
Erasmus+ kutsehariduses



Vebinari jooksul 
küsimuste esitamiseks, 

kirjutage need siia 
(Questions)



Erasmus+ kutsehariduse vebinari
kava

• Sissejuhatus

• Õpirändeprojektid (KA1)

• Strateegilise koostöö projektid (KA2)

• Küsimused-vastused nii ettekande ajal 
kui pärast seda



Erasmus+ võimalused 
kutsehariduses

• Õpiränne (KA1) – õpilased ja äsjalõpetanud
välisriigis praktikal, haridustöötajad õppimas 
või õpetamas 

• Strateegiline koostöö (KA2) –
rahvusvaheline koostöö ühist huvi pakkuval 
teemal

E+ kutseharidus



Õpiränne kutsehariduses

2019 eelarve prognoos

3 447 836 €



Õpiränne kutsehariduses

Kes saab esitada taotluse?

• Taotleda saavad asutused, kelle tegevusvaldkond 
on seotud kutsehariduse või -koolitusega.

• Asutus saab esitada taotlusvoorus 1 õpirändetaotluse .

• Kuuludes konsortsiumi, võib asutus esitada 
taotlusvoorus ka enam taotlusi. 

• Üksikisikud toetust taotleda ei saa. 



Õpiränne kutsehariduses

Taotlus konsortsiumina

• Taotleva konsortsiumi saavad moodustada vähemalt 
3 Eesti asutust.

• Taotluse esitab ainult koordinaator.

• Kõik konsortsiumi liikmed on taotluses loetletud.

• Nende volikirjad koordinaatorile on taotlusele lisatud.

• Taotluste arv konsortsiumina pole piiratud, kuid 
tegevused ei tohi korduda.



Õpiränne kutsehariduses

Oluline teada

• Taotlustähtaeg on  5. veebruar 2019 kell 13.00

• Taotlev asutus on asutatud Eestis.

• Taotluses on vähemalt 2 partnerit erinevatest 

riikidest – 1 saatev ja 1 vastuvõttev asutus.

• Projekt võib kesta 1 kuni 2 aastat.

• Tegevused algavad vahemikus 1. juuni – 31. dets 

taotlusaastal. 



Õpiränne kutsehariduses

Õpirände sihtriigid
• Euroopa Liidu liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, 

Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, 
Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, 
Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Suurbritannia*, Slovakkia, 
Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari

• Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi, Makedoonia, Serbia (al 
2019)

• Euroopa Majanduspiirkonna riigid, mis ei kuulu 
ELi: Island, Liechtenstein ja Norra

⃰ Kõige värskema info Suurbrittannia osalemise jätkumise ning tingimuste kohta leiate 

lehelt Brexit update.



Õpiränne kutsehariduses

Kutseõppurite õpiränne
Osalejad:

• tasemeõppe kutseõppurid (sh töökohapõhine õpe)

• kooli äsja lõpetanud (õpiränne toimub kooli lõpetamisele 
järgneva 12 kuu jooksul)

Kestus:

• 2 nädalat kuni 3 kuud

• 3 kuud kuni 12 kuud (ErasmusPRO)

Praktika toimumiskohad:

• ettevõttes või sarnases organisatsioonis

• kutseõppeasutuses, kuid osa praktikast kindlasti ettevõttes



Õpiränne kutsehariduses

ErasmusPRO õpirände ettevalmistus

Ettevalmistav lähetus (Advance Planning Visit –
APV) pika praktika korraldamiseks:

• ainult 1 lähetus ühe vastuvõtja juurde

• ainult 1 osaleja

• maksimumpikkus 3 kohaloldud päeva (+ reisipäevad)



Õpiränne kutsehariduses

Keeleõpe ja OLS

OLS (Online Linguistic Support):

• hinnatakse õpilase võõrkeeleoskust enne ja pärast õpirännet

• võimalus osaleda veebipõhisel keelekursusel

Saab kasutada 19-päevaste ja pikemate praktikate korral 
keeleoskuse edendamiseks 24 keeles.

Täpsem info 

https://erasmusplusols.eu/et/



Õpiränne kutsehariduses

Kutseharidustöötajate õpiränne

Osalejad ja tegevused
• saatvas kutseõppeasutuses töötavad haridusspetsialistid

→ õpetama vastuvõtvasse kutseõppeasutusse

→ erialasele või vaatluspraktikale 

• saatva riigi ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektori 
töötajad

→ õpetama vastuvõtvasse kutseõppeasutusse

• programmis osaleva riigi ettevõtte spetsialistid 

→ Eestisse õpetama

Kestus 2 päeva (ilma reisipäevadeta) kuni 2 kuud



Õpirände toetusliigid
Ühikupõhised toetused

• Korraldustoetus

• Reisitoetus - sõltub sihtkoha kaugusest

• Elamiskulude toetus - sõltub sihtriigist ja õpirände kestusest

• Keeleõppetoetus (õpilased)

Tegelike kulude alusel 

• Erivajadusega seotud lisatoetus

• Erikulud - suured reisikulud, mille puhul tavapärasest 
reisitoetusest ei piisa 

Detailsem ülevaade toetustest 
http://haridus.archimedes.ee/opiranne-kutsehariduses

E+ kutseharidus



Õpiränne kutsehariduses

Enne taotluse koostamist

• Analüüsi hetkeolukorda oma asutuses ja selgita välja 
vajadused/võimalused.

• Sõlmi õigeaegselt kokkulepped vastuvõtvate partneritega

• Mõtle läbi, kuidas toetavad planeeritavad õpiränded asutuse 
strateegilisi eesmärke ning arenguvajadusi (kooli 
rahvusvahelistumise strateegia!) 

• Mõtle, kuidas mõõta eesmärkidele jõudmist, millised on õiged 
kriteeriumid projekti tulemuslikkuse hindamisel.

• Planeeri jätkutegevused tulemuste võimalikult efektiivseks 
kasutuselevõtuks ja laiemaks levikus.



Taotlemine

• Loo kasutaja Euroopa Komisjoni veebirakenduste kasutajate 
autentimisteenuse „EU Login“ lehel. 

• Registreeri oma organisatsioon osalejate portaalis või vii seal 
sisse vajalikud muudatused. 

• Leia taotluskeskkonnast ja täida ära õige taotlusvorm. 

• Esita taotlus õigeks tähtajaks 5. 02.2019

• Oota kuni agentuuri töötajad ja valdkonna eksperdid projekti 
hindavad.

• Positiivse otsuse korral sõlmitakse leping ning tehakse ettemakse

E+ kutseharidus



Õpiränne kutsehariduses

Taotlemiseks vajalik info

http://haridus.archimedes.ee/opiranne-kutsehariduses

Erasmus+ programmijuhend

Taotlustähtajad ja taotlusvormid

Hindamisjuhend eksperdile

2019 jaanuaris tulemas

Seminar “Abiks algajale Erasmus+ õpirändeprojekti taotluse 
kirjutajale“

Valdkondlikud vebinarid veebivormide täitmise toetamiseks. 



Kontakt
Merike Sanglepp

merike.sanglepp@archimedes.ee

Kerli Liivak

kerli.liivak@archimedes.ee

Asse Sild

asse.sild@archimedes.ee

E+ kutseharidus



Strateegiline koostöö
kutsehariduses

KA2



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Strateegilise koostöö eesmärk on arendada ja jagada
uuenduslikke lahendusi ning toetada koostööd, üksteiselt
õppimist ja kogemuste vahetamist.

Strateegilise koostöö mõtteks on aidata kaasa nii valdkonnasiseste
kui ka -üleste põhieesmärkide saavutamisele kutsehariduses ning
soodustada koostööd erinevate valdkondade vahel.



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Strateegilise koostöö projekt 
peab sündima asutuse, 
organisatsiooni või valdkonna 
tegelikest arenguvajadustest

See ei saa olla 
ühe-mehe(naise)-show,
vaid on kindlasti
terve meeskonna töö vili



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Mis on strateegiline koostöö?

Arendusprojektid 

• Strategic Partnerships 
supporting innovation

• Uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks, 
katsetamiseks ja 
levitamiseks

• Kestus 12-36 kuud 

Kogemuste 
jagamise projektid

• Strategic Partnerships 
supporting exchange of 
good practices

• Uuenduslike ideede, 
tööpraktikate ja 
töömeetodite levitamiseks

• Kestus 12-36 kuud

Ametikoolid saavad üldhariduse teemadel teha ka
koolidevahelisi koostööprojekte (KA229).



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Prioriteedid ehk eelisteemad
tulenevadki Euroopa Liidu
hariduspoliitilistest
eesmärkidest ning jagunevad
kaheks: valdkondlikeks ja 
horisontaalseteks.

Strateegilises koostöös
kavandatavad
eesmärgid ja tegevused
peavad kindlasti
toetama ka Euroopa
hariduselus seatud
sihte ja suuniseid.



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Strateegilise koostöö sisu

 heade praktikate tutvustamine ja jagamine;
 uuenduslike ideede arendamine/testimine/rakendamine;
 läbi erinevate õppeviiside omandatud teadmiste, oskuste ja kompetentside

tunnustamine ja hindamine;
 sobilike lahendusteede väljatöötamine erivajadustega ja puuetega inimeste

tulemuslikumaks kaasamiseks haridus- ja töömaailma;
 õpetajate ja koolitajate teadmiste ja oskuste arendamine, et paremini

hakkama saada mitmekesise taustaga sh erivajadustega ja erineva
päritoluga õppijaskonnaga;

 haridussüsteemi ja noorte valdkonna arengute sidumine kohaliku ja 
regionaalse arenguga;

 ettevõtliku mõtteviisi ja ellusuhtumise propageerimine ja vastavate oskuste
edendamine.



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Kutsehariduse valdkonna õppimis- ja õpetamistegevused

Õppijate lõimitud õpiränne
Blended mobility of learners
5 päeva kuni 2 kuud (lisanduvad reisipäevad)

Lühiajaline õpilasvahetus
Short-term exchanges of groups of pupils
3 päeva kuni 2 kuud (lisanduvad reisipäevad)

Haridustöötajate pikaajaline õppimis- ja õpetamistegevus 
Long-term teaching and training assignments
2 kuni 12 kuud

Haridustöötajate lühiajaline koolitustegevus
Short-term joint staff training events
3 päeva kuni 2 kuud (lisanduvad reisipäevad)

UUENDUS



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Osalema peab vähemalt
3 organisatsiooni 3 erinevast
Erasmus+ programmiriigist

EL-i liikmesriigid

Island, Norra, Liechtenstein, 
Türgi ja endine Jugoslaavia
vabariik Makedoonia.

Strateegilises partnerluses võivad partneritena osaleda ka partnerriikidest pärit
organisatsioonid, kui nende osalemine toob olulist lisaväärtust.



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Kes saab osaleda?

Projekti saab kaasata hariduse valdkonnaga seotud
eraõiguslikke ja avalik-õiguslikke organisatsioone
sh. kutseõppeasutused, ülikoolid, ettevõtted, kohalikud
omavalitsused, eriala- ja kutseliidud jne.



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Millised kulud kaetakse projekti eelarvest?

• Projekti juhtimise ja elluviimisega seotud kulud

• Rahvusvahelistel projektikohtumistel osalejate
reisi- ja elamiskulud

• Ühiselt korraldatavates õppimis- ja õpetamistegevustes
osalejate reisi- ja elamiskulud

Arendusprojektide puhul ka:

• Projekti sisust ja eesmärkidest tingitud erikulud
(NB! Omaosalus 25 protsenti)

• Projektitulemuste väljatöötamise töötasud

• Erivajadustega osalejate lisakulud (kaetakse 100-protsendiliselt)

• Levitusüritus(t)e korraldamise kulud



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Veel paar sõna eelarvest

• Eelarve moodustub suures osas ühikuhindadest

• Eelarve peab olema põhjendatud ja mõistlik 

• Maksimaalne toetussumma strateegilise koostöö projektidele
on 450 000 eurot (ennekõike puudutab arendusprojekte, 
mis kestavad 36 kuud)



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Taotluste esitamise tähtaeg:

21. märts 2019
kell 13.00 (Eesti aja järgi)



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Kuidas edasi?

Tutvuge strateegilise koostöö olemuse ja programmijuhendiga,
mis on leitavad aadressil: haridus.archimedes.ee/erasmuspluss

Pange kokku asutusesisene meeskond ning korraldage ajuraju 
projektiidee leidmiseks, mõelge läbi, keda välispartneritena kaasata. 

Osalege koolitusseminaril projektitaotluste esitajale, 
mis toimub jaanuaris 2019

Osalege veebipõhise taotlusvormi täitmise infovebinaril, 
aja teatame täiendavalt hariduskoostöö uudiskirja vahendusel: 
archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine/



Strateegiline koostöö kutsehariduses

Kontakt

Ellen Vimberg
ellen.vimberg@archimedes.ee



Tänan tähelepanu eest!
Kas on küsimusi?


