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Miks taotleda?

Paide Gümnaasiumi

kogemuslugu

https://youtu.be/8hr5RkHt-9s


Kes saavad taotleda?

• koolieelsed lasteasutused

• põhikoolid, gümnaasiumid

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



Üldhariduse õpirände eelarve 2023

2 020 615 €

Taotlustähtaeg: 23. veebruar 2023 kl 13

ca 3,4 miljonit 

eurot



Õpirände sihtriigid

• Kõik Euroopa Liidu riigid                    

• Euroopa 
Majanduspiirkonna riigid: 
Island, Norra, Liechtenstein

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



Taotluses kajastuvad kõik tegevused

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)

• Õpetajapraktikantid
e vastuvõtmine

• (10-365 päeva)

• Ettevalmistavad 
lähetused



Laulasmaa Kooli

kogemuslugui

https://www.youtube.com/watch?v=chci02wwv-I


Õpilaste rühmaviisiline õpiränne

• õpilased saavad õppida koos kaasõpilastega 
teisest riigist

• õpilasi saadavad  ja suunavad tegevuse ajal 
õpetajad või muud haridustöötajad 

Õpilaste individuaalne õpiränne

Õpilased saavad osaleda vastuvõtva kooli 

õppetöös 10 päeva kuni 1 aasta.



Partnerite / kursuste otsing

Partnerid: Kursused:

eTwinning School Education 

Gateway

European School Education Platform

(üleminek jooksvalt)



Konverentsil osalemine

• …ei ole täiesti välistatud

• Kursuselaadsetele tegevustele 

nõue:

– kvalifitseeritud koolitaja

– individuaalsed õpiväljundid

NB! Passiivne kuulamine ei vasta 

nendele nõuetele!!



Õpetajapraktikantide võõrustamine



Programmi aluspõhimõtted

• Kaasamine ja mitmekesisus

• Keskkonnasäästlikkus ja keskkonna-alane 
vastutus

• Digiõpe, sh virtuaalkoostöö ning virtuaalne 
ja põimitud õpiränne



Lühiajaline õpirändeprojekt

Projekti algus: vahemikus juuni kuni 

detsember

Projekti kestus: 6-18 kuud

Õpirändes osalejad: saatva organisatsiooni 

töötajad, õpilased (maks. 30 kokku)

Taotlemine eesti keeles!



Eelarve koosneb

Korralduskulu  Kursusetasu (vajadusel)

Elamiskulu                                Kaasamistoetus (vajadusel)

Reisikulu  Erikulud (vajadusel)

Õpilaste individuaalsetel ja töötajate pikkadel õpirännetel 

pakutakse veebipõhist keeletuge!



yyy

VAJADUSED

TEGEVUSED

EESMÄRK

(kuidas mõõdan?)



Tulekul

Veebiseminar „Abiks algajale“, kus 

räägime, kuidas koostada kvaliteetset 

taotlust ja käime läbi taotlusvormi.

19.01.2023 kl 15-17 MS Teamsis

Registreerumine: eeagentuur.ee

https://eeagentuur.ee/


Tänan!

Võta ühendust:

merike.talli@harno.ee

kerli.liivak@harno.ee

merike.sanglepp@harno.ee

www.eeagentuur.ee
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