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Osaleja leping

• Projekti lepingu lisa V näidised avaldatud 
https://eeagentuur.ee/opirandeprojektide-toetuse-
saajale/

• Reguleerib asutuse ja osaleja vahelisi rahalisi suhteid

• Kindlasti vajalik juhul, kui osalejal ei ole asutusega 
töösuhet



Õppeleping (Learning agreement)

• Lepingu lisa V Lisa I

• Näidis kodulehel Learning Agreement

• KOHUSTUSLIK:

 töövarjutamise

 õpetamise

 õpilaste individuaalsete õpirännete puhul



Õppelepingu sisu
- Õppelepingu tingimustes lepivad kokku ja selle allkirjastavad kolm peamist osapoolt: osaleja 

(või lapsevanem/eestkostja), saatev organisatsioon ja vastuvõttev organisatsioon;

- Õpirände andmed, seal hulgas: haridusvaldkond, tegevuse tüüp, õpirände vorm (füüsiline, 
virtuaalne või põimitud), alguse ja lõpu kuupäevad;

- Õppijate puhul õppekava, millel nad õpivad saatvas organisatsioonis või töötajate puhul 
nende ametikoht saatvas organisatsioonis;

- Oodatavate õpiväljundite loetelu ja kirjeldus;

- Osaleja õppe-/tööprogramm ja ülesanded vastuvõtvas organisatsioonis;

- Kokkulepped seire, juhendamise ja toetamise osas ning vastutavad isikud vastuvõtvas ja 
saatvas organisatsioonis;

- Õpiväljundite hindamise formaadi, kriteeriumide ja protseduuri kirjeldus;

- Õpiväljundite tunnustamise tingimuste ja protsessi kirjeldus ning mis dokumendid saatev või 
vastuvõttev organisatsioon peab väljastama, et tagada tunnustamise lõpuleviimine;

- Õppijate õpirände puhul: info selle kohta, kuidas nad reintegreeritakse saatvasse 
organisatsiooni peale õpirändelt naasmist]



Õppelepingu täiendus (Learning
agreement complement)

Osalemist võib tõendada ka kahe 
dokumendiga:

Õppelepinguga (kus sisalduvad 
õpiväljundid) +

Õppelepingu täiendusega, kus 
kinnitatakse õpiväljundite 
saavutamine/muutmine



Õpilaste rühmaviisiline õpiränne

• Vajalik ühine õppeprogramm

• Näidis kodulehel Erasmus+ learning 
programme for group activities.

• Õppeprogrammis osalevad vähemalt 2  
kooli õpilased

• Kohustuslik juhendaja, saatja



Õpilaste individuaalne õpiränne

• Miinimumkestus 10 õppesisuga päeva 
+ reisipäevad!!

• Kui miinimumkestuse nõua ei ole 
täidetud, kuulub terve õpirände raha 
tagastamisele.



Kindlustus

• Saatva asutuse kohustus tagada piisav 
kindlustuskaitse. 

• Osaleja lepingus mainitud:

meditsiiniabikindlustus

vastutuskindlustus

õnnetusjuhtumikindlustus



Konverentsil osalemine

• …ei ole täiesti välistatud

• Kursuselaadsetele tegevustele nõue:
– kvalifitseeritud koolitaja

– individuaalsed õpiväljund

NB! Passiivne kuulamine ei vasta nendele nõuetele!!



Logod

• https://ec.europa.eu/info/resources-
partners/european-commission-visual-identity_et

• https://eeagentuur.ee/materjalid/erasmus-logo/



Aruandlus

• Aruandluskeskkond valmib (uue aasta 
alguses?)

• Osaleja jaoks küsimustik 

• Kogu projekti aruanne



Aitäh!

• Kontaktisik lepingus:

Asse Sild asse.sild@harno.ee

Kerli Liivak kerli.liivak@harno.ee

Merike Sanglepp 
merike.sanglepp@harno.ee

Merike Talli merike.talli@harno.ee


