
Erasmus+ kutsehariduse õpiränne
Arve, fakte ja tähelepanekuid

Merike Sanglepp, 
Kerli Liivak

19.05.2017, Pärnus



Eelarvedünaamika 2014-2017 ‒ õpilaste õpiränne
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Eelarvedünaamika 2014-2017 ‒ haridustöötajate  
õpiränne
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2017 õpirände taotlusvoor

• Laekus 25 taotlust, neist 7 (KA116) taotlust 
esitati Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartat 
omavate koolide poolt.

• 18 taotlust (KA102) suunati ekspertidele 
kvaliteedi hindamiseks. 

• 2 taotlust ei ületanud kehtestatud 60 punkti 
lävendit. 

• Lävendi ületanud taotluste keskmine 
punktisumma oli 77 punkti.



Õpirännete jagunemine – keda ja kui palju

Kokku taotleti 1511 õpirännet, neist 1117 õpilased 
ja 394 haridustöötajad.

KA102: 687 õpirännet, neist 548 õpilased ja 139 
haridustöötajad (137 õppima ja 2 õpetama).

KA116: 824 õpirännet, neist 569 õpilased ja 255 
haridustöötajad  (252 õppima ja 3 õpetama). 

Esmakordselt taotleti välisriigi ettevõttest eksperdi 
kutsumist Eesti kooli õpetama (2 taotluses).



2017 parim taotlus

Hiiumaa Ametikool

„Oskuste lihvimine rahvusvahelise 
õpipoisina“

87 punkti



Milline on meie õpirändur?
(MT+ andmed 2014-2016)

• Õpilased (MT+ 1,887 õpirände andmed:
– 55% N, 45% M

– keskm vanus 23 a 

– õpirände kestus 31 p

– grant keskmiselt 1,992 €

o Äsjalõpetanuid ainult 9 tk



Õpilased 2

• Üldine rahulolu 
96,3%

• keskmine vanus 23 a

• vahemik 15-64 a

• 75% praktikantidest 
on 18-30-aastased



Haridustöötajad
(MT+ 384 õpirände andmed)

– 71% N, 29% M

– keskm vanus 44 a (vahemik 20-69 a)

– õpirände kestus
• õppimas 8 p

• õpetamas 13 p

– grant keskmiselt 1,275 €



24 haridustöötajat 
õpetamas



Haridustöötajate 
rahulolu õpirändega











Eestisse 
sissetulev 
õpiränne:

(2014-2016)







Tähelepanekuid

• 2017 veidi muutub:
– Toetuse kasutamise lepingu vorm (paindlikkus 

omavahelisteks muudatusteks reisi- ja elamiskulude 
eelarves 50% ulatuses)

– Aruandevormid

• Osalejate aruanded lihtsustunud, koos enne 
vorm läbi vaadata, pärast tagasiside läbi 
töötada ja vajadusel kommenteerida 
vastuolusid



Ärge unustage

• Tunnistus õpetajatele – kui mitte Europassi 
õpirändetunnistus, siis lepingu lisa III 
nõuetele vastav

• Tunnistus = tõendusdokument. Lepingus: 
„vastuvõtva organisatsiooni poolt allkirjastatud 
välisriigis toimunud tegevusest osavõtmise 
tõend, mis sisaldab osaleja nime, toimunud 
tegevuse eesmärki/kirjeldust ning tegevuse 
alguse ja lõpu kuupäeva“ 



Projekti lõpparuanne

• Palume tähelepanelikkust andmete 
sisestamisel MT+. Enim eksitakse:
– õpirändaja vanus

– õpirände päevade arv

– sihtkoha kaugus (reisikulude õige vahemik)

• Aruande sõnalise osa täitmisel – vastus 
küsimusele



Miinimumnõuetele 
vastavus/mittevastavus

• Miinimumkestusega õpiränded
– riigipühad? nt http://www.officeholidays.com

– õpilastel min 10 tööpäeva, haridustöötajatel 
min 2 järjestikust tööpäeva

– kui praktikandid töötavad nädalavahetusel, siis 
märkida projekti aruandes tööpäevad

• Praktika koolis, aga sh ettevõtteperiood
– vt Programmijuhend



Samade õpilaste 
korduv saatmine...

• Ei ole soositud, kuigi pole keelatud

• Teadmiseks: kõrghariduses veidi erinev 
olukord


