
Koolidevaheliste koostööprojektide  
aruandlus keskkonnas Mobility Tool  



NB! Tänasel vebinaril räägitav puudutab  

AINULT koolidevahelisi koostööprojekte, 

mille numbris sisaldub KA229. 

 

Varasematel aastatel alanud projektidele,  

mille numbriks on KA219,  

täna räägitu EI RAKENDU,  

need jätkuvad oma reeglite järgi. 

 



 

Mobility Tool+ keskkonda sisenemine 
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 

Sisenemiseks peab e-posti aadress olema seotud  EU Login kontoga. 

Kui kontot ei ole, tuleb see luua aadressil: 

 https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Kasutusjuhend 



Täiendava ligipääsu 

andmise võimalus 



Koordinaatori projekt 

Partneri projekt 

Projekti üldvaade ja teemasakid 



• Koordinaatorkooli kontaktisik saab muuta oma projekti 

ning näeb kõikide partnerite projekte. 

 

• Partnerkoolide kontakisikud saavad muuta igaüks oma 

projekti ning näevad koordineeriva kooli projekti, ent neil  

ei ole juurdepääsu teiste partnerite projektidele. 

 

• Juhtpaneel võimaldab näha kõigi partnerprojektide 

staatust ning võimaldab koordinaatoril esitada kõik 

esitamisvalmis aruanded. 

Juurdepääs projekti andmetele 



Suurimad muudatused: 

• Õppimis- ja õpetamistegevused ei kandu Mobility 

Tooli üle automaatselt, vaid nende lisamine on 

koordinaatorkooli kohustus. 

 

• Pärast lisamist on tegevusi vastavalt vajadusele 

võimalik muuta. Muudatused kajastuvad 

automaatselt ka kõigis partnerkoolide projektides. 

 

    NB! Koordinaator lisab ka need üritused, milles ta 

    ise ei osale (kui selliseid on) 

 

 

 

 



• Õppimis- ja õpetamistegevuste puhul ei kanta sisse iga 

tegevuses osalenut eraldi, vaid kogu osalejate grupp korraga. 

 

• Gruppe on võimalik lisada pärast seda, kui koordinaator on 

tegevuse Mobility Tooli lisanud. 

 

• Gruppe saavad lisada nii koordinaator- kui partnerkoolid oma 

projektide sees. 

 

• Ainult grupi lisaja saab selles andmeid muuta. Kõik projektis 

osalevad koolid näevad teiste partnerite lisatud gruppe. 

 

Suurimad muudatused: 



• Gruppi saab kustutada ainult selle lisaja. 

 

• Pärast seda, kui grupp või grupid on lisatud, ei saa 

koordinaator tegevuse üldandmeid enam muuta.  

 

• Juhul, kui õppimis- ja õpetamistegevuse üldandmeid on tarvis 

muuta, siis tuleb kõigepealt kõik grupid selle tegevuse alt ära 

kustutada. 

Suurimad muudatused: 



Õppimis- ja õpetamistegevuste lisamine 



Õppimis- ja õpetamistegevuste abiinfo ja salvestamine 



Õppimis- ja õpetamistegevuste vaatamine ja muutmine 



Õppimis- ja õpetamistegevuste kustutamine 



Õppimis- ja õpetamistegevuste info vaatamine 



Õppimis- ja õpetamistegevuste gruppide lisamine 



Õppimis- ja õpetamistegevuste grupiinfo lisamine 



Õppimis- ja õpetamistegevused: tegelik osalejate arv 



Õppimis- ja õpetamistegevuste gruppide numbrid 



Õppimis- ja õpetamistegevuste gruppide andmed 



Õppimis- ja õpetamistegevuste gruppide kustutamine 



Õppimis- ja õpetamistegevuste kestus 

• Mitmetes projektides on taotletud õppimis- ja 

õpetamistegevusteks raha ilma reisipäevi lisamata.  

 

• See tähendab, et taotluse lahtrites Duration (days) ja 

Duration per participant (days) on sama number. 

Tegelikult oleks lahtrisse Duration per participant 

(days) tulnud kirjutada päevade arv koos 

reisipäevadega (kui neid on vaja). 

 

 



Mida teha, kui tegelikult on neid reisipäevi vaja: 

2 VÕIMALUST: 

 

• Planeerida oma kohalejõudmine nii, et sisuline tegevus 

algab juba saabumispäeval ning lõpeb 

kojusõidupäeval.  

 

• Vähendada sisulist osa, nii tekiksid eraldi reisipäevad. 

 

NB! Õppimis- ja õpetamistegevuse sisuline osa peab 

kestma VÄHEMALT 3 PÄEVA, sellisel juhul vastab see 

abikõlblikkuse reeglitele. 



Õppimis- ja õpetamistegevuste kestus MTs: soovitused 

• Tegevuse üldandmete alla lahtrisse Duration (days) 

tuleb kirjutada ürituse SISULISE OSA (programmiga 

kaetud) päevade arv. 

Gruppi lisades tuleb lahtrisse Duration for participants 

(days) kanda päevade arv koos reisipäevadega. 

 

• Koordinaatorile: kandke õppimis- ja õpetamis-

tegevused MT pärast ürituse toimumist, et vältida vigu, 

kuna nende parandamine on ajamahukas. 

 

• Tehke sissekanded MT ära umbes nädala jooksul 

pärast tegevuse toimumist. 



Õppimis- ja õpetamistegevused: murekoht 



Õppimis- ja õpetamistegevused: murekoht 



Muud projektiüritused 

Infot muude projektiürituste kohta saab oma projektis 

lisada või muuta ainult koordinaator. 

 

Partnerkoolid näevad lisatud üritusi, ent ei saa neid 

muuta. 

 

Muude projektiürituste osas eelarve arvestust ei toimu, 

ent nad ilmuvad nimekirjana lõpparuandesse.  

 



Muud projektiüritused 



Muud projektiüritused 



Juhtpaneel 

Juhtpaneelil saab ülevaate kõigi partnerprojektide 

aruannete staatusest ning see võimaldab 

koordinaatoril esitada korraga kõik aruanded, mis on 

märgitud esitamisvalmiks. 

 

Koordinaatorkooli riiklik agentuur saab vajadusel ühe 

või mitme partnerkooli aruande eraldada (nt juhul, 

kui üks partneritest ei esita aruannet õigeaegselt) 

ning eraldatud aruandeid menetletakse seejärel 

eraldi. 



Juhtpaneel 



Juhtpaneel 



Juhtpaneel 



Eelarve 



Täitke Mobility Tooli jooksvalt! 

 
Vebinari salvestis avaldatakse lehel:  

haridus.archimedes.ee/2018-toetusesaajale 

 



Aitäh kuulamast! 


