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Euroopa haridusprogrammid 

• Rahvusvaheline koostöö ja mobiilsus Euroopas 

• Sünergia kõigi haridusvaldkondade vahel 

• Väheste oskustega eurooplaste õpivõimaluste 
suurendamine 
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MUUSEUMIHARIDUS rahvusvahelistes 
täiskasvanuõppe programmides 

 Muuseum kui elukestva õppimise paik  
 

 Õppimis- ja arenemisvõimalused ka täiskasvanutele 
 

 Innovatiivsed ja atraktiivsed võimalused 

 

  Muuseum kui õppiv organisatsioon  
 

 Väga erinevate sihtgruppide kaasamine 
 

 Huvi äratamine kestva õppimise vastu 
 

 

 



Rahvusvahelise koostöö teemad 
muuseumihariduses 

 

• haridusprogrammid muuseumides 

• kultuuripärandi laiem tutvustamine 

• muuseum kohaliku kogukonna kujundajana 

• muuseum vähemate võimalustega isikutele  

• vabatahtlik tegevus muuseumides 

• muuseumipedagoogide täiendõpe jpm ... 

 

Tulemused: 

• uute ideede ja tegevuste ülevõtmine, töötajate 
motivatsiooni kasv ja uued oskused ... 

• näitused, hea praktika kogumikud, koolitused, seminarid, 
konverentsid, õppematerjalid jpm ... 



Eesti muuseumide osalus 
Grundtvigi programmis 2001-2013  

• Tartu Linnamuuseum "Museum as a Source of Knowledge“ 

• Eesti Tervishoiu Muuseum                                                                              
"New Approaches to Nutritional Education in the Museums“ 

• Kadrioru Kunstimuuseum „MAESTRO - Multipliers in Adult Education - 
Structures and Organisation“; „Identitätsbildung mit Musik, Kunst und 
Literatur“ 

• Tallinna Linnamuuseum „European cultural heritage: a tapestry of 
resources towards participation and integration“ 

• Uue Kunsti Muuseum SA „WAterfront REgeneration: Learning from 
European Best Practices for a Sustainable Urban Life“ 

• Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing MTÜ „Comparing Learning 
Opportunities in the Field of Literary Heritage“  

• Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus, Okupatsioonide Muuseum „Creating a 
Fundament for Teaching the History of Cold War“ 



Euroopa haridusprogramm ERASMUS+ 
(2014–2020) 

 

NB! Esitatud info Erasmus+ 

programmi kohta on esialgne st. 
programmi ei ole veel kinnitatud!  

 
 
 
 

  Euroopa Komisjoni 
Hariduse ja Kultuuri 
peadirektoraat  

 
  28 Euroopa Liidu riiki + 
Island, Norra, Liechtenstein, 
Türgi, Šveits 

 
  Koordineeriv 
organisatsioon ja partnerid 



Erasmus+ eesmärgid 

I. Õpiränne 

 Noorte ja õpetajate / koolitajate / noorsootöötajate 
põhipädevuste ja tööoskuste arendamine                 
(muuseumipedagoogide täienduskoolitus) 

 Noorte ettevalmistus tööeluks ja osalus demokraatias 

II. Projektipõhine koostöö 

 Kvaliteedi, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise edendamine 
(muuseumide koostööprojektid) 

 Koostöö haridusasutuste, noorteorganisatsioonide ja ettevõtete 
vahel 

III. Hariduspoliitika kujundamine 

 Euroopa elukestva õppe ala jätkuv kujundamine 

 Hariduse / koolituse süsteemide moderniseerimine 

 EL-i kvalifikatsioonide ja tunnustamismeetmete parem 
rakendamine 

 

 



KOOSTÖÖPROJEKTID 
115 000 organisatsiooni                                             
kaasatud 20 000 koostööprojekti 
 

 strateegilised partnerlused haridusasutuste ja teiste oluliste osapoolte vahel 

  laiaulatuslikud partnerlused kõrgkoolide ja ettevõtete vahel 

  IT platvormid, sh e-twinning (virtuaalne mobiilsus) 

  võimekuse toetamine 3.maades, tugev fookus naabruspoliitika maadel  



II. koostööprojektid  

Strategic Partnerships for Adult 
education 
 

2-3 – aastane rahvusvaheline koostööprojekt 

 

• Vähemalt 3 partnerasutust 3-st riigist 

• Lühi- ja pikaajalised mobiilsused õppijatele ja koolitajatele, 
koolituste-, õppematerjalide- ja meetodite väljatöötamine, 
täiskasvanuhariduse väljakutsetega tegelemine jpm 

• E-taotlusvorm, taotleja konto 

• Taotluse esitab ja lepingupartneriks on koordinaator 

• Eelarve – kindlasummaline toetus 

 

Tähtaeg: kevadel 2014 



ÕPIRÄNNE 
5 miljonit õpirändurit 7 aasta jooksul 

 

 personali liikuvus (õpetajad, koolitajad, koolijuhid, noorsootöötajad) 
 kõrghariduse ja kutsehariduse tasandi õpiränne 
 Erasmus Master – magistrikraadi programm (degree mobility) 
 noorte mobiilsus, sh vabatahtlike liikuvus ja noortevahetused 



I. koolitajate õpiränne  

Adult education staff mobility 
 

Koordinaator koostab organisatsiooni töötajate õpirände kava 

 

• Lähetuste kestus: 2 päeva – 2 kuud 

• Osalema peab vähemalt kaks asutust kahest eri riigist 

• Õppevisiit, praktika, töövari, koolituskursus, õpetamine 

• European Development Plan - What are the organisation´s needs in 
terms of quality development and internationalisation? 

• E-taotlusvorm, taotleja konto 

• Eelarve - reisikulud, osavõtutasud, elamistoetus, 
korralduskulud organisatsioonile, keeleõppetoetus, 
erivajaduste toetus 



 

 
NORDPLUS PROGRAMM 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu  haridusalane 
koostööprogramm 2012-2016 
 

Osalevad riigid: 
•Taani, Soome, Rootsi, Norra, Island, (Gröönimaa, Fääri saared 
ja Ahvenamaa) 
• Eesti, Läti, Leedu  
 

Sihtrühm: elukestva õppes osalevad asutused kõikidelt 
haridustasanditelt üldharidusest ja kõrgharidusest 
täiskasvanuhariduseni. 

 



PROGRAMMI SIHISEADED 
 

•Põhja- ja Baltimaade hariduskoostöö edendamine ja 
tugevdamine 
•Põhja- ja Baltimaade keelelise ja kultuurilise 
üksteisemõistmise edendamine 
•hariduse kvaliteedi  edendamine, uuenduslike toodete 
arendamine ja heade praktikate levitamine läbi 
kogemuste vahetamise (sh. koostöö tööandjatega) 
 



NORDPLUS ADULT 

Toetab Põhja- ja Balti riikide koostööd täiskasvanuhariduse 
vallas, et tõuseks täiskasvanute koolitamise kvaliteet, 
saaksid teoks head & uuenduslikud ideed ning areneks 
täiskasvanuhariduse valdkond tervikuna. 

d 

Sihtrühm 
- Kõik asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse vallas  
- Personal ja õppijad 

 

Toetatakse kahte tüüpi tegevusi: 

a) mobiilsustegevused 

b) koostööprojektid 
 

 

 



MOBIILSUSTEGEVUSED:  

1. Ettevalmistavad lähetused: ühisprojektide 
ettevalmistamiseks 

Kestus: kuni 5 päeva (ka. reisipäevad).  

Lähetuses võib osaleda kõige rohkem 2 haridustöötajat ühest asutusest 

Toetus: reis ja majutus 
 

2. Haridustöötajate vahetus/ränne: Õppetöö läbiviimine,  
õppevisiidid,  vahetused, kursusel osalemine             

Kestus: vähemat 5  tööpäeva – 1 aasta    

Lähetuses võib osaleda kõige rohkem 2 haridustöötajat ühest asutusest 
 

3. Õppijate vahetus/ ränne (individuaalne või grupiviisiline): 
Õppetöös osalemine, töökogemuse omandamine 

Õppijate individuaalne või grupiviisiline ränne 

Kestus: 5 päeva  – 12 kuud 

 
 



NORDPLUS ADULT KOLME 
TÜÜPI KOOSTÖÖPROJEKTID: 

- TEMAATILISED VÕRGUSTIKUD 
• ... on Nordplus programmi kõige tavalisem pikaajalise koostöö 

vorm 
• ... on temaatiline või teemaspetsiifiline ja annab võimaluse 

võrgustikul loomiseks (jätkusuutlikumate suhete loomine) 
• ...eesmärk on jõuda uute lähenemiste/ideedeni.  
 

- ARENDUSPROJEKTID 
.... Arendustöö läbiviimine n. uute koolituskursuste, metoodikate, 
õppematerjalide väljatöötamine, edasiarendamine, kohaldamine 
Projekti tulemuseks kindel toode, eesmärgiga parandata 
täiskasvanute ligipääsu õppimisele, parandada õppimise kvaliteeti ja 
tegeleda uute väljakutsetega 
 

- KAARDISTUSPROJEKTID 
....Olemasoleva info kogumine, analüüs ja kaardistus 

Täiskasvanuhariduse valdkonna võrdlev analüüs erinevates 
riikides, sihiga tulevikule 
 

 
 
 



NORDPLUS HORIZONTAL 

... toetab koostööd haridusvaldkondade ja erinevate sektorite vahel ning 
on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või 
komplekssete teemade käsitlemiseks.  

Eesmärgid: 

• toetada valdkondi läbivaid projekte ja võrgustikke  

• toetada uuenduslikke projekte, mis ühendavad eri valdkondi ning mis 
tegelevad uute, eripäraste, laiemate või komplekssemate teemadega  

• toetada projekte ja võrgustikke, mis edendavad osalevate riikide 
elukestvale õppele suunatud haridussüsteemide kvaliteeti ja 
uuenduslikkust    

 

Tegevused 

Programm toetab valdkondi hõlmavaid projekte ja võrgustikke ning 
neisse peab olema kaasatud vähemalt kaks haridusvaldkonda ning 
vähemalt kolme erinevat asutust kolmest riigist. 

 

  



RAHASTAMINE: NP ADULT & 
HORIZONTAL 

• Reisikulud  

 On mõeldud projekti koosolekutel või 
võrgustikutegevustes osalemiseks 

 Katavad sõidupileteid, majutust ja päevarahasid 
tegelike kulude alusel 

• Muud kulud 

  näit. materjalide trükkimine, kodulehe tegemine, 
konverentsiruumide ja vahendite rent, tõlketööd 

• Halduskulud 

 Koordinaator võib taotleda halduskuludeks 5% 
projekti kogutoetusest ning selle kohta ei ole vaja 
tõendusdokumente 

 



• Oma osalus  

 25% - NP Adult 

 50% - NP horisontaalprogramm 

 On lubatud katta muuhulgas in kind kuluna töötundide 
arvelt  

• Maksed 

  80% pärast lepingu allkirjastamist ja 20% pärast 
lõpparuannet 

• Erivajadustega osalejad 

 Kulud kaetakse 100 %. Koordinaator võib taotleda 
lisaraha saatja, tõlgi vms kuludeks pärast 
taotlustähtaega otse programmi administraatorilt. 
Vajalik on arstitõend.  

 



TAOTLEMINE 

NB! 2014 aasta NordPlus Adult taotluskutse 
avalikustatakse 2014 aasta alguses! Jälgige infot 

meie kodulehel!  
 

• Online taotlemine Espresso süsteemi kaudu 
• Taotlus tuleb täita inglise keeles 
• 2014. a on tähtaeg 1. veebruar 2014 (?) 
 
Taotlemiseks vajalikud: 
• Taotluskutse ( Call for proposals) 2014 
• Nordplus Handbook 2014 (ilmumas) 
 
www.nordplusonline.org  
http://nordplus.archimedes.ee/ 
 
 

http://www.nordplusonline.org/
http://nordplus.archimedes.ee/
http://nordplus.archimedes.ee/


 
 
 

Jälgige informatsiooni ! 

Suur aitäh! 
 

Täiskasvanuhariduse büroo 

Hariduskoostöö keskus 

SA Archimedes 

L.Koidula 13A, Tallinn 10125 

Tel: 697 9233, 626 8998 

E-post: grundtvig@archimedes.ee 

http://archimedes.ee/grundtvig 
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