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Kui teil tekib küsimusi, siis 
kirjutage need vebinari
jooksul siia (Questions).

Veebiseminari (e. vebinari) tehniline osa



Ülevaade kutsehariduse 
õpirände taotlusvoorudest ja 

2020 tulemustest



Esitatud taotlused ja toetatud projektid



Taotletud ja toetatud õpiränded



2020 eelarve 3 843 957 €
taotleti 7 498 699 €



Eelarve jagunemise põhimõtetest

Kutsehariduse õpirände eelarve on 3 843 957 €

Esitati 30 taotlust ja taotleti kokku 7 498 699 €

11 hartakooli taotlesid 5 027 908 €

Toetus jagunes 24 kooli vahel.

Eelarvete kärpimise aluseks oli:
– hartakoolide puhul pooleliolevate lepingute jääk ehk uue 

toetuse jagamise ajaks kasutamata raha, mis koolidel juba 
käes on;

– tavataotluste puhul oli aluseks hindamisel antud punktid.



Eelarve jagunemise põhimõtetest

• Ei kärbitud nende hartakoolide taotlusi, millel jääk oli 
alla 50,000, s.o 4 kooli (2 koolil oli jääk isegi alla 5,000).

• Ei kärbitud neid tavataotlusi, mis hindamisel said üle 75 
punkti, s.o 5 kooli.



2020 parim KA102 taotlus

Tallinna Polütehnikum
90 punkti

PALJU ÕNNE!



Lepingute sõlmimisest

SA ja kooli vahel lepingu sõlmimiseks:
• aega 60 päeva otsuskirja saatmisest

• SA saadab lepingud välja kuni 10.07

• projekti periood üle vaadata (algus 01.06-31.12) 

• eelarvete korrigeerimine – tähtaeg 15.06



Üldiselt…

… business as usual

• Päris uutele Erasmus koordinaatoritele Mobility 
Tool+ tutvustus (video 18 min MT täitmisest) 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6895054317
843525634



Veebipõhine keeletugi (OLS)

OLSi raamleping kehtib 2021 juuni lõpuni.

Litsentsid kõigile õppuritele, kelle õpiränne on 19+ päeva 
(nii test kui kursus)

Uuendus 2020: test ainult enne õpirännet

Vastavad muudatused ka osalejaga sõlmitava lepingu 
vormis (haridustöötajate lepinguvorm ei muutunud)



OLS keelekursus - multilingualism

• A maximum of one language course licence can be
awarded to each participant (which can be multilingual).

• the beneficiary can allocate courses in both language of 
mobility and local language(s), under one single
language course license.

• The courses are valid from the first login to the online
course until 2 months after the end of the activity period
(max 13 months).



OLS: Blended learning and language 
trainers/teachers licences for VET

• Each VET project where at least 1 OLS language course 
licence is requested receives trainers’ licences.

• BENs can give language teachers access to OLS courses in 
one or multiple languages (in any of the 22 available languages) 
depending on the needs of their mobility participants. 

• A new Trainers tab has been added to the Licence
Management System to allocate language courses to trainers.

• The Blended Learning Kit is also being made available for 
language teachers to help them use OLS in a blended learning 
format.



COVID-19 pandeemia ja 
force majeure klausli rakendamisest

• 13.03.2020 käskkiri 1-5/69/2020

– KK https://archimedes.ee/wp-content/uploads/2020/03/kk_69.pdf

– kehtivuse lõpp 26.05.2020

• 27.05.2020 käskkiri 1-5/144/2020 

– KK https://archimedes.ee/wp-content/uploads/2020/05/kk_144.pdf

– Uudis https://archimedes.ee/sihtasutuse-archimedes-teadaanne-seoses-opirande-ja-rahvusvaheliste-koostooprojektidega-covid-
19-hadaolukorras/?fbclid=IwAR0wuwhHZGqPVQYvMqZOiWi_6WFMWr1AKi7snJ1beAecY_wZhcOV-bawnDo

• Aprillis e-postiga saadetud dokument „KA102-KA116 õppurite ja 

haridustöötajate õpirände force majeure: juhtumite ja kulude variandid“



COVID-19 ja force majeure 
Mobility Toolis

• FM selgituste lahter peab sisaldama viidet "Corona" või 
"COVID-19"

• Viide SA juhatuse käskkirjale 1-5/69/2020, kui jääb vahemikku 
13.03-26.05.2020

– enne ja pärast seda vaja põhjendada ja tõendada asjaolusid

• Igatahes vaja selgitada sisestatud andmeid, näiteks:

– Algselt oli planeeritud õpiränne 10.02.2020-03.04.2020 (+2 reisipäeva) kokku 55 
päeva. Erakorraliselt oli osaleja sunnitud tagasi sõitma 17.03.2020. Koos 
reisipäevadega kujunes õpirände reaalseks pikkuseks 36 päeva.

– Reisikulud on sisestatud ühikuhinna alusel. Tagasisõiduks osteti uued piletid, 
kuid selle täiendava kulu kattis kindlustus.

– Mida kindlustus kattis või mitte jne



Virtuaalne õpiränne 

• Võimalik oli kaugtöö vormis lõpetada Covid-19 
pandeemia tõttu katkenud õpiränded, mille puhul säilis 
õigus eraldatud elamiskulude toetusele. 

• Vastuvõttev asutus pidi tõendama õpiväljundite 
saavutatust. 

• EK küll innustab kombineeritult kasutama virtuaalset ja 
füüsilist õpirännet (ingl blended mobility), kuid hetkel on 
lahtine selle rahastamine Erasmus+ eelarvest. Ootame 
täiendavaid selgitusi.



Erasmus akrediteerimise 
taotluskutse

• Avaldati 28. mail Euroopa Komisjoni kodulehel 

• Katab nii üld-, kutse- kui täiskasvanuhariduse valdkonna

• Akrediteeritud Erasmus organisatsioonid saavad lihtsamalt taotleda 
toetust õpirändeks uues 2021-2027 programmis. 

• Hartakoolid läbivad nn lihtsustatud protseduuri st akrediteeringu 
taotlus ei läbi kvaliteedihindamist.

• Võimalus omistada hartakoolidele nn „excellence label“.

• Taotluskutse asub: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/calls/2020-erasmus-accreditation

• Taotluste esitamise tähtaeg on 29. oktoober 2020. 



Erasmus+ programm 
Haridus- ja Noorteametis

• 1. augustil 2020 luuakse Haridus- ja Noorteamet, millest 
kuu aja jooksul on plaanitud mitmete allasutuste sh SA 
Archimedes tegevuste üleandmine ametile. 

• Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus jätkavad 
esialgu sihtasutuses Archimedes. 

• Programmi tegevused lähevad ametisse üle 2021. aasta 
jooksul. Seega uus programm alustab esialgu SA 
Archimedes tiiva all.

• Tulevikus peaks Erasmus+ programm asuma eraldi 
sõltumatu agentuurina HNA koosseisus. 



Sündmusi 2020

• 11. juuni SEG vebinar „VET and work-based learning“: 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/w
ebinars/vet-and-work-based-learning.htm

• 16. juuni veebikonverents kutsehariduse tipptaseme keskuste ehk 
CoVE-de esimese viie pilootprojekti tulemuste tutvustamiseks 
Registreeruda: https://bit.ly/3gxFDH1

• 15-17. oktoober ErasmusDays

• 9-13. november VET Skills Week

• 26. november Erasmus festival 4 Eesti erinevad kohas: Tallinn, 
Tartu, Pärnu, Narva

• Erasmus+ VET Mobility Summit 2020 jääb ära



Täname kuulamast!

Kohtumiseni!


