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Mis on täiskasvanuharidus              
Erasmus+ programmis?

� täiskasvanutele pakutav igat liiki haridus

� formaalne, mitteformaalne, informaalne

� v.a kutseharidus ja ametialane täiendusõpe



Täiskasvanuhariduse valdkonna organisatsioon: ükskõik 
milline täiskasvanuõppe valdkonnas (v.a kutseharidus) tegutsev 
avaliku või erasektori organisatsioon

FORMAAL-
HARIDUS

INFORMAAL-
HARIDUS

MITTEFORMAAL-
HARIDUS

täiskasvanute 
gümnaasium

kõrgkooli avatud- / 
väärikate ülikool

vabahariduslik 
koolituskeskus

keeltekool

rahvaülikool

muuseum

raamatukogu

ühing, selts, liit

kodanikeühendus
koolituskeskus



Milliste riikidega saab teha koostööd?

� Rahvusvaheline koostöö

� Euroopa Liidu 
liikmesriigid,                       
Island, Norra, 
Liechtenstein, 
Türgi, 
endine Jugoslaavia vabariik 
Makedoonia



Erasmus+ võimalused

Õpiränne 

(KA1)
Asutuse haridustöötajate 
tööalane täiendkoolitus 

Euroopas.

Strateegiline koostöö
(KA2)

Asutuste rahvusvahelised 
projektid koostöövõrgustike 
loomiseks, heade kogemuste 

jagamiseks ja uuenduslike 
lahenduste elluviimiseks.



Õpirändeprojekt

� Organisatsiooni haridustöötajate tööalane 
täienduskoolitus Euroopas

� Key Action 1 – Mobility projects

� Vähemalt 2 eri riigi organisatsiooni 
koostöö – taotlev asutus saadab oma töötajaid 
partnerasutusse



Võimalikud tegevused Erasmus+ 
õpirändeprojektis:

• praktiline õppimiskogemus 
töövarjuna;

• haridustöötajate professionaalset 
arengut toetav kursus;

• õpetamine vastuvõtvas asutuses.



Õpirändeprojektis on oluline teada

� Tegevuste algus: 01/06 kuni 31/12 taotlemise aastal

� Projekti kestus: 12 kuni 24 kuud

� Õpirände kestus: 2 päeva kuni 2 kuud

� Õpirändes osalejad: saatva asutuse töötajad



Õpirände toetuse liigid

Reisitoetus: vastavalt sihtkoha kaugusele

Korraldustoetus: 350 eurot osaleja kohta

Elamistoetus: taotlusvorm arvutab elamiskulud 
automaatselt vastavalt õpirände kestusele

Kursusetasu: maksimaalset 700 eurot osaleja kohta

Erivajadusega seotud kulud: peavad olema põhjendatud



Omaosaluse määr puudub*

Lepingu sõlmimisel tehakse toetusesaajale ettemakse 
80% ja jääkmakse 20% kantakse pärast projekti 
lõppemist, kui lõpparuanne on heaks kiidetud.

*Tuleb arvestada, et projektile eraldatud toetus ei pruugi alati katta 
kõiki ettetulevaid kulutusi.



Koostööpartnerite ja kursuste leidmine 

ec.europa.eu/epale/et



Taotlemine

� Taotluse esitab asutus oma 
koduriigi Erasmus+ 
agentuurile

� Online taotlusvorm 
(hetkel koostamisel)

� Taotlusvorm on eesti keeles

01.02.2018 
kell 13.00 

(Eesti aja järgi)



Rohkem infot leiab meie kodulehelt:
http://haridus.archimedes.ee/opiranne-taiskasvanuhariduses

Liitu hariduskoostöö uudiskirjaga:
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine

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



Võta meiega julgelt ühendust

Kerttu Sepp

kerttu.sepp@archimedes.ee

Merike Sanglepp

Merike.Sanglepp@archimedes.ee

Kerli Liivak

Kerli.Liivak@archimedes.ee



Küsimused ja vastused 

õpirändeprojektide kohta



STRATEEGILINE KOOSTÖÖ 
TÄISKASVANUHARIDUSES

Key Action  2



Strateegiline koostöö

� Organisatsioonide rahvusvahelised projektid 
koostöövõrgustike loomiseks, heade kogemuste 
jagamiseks ja uuenduslike lahenduste 
elluviimiseks

� Key Action 2 – strategic partnerships

� Vähemalt 3 organisatsiooni koostöö                            
3 erinevast riigist



2018 eelisteemad täiskasvanuhariduses

Täiskasvanute 
põhioskuste 
arendamine

Täiskasvanute 
toetamine 
kõrgema 

haridustaseme
omandamisel

Koolitaja 
professionaalsete 

oskuste      
arendamine

Informaalse ja 
mitteformaalse 
õppimise käigus 

omandatud 
oskuste 

tunnustamine



Võimalikud teemad täiskasvanuhariduse KA2 
projektides ...

� Uute kursuste, õppematerjalide, meetodite,                         
tööviiside koostöös loomine, katsetamine ja rakendamine

� Õppimisvõimaluste paindlikumaks ja kättesaadavamaks 
muutmine, sh e-õppe võimaluste arendamine, IKT suurem 
kasutamine 

� Täiskasvanute koolitajate ja teiste haridustöötajate 
koolitusvõimaluste arendamine

� Elukestva õppimise populariseerimine täiskasvanute seas 

� Täiskasvanutele mõeldud õpitegevuste arendamine 
kultuuriasutustes ja vabaühendustes

Videolugu OÜ 
Säästvad 

Ehituslahendused 
projektist



Strateegiline koostöö

Kogemuste 
jagamise projektid

• Strategic Partnerships 
supporting exchange of 
good practices

• Uuenduslike ideede, 
tööpraktikate ja 
töömeetodite jagamine ja 
levitamine

• Kestus 12-36 kuud

Arendusprojektid 

• Strategic Partnerships 
supporting innovation

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

• Kestus 12-36 kuud 



Iseloomulikud tegevused                  
strateegilises koostöös

� Projektijuhtimise põhitegevused

� Rahvusvahelised projektikohtumised (transnational 
project meetings)

� Rahvusvahelised koolitused projekti sihtgrupile 
(transnational training, teaching and learning activities)

� Tulemuste loomisega seotud tegevused 
(arendusprojektides: intellectual outputs) 

� Projektitulemuste levitamine (arendusprojektides: 
multiplier events)



Eelarve – millised kulud kaetakse?

� Projekti tegevuskulud 

� Rahvusvaheliste projektikohtumiste ja koolituste 
korraldamise kulud, neis osalejate reisi- ja 
elamiskulud

� Projektitulemuste väljatöötamise töötasud

� Projektitulemuste levitamisega seotud kulud            
(n koduleht, artiklid, infoürituste korraldamine)

� Projekti sisust ja eesmärkidest tingitud erikulud 
(tõlkimine, kujundamine, kunstitarbed jms)

Omaosaluse nõue 
projektis puudub,       
va erikulud (25%)

Eelarve moodustub 
suures osas 

ühikuhindadest



Kuidas leida koostööpartnereid?

� Sõpruskoolid, koostöövõrgustikud

� Rahvusvahelised kontaktseminarid: 
Erasmus+ agentuuride korraldatud temaatilised 
sündmused koostööpartnerite leidmiseks

� Erasmus+ õpiränne ja teised koolitused

� EPALE - European Platform for Adult Learning

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm

ec.europa.eu/epale/et



Taotlemine

� Taotluse esitab kõikide 
partnerite nimel 
koordineeriv asutus oma 
koduriigi Erasmus+ 
agentuurile

� Online taotlusvorm (hetkel 
koostamisel)

� Sama partnerite koosseis võib 
korraga esitada ühe taotluse 
ühele Erasmus+ 
agentuurile

Taotlustähtaeg: 
21. märts 2018

Kell 13.00
(Eesti aja järgi)



Millest alustada?

� Projekti idee võiks lähtuda asutuse / kogukonna /sihtgrupi 
vajadustest ja lahendada nendega seotud väljakutseid

� Head koostööpartnerid on motiveeritud, usaldusväärsed ja 
projektiks vajaliku oskusteabega 

� Projekti koostamises osalevad kõik partnerid

� Projekt peab olema seotud täiskasvanute õppimise ja 
õpetamisega

� Tule ja arutame meiega oma rahvusvahelise koostöö ideid!

Vaata ka KA2 
tutvustavat videod



Erasmus+ täiskasvanuharidus

Kuidas edasi?

Strateegilise 
koostöö kirjeldus

HARA kodulehel

Erasmus+
programmi-

juhend

HARA 
uudiskiri

Erasmus+ 
projekti-

tulemuste 
andmebaas

Koostöö-
partnerid: 

EPALE

Kui sul idee, siis 
saame kokku ja 
arutame edasi!

Pane ennast siin kirja.

Kui Sul on küsimusi, 
kirjuta: 

hannelore.juhtsalu@
archimedes.ee

Koolitusseminar
projektitaotluse 

esitajatele 
(jaanuaris 2018)

Taotlustähtaeg on    
21. märts 2018   

kell 13.00                  
(Eesti aeg)



Võta meiega ühendust!

� Hannelore Juhtsalu (täiskasvanuharidus)

hannelore.juhtsalu@archimedes.ee

� Ellen Vimberg (kutseharidus)

ellen.vimberg@archimedes.ee

� Kätlin Lepa (üldharidus)

katlin.lepa@archimedes.ee

� Annela Hendrikson (kõrgharidus)

annela.hendrikson@archimedes.ee

http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo



Küsimused ja vastused                    
strateegilise koostöö kohta


