
Erasmus+ üldharidus 

Üldhariduse valdkonna 

koolidevahelised 

koostööprojektid  

(School Exchange Partnerships - 

KA229) 



Strateegiline koostöö: 

koolidevahelised koostööprojektid 
  

• rahvusvaheline koostöö ühist huvi pakkuval teemal  

• lahenduste leidmine kitsaskohtadele oma 

õppeasutuses 

• kogemuste vahetamine 

• kolleegidelt õppimine 

• õpilaste kaasamine ja seeläbi koolielu 

mitmekesisemaks muutmine 

• õppeasutuse rahvusvahelise koostöö võimekuse 

suurendamine 
 



Osalemisõigus 
  

Eestis: Eesti Hariduse 

Infosüsteemi (www.ehis.ee) 

kantud 

• koolieelsed lasteasutused 

• põhikoolid ja gümnaasiumid 

• kutsekoolid 

• huvikoolid 
  

 

Mujal: igas riigis on kinnitatud 

koolidevahelises projektis 

osalemise õigusega 

asutused/koolid. Partnerite 

valimisel üle täpsustada!  

http://www.ehis.ee/


Projektipartnerid 

 

Ühes projektis kokku 2-6 

kooli/lasteaeda, mis asuvad 

vähemalt kahes erinevas 

programmiriigis:  

 

ELi liikmesriigid; Liechtenstein, 

Norra, Island, Türgi, Põhja-

Makedoonia, Serbia 

 

 
Ühendkuningriik: 

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

update 



Projekti kestus 
üldjuhul 12-24* kuud 

   *erandina kuni 36 kuud (kui projekt sisaldab õpilaste pikaajalist õpirännet) 

 

Projekti algusaeg 
vahemikus 01.09.-31.12.2020 

 



Projekti toetus 
  

• Projekti juhtimise ja elluviimise 

toetus: tegevuskulud (nt 

kohalikud tegevused, koostöös 

loodud tulemused  ja nende 

levitamine jne); 

• Õppimis-õpetamistegevuste 

toetus: mobiilsuses osalevate 

õpetajate, töötajate, õpilaste ja 

neid saatvate koolitöötajate reisi-, 

elamis- ja muud mobiilsusega 

seotud kulud 

 

 

Kuni  

16 500 eurot 

aastas 

õppeasutuse 

kohta 



Õppimis-õpetamistegevused 
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 

Õpilaste pikaajaline õpiränne  

Long-term pupil mobility 2 – 12 kuud 

Töötajate pikaajaline õpetamis- või 

koolitustegevus  

Long-term teaching or training assignment 
2 – 12 kuud 



eTwinning koolidevahelistes koostööprojektides 

 
• 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 
 

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


 

 

 

 

Projektipartnerite leidmine  
  

• eTwinningu partnerfoorum 

Euroopa koolide kogukond koostööprojektide ideede 

jagamiseks ja arendamiseks www.etwinning.net 

• School Education Gateway - rahvusvaheline 

haridusinfo üldhariduse valdkonnas 

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

tunities/partnerships.cfm  

• Olemasolevad koostöövõrgustikud 

• Erasmus+ õpiränne ja teised koolitused 

• Rahvusvahelised kontaktseminarid: Erasmus+ 

agentuuride korraldatud temaatilised sündmused 

koostööpartnerite leidmiseks 

• Erasmus+ projektitulemuste andmebaas 
 

http://www.etwinning.net/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/partnerships.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/partnerships.cfm
http://haridus.archimedes.ee/partneriotsingud-ja-kontaktseminarid
http://haridus.archimedes.ee/partneriotsingud-ja-kontaktseminarid
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Taotlemine 
• Taotluse esitab kõikide partnerite  

nimel koordineeriv organisatsioon  

• Online-taotlusvorm 

• Sama partnerite koosseis võib  

korraga esitada ühe taotluse ühele  

Erasmus+ agentuurile 

• Koolitusvebinar projektitaotluse 

esitajatele (2020. a alguses) 

 

Tähtaeg: 

24. märts 2020 kell 13.00 

Eesti aja järgi 



Abimaterjalid ja kasulikud lingid 

 
Koolidevaheliste koostööprojektide kirjeldus 

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

koostooprojektid 

 

Täpsem info taotlemise kohta 

http://haridus.archimedes.ee/taotlemine-erasmus-

programmist 

 

Programmijuhend 

http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-

taotluskutse 

 

Hariduskoostöö uudiskiri 

http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-

liitumine/ 
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