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Partnerkooli roll ja vastutus



Pool aastat on möödas, projekt tasub värske
pilguga üle lugeda:

• Kas olete koordinaatorilt saanud taotluse viimase
versiooni?

• Kas taotluse sisu on arusaadav? Nt tšehhikeelne
taotlus?

• Mis on projekti eesmärk ja mida olete lubanud
teha?

• Milliseid soovitusi andsid eksperdid projekti
tegevuste parandamiseks?



Projektikooli roll ja vastutus

• Toetuse kasutamise lepingu tingimuste täitmine

• Juhtkonna ja raamatupidaja teavitamine ning kaasamine. 
Vastutuse jagamine

• Koolisisese projektimeeskonna loomine ja hoidmine

• Välispartneritega kokku lepitud rolli täitmine

Aktiivne osalemine ja julgus küsida!



Partnerkooli roll ja vastutus

Projekti dokumentatsiooni korrashoid

Aruandlus SA-le Archimedes
– E-küsitlus

– Mobility Tool+ 
(oma eelarve piires)

– Lõpparuande lühivorm

Aruandlus koordineerivale koolile (vastavalt kokkuleppele)

‒ Loodud materjalide ja projektitulemuste saatmine
‒ Kohapeal läbi viidud projektiürituste info saatmine
‒ Lõpparuande sisusse panustamine



Partnerkooli roll ja vastutus

• Projektiinfo avaldamine kooli kodulehel

• Projekti tulemuste levitamine

• Projekti kvaliteeti hinnatakse koordineeriva kooli esitatud 
põhjalikuma lõpparuande ja E+ projektitulemuste andmebaasi 
üles laetud tulemuste põhjal. 

Partneri panus 
aruande koostamisel 

on oluline!



Esimene projektikohtumine



• Partneritega koos kavandatud rollide ülevaatamine, 
vajadusel muudatustes kokkuleppimine, nii et iga
partner teaks, mille eest ta vastutab

• Ajakava kooskõlastamine, vajadusel ajakohastamine

• Õppimis- ja õpetamistegevustesse kaasatavate õpilaste
valikupõhimõtete ühtlustamine

• Levitustegevuste kavandamine

Mis toimub?



Projekti elluviimine
koroonapandeemia tingimustes



Koroonaviirus on tulnud selleks, et jääda, 
meie peame õppima sellega koos elama.

• Projektid peavad pihta hakkama, üritades
saavutada neis seatud eesmärke ka 
koroonapandeemia tingimustes.

• Otsuseid selle kohta, kuidas täpselt projektiga
edasi minnakse, langetab projektimeeskond
üheskoos.

• Projekte praegusel hetkel erakorraliselt ei
pikendata.



• Euroopa Komisjon on soovitanud viia
projektitegevus üle virtuaalkeskkondadesse ning
on selleks kõigile projektidele väljastanud
lisanduse ehk Addendumi, mis sätestab
virtuaalsetele tegevustele kehtivad reeglid.

• Virtuaalsed õppimis- ja õpetamistegevused
peavad kestma minimaalselt 3 päeva
(3-4 tundi päevas).

• Projekti eesmärkide täitmise nimel on võimalik
korraldada ka täiendavaid virtuaalseid õppimis- ja 
õpetamistegevusi.



Füüsilise mobiilsuse planeerimine



Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide kaupa 
(soovitused vältida reisimist teatud piirkondadesse): 
https://reisitargalt.vm.ee/

Füüsiliste mobiilsuste (projektikohtumised, õppimis- ja
õpetamistegevused) planeerimisel tuleb lisaks tervisekindlustusele
kindlasti sõlmida ka laiendatud reisitõrkekindlustus.

NB! Kindlustusseltsid pakuvad laiendatud reisitõrkekindlustust juhul, 
kui see on sõlmitud enne seda, kui sihtriiki reisimine välisministeeriumi
poolt mittesoovituslikuks kuulutatakse.

NB! Covid-19 kattega tervisekindlustus kehtib ainult juhul, kui reis
toimub riiki, kuhu välisministeerium reisimist ei keela või pole andnud
soovitust seda vältida.


