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Eelarve 2022
Üldharidus 3 275 786 €
Täiskasvanuharidus 775 107 €
Kutseharidus 4 370 066 €



Hea teada
• Eestikeelne programmijuhend meie kodulehel 
https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/11/2022-erasmusplus-programme-guide_et.pdf

Üldharidus lk 100-114
Täiskasvanuharidus lk 115-129
Kutseharidus lk 83-99

https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/11/2022-erasmusplus-programme-guide_et.pdf


Kes saab taotleda toetust
• Üldharidus - taotlusi saavad esitada üldhariduskoolid ja lasteaiad või 

muud üldhariduse valdkonnas rolli omavad organisatsioonid
• Täiskasvanuharidus - taotlusi saavad esitada täiskasvanuõpet pakkuvad 

asutused vm täiskasvanuhariduse valdkonnas rolli omavad 
organisatsioonid

• Kutseharidus - taotlusi saavad esitada kutseõppeasutused või muud 
kutsehariduse valdkonnas rolli omavad organisatsioonid

NB! Toetust saab taotleda ainult asutus, mitte eraisik



Õpirände sihtriigid

 Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid 
 Norra
 Island
 Lichtenstein
 Põhja-Makedoonia Vabariik 
 Serbia
 Türgi



Hea teada
• Esitada saab 1 taotluse 1 meetme raames
• Toetust saab taotleda kuni 30 osalejale
• Projekti kestus 6-18 kuud
• Tegevused saavad alata vahemikus 1.06.-31.12.2022
• Asutusel saab olla max 3 lepingut 5 a jooksul



Võimalikud tegevused

Valdkonnaülesed
Haridustöötajate õpiränne

• Töövarjutamine (2 – 60 päeva)
• Õpetamine välisriigis    (2 – 365 päeva)
• Kursustel ja koolitustel osalemine (2 – 30 päeva)



Võimalikud tegevused
Üldharidus

Õpilaste individuaalne õpiränne
– Lühiajaline õpiränne (10-29 päeva)
– Pikaajaline õpiränne (10-365 päeva)

Õpilaste rühmaviisiline õpiränne  
(2 – 30 päeva, rühmas peab olema vähemalt 2 õpilast, lisanduvad saatjad)



Võimalikud tegevused
Täiskasvanuharidus
Täiskasvanud õppijate õpiränne
Osaleda saavad vähemate võimalustega täiskasvanud õppijad, s.o eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga vähemate oskuste ehk keskhariduseta inimesed. Osalejad peavad 
olema registreeritud saatva asutuse täiskasvanuharidusprogrammis.
• Individuaalne õpiränne

(2-30 päeva)
• Rühmaviisiline õpiränne

(2-30 päeva) rühmas vähemalt 2 õppijat + juhendaja



Võimalikud tegevused
Kutseharidus
Õppijate õpiränne
• Lühiajaline õpiränne (10 – 89 päeva)
• Pikaajaline õpiränne – ErasmusPro (90 – 365 päeva)
• Kutsevõistlustel osalemine (1 – 10 päeva)



Muud toetavad  tegevused
• Kutsutud väliseksperdid

(2-60 päeva) 
Toimumiskoht toetust saav asutus. Tutvustavad uusi õppemeetodeid, 
korraldus- ja juhtimistavasid.

• Õpetajapraktikantide vastuvõtmine
(10-365 päeva) 
Toimumiskoht toetust saav asutus. Osaleda saavad tudengid ja kuni 12 kuud 
tagasi lõpetanud. Vastuvõttev organisatsioon saab korraldustoetust, reisi- ja 
elamiskulud saatja poolt.

• Ettevalmistavad kohtumised
Pole eraldiseisev tegevus, toetab õpirännet, v a kursustel/koolitustel 
osalemine.



Partneriotsing
• Taotluse faasis pole vaja omada siduvaid kokkuleppeid 

partneritega
• eTwinning – vebinarid 19.01 ja 02.02
https://eeagentuur.ee/uritused/veebiseminar-etwinning-1901/
https://eeagentuur.ee/uritused/veebiseminar-etwinning-0202/ 

• School Education Gateway
• EPALE

https://eeagentuur.ee/uritused/veebiseminar-etwinning-1901/


Projekti kavandamine
Keskne roll taotleval organisatsioonil 
• koostab ja esitab taotluse
• allkirjastab toetuslepingu
• viib ellu õpiränded 
• esitab aruande
• esmatähtsad on organisatsiooni vajadused
Tegevuste planeerimisel tuleb silmas pidada ühtseid Erasmuse programmi 
kvaliteedistandardeid



Kvaliteedistandardid
https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/05/erasmuse_kvaliteedistandardid.pdf

• I Aluspõhimõtted
• Kaasamine ja mitmekesisus
• Keskkonnasäästlikkus ja keskkonnaalane vastutus
• Digiõpe, sh virtuaalkoostöö ja põimitud õpiränne
• Osalemine Erasmus+ programmi ellu viivate organisatsioonide võrgustikus

• II Õpirände korraldus
• III Kvaliteet ja osalejate toetamine
• IV Tulemuste jagamine

https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/05/erasmuse_kvaliteedistandardid.pdf


Mida silmas pidada
Projekti eesmärkide sõnastamine pole selge
• Eesmärgid on esitatud tegevusena (osalemine õpirändel)
• Puudub konkreetsus (tagada mitmekesine õppetöö)
• Puudub side organisatsiooni ja osalejate vajadustega (taustakirjelduses 

organisatsiooni vajadusi pole esitatud või need ei kattu eesmärkidega)
Esita eesmärk kui tulemus, mida soovitakse saavutada (õpetajad on 
omandanud projektõppe läbiviimise metoodika)



Mida silmas pidada
Projekti eesmärkide sõnastamine pole selge
• Püstitatud eesmärgid ja oodatavad tulemused ei kattu
• Eesmärgi täitmist pole võimalik mõõta (osalejate maailmavaade on 

avardunud)
• Puudub selgitus, kuidas jälgitakse ja hinnatakse eesmärgi täitmist 

(võõrkeeleoskuse paranemine)



Mida silmas pidada
• Üldhariduses õpilaste saatjad ei saa olla ise 

õpirändurid, kuna nende eesmärgid ei kattu
• Täiskasvanuharidus – kas töötajate või täiskasvanud 

õppijate õpiränne? 



Mida silmas pidada
Reisimine
• Õige vahemaa valik – ainult kalkulaatoriga
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

• Kas keskkonnasäästlik reis on alati asjakohane? 
Tavalise reisimise puhul lisatakse 2 reisipäeva, keskkonnasäästliku reisimise 
puhul kuni 6 reisipäeva.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Mida silmas pidada
Projekti korraldus
• Koostage plaan tegevuste läbiviimiseks– kui täpset ajakava ei saa 

esitada, siis orienteeruv plaan on vajalik
• Selgitage täpselt osalejate valikukriteeriume
• Mõelge läbi, mitu osalejat ühel kursusel oleks mõistlik? 
• Miks ettevalmistav lähetus? Kui pole põhjendust, saaks korraldada ka 

virtuaalse suhtlusena



Mida silmas pidada
• Kuidas toimub õpiväljundite saavutatuse hindamine?

– Kes hindab (osaleja ise, vastuvõtja, kolleegid, projekti meeskond)?
– Kuidas hindab (enesehinnang, refleksioon, vaatlus, 

demonstratsioon, tagasiside)?
– Millal hindab (enne, pärast õpirännet, peale projekti lõppu)?

https://eeagentuur.ee/materjalid/erasmus-individuaalse-opirande-oppeleping-learning-agreement/
https://eeagentuur.ee/materjalid/opirande-opivaljundite-koostamine-hindamine-ja-tunnustamine/

https://eeagentuur.ee/materjalid/erasmus-individuaalse-opirande-oppeleping-learning-agreement/
https://eeagentuur.ee/materjalid/opirande-opivaljundite-koostamine-hindamine-ja-tunnustamine/


Mida silmas pidada
Õpirände tulemuste hindamine ja levitus
• Selgitage täpselt, kuidas kavatsete lõimida omandatud oskused õppetegevustesse
• Tulemuste hindamine ei saa olla üldsõnaline (blogi, aruanne, vestlus). Kirjeldage, 

milliseid meetodeid plaanite kasutada.
• Oleks hea teha mõõtmine enne ning pärast õpirännet, et mõista, kas midagi on 

muutunud
• Tulemuste levitus peaks olema suunatud nii oma organisatsiooni kui väljaspoole 

ning kirjeldatud, mil viisil sihtgruppideni jõutakse. Positiivne oleks ajakava ja 
vastutajad.



Mida veel silmas pidada
• Taotluse kõik osad  peaksid olema  koostatud lähtudes iga teemaploki 

juhistest ning sisaldama ainult asjakohast informatsiooni

• Pole vaja lisada taotlusse mittevajalikku infot
• Vältida tuleks kordusi ja sisutühje loosungeid
• Kogu vajaminev info on taotluses kirjas, lisainfot keegi mujalt ei otsi



Taotluste hindamine
• Toetuse saamiseks peab taotlus peab saama 

vähemalt 60 punkti 100-st
• Hinnatakse kolmes kategoorias 

– asjakohasus max 30 p
– projekti ülesehituse kvaliteet max 40 p 
– järeltegevuste kvaliteet max 30 p



Mis edasi saab?
• Esita taotlus õigeaegselt 23. veebruariks kl 13.00 (hea 

oleks pisut varem)
• Järgneb taotluse tehniline kontroll ja hindamine
• Hindamistulemuste põhjal moodustub taotluste 

pingerida, mille alusel teeb valikukomisjon agentuurile 
ettepaneku taotluse rahastamise osas

• Positiivse otsuse korral sõlmitakse leping toetuse 
eraldamiseks, millest ettemakse on 80%

• Tegevused saavad alata 1. juuni – 31. dets 2022



Hea projekti tulemusena toimub 
organisatsioonis positiivne muutus
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