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Miks taotleda?

• Suur tõenäosus toetust saada
• Toetus oluline lisa asutuse enda 

koolituseelarvele
• Taotlus eesti keeles
• Head võimalused õpilastel kogemusi 

saada ja koos eakaaslastega õppida



Üldhariduse õpirände eelarve

2 020 615 €

Taotlustähtaeg: 23. veebruar 2022 kl 13

3 275 786 €



Kes saavad taotleda?

• koolieelsed lasteasutused
• põhikoolid, gümnaasiumid

• KOVid, õpetajate ja koolide 
töötajatega/personaliga seotud ühingud 
või liidud, nt aineliidud ja ühendused ning 
tugispetsialistide ühendused



Õpirände sihtriigid

• Kõik Euroopa Liidu riigid                    

• Euroopa Majanduspiirkonna 
riigid: Island, Norra, 
Liechtenstein

• Euroopa Liidu 
kandidaatriikidest: Türgi, 
Põhja-Makedoonia VR, Serbia          



Lühiajaline õpirändeprojekt
Projekti algus: vahemikus juuni kuni detsember
Projekti kestus: 6-18 kuud
Õpirändes osalejad: saatva organisatsiooni 

töötajad, õpilased
Taotlemine eesti keeles!
Piirangud: 30 osalejat ja 3 lepingut 5 a jooksul



Õpiränne üldhariduses

Haridustöötajad

• Töövarjutamine      
(2-60 päeva)

• Õpetamine välisriigis 
(2-365 päeva)

• Kursustel ja 
koolitustel osalemine 
(2-30 päeva)

Õpilased

• Rühmaviisiline 
õpiränne
(2-30 päeva)

• Lühiajaline õpiränne 
(10-29 päeva)

• Pikaajaline õpiränne 
(30-365 päeva)

Lisaks

• Kutsutud 
väliseksperdid
(2-60 päeva)

• Õpetajapraktikantide 
vastuvõtmine
(10-365 päeva)

• Ettevalmistavad 
lähetused



Õpilaste rühmaviisiline õpiränne

• Vajalik ühine õppeprogramm
• Näidis kodulehel Erasmus+ learning 

programme for group activities.
• Õppeprogrammis osalevad vähemalt 2  

kooli õpilased
• Kohustuslik juhendaja, saatja

https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/10/template-2-learning-programme-for-group-activities-ae-se.docx


Konverentsil osalemine

• …ei ole täiesti välistatud
• Kursuselaadsetele tegevustele nõue:

– kvalifitseeritud koolitaja
– individuaalsed õpiväljund
NB! Passiivne kuulamine ei vasta nendele 
nõuetele!!



Programmi aluspõhimõtted
• Kaasamine ja mitmekesisus
• Keskkonnasäästlikkus ja keskkonna-alane 

vastutus
• Digiõpe, sh virtuaalkoostöö ning virtuaalne ja 

põimitud õpiränne



Olulised kuupäevad

5.01 vebinar „Õpiväljundid“
12.01 vebinar „Abiks algajale“
19.01 eTwinningu vebinar
al 26.01 nõustamisnädal
02.02 eTwinningu vebinar



Toetuse alamliigid
• Korralduskulu  100-500€/osaleja
• Elamiskulu 40-180€/päevas
• Reisikulu 23-1500€/edasi-tagasi
• Kursusetasu 80€/päevas max 800€ osaleja
• Vähemate võimalustega osaleja lisatoetus 

100€/osaleja + vajadusel lisakulud
• Ettevalmistav lähetus  575€



Millest alustada?
EU Login

OID

Taotluskeskkond

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Akrediteerimine

• Lihtsustatud juurdepääs rahastusele
• Taotlusvoor: 19. oktoober 2022
• Minimaalne rahastus alati garanteeritud
• Kestus: 15-24 kuud
• Osalejate arvu taotlemise piiranguid pole



Tänan!

Võta ühendust:
merike.talli@harno.ee
www.erasmuspluss.ee

Merike Talli
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