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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  

  

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 



lasteaiad 
alg- ja 
põhikoolid 

kutse-
õppe-
asutused 

gümnaas-
iumid 

riiklikult 
tunnustatud 
spordi-, 
muusika- ja 
huvikoolid 

muud 
üldharidus-
maastikul 
tegutsevad 
asutused 

Kes  
saab  

osaleda? 



Koostööteemad ja valdkonnad 

kaasava hariduse põhimõtete edendamine 

Põhjamaade keelte õppe edendamine 

infotehnoloogiate aktiivsem kasutamine 

ettevõtlikkuse arendamine  

kliima ja roheline mõtteviis 

 jne 

 



Projektid ja 
võrgustikud Õpiränne 

TEGEVUSED 



Õpetajate 
vahetus, 

töövarjuks 
olemine 

Ettevalmistav 
lähetus 

Õpi-
ränne 

Õpilas- 
gruppide 
vahetus 

Õpilaste 
individuaalne 
akadeemiline 

õpiränne 

Õpilaste 
õpiränne 

töökogemuste 
omandamiseks 

Vähemalt 2 
partnerit  

2 erinevast riigist 

ÕPIRÄNNE 



 
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  
(Class Exchange) 

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 minimaalne pikkus on 5 päeva (3 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 

(Pupil Exchange) 

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 

(Pupil Exchange) 

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 



Võrgusti-
kud 

Projektid 

PROJEKTID JA VÕRGUSTIKUD 

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 

Projektid ja 
võrgustikud 

raff 

Õpiränne 
 
RAHASTAMINE 
ÜHIKUPÕHINE 

RAHASTAMINE 
KULUPÕHINE 
OMAOSALUS 25% 
EELARVE LISATAKSE 
EXCELI TABELINA 

 
Erivajadusega 

osalejad 



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 



Taotluse esitamise tähtaeg 

3. veebruar 2020 
 

 



Taotluse esitamine 
 
 

 
• Taotlus esitatakse läbi 

netikeskkonna Espresso 
https://www.nordplusonline.org/ 

• Taotlused esitatakse taani, norra, 
rootsi või inglise keeles    

• Tähtaeg on 03.02.2020 
• Ettevalmistavatel lähetustel ka 

lisatähtaeg 01.10.2020 
• Kõigilt osapooltelt kinnituskiri 

(Letter of Intent) 
 

 



Lisainfo 

Nordplusi koduleht 

https://www.nordplusonline.org/ 
 

 

Partnerotsing Nordplusi kodulehel 

Projektide andmebaas Nordplusi kodulehel 
 

Programmijuhend (handbook) Nordplusi 
kodulehel 
 

 



 
NORDPLUS kontaktid Eestis 
http://haridus.archimedes.ee/nordplus 
 

 
NP Junior Eestis 
kristiina.lutsar@archimedes.ee 
 
Keelearendusprogramm Eestis 
made.kirtsi@archimedes.ee 
 
------------------------------------------------------ 
 
NP Junior Põhjamaades  
The Swedish Council for Higher Education  
www.utbyten.se 
nordplus@uhr.se  
  
  
NP keeleprogammi kontaktid Põhjamaades 
Icelandic Center for Research – Rannis 
nordplus@rannis.is 
www.nordplus.is 
 

 
 
 

Informatsioon ja  
nõustamine enne   
taotluse esitamist   

Taotluste menetlemine, 
lepingute ja aruannete 
haldamine 

http://www.nordplusonline.org/Contact

