
 Nordplus programm 

 täiskasvanuhariduses 
 

 

 



Programmi eesmärgid 

 

Põhja- ja Baltimaade koostöö tugevdamine 
täiskasvanuhariduse vallas 

 
• Õppimisvõimaluste arendamine ja mitmekesistamine 

• Õpetamise taseme tõstmine 

• Elukestva õppimise populariseerimine 

• Kodanikuaktiivsuse ja nn eluoskuste arendamine 

• Täiskasvanuharidusega seotud asutuste koostöö edendamine 
– kogemuste jagamine, heade praktikate ülevõtmine, 
koostöös valdkonna arendamine 

 

 



OSALEVAD RIIGID 

Taani  

Soome  

Rootsi  

Norra  

Island  

Gröönimaa  

Fääri saared  

Ahvenamaa  

Eesti  

Läti  

Leedu 



  
 

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

FOOKUSTEEMA 



Täiskasvanutele õppimisvõimalusi pakkuvad  
asutused ja organisatsioonid 

liidud ja seltsid 

kohalikud 
omavalitsused 

kutseõppeasutuste 
täiendusõppe 
osakonnad 

kõrgkoolide 
avatud/väärikate 
ülikoolid 

keeltekoolid 

mittetulundusühingud 

muuseumid 

raamatukogud 

koolituskeskused 

rahvakoolid 
vabaühendused 

Täiskasvanute 
gümnaasiumid 



 Teistsuguse kultuuritaustaga inimeste haridus 

 Keskkonna ja säästva tarbimise alane 
 teadlikkus 

 Eakate IKT ja digioskused 

 Ettevõtlikkuse toetamine 

 Ümber- täiend ja töökohapõhine õpe ning 
 lisaks palju muud 

KOOSTÖÖTEEMAD JA 
VALDKONNAD 



TEGEVUSED 

 

ÕPIRÄNDEPROJEKTID 

 

• Ettevalmistavad lähetused 

• Täiskasvanuhariduse 
personali õpiränne 

• Täiskasvanud õppijate 
õpiränne 

 

 

KOOSTÖÖPROJEKTID 

 

• Temaatilised võrgustikud 

• Arendusprojektid  

• Uurimisprojektid 

 



ÕPIRÄNNE 

• Idee ja partnerid 

• Kohtumiste kava 

• Kuni 2 töötajat partnerasutuse kohta 

• Pikkus maksimaalselt 5 päeva (kaasa arvatud 
reisipäevad) 

• Reisi- ja elamiskulud  

ETTEVALMISTAV LÄHETUS 



• Tööalane enesetäiendamine 

• Kuni kaks töötajat partnerasutuse kohta 

• Pikkus minimaalselt 1 nädal  

• Maksimaalselt aastane projekt 

• Lähetatavate reisi- ja elamiskulud 

 

TÄISKASVANUHARIDUSE TÖÖTAJAD 

ÕPIRÄNNE 



• Uute teadmiste ja oskuste arendamine 
rahvusvahelises keskkonnas 

• Minimaalne pikkus 1 nädal 

• Maksimaalselt üheaastane projekt võib 
kavandada mitmeid õpirändeid 

• Reisi- ja elamiskulud 

 

TÄISKASVANUD ÕPPIJAD 

ÕPIRÄNNE 



KOOSTÖÖPROJEKTID 

Koostöövõrgustikud  (Thematic Networks) 

 
Arendusprojektid (Development Projects )–  
nn käegakatsutavate tulemuste ja toodete väljatöötamiseks 

 

Uurimisprojektid (Mapping Projects) analüüs, kaardistus 

 
Miinimum 3 erinevat asutust 3 erinevat riiki 

Pikkus: 1-3 aastat 
Rahvusvaheliste projektikohtumiste, projekti juhtimine ja elluviimine, tulemuste 

levitamine; tulemuste väljatöötamine (va koostöövõrgustikud) 
 
 



RAHASTAMINE 

 

• Ühikupõhised toetusmäärad eelarve 
arvestamisel 

• Omaosaluse nõue puudub 

• Erivajadustega täiskasvanute osaluse puhul 
võimalus lisatoetuseks 

 



ÕPIRÄNNE 

 

• Sõidukulude toetusmäärad vastavalt 
sihtriigile: 330 eur/660 eur/1300 eur 

• Elamiskulude toetusmäärad vastavalt 
lähetuse kestusele (päev/nädal/kuu) 

• 3 eri tariifi 
(töötajad/õppijad/rahvaülikoolide õppijad) 



KOOTÖÖPROJEKTID 

 

•     kk 

 
 

 
3 erinevat eelarvekategooriat 
 
• Projekti juhtimine ja elluviimine, tulemuste 

levitamine  
• Rahvusvahelised kohtumised (osalejate reisi- ja 

elamiskulud) 
• Projekti tulemuste väljatöötamine (ekspertide 

töötasu –va võrgustikud 



MAKSED JA ARUANDLUS 

 
 
• Koordinaatori lepingupartner on allprogrammi koordineeriv büroo 

Taanis (The Danish Agency for Science and Higher education) 
• Toetus makstakse projekti koordinaatorile 
• Raha jaotumine koordinaatori ja partnerasutuste vahel otsustatakse 

ühiselt 
• Toetus makstakse reeglina välja kahes osas: 
•  80% pärast lepingu allkirjastamist 
•  20% pärast lõpparuande heakskiitmist 
• Aruanne esitatakse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast projekti 

lõppemist 



JUHENDRAAMAT 

The Nordplus Handbook 2020 – Nordplus Adult  

https://www.nordplusonline.org/Documents2/Documents/Nordplus-Handbook-2020-in-English


PARTNERIOTSING 

https://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER


Lisainfo 

Nordplusi koduleht 

https://www.nordplusonline.org/ 
 

 

Partnerotsing Nordplusi kodulehel 

Projektide andmebaas Nordplusi kodulehel 
 

Programmijuhend (handbook) Nordplusi 
kodulehel 
 

 



TAOTLEMINE 

Taotlustähtaeg - 3. veebruar 2020  

Ettevalmistavatel lähetustel ka lisatähtaeg 01.10.2020 

Taotlus tuleb esitada keskkonnas Espresso Taotlus esitatakse 

https://www.nordplusonline.org/ 

Taotlus võib olla esitatud kas taani, norra, rootsi või inglise 

keeles 

Kõigilt osapooltelt kinnituskiri (Letter of Intent) 

Taotleja asutus peab olema täitnud kõik eelnevad NP 

programmiga seotud kohustused 

 



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

 
NP Adult Eestis 
kristiina.lutsar@archimedes.ee 
 
Keelearendusprogramm Eestis 
made.kirtsi@archimedes.ee 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
NP Adult Põhjamaades  
Danish Agency for Science and Higher Education – SFU  
 nordplus@ufm.dk 
 www.ufm.dk/nordplus 
 
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

