Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (lühidalt ETHL) on asutatud 16. novembril 2017.
Liidu liikmeteks on oodatud kõik Eestis tegutsevat tantsualast huviharidust ja -tegevust
pakkuvad tantsukoolid, -stuudiod ja -ringid.
Eesmärgiks on esindada, kaasata ja toetada süsteemselt tantsuhuvihariduses ja -tegevuses
osalevaid noori, nende juhendajaid, tegevusvõimalusi pakkuvate organisatsioonide juhte ning
teisi valdkonnas tegutsejaid läbi omavahelise suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste.
Hetkeseisuga on ETHLi liikmeks 46 tantsukooli ja -stuudiot üle Eesti.
Lähemalt saab tutvuda Eesti Tantsuhuvihariduse Liiduga www.tantsuharidus.ee
Oluline info ja eesootavad sündmused:
Tantsuhuvihariduse Gala, 14. novembril kell 19:00 ERMis, Tartus
Tantsuhuvihariduse Gala toob taas kokku nii noored tantsijad, tantsuõpetajad, tantsukoolid,
tantsuhariduse korraldajad ja toetajad, lapsevanemad ning tantsupubliku.
14. novembril 2020 kell 19:00 Eesti Rahva Muuseumis, Tartus toimuval tantsuhuvihariduse
galal astuvad üles Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liikmeskoolide õpilased ühise
tantsulavastusega „VAHEPEATUS“.
Rohkem infot: https://tantsuharidus.ee/sundmus/tantsuhuvihariduse-gala-vahepeatus/
ETHL lõimumisprogramm: tants ja liikumine koolitunnis
Juba eelmisel aastal Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu eestvedamisel hoo sisse saanud
tantsulõimingu programm kulgeb edasi koostööpäevadena: praktiliste töötubade ja
ideelaboriga läbi Eesti erinevate linnade, seekord: Tallinna, Võru, Rakvere ja Pärnu.
Oodatud on kõik üldhariduskoolide aine- ja klassiõpetajad ning tantsuõpetajad, kes on valmis
koolitundidesse tantsulist liikumist lõimima, et ainetunnid oleksid õpilase jaoks haaravad,
liikumist ja õppimist soodustavad ning toetaksid tõhusamat õppeprotsessi ning üldpädevuste
arengut.

Eesmärgiks on suurendada ka tantsuõpetajate valmidust siduda tantsuõpet paremini
üldharidusprogrammi ning õpilaste üldpädevuste arengu toetamisega. Käesoleval aastal
keskendume eeskätt esimesele kooliastmele.
Sel aastal viime läbi neli koostööpäeva kohtumist:
23. oktoober – Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuris (Hobujaama 12, II korrus)
30. oktoober – Võrus, Just Tantsukooli saalis (Räpina mnt. 12, II korrus)
6. november – Rakveres, Rakvere Eragümnaasiumi saalis (Tööstuse 12)
27. november – Pärnus, WAF Tantsukoolis (Hommiku 3, II korrus)
Rohkem infot: https://tantsuharidus.ee/koolitus/ethli-loimumisprogramm-tants-ja-liikuminekoolitunnis/

Lisaks veel koolitusprogramm tantsuõpetajatele, mentorprogramm ning erinevaid
tantsuvaldkonna täiendkoolitused.
Äsja lõppenud täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele kohta saab lugeda siit:
https://tantsuharidus.ee/koolitus/ethli-loimumisprogramm-tants-ja-liikumine-koolitunnis/
Mentorprogramm tantsuõpetajatele tuleb taas 2021. aastal ning täpsema info selle kohta
avalikustame 2021. aasta alguses.
Mentorprogamm: https://tantsuharidus.ee/mentor-programm/
Koolitusprogrammi ja mentorprogrammi korraldame üle aasta.

Tantsuhuvihariduse kalender, kuhu saab oma infot saata!
Kõik on oodatud jagama uue hooaja tantsuhuviharidust toetavaid sündmusi – selleks täida
kodulehel ankeet ja me lisame sinu sündmuse info kalendrisse!
Kalender: https://tantsuharidus.ee/kalender/

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit on tantsuspetsialisti kutsete kutse andja. Ühiselt
teeme koostööd, et tantsuspetsialisti kutset veelgi rohkem teadvustada ning kvalifikatsooni
omamine oleks väärtustatud!
Loe lähemalt tantsuspetsialisti kutse kohta ETTLi kodulehelt kutse andmine alt:
https://tantsuliit.ee/kutsestandard/

Meeldivat koostööd soovides!
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