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Programmi eesmärk 

 Arendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja  
 Baltimaade koolide ja organisatsioonide vahel 

 

 Tegevused võivad küündida väikestest, protsessile  
 ja kogemuste vahetamisele keskenduvatest  
 ettevõtmistest kuni suurte arendusprojektideni,  
 mille eesmärgiks on välja töötada uusi ideid,  
 meetodeid ja tööviise 



Fookusteema  

  

2019. ja 2020. aastal on fookusteemaks 
digikompetentside arendamine  
(versus digivahendite kasutamine) ning  
programmeeriv ja loogiline mõtlemisviis 
(computational thinking). 

 

 

 



Programmis osalevad riigid 

Island, Norra, Rootsi, Soome, Taani  

Eesti, Läti, Leedu 

Ahvenamaa, Fääri saared, Gröönimaa 



Kes saab osaleda? 

gümnaa-
siumid 

alg- ja 
põhikoolid 

lasteaiad 

kutseõppe-
asutused 

riiklikult 
tunnustatud 

spordi-, 
muusika- ja 
huvikoolid 

muud 
üldharidus-
maastikul 

tegutsevad 
asutused 

(partnerina) 



Koostööteemad ja valdkonnad 

kaasava hariduse põhimõtete edendamine 

Põhjamaade keelte õppe edendamine 

infotehnoloogiate aktiivsem kasutamine 

ettevõtlikkuse arendamine  

 jne 



Arbu lasteaed 

Children health improvement by 
integrating 5 elements of S. Kneipp 
philosophy: water, movement, herbs, 
emotions, healthy diet 
 

August 2018 – august 2020 
 

5 partnerit 



Pärnu Koidula Gümnaasium 

Challenges of 
BIOdiversity in 
Nordic and Baltic 
countries 
 

August 2018 – 
august 2019 
 

4 partnerit 

EST-LAT Science 
projects 
 

August 2018 – 
august 2019 
 

2 partnerit 



Haapsalu kutsehariduskeskus 

Improving SOCIAL SKILLS and CREATIVITY  
of SEN students in VET 
 

August 2018 – august 2019 
 

3 partnerit 



Tegevused 

Projektid ja 
võrgustikud 

Õpiränne 



Õpiränne 
Vähemalt 2 partnerit 2 erinevast riigist 

Õpilas-
gruppide 
vahetus 

Õpetajate 
vahetus, 

töövarjuks 
olemine 

Ettevalmistav 
lähetus 

Õpilaste 
individuaalne 
akadeemiline 

õpiränne 

Õpilaste 
õpiränne 

töökogemuste 
omanda-
miseks 



Ettevalmistav lähetus 

Üks visiit taotluse kohta 

Võõrustav asutus toetust ei saa 

Osalejaks kuni 2 õpetajat õppeasutuse kohta 

Tegevus peab toimuma ühe aasta sees 
 

Lähetuse pikkus on maksimaalselt 5 päeva,  
kaasa arvatud reisipäevad 



Õpilasgruppide vahetus 

Õpilasvahetusel peab olema ühine teema, mis on  
olemuselt pedagoogiline ning seotud õppekavaga 

Vahetusest peavad kasu saama kõik partnerid 

Osaleda saab kaks või enam õpilaste rühma  
kuni 30 õpilast ühest riigist koos saatvate õpetajatega 
(maksimaalselt 2 õpetajat 10 õpilase kohta) 

Vahetused peavad toimuma 1-3 aasta sees 

Lähetuse pikkus on 1 nädalast (5 tööpäeva + 2 reisipäeva)  
kuni 3 nädalani (reisipäevad k.a) 



Õpetajate vahetus, õppelähetused 
ja töövarjuks olemine  

Osaleda võib üks või mitu kooli 

Osalejaks õpetajad ja muu pedagoogiline töötajaskond 
  

Õpirände pikkus on alates 1 nädalast (5 päeva + 2 reisipäeva)  
kuni 1 aastani  

Tegevus peab toimuma 1 aasta sees 



Õpilaste individuaalne  
akadeemiline õpiränne 

Taotluse esitab kool 

Osalejaks keskharidust omandavad õpilased ja saatvad õpetajad 

Tegevus peab toimuma 1 aasta sees 

Õpirände pikkus on alates 1 nädalast (5 päeva + 2 reisipäeva)  
kuni 1 aastani 

Saatev õpetaja osaleb maksimaalselt 1 nädala 



Õpilaste õpiränne 
töökogemuste omandamiseks 

Taotluse esitab kool 

Osalejaks keskharidust omandavad gümnaasiumide ja 
kutseõppeasutuste õpilased ja saatvad õpetajad 
 

Õpirände pikkus on alates 1 nädalast (5 päeva + 2 reisipäeva)  
kuni 1 aastani 

Saatev õpetaja osaleb maksimaalselt 1 nädala 

Tegevus peab toimuma 1-3 aasta sees 

Kool saab taotleda õpirännet uutele õppuritele  
kuni kolmel järjestikusel aastal 



Projektid ja võrgustikud 

Võrgustikud Projektid 

Vähemalt 3 partnerit 3 erinevast riigist 



Projektid 

Koostööprojektil peab olema ühine teema, mis on 
kooskõlas programmi Nordplus eesmärkidega ning 
vastama osalevate asutuste arenguvajadustele  
 

Projektipartnerlus peab olema kavandatud 
pikaajalisena ning see peab muu hulgas andma 
koolidele võimaluse arendada pedagoogilisi ja 
didaktilisi metoodikaid 
 

Projekti pikkus on kuni 3 aastat 



Võrgustikud 

Rahastust saavad taotleda koolid, organisatsioonid ja 
institutsioonid, mis töötavad koos ühise haridusteema 
kallal 
 

Laiemaks eesmärgiks on anda koolidele võimalus saada 
võrgustiku osaks ning arendada pikaajalist 
hariduskoostööd 
 

Projekti pikkus on kuni 3 aastat 
 
Rahastatavad tegevused: 

- Kohtumised võrgustiku loomiseks ja arendamiseks 
- Infojagamine ning tulemuste levitamine 



Eelarve 

 
Rahastamine ühikupõhine 

Projektid ja 
võrgustikud 

 

Rahastamine kulupõhine 
Omaosalus 25% 

Eelarve lisatakse Exceli 
tabelina 

Õpiränne 

Eri-
vajadusega 

osaleja 



Taotluse esitamise tähtaeg 

1. veebruar 2019 
 

 



Taotluse esitamine 
Taotlus esitatakse läbi netikeskkonna Espresso 

https://www.nordplusonline.org/ 
 



Millest alustada? 

Leia mõttekaaslased oma asutuse seest ning  
genereerige üheskoos mõni äge idee 
 

Leidke endale partnerasutused Nordplusi riikidest  
(abiks kodulehe partnerotsing ja projektide andmebaas) 
 

Seadke üheskoos eesmärk  
 

Kirjeldage tegevusi ja ülesannete jaotust  eesmärgini 
jõudmiseks, siduge tegevused õppekavaga 
 

Mõelge, milline võiks olla projekti mõju erinevatele 
osapooltele ja kuidas seda oleks võimalik mõõta 
 

Koostage mõislik ja realistlik eelarve 
 

Mõelge välja plaan projekti tulemuste levitamiseks 



Lisainfo 

Nordplusi koduleht 

https://www.nordplusonline.org/ 
 

 

Partnerotsing Nordplusi kodulehel 

Projektide andmebaas Nordplusi kodulehel 
 

Programmijuhend (handbook) Nordplusi 
kodulehel 
 

 


