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Õpiränne  

(KA1) 
Asutuse haridustöötajate 

enesetäiendamine Euroopas 



Kellele? 

koolieelsed lasteasutused 

põhikoolid 

gümnaasiumid 

kutsekoolid (üldhariduse osas)  

KOV (konsortsiumi eestvedajana) 
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Õpirändeprojekt 
 

 Osaleb vähemalt 2 asutust 2 eri riigist: taotlev asutus saadab 
oma töötajad teise riigi (partner)asutusse ennast täiendama. 
Sihtriike võib olla ka rohkem. 

 

 Saatvaid asutusi võib samuti olla rohkem. Ühe riigi asutused 
võivad kirjutada projekti ja taotleda toetust ka koos, 
moodustades konsortsiumi, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
Koordinaatoriks on kas üks osalevatest koolidest või kohalik 
omavalitsus ja tema esitab taotluse kogu konsortsiumi nimel. 
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Millistesse riikidesse 
saab minna õpirändele? 

Õpirände sihtriigid on: 

• Kõik Euroopa Liidu    
liikmesriigid 

• Euroopa Liidu 
kandidaatriikidest: Türgi, 
Serbia, endine Jugoslaavia 
Makedoonia vabariik 

• Euroopa 
Majanduspiirkonna riigid: 
Island, Norra, Liechtenstein 

 

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

https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
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Võimalikud tegevused 
Erasmus+ õpirändeprojektis: 

• töövarjuks käimine (praktiline 
õppimiskogemus); 

• täiendkoolituskursusel või 
konverentsil osalemine; 

• õpetamine vastuvõtvas koolis. 
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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 
1-2 reisipäeva) 

   Õpirändes osalejad: saatva asutuse töötajad 
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Õpirändeprojekti toetuse alamliigid 
 
Reisitoetus: kindlasummaline toetus sõiduks kodukohast õpirände 
toimumispaika ja tagasi 
 

Korraldustoetus: 350€ õpirände kohta (1 õpiränne = 
1 inimese 1 sõit enesetäiendamisele) korralduskuludeks 
 
Elamiskulude toetus: kindlasummaline toetus, mis arvutatakse 
vastavalt sihtriigile ja õpirände kestusele 
 

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

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

Vt tabeleid täpsete toetusmääradega 2019. a taotlusvoorus: 
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2019-Haridustöötajate%20õpirände%20ühikuhinnad.pdf 



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. 

 

*Tuleb arvestada, et projektile eraldatud toetus ei pruugi katta kõiki 

ettetulevaid kulutusi. 
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Koostööpartnerite ja kursuste leidmine 

 

 

 

Otsida võib igalt poolt. 

Näiteks: 

 School Education Gateway: 
https://www.schooleducationgateway.eu  

 

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

 Taotluse esitab asutus oma 
koduriigi Erasmus+ 
agentuurile – Eestis 
sihtasutusele Archimedes 
(üksikisikud taotleda ei saa) 

 UUS! Online taotlusvorm 
(praegu testimisel) 

 

05.02.2019  
kell 13.00 

(Eesti aja järgi) 

Varasema vormi kommenteeritud näidis: 
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/KA101_2018-kommenteeritud_taotlusvorm.pdf  
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Tulemas: 
 2019. a jaanuaris seminar „Abiks algajale Erasmus+ õpirändeprojekti 

taotluse kirjutajale“ 
 Valdkondlikud vebinarid veebivormide täitmise toetamiseks 
 
 Lisainfot leiate meie kodulehelt: 

http://haridus.archimedes.ee/opiranne-uldhariduses   
 Kasulik on liituda hariduskoostöö uudiskirjaga: 

http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine  
 Kindlasti tutvuge programmijuhendiga: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-
guide/annexes/annex-i/mobility-project-school-education-staff_en  

 Erasmus+ projektitulemuste andmebaasist leiab inspiratsiooni, 
tutvudes toetatud projektide sisu ja tulemustega: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/     
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Ootame teid jagama meiega oma ideid ja esitama 
küsimusi Erasmus+ õpirändeprojektide kohta 

aastaringselt! 

 

 

  

  

 

Elina Aslett 
elina.aslett@archimedes.ee 

Merike Sanglepp  

merike.sanglepp@archimedes.ee 

Kerli Liivak 

kerli.liivak@archimedes.ee  

Asse Sild 

asse.sild@archimedes.ee 
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Küsimused ja vastused 

õpirändeprojektide kohta 

 

??? 
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Strateegiline koostöö 

üldhariduses (KA2) 



Strateegiline koostöö 

Organisatsioonide rahvusvahelised projektid 

koostöövõrgustike loomiseks, heade 

kogemuste jagamiseks ja uuenduslike 

lahenduste elluviimiseks 

 



 

Üldhariduse prioriteedid 

Alushariduse 
kvaliteedi 

parandamine 

Koolist 
väljalangemise 

ennetamine 

Õpetamisega 
seotud ametite  

profiili 
tugevdamine 

Välisõpingute ja 
omandatud 

oskuste 
tunnustamine 

Keele õpetamise 

ja õppimise 

toetamine 



Strateegilise koostöö võimalused 

Key Action 2 

Koolidevahelised 
koostööprojektid  

 

School Exchange 
Partnerships, KA229 

 

http://haridus.archimedes.ee/k
oolidevahelised-
koostooprojektid 

 

Kogemuste 
vahetamise projektid  

Partnerships supporting 
exchange of practices, 

KA201 

 

Uuenduslike ideede, 
tööpraktikate ja 
töömeetodite 

jagamine ja levitamine 

 

Arendusprojektid 

Partnerships supporting 
innovation, KA201 

 

Käegakatsutavate 
tulemuste 

väljatöötamine                            
(kursused, 

õppematerjalid, -
meetodid jms) –                                     

nn intellectual output 

 

  

Osaleb 2-6 kooli või 

koolieelset lasteasutust 

 

Osaleb vähemalt  

3 organisatsiooni 
Osaleb vähemalt  

3 organisatsiooni 

Projekti algusaeg vahemikus 01.09.-31.12.2019 

http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
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Kogemuste 
jagamise 

projektid (KA201) 

• Strategic Partnerships 
supporting exchange of good 
practices 
 

• Uuenduslike ideede, 
tööpraktikate ja töömeetodite 
jagamine ja levitamine 
 

• Kestus 12-36 kuud 

Arendusprojektid 
(KA201)  

• Strategic Partnerships 
supporting innovation 
 

• Käegakatsutavate tulemuste / 
toodete väljatöötamine,                             
nt kursused, õppematerjalid, -
meetodid jne – nn intellektuaalsed 
väljundid 

 
• Kestus 12-36 kuud  

Strateegiline koostöö 



Iseloomulikud tegevused– millised kulud kaetakse? 

Nii kogemuste jagamise kui arendusprojektide puhul 

 Projektijuhtimise põhitegevused (Management and implementation)  

 Rahvusvaheliste projektikohtumiste kulud (Transanational project 

meetings) 

 Õppimis- ja õpetamistegevused, neis osalejate reisi- ja elamiskulud 
(transnational learning, teaching and training activities) 

 Projekti sisust ja eesmärkidest tingitud erikulud (Exceptional costs) 
 

Ainult arendusprojektide puhul  

 Projektitulemuste väljatöötamise töötasud (Intellectual outputs) 

 Projektitulemuste levitamisega seotud kulud (Multiplier Events) 

*Omaosaluse nõue projektis puudub, v.a erikulud (25%), kuid tuleb arvestada, 
et projektile eraldatud toetus ei pruugi alati katta kõiki ettetulevaid kulutusi. 



Eelarve moodustub 
suures osas 

ühikuhindadest 

Reaalsete kulude 
põhjal: 

 Projekti elluviimine 

 Projektikohtumised 

 Õppimis- ja õpetamistegevused 

 Projektitulemuste väljatöötamine 

 Levitusüritused 

 

 

 Erikulud (75% ulatuses) 

 Erivajadustega seotud kulud (100%) 
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Kuidas leida koostööpartnereid? 

 Olemasolevad koostöövõrgustikud 

 Rahvusvahelised kontaktseminarid: 
Erasmus+ agentuuride korraldatud temaatilised 
sündmused koostööpartnerite leidmiseks 

 Erasmus+ õpiränne ja teised koolitused 

 Erasmus+ projektitulemuste andmebaas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCeWAZegOcE


Koolidevahelised koostööprojektid 

(School Exchange Partnerships, KA229) 
 

Osalemisõigus 
 

 

Eestis: Erasmus+ programmis on koolid Eesti Hariduse 

Infosüsteemi (www.ehis.ee) kantud: 

 koolieelsed lasteasutused; 

 põhikoolid ja gümnaasiumid; 

 kutsekoolid 

 
 

 

Mujal: Igas riigis on kinnitatud koolidevahelises projektis osalemise 

õigusega asutused/koolid. Partnerite valimisel üle täpsustada.  

 

http://www.ehis.ee/


Koolidevahelised koostööprojektid 
 

Kuidas valida partnereid? 

 

2-6 partnerkooli vähemalt  

kahest erinevast programmiriigist:  

EL liikmesriigid, Türgi, Liechtenstein,  

Norra, Island, endine Jugoslaavia  

vabariik Makedoonia 

 

 

Ühendkuningriik: https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update  

https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
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Koolidevahelised koostööprojektid 
 

 

Projekti toetus 
 

 projekti tegevuskulud (nt kohalikud tegevused, 

koostöös loodud tulemused  ja nende levitamine jne); 

mobiilsuses osalevate õpetajate,  

töötajate, õpilaste ja neid saatvate  

koolitöötajate reisi-, elamis- ja muud 

mobiilsusega seotud kulud; 
 

Projekti kestus üldjuhul 12-24* kuud 
* Erandina kuni 36 kuud (kui sisaldab pikaajalist õpilasvahetust) 
 

Kuni  

16 500 eurot 

aastas partneri 

kohta 



Koolidevahelised koostööprojektid 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mobiilsus projektis 

Learning/teaching/training activities 

Kestus 

Õpilasgruppide vahetused 
Short-term exchanges of groups of pupils 

3 päeva kuni 2 kuud 

Töötajate koolitustegevused   
Short-term joint staff training events 

3 päeva kuni 2 kuud 

Pikaajaline õpilaste mobiilsus  
Long-term pupil mobility 

2 – 12 kuud 

Töötajate pikaajaline õpetamis- või 

koolitustegevus  
Long-term teaching or training assignment 

2 – 12 kuud 

http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-

koostooprojektid 

 

http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid


eTwinning koolidevahelistes projektides 

 Projektide läbiviimisel on soovitav kasutada 

eTwinningu portaali (www.etwinning.net) 

 Virtuaalne koostöö kombineerituna rahvusvaheliste 

õppimis- ja õpetamistegevustega 

 Varasemate eTwinningu projektide jätkamine või 

nendele toetumine 

 eTwinningu propageerimine partnerkoolide seas 

http://www.etwinning.net/
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning


Partnerite leidmine  

 eTwinning Euroopa koolide kogukond 

koostööprojektide ideede jagamiseks ja arendamiseks 

www.etwinning.net partnerfoorum 

 School Education Gateway - rahvusvaheline 

haridusinfo üldhariduse valdkonnas 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/oppor

tunities/partnerships.cfm  

 Teiste koolide partneriotsingud  

 Võimalus reklaamida oma projektiideed 

 

 

 

 

http://www.etwinning.net/
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Taotlemine 

 Taotluse esitab kõikide partnerite  

nimel koordineeriv organisatsioon  

Online taotlusvorm 

 Sama partnerite koosseis võib  

korraga esitada ühe taotluse ühele  

Erasmus+ agentuurile 

 

 



Erasmus+ üldharidus Erasmus+ täiskasvanuharidus 

Kuidas edasi? 

Strateegilise 
koostöö kirjeldus 

 HARA kodulehel 

Erasmus+ 
programmi-

juhend 

HARA 
uudiskiri 

Erasmus+ 
projekti-

tulemuste 
andmebaas 

Koostöö-
partnerid 

Kui sul idee, siis 
saame kokku ja 
arutame edasi!        

Koolitusvebinar 
projektitaotluse 

esitajatele 

Taotlustähtaeg on    
21. märts 2019   

kell 13.00                  
(Eesti aeg) 

http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine/
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign


Võta meiega ühendust 

KA2 strateegiline koostöö 

 

  

 


