
Erasmus+ õpiränne
üldhariduses

/Vebinari algus kl 14:00/



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

Veebiseminari (e. vebinari) tehniline osa



2020. a Erasmus+ üldhariduse 
õpirände (KA101) eelarve Eestis:

854 996 €

Üldharidus Kõrgharidus Kutseharidus Täiskasvanuharidus
KÕIK KOKKU:

KA1 KA2 Kokku: KA1 KA2 Kokku: KA1 KA2 Kokku: KA1 KA2 Kokku:

854 996   3 391 075   4 246 071   7 771 444   994 904   8 766 348   3 724 923   933 193   4 658 116   201 801   1 191 706   1 393 507   19 064 042   



Kes võivad Erasmus+ programmi
raames üldhariduse (KA101) 
projektitoetust taotleda?

koolieelsed lasteasutused

põhikoolid, gümnaasiumid

huvikoolid (nt muusikakoolid)

kutsekoolid (üldhariduse osas) 

Konsortsiumi eestvedajana: KOVid, õpetajate ja koolide töötajatega/personaliga seotud 
ühingud või liidud, nt aineliidud ja ühendused ning tugispetsialistide ühendused

NB! ASUTUSED
(mitte üksikisikud 

iseenda nimel)



Millistesse riikidesse
saab minna õpirändele?

Õpirände sihtriigid on:

• Kõik Euroopa Liidu 
liikmesriigid

• Euroopa Liidu 
kandidaatriikidest: Türgi, 
Serbia, Põhja-Makedoonia

• Euroopa Majanduspiirkonna 
riigid: Island, Norra,
Liechtenstein



BREXIT!
Kas Suurbritanniasse saab ikka
Erasmus+ õpirändele minna?

Variant 1) Kui UK lahkub EL-st ilma 
leppeta  EI SAA, sest
UK lahkub Erasmus+ programmist
Variant 2) Kui UK lahkub EL-st leppega
(sh kokkulepe Erasmus+ kohta)  SAAB:
UK osalemine Erasmus+ programmis 
jätkub nagu seni

SOOVITAME (tänase, s.o 2019. a 
novembri seisuga):
Võib planeerida õpirändeid ka UK-sse, 
aga need ei peaks olema projekti ainsad 
õpiränded.

NB! Uusim info UK osalemise jätkumise kohta aadressil: 
https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update 



Erasmus+ võimalused

Õpiränne
(KA1

ehk Key Action 1)

Asutuse haridustöötajate 
enesetäiendamine

(ja kutseõppeasutuse õppijate 
praktika Euroopas)

Projekti kestus: 12-24 kuud

Strateegiline koostöö
(KA2

ehk Key Action 2)

Asutuse rahvusvaheline projekt 
koostöövõrgustike loomiseks, 

heade kogemuste jagamiseks ja 
uuenduslike lahenduste 

elluviimiseks
Projekti kestus: 12-36 kuud



Õpirändeprojekt

• Mis? Haridustöötajate enesetäiendamine Euroopas
• Miks? Et arendada saatva asutuse koolitusvõimekust

 Osaleb vähemalt 2 asutust 2 eri riigist: taotlev kool saadab oma töötajad 
teise riigi (partner)asutusse ennast täiendama. Sihtriike võib olla ka rohkem.
(NB! Kui minnakse koolitusele/konverentsile, ei olegi vaja leida partnerit, vaid 
lihtsalt koolitus/konverents ja sellele registreeruda.)

 Saatvaid asutusi võib samuti olla rohkem. Ühe riigi koolid võivad kirjutada 
projekti ja taotleda toetust ka koos, moodustades konsortsiumi, kuhu kuulub 
vähemalt 3 liiget. Koordinaatoriks on kas üks osalevatest koolidest või 
kohalik omavalitsus või mõni õpetajate ja koolide töötajatega/personaliga 
seotud ühing või liit (nt aineliit/ühendus või tugispetsialistide ühendus) ja 
tema esitab taotluse kogu konsortsiumi (s.o enda ja veel vähemalt 2 kooli) 
nimel.



Võimalikud tegevused Erasmus+ õpirändeprojektis:

 praktiline õppimiskogemus töövarjuna, 
jälgides partnerkoolis vastava kolleegi 
igapäevatööd;

 (täienduskoolitus)kursusel või 
konverentsil osalemine;

 õpetamine partnerkoolis.



Õpirändeprojekti puhul oluline teada:

 Projekti algus: taotlemisaastal vahemikus 1. juunist kuni 31. detsembrini

 Projekti kestus: 12 kuni 24 kuud
(võib vabalt valida – fikseeritakse enne projekti algust lepingus –
hiljem võib vajadusel pikendada 24 kuuni)

 Iga õpirände kestus: 2 päeva kuni 2 kuud
(+ vajadusel kuni 2 reisipäeva)

 Õpirändes osalejad: saatva kooli töötajad (konsortsiumi puhul ka
koordinaatorasutuse töötajad)



Õpirändeprojekti toetuse alamliigid

Reisitoetus: kindlasummaline toetus sõiduks kodukohast õpirände 
toimumispaika ja tagasi (20-1500 EUR/õpiränne, tavaline 275 v 360€)

Korraldustoetus: 350€ õpirände kohta (1 õpiränne =
1 inimese 1 sõit enesetäiendamisele) korralduskuludeks

Elamiskulude toetus: kindlasummaline toetus, mis arvutatakse 
vastavalt sihtriigile ja õpirände kestusele (2020: 140-180 EUR/päev)

Kursusetasude toetus: eraldatakse ainult koolitustel osalemise puhul: 
70€ päevas (max 700€ õpirände kohta)

Erivajadusega seotud kulude ja erikulude (suurte reisikulude) toetus: 
taotluses põhjendatud reaalsete kulutuste katmine

Vt tabeleid täpsete toetusmääradega 2020. a taotlusvoorus lehelt: 
http://haridus.archimedes.ee/opiranne-uldhariduses



Omaosaluse määr puudub

•Lepingu sõlmimise järgselt tehakse toetusesaajale ettemakse 80% 
ulatuses eraldatud toetusest.

•Jääkmakse kuni 20%-le toetusest kantakse toetusesaaja arvele üle 
pärast projekti lõppemist ja lõpparuande heakskiitmist, kui projekt on 
nõuetekohaselt ellu viidud.



Koostööpartnerite ja 
kursuste leidmine

Otsida võib igalt poolt.
Näiteks:
 School Education Gateway: 

https://www.schooleducationgateway.eu
 eTwinning: www.etwinning.net



Taotlemine
 Taotluse esitab asutus oma koduriigi 

Erasmus+ agentuurile –
Eestis sihtasutusele Archimedes
(üksikisikud taotleda ei saa)

 Online taotlusvorm, lingi leiate lehelt
http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid

 Sama lehe alumisest osast leiate
varasema vormi kommenteeritud 
näidise

05.02.2020
kell 13.00 
(Eesti aja

järgi)



Taotlemine – eesti keeles!



Kust saab lisainfot?
Soovitame:

 liituda SA Archimedese hariduskoostöö uudiskirjaga: http://archimedes.ee/hariduskoostoo-
uudiskirjaga-liitumine/

 hakata Facebookis Erasmus+ üldhariduse infovärava jälgijaks: 
https://www.facebook.com/erasmuspluss.ee/

 surfata SA Archimedese kodulehel  NB! Eriti populaarne on meie alamleht, kus on toimunud 
seminaride ettekanded ja vebinaride lindistused: http://haridus.archimedes.ee/erasmus-seminarid-
ja-vebinarid
vaadata tasub ka taotlemisjuhiseid: http://haridus.archimedes.ee/taotlemine-erasmus-
programmist
uurida tasuks hindamisekspertide tagasisidet taotlustele: 
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/KA1%20taotluste%20hindamisest.pdf
ja muidugi programmijuhend (üldhariduse õpiränne programmijuhendis: ingliskeelse juhendi lk
64-70 ja 281-283): http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse

 lugeda Halliki Harro-Loidi artiklit õpirände kohta juunist 2019: http://opleht.ee/2019/06/piiritagune-
opiranne-mida-on-opitud/?fbclid=IwAR1QZv5zPeN4G5klyU9ZLKPiKGos8YfAPbLRP-
ZYyF177sdx_DdnqysHcJ4



Kust saab inspiratsiooni,
s.o kust leiab häid näiteid?

Soovitame:

 Lugeda kajastustekonkursi esseesid  tulemas põnev e-raamat 46 Erasmus+ esseega
(jälgige meie infokanaleid!); aga juba praegu on üleval varasemate aastate võiduesseed ja 
praktikalood nii Archimedese kodulehel kui EPALE keskkonnas:
2016: http://haridus.archimedes.ee/kajastustekonkurss-opiranne-euroopasse-ja-tagasi
2017: http://haridus.archimedes.ee/tutvu-erasmus-opirandurite-parimate-lugude-fotode-ja-
videotega
2018: http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Dokumendid/Urve%20Aja_essee.pdf ja 
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/Urmas%20Tokko_esseekonkursile_U
ngari_labor_%C3%B5pir%C3%A4nne_2018.pdf
Tsitaadid esseedest: http://haridus.archimedes.ee/viis-olulist-sonumit-eesti-opiranduritelt

 Varasemate aastate toetusesaajad: http://haridus.archimedes.ee/tulemused-5
 Project Results Platform: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 Lugeda teiste asutuste projektiblogisid nt Viimsi Kool: 

https://koolitusblogi.wordpress.com/oppijaks-kujunedes-20172018/opirannete-kokkuvotted-
20172018/taccle-3-kodeerimine/; Tallinna Nõmme Põhikool: https://nommerasmus.wordpress.com/; 
Kuressaare Vanalinna Kool (projektipäevik eTwinningu TwinSpace’i keskkonnas:
https://twinspace.etwinning.net/41721



Üks innustav näide
• Narva Kreenholmi 

Gümnaasiumi
2017. a Erasmus+ toetuse 
saanud õpirändeprojekt

• Projektijuht
Urve Aja
(2018. aasta Erasmus+ 
kajastustekonkursi
„Õpiränne Euroopasse
ja tagasi“ haridus-
töötajate essee-
võistluse võitja)

Slaidi illustreerivad väljavõtted Urve Aja ettekandest SA Archimedese seminaril „Erasmus+ 
KA1: abiks algajale õpirändeprojekti kirjutajale“ (Tallinnas 11.01.2019): 
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/Eduka%20%C3%B5pir%C3%A4n
deprojekti%20retsept.pdf



Kas meenub veel küsimusi…

… üldhariduse 
õpirändeprojektide kohta

???



Ootame teid jagama meiega oma ideid
ja esitama küsimusi Erasmus+ 

õpirändeprojektide kohta aastaringselt!

Asse Sild

asse.sild@archimedes.ee

Elina Aslett
elina.aslett@archimedes.ee

Kerli Liivak

kerli.liivak@archimedes.ee

Merike Sanglepp

merike.sanglepp@archimedes.ee


