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SA Archimedes on üks põhilistest meie riigi ja Euroopa 

Liidu noorte-, haridus- ja teadusprogrammide 

elluviijatest Eestis. Kõrghariduse kvaliteedi 

kindlustajana, mobiilsusmeetmete teostajana, 

Erasmus+ agentuurina, paljude kahepoolsete 

riikidevaheliste lepete operaatorina ja ka EL 

tõukefondide rakendusüksusena katab ta suure osa 

ühistest tegevustest oma vallas. 

Euroopas on Archimedes laiemaltki silmapaistev, 

olles mitmete rahvusvaheliste ühisprojektide 

eestvedajaks, nagu kõrghariduse turundusplatvorm 

Study in Europe ja Euroopa SALTO agentuur, ja 

rääkides kaasa ühiste reeglite kujundamises, nagu 

näiteks hariduse tunnustamise alal.

Kuigi uue aja kohta juba soliidses eas –juba rohkem 

kui 20 aastane – on Archimedes muutuv ja uuenev 

nii organisatsioonina kui ka oma tegevuste poolest. 

Olgu näiteks kõrghariduse temaatilised hindamised, 

Euroopa Solidaarsuskorpuse käivitamine, uue 

 nantsperioodi ettevalmistamine jne.

Ja tihti raskete reeglite juures on Archimedes hooliv 

ja aitav partner, hoides meie tegutsemisalal nii 

vajalikku inimlikku joont.

Hea lugeja, kõigest sellest, ja rohkemastki, saad 

lugeda meie aastaraamatust.

Hea Archimedese pere, tänan tehtud töö eest ja 

soovin jõudu edasiseks! 

Indrek Reimand, PhD

Nõukogu esimees

HTM asekantsler

Saateks
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Visioonipaber „Eesti haridus 2035“ sõnastab 

eesmärgi suurendada hariduse kaudu Eesti 

ühiskonna ja inimeste heaolu, tagada kultuuri 

kestlikkus ja Eesti majanduse konkurentsivõime. 

Tuleviku hariduse peamisteks alustaladeks on 

elukestev õpe ja paindlikud (individualiseeritud) 

õpiteed. Samas rõhutatakse vajadust toetada kitsa 

arvude- ja tehnoloogiamaailma kõrval ka loovuse, 

kujutlusvõime, sotsiaalse vastutuse ja empaatia 

arendamist.

Kõigisse nimetatud teemadesse on suunatud ka 

sihtasutuse Archimedes tegevused üld-, kõrg-, 

kutse- ja täiskasvanuhariduse ning noorsootöö 

valdkonnas. Jätkuvalt on meie olulisemaid 

eesmärke rahvusvahelises õpirändes osalejate 

arvu suurendamine, mis võimaldab saada 

partnerite juurest väärtuslikke kogemusi ja seeläbi 

parandada ka Eestis antava hariduse kvaliteeti alates 

alusharidusest kuni , kõrg- ja täiskasvanuhariduseni. 

Haruldased pole juhtumid, kus Erasmus+ 

õpirändega Eestisse jõudnud välistudengid on 

otsustanud siin oma kraadiõpinguid jätkata ja 

Eestist Euroopa või üleilmsesse õpirändesse läinud 

õppurid teadvustanud naastes oma selgemaid 

karjäärivalikuid. Kokku lähetasime 2018. aastal 

Erasmus+ kaudu rahvusvahelisse õpirändesse ligi 

4000 õpilast ja õpetajat ehk rahuldasime keskmiselt 

neli taotlust viiest. Ka strateegilise koostöö osas on 

toetuse saajate arvud aasta aastalt kasvanud ja kahe 

aasta jooksul osaleb uutes koostööprojektides ligi 

5000 inimest.

Riikl ike stipendiumite ja Euroopa Liidu 

struktuuritoetuste abil rahastatavate toetuste osas 

oli märkimisväärne Eestisse doktorikraadi omandama 

tulnud välisdoktorantide toetuse tõstmine samale 

tasemele Eesti parimate doktorantidega. Eesti riigi 

rahastatavad Kristjan Jaagu stipendiumid tähistasid 

15. aastapäeva ja kokku on nende stipendiumite toel 

õpinguid jätkanud 2 200 üliõpilast või doktoranti. 

Struktuuritoetuste agentuurile oli lõppenud aasta 

tulemuste osas rekordiline, kokku maksti välja 

abikõlblikke toetusi 73,5 miljoni euro eest, mida on 

Hea  Archimedese sõber!
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kaks korda rohkem kui eelmisel kahel aastal kokku. 

Olulisim objekt, mida rahastati struktuuritoetuste 

toel, oli Eesti Kunstiakadeemia suve lõpul valminud 

peahoone. Ühtlasi tähendas eelmise aasta 

erakordne pingutus ka struktuurifondide 2018. 

 nantseesmärgi täitmist, mis 

võimaldab riigil kasutada ettenähtud tulemusreservi 

lisainvesteeringute tegemiseks.

Archimedese noorteagentuur sõnastas oma 

uued väärtused ja eesmärgid, rõhutades 

hoolivust ja solidaarsust ning maapiirkondade 

noorteorganisatsioonide suuremat kaasatust. 2018. 

aastal kuulutati välja Euroopa Solidaarsuskorpuse 

esimene vabatahtlike tegevuste toetamise voor, 

milles jagati kokku välja ligi 500 000 euro eest 

toetusi.

Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur laiendas 

kvaliteedisüsteemi loomise kogemust Tadžikistani 

ja Jerevani ja alustas uue projektina Eesti 

täiskasvanuhariduse kvaliteedi hindamist. Oluline 

oli ka Eesti ülikoolide doktoriõppekavade hindamine 

ja roll hariduse visioonipaberite koostamisel. 

Akadeemilise tunnustamise agentuuri töövõit 

oli Balti riikide kõrgkoolidiplomite automaatse 

tunnustamise kokkulepe 2018. aasta suvel, mis 

lihtsustab õppima asumist naaberriikidesse. Kokku 

andsime aasta jooksul hinnangu ligi 2 700 välisriigi 

 katsioonile.      

Aasta oli väga töine, kuid andis võimaluse nihutada 

piire ja võimaldas rohkematel õppuritel osa saada 

Euroopa haridussüsteemi tugevustest. Aitäh kõigile 

Archimedese töötajatele ja headele partneritele! 
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Rait Toompere
SA Arhcimedese juhatuse esimees

Hanno Tomberg
SA Arhcimedese juhatuse liige
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Sihtasutus Archimedese 
talveseminar 2018. aastal Pärnus
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• Alustasime koos Euroopa Komisjoni Eesti esindusega ning Noorteagentuuriga Erasmus+ 

programmi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse tutvustamist Euroopa päeva tuuril kümnes Eesti 

linnas. See tipnes rahvaüritusega Tallinnas Vabaduse väljakul .

• Koostöös Noorteagentuuriga jagasime „kuldõunu“ parimatele Erasmus+ toetusesaajatele 

sündmusel „Archimedes tunnustab“. Pärjati parimaid koostööprojekte ja õpirändureid ning 

rahvusvahelise koostöö algatajaid ja edasiviijaid, samuti Erasmuse tudengiblogijaid.

• Koostöös  Kuressaare Ametikooliga korraldasime teise kutsehariduse rahvusvahelistumise 

päeva, mille eesmärk oli  juhtida tähelepanu kutsekoolides tehtavale heale rahvusvahelisele 

koostööle.  

• Augustikuus andis president Kersti Kaljulaid Tallinnas Reaalkoolis pidulikul sündmusel kätte 

Noore Õpetlase stipendiumid.

Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri
ülesanne on riiklike, rahvusvaheliste ja Euroopa 
Liidu haridusprogrammide elluviimine.

Märksõnad aastal 2018

Hariduse 
Rahvusvahelistumise
Agentuur
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• 15. augustil tähistasime Tallinnas Kristjan Jaagu 

stipendiumiprogrammi 15. sünnipäeva.

• Korraldasime Tallinnas digipädevuste teemalise 

rahvusvahelise kontaktseminari „Enhancing 

Digital Competences in Education and Training“. 

Kontaktseminaril osales 75 õpetajat, koolitajat ja 

haridusspetsialisti üle Euroopa, keda kõiki sidus 

huvi IKT ja digioskuste teemade vastu ja soov leida 

koostööpartnereid Erasmus+ programmi projektideks. 

• Andsime  pidulikult üle uued Erasmus+ 

kutsehariduse õpirände hartad Tallinna Ehitus-

koolile ning Hiiumaa Ametikoolile. 

• Korraldasime üld- ja täiskasvanuhariduse 

õpirändeprojektides osalenud kutseõpilastele ja 

haridustöötajatele mõeldud kajastuste konkursi 

„Õpiränne Euroopasse ja tagasi“. 

• Viisime läbi  Erasmuse õpirändele pühendatud 

kampaania. Meie reklaaminäod  olid Erasmusega 

väljas käinud endised kuulsad tudengid Marta Laan, 

Jalmar Vabarna ning Roman Fosti.

• Toimusid  õppevisiidid kahele Erasmus+ riikliku 

agentuuri esindusele: märtsis külastas Archimedest  

Makedoonia ning novembris Ungari delegatsioon.
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Kristjan Jaagu stipendiumite näol on tegu ainsa 

mobiilsusprogrammiga, mida rahastab täies 

mahus Eesti riik. Programmi raames antakse 

stipendiumeid lühiajalisteks õppetööga seotud 

välislähetusteks, pikemateks välisõpinguteks ning 

tervikliku õppeastme läbimiseks välisülikoolis. 

Kristjan Jaagu programm aitab kaasa sellele, et nii 

tänase kui tuleviku Eesti arengut ja perspektiive 

silmas pidades panustatakse inimestele võimaluste 

loomisesse, olemasoleva potentsiaali realiseerimisse 

ning kontaktide võrgustiku tugevdamisse üle kogu 

maailma. Kristjan Jaagu programm on olnud teed 

rajavaks eeskujuks teistele stipendiumiskeemidele 

nagu Dora ja Dora Pluss.

Sihtasutusele Archimedes on 15 aasta jooksul 

programmi kõikide tegevuste peale esitatud 107 

taotlusvoorus kokku enam kui 7500 taotlust. 

Lühiajalisteks õppetööga seotud välislähetusteks 

(kuni 30 päeva) on stipendiumi saanud veidi enam 

kui 2200 stipendiaati, kellest enamiku moodustavad 

doktorandid. Populaarsemateks sihtriikideks on 

ülekaalukalt Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja 

Saksamaa. Vahetusõppeks või kuni üheks aastaks 

välisülikoolis õppimiseks on stipendiumi saanud 

ligikaudu 1000 stipendiaati, kellest enamiku 

moodustavad magistrandid. Populaarsemateks 

sihtriikideks on Rootsi, Suurbritannia ja Soome.

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm,

millega toetatakse edukate ja aktiivsete kõrgkooliõppurite 

õppimist välisülikoolides, tähistas 2018. aastal oma 15. sünnipäeva.
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Alates 2012. aastast liideti programmi koosseisu 

varasema nimetusega riikliku koolitustellimuse 

stipendium doktoriõpinguteks välismaal, mis nüüd 

kannab nime Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal 

ja mille raames on võimalik taotleda stipendiumi 

doktoriõppeks ja Eestis mitte õpetatavatel erialadel 

magistriõppeks. Populaarsemateks õpinguriikideks 

on olnud Suurbritannia, Soome ja Prantsusmaa. 

Mitmed programmi raames doktoriõppe läbinud on 

tänaseks valitud professori ametikohale Eesti avalik-

õiguslikes ülikoolides. Üheks kraadiõppe stipendiumi 

saamise eelduseks on, et õppurid kasutavad oma 

kogutud teadmisi ja kogemusi Eesti heaks, töötades 

kas Eestis või välismaal Eestisse panustades. 

Kristjan Jaagu programmi vilistlaste hulka kuulub 

mitmeid edukaid Eesti teadlasi, tippjuhte ning 

kultuuritegelasi.
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Erasmus + on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm 

aastateks 2014-2020. Erasmus+ toetas 2018. aastal Eesti haridusvaldkonda 

enam kui 15,4 miljoni euroga. Õpirändesse sai minna vähemalt 3942 inimest 

ja ning toetuse sai 35 Eesti asutuste poolt juhitud rahvusvahelise koostöö

projekti, milles osaleb 4776 inimest.

Erasmus+ programm

Erasmus+ õpiränne 

Hariduse valdkonnas pakub Erasmus+ õpiränne 

üliõpilastele, kutsekoolide õpilastele ja 

haridustöötajatele võimalust õppida, osaleda 

koolitusel või saada töökogemus välismaal. 

Programmi viiendal tegevusaastal esitas taotluse 

õpirändeks 110 asutust, neist 100 Euroopa-siseseks

ning 10 kõrghariduse üleilmseks õpirändeks. 

Toetusesaajate seas oli kokku 86 asutust, 

nende hulgas 23 kutsekooli, 19 gümnaasiumi/

keskkooli, 13 põhikooli, 10 rakenduskõrgkooli, 

7 ülikooli, 5 lasteaeda ning mitmed haridus-

valdkonnas tegutsevad koolitusteabe- ja kompe-

tentsikeskused. 

Erasmus+ programm toetab 10,26 miljoni euro ja 

98 projektiga vähemalt 3942 inimese õpirännet. 

Õpirändes osalevate Eesti inimeste arv on kasvanud 

Erasmus+ programmi toel. Kõikidest taotletud 

õpirännetest said toetuse 81%. Kõrghariduse 

valdkonna Euroopa Komisjoni toetusele lisaks 

maksab Haridus - ja teadusministeerium üliõpilaste 

õpirändeks üle 258 500 euro. 

Võimalus omandada praktilisi kogemusi ja oskusi on 

võrreldes õppimisega levinum, kolmest õpirändes 

osalejast kaks on plaaninud praktika mõnes Euroopa 

riigis või üleilmse õpirände partnerriigis. 

Vähemalt 1818 töötajal on 2018. aastal võima-

lus õpetada partnerasutuses, osaleda täiendus-

koolituskursusel või olla töövarjuks nii Euroopa 

piirides kui väljaspool Euroopat. 

Kõikides valdkondades näitab töötajate õpiränne 

kasvutrendi, üld - ja kutsehariduses on 5 aasta 
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jooksul poole rohkem inimesi osalemas, täis-

kasvanuhariduses on see jäänud pigem samasse 

suurusjärku ning kõrghariduses on lisaväärtuse 

andnud üleilmse õpirände võimalused. Üleilmses 

õpirändes osalevast 360 haridustöötajast 182 tuleb 

Eestisse ja 178 läheb Eestist mõnda partnerriiki. 

Õpirändeprojektidel on 278 koostööpartnerit, kellest 

8,2% on Soomest, järgnesid Saksamaa (7,8%), 

Itaalia (5,9%) ja Hispaania (5,4%). Üleilmse õpirände 

kõige hinnatum koostööparter on Venemaa, 

järgnevad Serbia, Jordaania ja Valgevene.

ESTILC (Estonian Intensive Language Courses) - kursuste eesmärgiks on lihtsustada Erasmus+ programmi 

raames sissetulevate Erasmuse üliõpilaste õpinguid, integreerumist Eesti keele - ja kultuuriruumi. Augustis 

2018 toimus kolm suvekursust. Kokku osales suve kursustel 39 osalejat.
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Erasmus+ strateegiline koostöö

Strateegilise koostöö projektid toetavad 
institutsionaalset arengut ja erinevate 
haridusvaldkondade probleemide või püstitatud 

ülesannete lahendamist.

Tänavu on taotlejate seas 40 erinevat Eesti asutust, 

kes esitasid kokku 50 projektitaotlust. Viie taotlus-

aasta tulemuste põhjal võib väita, et tavapäraselt 

konkureerib Eestis ühes taotlusvoorus stabiilselt 

45-50 projekti ja taotletud eelarve ületab mitmeid 

kordi Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide 

Eesti eelarvet. 

Taotlejatest 70% said Euroopa Komisjoni toetuse 

ehk rohkem kui 5,15 miljonit eurot eraldati 

35 projektile.  Võrreldes eelmise aastaga on 

toetusesaajaid kolmandiku võrra rohkem. 

Hariduse koostööprojektides osaleb kokku 4776 

inimest 175 erinevast asutusest (Eestist 

35 koordinaatori ja 6 partneri rollis ning 134 

partnerasutuste mõnest teisest programmiriigist). 

Projekti keskmine kestus on 26,1 kuud.  Aastate 

lõikes on kasvanud jõudsasti toetusesaajate arv 

üldhariduses ning kõrghariduses, sel aastal on ka 

täiskasvanuhariduses märgatav toetusesaajate kasv. 

2018. aasta populaarseimad teemavaldkonnad 

olid uued tehnoloogiad ja digioskused, kultuuride- 

ja põlvkondadevaheline haridus ning elukestev 

õpe ja uute koolituskursuste/õppemeetodite 

väljatöötamine.

Ülevaade 2018.  aasta Erasmus+ taotlusvoorust.

Valdkond projektide arv eelarve, € projektide, arv toetussumma, € toetuse saanud 
projektide %

Euroopa-sisene ja üleilmne õpiränne
Üldharidus 49 933 807 39 662 107 80%
Kutseharidus 26 2 833 622 26 3 018 036 100%
Kõrgharidus 27 6 611 808 26 6 455 700 96%
Täiskasvanuharidus 8 131 635 7 126 643 88%

%98384 262 0189278 015 01011ukkoK
Strateegilised koostööprojektid
Üldharidus 28 4 087 322 20 2 389 675 71%
Kutseharidus 5 971 635 3 580 637 60%
Kõrgharidus 10 2 231 397 7 1 446 500 70%
Täiskasvanuharidus 7 1 174 873 5 741 828 71%

%07046 851 553722 564 805ukkoK

sukudEdesuteoTdesultoaT
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Mis juhtub, kui õpirände kõik 
komponendid on tasakaalus?

2018. aasta Erasmus+ kajastustekonkursi 

„Õpiränne Euroopasse ja tagasi“ haridustöötajate 

esseevõistluse esimese koha pälvis Urve Aja 

Narva Kreenholmi Gümnaasiumist. Urve käis 

2017. aasta sügisel õpirändes Maltal. Loe tema 

huvitavat ja inspireeriva esseed.

 „No ja kuhu siis järgmine õpiränne teie koolis on 

planeeritud?“ – sellest paar aastat tagasi hiliskevadel 

bussis juhuslikult pealt kuuldud küsimusest kõik 

alguse saigi. Muidugi kui juhuslikke asju juhuseks 

pidada. 

Projekti koostamine, arutamine, veel pärast töö-

päeva lõppu läbiviidud töökoosolekud oli tegelikult 

tore aeg. Keegi ei vaadanud kella, vaid taheti siiralt 

teha midagi uut - midagi, mis tooks töörutiini 

elevust ja uusi tuuli. Igaüks andis oma panuse, 

uuris dokumente ja koostas kirjeldusi, samuti valis 

igaüks kursuse vastavalt etteantud kriteeriumitele. 

Mingil hetkel tundus just see kõige raskema 

ülesandena. Igatahes minu puhul meenutas 

kursuse valik küll kingapoodi minekut – kaupa 

on palju, aga kui tahad midagi kindlat, siis tuleb 

leidmisega vaeva näha. Veebileht School Education 

Gateway on ju valikut täis, endale vajaliku leid-

miseks tuleb aga aega ja kannatust varuda, et valik 

ei jääks pinnapealseks ja „kingad“ pärast hõõruma 

ei hakkaks. 

Kindlasti oli valiku puhul tähtis, et koolitus oleks 

seotud minu töövaldkonnaga, kuid kajastaks 

mingit uut aspekti. Seepärast tundub, et minu 

puhul ei valinud mitte mina kursust, vaid kursus 

valis mind. Õppealajuhatajatele suunatud kursus 

tunnivaatlusest „A Guide to Conducting Classroom 

Observation“ langes kokku nii minu huviga laiendada 

oma teadmisi tunnivaatluse kohta kui ka kooli huviga 

rakendada tunnivaatlust kui õpetajate toetamise ja 

tunnustamise süsteemi. Nii imelik kui see ei ole, aga 

sellist kursust pakuti ei kuskil mujal kui Maltal. 

Kui tegemist on nii kauge maa ja sinu jaoks tundmatu 

koolituskeskusega, siis esimese asjana hakkad 

otsima infot ja teiste tagasisidet. Vaatamata sellele, 

et tagasisidet oli kerge leida ja kõik oli justkui 

positiivne, on tänapäeva maailm õpetanud olema 

skeptiline ja hea tundub olema kahtlane. Seepärast 

ütlen ausalt, et lisaks tagasisidele ja Facebooki 

lehele uurisin ka Google’i kaardilt tänavavaateid, 

kas ikka selline aadress ja koht on olemas. Segadust 

tekitas ka keskuse nimi – „Alpha School of English“, 

ja kui siis veel pärast registreerumist tuli kiri palvega 

täita inglise keele test, et määrata mind keelerühma, 

otsustasin olla konkreetsem ja helistada neile, et aru 

saada, mis toimub. 

Mulle teatati lahkelt, et keeleoskuse määratlemine 

on lihtsalt taustainfoks, rühm tuleb ikkagi üks ja 

terviklik. Veel enne õpirännet tuli korraldajatelt 

mitmeid kirju: oli vaja saata oma pilt hoonesse 

sissepääsuloa vormistamiseks, saata õppejõule 
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kodutöö, täpsustada lennuajad jms. Mida aeg 

lähenes, seda rohkem hakkas ootusärevus kergeks 

paanikaks muutuma. Sisemist hirmu aitas maandada 

ettevalmistuste algoritm: kursusekinnitus, arve, 

ööbimine, lepingud, lennupiletid, kindlustus. Liigseks 

ei pidanud ka reisi registreerimist välisministeeriumi 

kodulehel. Ikka kindlam. 

 rma puhul oli 

igasugune kartus asjatu. Kõrgel tasemel oli nii 

korraldus, sisu kui ka dokumendid. Oma kooli teiste 

õpetajate õpirände tagasisidest sain teada, et mitte 

kõik koolitusasutused ei olnud teadlikud Europassist, 

seetõttu on hea enne sõitu kõik vajalik teave koolitajalt 

järele uurida, Europassi vorm välja printida ja endaga 

kaasa võtta, et kohapeal kõik lõplikult vormistada. 

Hea on ka igaks juhuks vorm mälupulgal kaasa võtta, 

et vajadusel sisse viia parandusi või täiendusi. 

Meie koolitusrühmas oli kaheksa inimest: seitse neist 

olid Portugalist ja mina üksi „kuskilt mujalt“. Seitse 

portugallast esindasid kaht kooli, nimelt toetatakse 

Portugalis seda, et ühest koolist oleks rohkem kui üks 

inimene, see aitab kaasa ühise teadmise tekkimisele ja 

kergendab vajalike muudatuste sisseviimist kooliellu. 

Portugali keele valdav kasutamine rühmakaaslaste 

omavahelistes aruteludes ei tekitanud aga mingeid 

pingeid, sest ühisarutelud toimusid ju ikkagi inglise 

keeles. Lisaks sellele oli meil igal õhtul kodutöö, 

mis koosnes kahest osast: kõigepealt tuli etteantud 

küsimusi arutada teiste rühmakaaslastega ja seejärel 

oli vaja lisada oma arvamus ja teha kokkuvõte. Arvan, 

et selles seisnes päris suur kasutegur: nii oli võimalus 

kuuldut ja tehtut analüüsida ning rühmana lähemaks 

saada. 

Meie koolituspäevad lõppesid valdavalt kella kahe-

kolme ajal. Muuseumid suleti kell neli ja seepärast 

püüdsime koolituspäeva jooksul teha pause 

võimalikult vähe ja lühikesi, et jõuda veel kuskil käia. 

Leian, et suhtuda õpirändesse kui ainuüksi koolituse 

läbimisse on sama vale kui suhtuda sellesse kui 

kultuurireisi. Pigem saab siin rääkida lõimitud aine- 

ja keeleõppe vormist täiskasvanutele – õpirände ajal 

on fookuses nii teema, keel kui ka kultuur. 

Kui jääda pelgalt koolitusteema piiridesse, siis 

pole erilist mõtet Eestist välja sõita. Kui esimesele 

kohale panna kultuuriaspekt, siis jääb õpiränne 

pealispinnaliseks ning kulutatud aeg ja raha ei 

oleks õigustatud. Kui aga läbida koolitusel sulle 

ja sinu koolile olulist teemat kasutades selleks 

võõrkeelt kui vahendit ning tutvudes sind õppimise 

hetkel ümbritseva kultuuriga, siis sel juhul on kõik 

komponendid tasakaalus. 

Pea kõige tähtsam on see, mis pärast õpirännet 

toimuma hakkab. Väga kerge on sattuda sama rutiini 

ohvriks, samasse jooksurattasse, milles olid enne 

minekut. Et seda ei juhtuks, on vajalik juba projekti 

kirja panna sammud, mida pärast koolitust tegema 

hakkad. Siiski ei ole projekti kirjutamise ajal võimalik 

ette näha kõiki mõtteid ja võimalusi, mis koolituse 

tulemusel tekivad. Sel juhul on hea õpirände järel oma 
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kooli meeskonnaga jälle kokku saada, et koolisisene 

tegevuskava koostada ja seda koos ellu viia. 

Teadmiste-, mõtete- ja emotsiooniderikas nädal 

Maltal sai teoks tänu paljudele osapooltele, kuid 

mõtted ja soovid oleksid jäänud virtuaalseteks, kui 

neil ei oleks olnud materiaalset toetajat – Erasmus 

õpirändeprogrammi. Jäävad ju nii mõnedki toredad 

asjad rahapuuduse tõttu tegemata. Seepärast on 

hea, et õpetajatele ja üldisemalt koolidele on loodud 

selline (enese)arendusvõimalus. Muutume ju tehtust 

ja tehtavast kõik ainult rikkamaks.  

Anne Franki sihtasutus võitleb 
diskrimineerimisega moodsate 
õppevahendite abil

Anne Franki sihtasutuse projektikoordinaator 

Femke de Koning osales Archimedese 

korraldatud Erasmus+ IKT ja digipädevuste 

kontaktseminaril. Ta tutvustab, milliseid uudseid 

koolitusvahendeid nad  kasutusele on võtnud.

Millega tegeleb Anne Franki sihtasutus 

lisaks muuseumi pidamisele?

Anne Franki maja julgustab inimesi mõtlema ohtudele 

nagu antisemitism, rassism ja diskrimineerimine 

üldiselt. Tahame, et hinnataks tänast vabadust, võrdseid 

õigusi ja demokraatiat. Oma haridusprojektidega 

oleme aktiivsed enam kui viiekümnes riigis. 

Arendame õppematerjali, digitaalseid õppetunde, 

kursusi, muuseumiprogramme ja näitusi. Tõstame 

esile teemasid nagu identiteet, eelarvamused ja 

diskrimineerimine. Õpetajate, noorsootöötajate, aga 

ka näiteks politseitöötajate või jalgpalliklubide kaudu 

jõuame nende teemadega noorteni.

Kuidas Tallinnas toimuv kontaktseminar 

muuseumi ja sihtasutuse tööd aidata võiks?

Kontaktseminaril uurin üle Euroopa kokku tulnud 

õpetajatelt, kuidas nad rakendavad hariduses  

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. Loome 

parajasti õpetajatele digitaalseid koolitusvahendeid 

ja mõnikord on raske soovitut täies mahus ellu 

rakendada.  Madalmaades on koole, mida me ise 

nimetame nutitahvli koolideks. Seal on igal õpilasel 

võimalus digiseadmete abil õppida. Samuti on koole, 

kus ei kasutata üldse digiõppe võimalusi. Tahan 

teiste riikide kogemuse põhjal rohkem teada,  kuidas 

erinevad lahendused õppetulemusi mõjutanud on. 

Anne Franki juures oleme jõudnud kombineeritud 

õppe kontseptsioonini. Usume, et õige tasakaal 
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projekt ja valmis rahvusvahelise koostööna.  Seal 

räägivad noored üle Euroopa oma kokkupuutest 

diskrimineerimisega. Diskrimineerimine on kahjuks 

Euroopas üks põhiprobleeme. Noorte lugude 

ümber ongi ehitatud tööriist, mis sisaldab grupitöö 

ülesandeid, loenguid, blogi, videoid ja palju muud. 

Kuidas plaanite seda lahendust 

noortele tutvustada?

See saab olema suur väljakutse. Alustuseks püüame 

õpetada õpetajatele üle Euroopa, kuidas seda 

tööriista kasutada. Digitaalsed vahendid peavad 

olema kohanduvad ja andma õppijatele tagasisidet. 

Õpetajatel on oluline roll selle õppeprotsessi 

juhtimisel. Püüame tagasiside põhjal tööriista edasi 

arendada, et saavutada maksimaalne tulemus. 

Sellistest kontaktseminaridest on siinkohal suur abi.

online ja   ine ning individuaalse ja grupis  õppimise 

vahel annab kõige parema tulemuse. 

Milliseid digitaalseid lahendusi 

olete juba kasutusele võtnud?

Muuseumi seisukohalt on uus lahendus puhtalt 

digitaalsetele piletitele üleminek. Väikese maja 

tõttu oli meil ukse taga pidev järjekord, mis võis 

meie külastajaid ka terrorismi sihtmärgiks teha. 

Nüüd enam järjekorda pole ja kontrollime pidevalt 

külastajate arvu muuseumis.  Sellega oleme 

muutnud ka muuseumi eksponaatidega tutvumise 

nauditavamaks. Maja on ju tõepoolest väike ja seal 

on ka näiteks järsud trepid.

Õppetöös arendasime hiljuti välja online-tööriista 

Stories That Move (storiesthatmove.org), mis 

võitleb diskrimineerimisega. See on Erasmus+ toega 

Välismaal praktikal käimine on 
kutsekoolides kindlaks tavaks 
saanud

Oktoobrikuus andis Sihtasutus Archimedes 

Hiiumaa Ametikoolile ja Tallinna Ehituskoolile 

pidulikult üle  Erasmus+ kutsehariduse õpirände 

hartad. Mõlemad koolid paistavad silma väga hea 

erasmuslaste protsendiga. Koolide arendusjuhid 

räägivad, kuidas nad selle saavutanud on.

„Aastal 2011 vaatasin, et vaid ühe eriala õppijad 

käivad meil välispraktikal. Erasmuse võimalustega 

tutvudes seadsin endale eesmärgiks, et meil võiks 

olla partnerkool või –asutus igal erialal või vähemalt 

õppekava rühmal. Tasapisi sammusin seatud 

eesmärgi suunal ja leidsin partnereid juurde,” 

meenutab Hiiumaa Ametikooli arendusjuht Signe 

Leidt.
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Kui külalised kutsud, siis teed toa korda!

Partnerite leidmine käis tema sõnul otsekontakte 

kasutades ja ka läbirääkimisi pidades vanade 

partneritega teistest programmidest. „Kui hakati 

välismaal praktikal käima, siis esimeste eeskujul 

soovisid ka järgmised õpilased minna. Nii see 

soovijate hulk kasvab,” lisab Leidt.

Hiiumaa Ametikooli õpilased käivad peamiselt Norras, 

Hollandis, Rootsis ja Itaalias. Sihtriik kui selline pole 

arendusjuhi sõnul siiski kõige olulisem: „Otsisin 

partnereid selle alusel, et õpirändes käimine toetaks 

õpilaste õppekava.”

Ta lisab, et õpiränne muudab kutseharidust 

atraktiivsemaks. „Meie uus eesmärk on rohkem 

õppijaid vastu võtta. Teame juba partnerite pealt 

vaadates, kui suur töö see on! Kujundlikult väljendades 

– kui sa külalised kutsud, siis teed toa korda! Meil 

on juba päris konkreetsed plaanid, mismoodi enda 

võimalusi partneritele paremini välja pakkuda,” 

kirjeldab ta rahvusvahelistumise mõju koolile.

Õpiränne ei ole vaid oskuste omandamine

Tallinna Ehituskooli arendusdirektor Tõnu Armuliku 

sõnul on kõrge erasmuslaste protsent pika töö 

tulemus: „Oleme rahvusvahelist koostööd teinud juba 

Eesti taasiseseisvumise algusest saadik. Tänasega ei 

anna seda aega muidugi võrrelda.“ 

„Oleme kõiki õpirändeid alati just maja sees 

kajastanud. Kõik õpirändes viibivad rühmad saadavad 

kord nädalas oma tegemistest ülevaate ja paneme 

selle teistele vaatamiseks üles. Hiljem korraldame 

Sihtasutus 

Archimedese 

juhatuse esimees 

Rait Toompere ja 

värskelt kutsehari-

duse õpirände hartaga 

tunnustatud Tallinna 

Ehituskooli direktor Raivo 

Niidas ning arendusjuht Tõnu 

Armulik.
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üritusi, kus õpirändest tulnud õpilased  kirjeldavad 

teistele oma kogemust,” tutvustab Armulik. 

Tema sõnul on saadud kogemus oluliselt 

mitmekülgsem kui esialgu arvatakse: „Õpirändes 

käimine ei ole ainult tööoskuste omandamine. See 

on ka keelte praktiseerimine, teiste kultuuride tundma 

õppimine, uute kontaktide loomine ja üldise silmaringi 

avardamine.”

Ehituskooli üks pikaajalisemaid partnereid asub 

Ungaris. „Julgen pakkuda, et meie koostöö Ungari 

Szentendre vabaõhumuuseumiga on kestnud 

vähemalt kümme aastat. Meie ehitusrestauraatorid 

on käinud seal praktiliselt igal aastal. Praktika 

juurde on muuseum alati pakkunud nii-öelda 

boonusprogrammi. Näiteks käidi nädala kaupa 

Rumeenias Transilvaanias, kus võeti vanu talumaju 

lahti ja toodi vabaõhumuuseumisse. Õpilastele oli 

kindlasti inspireeriv näha Rumeenia maapiirkonda, 

kus tavaliselt jalutab pigem Dracula,” naerab Armulik.

Ta lisab, et koos õpilastega võimaldatakse erialast 

praktikat ka õpetajatele: “Koos õpilastega reaalses 

keskkonnas töötades on hea ühisõpet läbi viia. Õpivad 

kõik – õpetajad ise, õpilased ja lõpuks ka vastuvõtjad.”

Mis on Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta?

Kutsehariduse õpirände harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada 

taotlusi kutsehariduse õpirändeks.

Hartade eesmärk on toetada saatvate organisatsioonide õpirände korraldamise suutlikkuse 

kasvu, jätkates samal ajal õpirände kvaliteedi tunnustamist ning arendamist.

Eesmärk hõlmab ka rahvusvaheliste lähenemisviiside arendamist õpirändes osalevas orga-

nisatsioonis, näiteks koostöövõrgustike loomist, võõrkeelte õppimise edendamist ja oma 

meetoditest ning mõtteviisist kaugemale vaatamist.

Lisaks juba mainitud kutsekoolidele, on omavad hartat Pärnumaa Kutsehariduskeskus, 

Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Tartu Kunstikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, 

Kuressaare Ametikool ja Tartu Kutsehariduskeskus.

Kutsehariduse õpirände harta kehtib kogu Erasmus+ programmi aja (aastani 2020).
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Erasmus+ 2018. aasta kampaania reklaamid.
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Nii valmivad rahvusvahelised koostööprojektid. 
Melu Tallinnas toimunud Erasmus+ kontaktseminarilt 
(19.-22.09.2018)
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Lorem ipsum

Noore õpetlase stipendium

Stipendiume jagati 2018. aastal 15. korda. Aas-

tate jooksul on toetatud välismaale õppima 

asunud 166 noort. Neist valdav enamus on 

siirdunud Suurbritannia mainekatesse 

ülikoolidesse nagu Oxford, Cambridge, Imperial 

College London jne. Lisaks on tudengielu 

alustatud Ameerika Ühendriikide, Prantsusmaa, 

Soome, Saksamaa, Taani, Rootsi, Hollandi, 

Kanada ja Austria parimates kõrgkoolides. 

Stipendium antakse noortele teadmises, et 

omandatud teadmisi ning oskusi rakendatakse 

õpingute lõpetamise järgselt Eesti hüvanguks.

2018. aasta stipendiumid andis üle Eesti Vaba-

riigi president Kersti Kaljulaid, kes märkis, et kui 

alles hiljuti nähti haridustee lõppeesmärgina 

erialasele tööle asumist mõnes konkreetses 

ettevõttes või organisatsioonis, on tänaste 

noorte puhul kogutud teadmiste ja oskuste 

rakendamine korraga mitmes maailma riigis 

täiesti loomulik. “On neid, keda taoline vabadus 

paneb muretsema ja rääkima ajude äravoolust. 

Näidake, et see pole nii,” sõnas Kaljulaid.

Eesti ettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös loodud 
stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti päritolu andekate keskharidusega noorte kõrghariduse 

tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides. 2018. aastal anti välja 20 stipendiumit.
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Dora Pluss ja Nutika spetsialiseerumise 
erialastipendiumid

2018. aasta oli tegus nii Dora Pluss kui ka Nutika 

spetsialiseerumise erialastipendiumite vallas. Aasta 

jooksul toetati nutika spetsialiseerumise 

erialastipendiumitega 2164 bakalaureuse-ja 

magistriõppe üliõpilast ning 118 doktoranti. 

Ootused olid suuremad nn ettevõtlusdoktorantide 

osas, kuhu 2018. aastal lisandusid üksikud dokto-

randid, kelle doktoritöö on seotud ettevõtte jaoks 

praktiliste ülesannete lahendamisega ja panustab 

seeläbi teadustöö tulemuste rakendatavusse. 

Dora Pluss programmis on nii kõrgkoolide, Eestist 

pärit tudengite kui ka välistudengite huvi tegevuste 

vastu ühtviisi suur. 

Noorteadlaste ja magistrantide osalemine 

rahvusvahelises teadmisteringluses on läbi 

aastate olnud üks populaarsemaid stipendiume. 

2018. aastal eraldati noorteadlastele 865 lühiajalise 

õpirände stipendiumi osalemaks erialasel konve-

rentsil või muus erialases tegevuses välismaal. 

Kõige sagedamini külastati Ameerika Ühendriike 

(90 õpirännet), Saksamaad (58), Soomet (36) ja

Prantsusmaad (31). Doktorantide pikemaajalist 

õpirännet toetati 99 korral, populaarsemateks 

sihtriikideks olid Suurbritannia (18 korral) ja Saksa-

maa (15). 

Jätkasime välismagistrantide ja –doktorantide 

ning külalisdoktorantide stipendiumite pakkumist 

Eesti kõrgkoolides õppimiseks. 2018. aasta 

sügissemestril toetati 388 välismagistranti ja 102 

välisdoktoranti, uusi doktorante lisandus tase-

meõppesse 50. Aasta edulooks on kindlasti dokto-

randistipendiumi (440 eurot kuus) lisandumine 

tõusnud doktoranditoetusele (660 eurot kuus), mis 

tõi kaasa suure huvi välisdoktorantide stipendiu-

mite vastu.

2018. aastal toetati ka 68 külalisdoktorandi õpin-

guid Eesti kõrgkoolides, enim oli Venemaalt (13), 

Indiast (12), Itaaliast (7) ja Suurbritanniast (7).  

Suve- ja talvekoolide läbiviimise toetamiseks viidi 

2018. aastal läbi kaks taotlusvooru, positiivse 

rahastamisotsuse sai 5 projekti. 2018. aastal 

toimus programmi toel kolm suveülikooli. 
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Kristjan Jaagu välislähetused 115

Kristjan Jaagu välisõpingud 20

Kristjan Jaagu kraadiõpe 9

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium 1

Rahvuskaaslaste stipendium 11

Riiklik välisriikide üliõpilaste ja teadlaste stipendium 34

Välisriikide stipendiumid (Fulbrighti stipendium) 6

Noore õpetlase stipendium 20

Erivajadusega üliõpilaste stipendium 301

Asenduskodulaste stipendium 33

Dora Pluss lühiajalise õpirände stipendium (T1.1) 865

Dora Pluss doktorantide õpirände stipendium (T1.2) 99

Dora Pluss välismagistrantide stipendium (T2.1) 388

Dora Pluss välisdoktorantide stipendium (T2.2) 102

Dora Pluss külalisdoktorantide stipendium (T2.3) 68

Dora Pluss suve- ja talvekoolide stipendium 5

Õpetajakoolituse stipendium 100

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid 2282

Eesti keele ja kultuuri välisõppe toetused 73

4532Kokku stipendiume

  Stipendium
Eraldatud 

stipendiumid
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Eesti keele ja kultuuri 
akadeemiline välisõpe 
(EKKAV) 

Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe 

(EKKAV) alustas 2018. aastal oma kolmandat 

programmiperioodi (2018-2027) ning sihtasutuse 

Archimedes haldusalas teist tegevusaastat. 

Tänaseks on eesti keelt võimalik õppida ligi 30 

kõrgkoolis üle maailma, neist üheksas töötab 

Eestist lähetatud eesti keele ja kultuuri lektor. 

Rõõmusõnumina lisandus augustis 2018 EKKAVi 

perre ELTE ehk Budapesti Lorand Eötvösi ülikool, 

kus eesti keelt on õpetatud juba 80 aastat. 2018. 

aastal tähistasid meie lektorid välisõppekeskustes 

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja akadeemiline 

keskkond rikastus mitmete külalisloengute võrra. 

EKKAVi programmi kajastati 2018. aastal esma-

kordselt ka teadusmaastikul - Tartu Ülikoolis 

kaitses Evelin Kütt magistritöö teemal „Eesti keele 

ja kultuuri akadeemiline välisõpe – ajalugu, hetke-

seis ja tulevikuperspektiivid“.

2018. aastal anti välja Estophiluse uurijastipendiu-

meid, toetati külalislektorite tegevust ja tudengite 

eesti keele ja kultuuri suve- ning talvekursustel 

osalemist, samuti jagati välisõppekeskustele 

õppevara. Eesti-teemalise uurijastipendiumi 

Estophilus raames toetati 12 uurijat Euroopa, 

Kasahstani, Austraalia ja Hiina ülikoolidest, kes 

Eesti kõrgkoolide juures oma uurimistööd teevad. 

Lisaks keelelistele (nt eesti-hiina sõnaraamatute 

leksikograa�line arendamine, eesti keele õpiku 

väljatöötamine hiina keeles) ja kultuurilistele 

teemadele (eesti-vene kogukonna suhted, tradit-

sioonilised kalastuspraktikad Kihnu, Ruhnu, 

Manilaiu, Saaremaal ja Matsalu aladel) uuritakse 

eesti kunsti (Konrad Mägi mõjutused eesti mood-

sas kunstis), ajalugu (ristiretked Liivimaal ja 

Balkanil 13. sajandil) ja tervishoidu (tervisekäitu-

mise areng üleminekuühiskonnas Eesti näitel).

Välisülikoolides toimuvaid eesti keele ja kultuuri 

külalisloenguid toetati 362 akadeemilise tunni 

ulatuses. Külalisloengud toimusid muuhulgas Lvivi, 

Müncheni, Vilniuse, Varssavi, Läti, Brno Masaryki, 

ELTE, Oulu, Pariisi INALCO, Glasgow, Veneetsia, 

Roma Tre, Kolumbia, Vietnami Hue ja Pekingi 

välisõpingute ülikoolis. Külalisloengute teemadeks 

olid eesti keel (nt kõrvutav eesti ja soome keele
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grammatika), kultuur (aspekte eesti rahvausundist 

ja surmakultuurist), kirjandus (Juhan Liivi luule 

eesti luuleloo taustal), muusika (ülevaade eesti 

muusikaloost), keelekontaktid ja tõlkimine.

Samuti anti EKKAV raames välja neli stipendiumit 

eesti keele ja kultuuri lektoritele Ungari ülikoolides, 

sh Szegedi Ülikoolis, Debreceni Ülikoolis, Buda-

pesti Lorand Eötvösi (ELTE) Ülikoolis. Hea meel on 

näha välisüliõpilaste kasvavat huvi Tartu Ülikooli ja 

Tallinna Ülikooli paarinädalaste eesti keele ja kul-

tuuri suve- ja talvekursuste vastu. 2018. aastal 

said said EKKAVi toel 40 välisüliõpilast võimaluse 

neil kursustel osaleda.

Iga-aastane suveseminar, mis toimus 23 eesti 

keele lektori osalusel 14.-15. augustil Tartumaal, 

veedeti täiendades teadmisi uuema eesti kirjan-

duse ja õpetamismaterjalide alal. Lisaks kohtuti 

režissööride Anu Auna ja Moonika Siimetsaga, 

kelle linateosed „Eia jõulud Tondikakul“ ja „Seltsi-

mees laps“ tulid välja 2018. aastal, ning osaleti 

väljasõidul Hellenurme veskimõisasse, kus lisaks 

ekskursioonile küpsetati ühiselt leiba ja jagati 

kogemusi. 



SA Archimedes välisturunduse agentuur loodi 

Sihtasutuse Archimedes nõukogu otsusega 

ning sai alguse 1. novembril. Agentuur võttis 

üle rahvusvahelistumise agentuuri Dora Pluss 

tegevus 4 ehk Eesti kõrghariduse rahvusvahelise 

tutvustamise (Study in Estonia) tegevused ning 

kommunikatsiooniosakonna halduses olnud Euroopa 

Komisjoni projekti “Study in Europe”.

Study in Estonia on Eesti kõrghariduse rahvus-

vahelistel turgudel tutvustamiseks loodud algatus. 

Koostöös ingliskeelset tasemeõpet pakkuvate 

Eesti kõrgkoolidega tutvustab Study in Estonia 

Eestit ja siinseid õppimisvõimalusi haridus-

messidel, infosessioonidel ja promoüritustel 

ning sotsiaalmeedia- ja veebikanalites. 

Välistudengite arv on 

10 aastaga viiekordistunud

Viimase kümne aasta jooksul on Study in Estonia 

tegevused aidanud kaasa Eestis tasemeõppe 

kõrgharidust omandavate välistudengite arvu 

viiekordistumisele. 

2018/2019 õppeaastal õpib Eesti kõrgkoolides kokku 

5047 tasemeõppe (või ka edaspidi: kraadiõppe) 

välistudengit. Sellele numbrile lisanduvad ka suve- ja 

talvekoolide osalejad  ning Erasmus+ pro-

Välisturunduse
Agentuur

I Statistika – tasemeõppe välistudengid Eestis

grammi ja koolidevaheliste lepingute raames Eesti 

kõrgkoolides õppivad vahetustudengid, keda kõiki 

kokku võib olla umbes 2000 ringis. 

2018. aastal ületas Eestis õppivate kraadiõppe 

välistudengite arv 5000 piiri. Kokku võeti 2018/2019 

õppeaastal vastu 1956 välisüliõpilast, mis tähendab 

25% kasvu. Enim tudengeid on omandamas 

magistriharidust.

Kokku õpib Eestis 2018/2019 õppeaastal taseme-

õppe välisüliõpilasi 125 riigist.

Kõigist kraadiõppe tudengitest on suurim saatjariik 

Soome, kust tuleb 28% kõikidest välistudengitest. 

Järgnevad Venemaa (7%), võrdselt Nigeeria (5%) 

ja Ukraina (5%), Türgi (4%) ja India (4%) ning siis 

Bangladesh (3%) ja Gruusia (3%). Ligi 59% kõigist 

kraadiõppetudengitest tuleb Eestisse õppima 

kolmandatest riikidest.
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Eesti kõrgkoolide tasemeõppesse vastu võetud ja õppivad välisüliõpilased 2007-2018

Kraadiõppe välistudengid 2018/2019 õppeaastal

1 740
BA tudengit

2 129
MA tudengit

322
Integreeritud 

õppe tudengit340
Rakenduskõrg-

hariduse tudengit

516
Phd tudengit

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

vastuvõtt 258 295 340 457 617 698 824 1100 1295 1408 1564 1956

juurdekasv (%) 13% 14% 15% 34% 35% 13% 18% 33% 18% 9% 11% 25%

õpib 885 908 1072 1282 1573 1876 2230 2887 3476 3917 4395 5047

juurdekasv (%) -2% 3% 18% 20% 23% 19% 19% 29% 20% 13% 12% 15%

5047
Kokku
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Aastat 2018 iseloomustavad märksõnad

Valitud sihtturgude analüüs

Tartu Ülikooli välja töötatud metoodika alusel viis ACA 

(Academic Cooperation Association) läbi sihtriikide 

turu-uuringu 11 riigi osas: Ameerika Ühendriigid, 

Venemaa Föderatsioon, Kasahstan, Türgi, Valgevene, 

Armeenia, Aserbaidžaan, Läti, Saksamaa, India, 

Vietnam. Uuringu tulemuste esitlus partneritele 

toimus 2018. aasta novembris.

International Student Barometer

Tutvustasime 2017. aastal läbi viidud iGraduate 

uuringu International Student Barometer 

(välistudengite rahulolu) tulemusi. Järgmise uuringu 

tulemused selguvad aastaks 2020.

Rahvusvahelised võrgustikud 
ja Eesti esindamine

Osa les ime  Põh ja -Ameer i ka  suu r ima l 

võrgustikkonverentsil ja -messil NAFSA (mai, 

Philadelphia, USA) ning Euroopa suurimal 

võrgustikkonverentsil EAIE (september, Genf, 

Šveits) ning lisaks Põhjamaade haridusturundajate 

aastaseminaril (veebruar, Reykjavík, Island).

Trükised ja tervitusmaterjalid 
uutele välistudengitele

Tellisime ca 2000 tervituskotti uutele välistudengitele 

koostöös Work in Estonia koostööpartneritega. 

II Study in Estonia Uuendasime infot ja trükkisime uue kujundusega 

materjalid, kus tutvustame Eesti kõrgkoolides 

õpetatavaid bakalaureuse-, magistri- ja doktori-

õppekavasid. Valmis Eesti kõrgharidust ja teadust 

tutvustav trükis koostöös Research in Estonia’ga. 

Uuenduskuuri kujunduse osas (Eesti brändile 

üleminek) läbis trükis “Survival Guide for International 

Students”.

Internetiturundus ja Study 
in Estonia sotsiaalmeedia

Toimusid ülikoolide vastuvõttu toetavad digi-

kampaaniad prioriteetturgudel ning uuendasime  Study

in Estonia sotsiaalmeediakanaleid. 2018. aasta 

lõpu seisuga on Study in Estonia Facebooki kanalil 

enam kui 18,000 jälgijat ning Twitteris 2300 jälgijat.

Õppereis rahvusvahelistumisega 
tegelevatele töötajatele

Viisime läbi õppereisi Eesti kõrgkoolide rahvusvahelise 

turunduse ja rahvusvahelise vastuvõtu spetsialistidele 

Ühendkuningriiki. Õppereisi eesmärk oli parimate 

praktikatega tutvumine vastuvõtu ja turunduse 

koostöö parendamiseks ning välistudengitele 

pakutavate tugiteenuste arendamiseks. Õppereisi 

raames kohtuti kolme ülikooliga: Oxford Brookes 

University, Anglia Ruskin University ja University of 

Hertfordshire.

India

Prioriteetsel turul Indias viisime läbi mitmeid infopäevi 

ja turunduskampaaniaid ning osalesime Pune, 
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Bangalore, Hyderabad, Lucknow, New Delhi, Kolhapur, 

Nagpur ja Mumbai messidel. Lisaks korraldasime 

ajakirjanike pressireisi Eestisse tutvumaks Eesti 

ülikoolidega.

Venemaa

Pihkvas viisime läbi Eesti Hariduse päevad, mille 

raames toimus Eesti hariduse mess, infosessioonid 

ja koolide külastused. Uuendasime Eesti kõrgkoolide 

õppekavade infot venekeelses sotsiaalmeedia 

portaalis vk.com. 2018. aasta lõpu seisuga on Study 

in Estonia VK kontol 650 jälgijat.

Soome

Viisime läbi infotunnid Soome gümnaasiumides 

ja korraldasime ajakirjanike ja meediatudengite 

pressireisi ning ka karjäärinõustajate õppekülastuse 

Eesti kõrgkoolide pakutavate õppekavadega 

tutvumiseks. Aasta jooksul tutvustati Eesti ülikoole ka 

sotsiaalmeedias ning Soome meedias.

Ukraina

2.-4. novembril viisime Lvivis, Ukrainas läbi EV100 

tähtpäevale pühendatud sündmuse „Empowering 

Women – Estonia 100 Edition hackathon“. 

Sündmuse keskmes oli 48h kestev hackathon, 

mille raames toodi kokku edukad ja inspireerivad 

mentorid Eestist ning andekad Ukraina noored. 

Hackathonil osales ligi 100 Ukraina noort, partneritena 

olid kaasatud Eesti saatkond, Work in Estonia, HITSA, 

Startup Estonia ja Garage48.

Koostööpartnerid

Viisime läbi regulaarsed kohtumised Eesti kõrg-

koolide turundajatele nii seminaridel, koolitustel 

kui ka ümarlauakohtumistel ning koostöös 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse algatuse 

Work in Estonia kolleegidega planeerisime välis-

üliõpilaste töö- ja praktikavõimaluste parenda-

misele suunatud tegevusi. Lisaks korraldasime 

koostöös Gruusia saatkonnaga vastuvõtu Eestis 

õppivatele Gruusia tudengitele ning võõrustasime 

Poola uue riikliku kõrgharidusagentuuri õppe-

külastust.
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Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud hanke 

Euroopa kõrghariduse üleilmseks turunda-

miseks võitis juba 2017. aasta lõpus kuueliikmeline 

konsortsium, mille üheks eestvedajaks on Sihtasutus 

Archimedes. Projekti eesmärk on tutvustada 

ülemaailmselt õppimis-, teadus- ja Euroopa Liidu 

poolt pakutavaid stipendiumivõimalusi Euroopas 

ning näidata Euroopat kui maailma atraktiivseimat 

õppimispaika. Projekti kogumaksumus on 1,75 

miljonit eurot.

Study in Europe konsortsiumi partnerid on 

British Council (Ühendkuningriik), EP-NUFFIC 

(Holland), Sihtasutus Archimedes, Campus France 

(Prantsusmaa), DAAD (Saksamaa) ja üle-euroopaline 

mõttekoda ACA (Academic Cooperation Association).

Study in Europe on jätkuprojekt 2014-2017 

hankele, kus Sihtasutus Archimedes oli samuti 

konsortsiumi liige. Projekti eesmärk on uuendada 

Euroopa Komisjoni portaali Study in Europe, viia läbi 

kuues välja valitud prioriteetses piirkonnas Euroopa 

kõrgharidusruumi tutvustavad messid ning toetada 

Euroopa Komisjoni turundus- ja kommunikatsiooni-

tegevustes.

SA Archimedes roll projektis on toetada 

ülemaailmsete haridusmesside läbiviimist, ning 

töötada välja Euroopa kõrghariduse turundussõnumid 

ja sotsiaalmeedia strateegia.

III Study in Estonia

Euroopa Komisjonile esitatud aastaraportis toodi 

peatükis „Monitoring and evaluation“ Archimedese 

tegevusi esile kõrgete punktidega.

2018. aasta peamised tegevused Archimedese 

jaoks olid lisaks jooksvates konsortsiumi plaanides, 

koosolekutes ja tegevustes osalemisele Myanmari 

ja Malaisia haridusmesside korraldustöödele kaasa-

aitamine ning Study in Europe portaali tutvustava 

animatsioonivideo loomine.
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Empowering Women – 
Eesti 100 häkaton Ukrainas

2.-4. novembril toimus Ukrainas Eesti 100. juubelile 

pühendatud häkaton „Empowering Women – 

Estonia 100 Edition“. Häkatoni korraldamisel tehti 

koostööd start-up hiiu Garage48-ga, kellel on 

ulatuslik arengunädalavahetuste korraldamise 

kogemus ning kes omab Ukrainas tugevat ja toimivat 

koostöövõrgustikku. 

Ürituse eesmärgiks oli suurendada Eesti ja Eesti 

kõrghariduse nähtavust Ukrainas, tutvustada 

Eesti IT-alaseid saavutusi ning näidata nende 

seost õppimisvõimalustega Eestis, tugevdada 

koostööd Lvivi Ivan Franko ülikooliga ning kõigutada 

stereotüüpset lähenemist IT-le kui meestekesksele 

alale, tutvustades väga edukaid Eesti naistegijaid 

IT valdkonnas. Lootsime inspireerida Ukraina naisi 

rohkem IT, tehniliste valdkondade ja ettevõtlusega 

tegelema. Sündmuse ning sellele eelnevate tegevuste 

ning kommunikatsiooni raames keskendusime läbivalt 

tüdrukute julgustamisele nii alustavate ettevõtjate 

kui IT spetsialistidena. Ukraina äri- ja töökultuur on 

paljuski kantud meestekesksetest soorollidest, mis 

jätab naised majanduslikult nõrgemasse olukorda. 

Isegi uuendusmeelses IT valdkonnas on naiste 

osakaal töötajaskonnas alla 20%. Seetõttu oli 

projekti läbivaks fookuseks naiste kaasamine, seda nii 

häkatoni eelürituse, häkatoni enda kui ka töötubade 

kaudu. 

Häkatoni peamiseks väärtuseks oli osalejate võimalus 

ise mingi idee (nt veebiplatvorm, mobiilirakendus 

või prototüüp) reaalselt ellu viia ja valmis teha. Selle 

juures oli osalejatele abiks mentorid, töötoad ning 

edulugude jagamine. Võitjaks kuulutati meeskond 

„SafeRoad“, kes töötas välja mobiilirakenduse, mis 

aitab tuvastada juhi väsimuse ning annab vastavalt 

märku, et on aeg puhata ja peatuda. Võitjad said 

auhinnaks rahalise preemia ning transpordi- ja 

majutuskulusid katva reisi Eestisse sihtasutuse 

Archimedes ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

poolt. 

Häkatoni raames leidis aset ka disaini töötuba, kus 

praktilist nõu jagas Nortali UI/UX disainer ning Eesti 

Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooli vilistlane Helen 

Kokk. Samuti said häkatonil osalejad võimaluse 

osaleda esinemiskoolitusel (pitch training), 

koolitajateks olid North Star AI kaasasutaja ja 

pikaajalise lavakogemusega Triin Mahlakõiv (Tartu 

Ülikooli vilistlane), psühholoogia doktor ja ettevõtja 

Eva-Maria Kangro (Tallinna Ülikool) ning Eestis 

tegutsev IT- ettevõtja Calum Cameron. Lisaks 

häkatonile korraldas Study in Estonia tiim vastuvõtu 

ja võrgustumisürituse Friends of Estonia Get-Together 

Ukrainas elavatele Eesti sõpradele, Eesti ülikoolide 

vilistlastele ning häkatonil osalejatele ja selle 

läbiviimisega seotud inimestele. 
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Ukraina sündmused andsid ideid ka tulevikus samas 

formaadis ürituse korraldamiseks teistes riikides. 

Samuti sai tugevdatud Ukraina ning Lvivi Ivan 

Franko ülikooliga. Häkaton kinnitas, et võimalused 

haridusvaldkonna koostööks nii Ivan Franko ülikooli 

kui ka teiste Ukraina ülikoolidega on väga head, kuna 

huvi tudengitele ja töötajatele suunatud vahetus-

programmide ning Eesti IT õppe vastu on väga suur.
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Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi 

Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada 

koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii üld-, 

kutse-, kõrg- kui täiskasvanuhariduses. 

Nordplus Programm

Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke 

ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud 

asutustele ja organisatsioonidele.

2018. aastal algas Nordplus programmil uus 

tegevusperiood (2018-2022) ning ühtlasi tähistati 

programmi 30. ja Baltimaade programmis osalemise 

10. aastapäeva. Nordplus asutati 1978. aastal ning 

 Taotulused 
2018

Toetatud
2018 Edukus Toetus €

Eesti 
asutused 

partneritena

Nordplus juunior 11 9 82% 316 560 29

Nordplus
kõrgharidusprogramm

13 9 70% 400900 82

Nordplus täiskasvanuharidus-
programm

9 5 55% 102 320 11

Nordplus horisontaal-
programm

8 4 50% 231 765 15

KOKKU 41 27 66% 1 051 545 137

sinna kuuluvad Island, Norra, Rootsi, Soome (sh 

Ahvenamaa) ja Taani (sh Gröönimaa ja Fääri saared), 

alates 2008. aastast osalevad programmi tegevustes 

ka Eesti, Läti ja Leedu.

2018. aastal jagatud toetuste maht ületas esma-

kordselt miljoni euro piiri. 
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Tallinnas tähistati 10 aasta möödumist 
Eesti kaasamisest Nordplus programmi

4. oktoobril tähistati Tallinnas 10 aasta möödumist 

Eesti ja Baltimaade kaasamisest Põhjamaade 

Ministrite Nõukogu haridus-programmi Nordplus. 

Lisaks arutasid riikide esindajad programmi 

tulevikku ja edasisi tegevusi.

Haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja 

rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kristen 

Lahteina sõnul pakub haridusprogramm hindamatut 

võimalust edendada ja tugevdada Eesti koostööd 

Põhjamaadega. 

„Nordplusi toel on Eestis läbi viidud nii üld-, kõrg- kui 

ka täiskasvanuhariduse projekte, mille rahvusvaheline 

mõõde on toonud Eesti haridusasutustesse ja –

organisatsioonidesse uusi teadmisi, kogemusi ja 

oskusi, samuti andnud suurepärase võimaluse jagada 

ka meie edulugusid,“ selgitas Lahtein programmi 

vajalikkust.

Fotograaf: Alar Truu
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2018 oli programmi tegevustes 

vaheaasta, kuna 2017. aastaga lõppes 

eelmine programm ja uus - „Kõrgkoolide 

eestikeelse õppevara arenduskava 2018-

2027“  - kinnitati ministri käskkirjaga 

5. septembril 2019. 

Enne uue programmifaasi käivitamist toimusid 

ettevalmistavad  tegevused – moodustati uus 

juhtkomitee,  peeti läbirääkimisi ülikoolide esitatud 

valdkondlike ekspertkomisjonide kandidaatidega 

ning moodustati kuus ekspertkomisjoni. 

1. Lea Tummeleht „Loomade heaolu“

2. Kalevi Kull „Semiootika“

3. Vello Kala „  a alused“

4. Ülle Jaakma „Veise sigimine“

5. Toivo Maimets ja Sulev Kuuse „Rakubioloogia“

6. Rein Laaneots ja Karl Raba „Mõõtmestamine ja tolereerimine“

7. Bruno Mölder „  asse“

8. Rein Toomla ja autorite kollektiiv „Sissejuhatus rahvusvahelistesse suhetesse“

9. Kaarel Orviku „Randade ehitus ja areng“

10. Jüri Elken „  a. Läänemeri“

11. Kati Aus „Õppimine ja psühholoogia“

2018. aastal ilmus 11 õpikut:

Riiklik programm 
„Eestikeelsed 
Kõrgkooliõpikud 
2013-2017“
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Aasta parimad eestikeelsed 
kõrgkooliõpikud on “Veise 
sigimine” ja “Rakubioloogia

Parima 2018. aastal ilmunud kõrgkooliõpiku 

auhind läheb jagamisele kahe õpiku vahel.  

Parimateks osutusid Ülle Jaakma ja Mihkel 

Jalakase toimetatud õpik „Veise sigimine“ (Eesti 

Maaülikooli kirjastus) ning Toivo Maimetsa ja 

Sulev Kuuse toimetatud „Rakubioloogia“ (Tartu 

Ülikooli kirjastus).

Õpik “Veise sigimine” on mõeldud eeskätt 

veterinaarmeditsiini eriala üliõpilastele, aga seda 

saavad käsiraamatuna kasutada ka praktiseerivad 

loomaarstid, seemendustehnikud ja loomakasvatuse 

spetsialistid. Lisaks sellele saavad siit informatsiooni 

bioloogia eriala üliõpilased ja biotehnoloogia 

ning kliinilise diagnostika spetsialistid, samuti 

bioloogiaõpetajad. Õpiku autorid on õppejõud 

ja teadlased, kes on oma kitsama valdkonna 

tunnustatud asjatundjad ning puutuvad oma töös 

käsitletud teemade ringi puudutavate probleemidega 

kokku iga päev.

„Rakubioloogia” õpik on esimene nii suures 

mahus ja seda teemat nii laialt käsitlev algupärane 

eestikeelne väljaanne. “Rakubioloogia” valmimisse 

on kaasatud 26 autorit nii Tartu Ülikoolist ja selle 

instituutidest kui ka Tallinna Tehnikaülikoolist. 

Õpiku lugejaskonnana on püütud silmas pidada 

mitmete Eesti ülikoolide üliõpilasi ja õppejõude, aga 

ka gümnaasiumite õpetajaid ja ärksamaid õpilasi. 

Kasulikku informatsiooni peaksid sealt leidma nii 

meditsiini, veterinaaria, taimeteaduste ja mitmete 

teiste erialade töötajad, riigiametnikud kui ka 

biotehnoloogiaga seotud ettevõtjad.
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Eesti ühiskonnast peegelduvad akuutsed teemad, 

noorte osaluse ja meediakirjaoskuse trendid ja 

arenguvajadused andsid põhjust üle vaadata 

Noorteagentuuri senine tegutsemisplaan. 

Lähtudes muuhulgas uuest EL noortestrateegiast 

2019-2027 uuendati meeskonnaga visiooni, 

missiooni ja pandi paika strateegilised eesmärgid 

aastateks 2019-2020. Märksõnadeks kujunesid 

kodanikuhariduse ja osaluse toetamine, 

maapiirkondades elavate ja väliskogemuseta 

noorte ja noorsootöötajate aktiivsem kaasamine 

ning kooli ja noorsootöö koostöö võimestamaks 

noori tegutsema ühiskondliku heaolu ning arengu 

nimel. Neid eesmärke asutakse täitma program-

mide Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpus, 

Noortekohtumised, noorsootöötajate koolitus-

tegevused, Hooliv Klass ja teiste võimaluste kaudu.

SANA missioon

Äratame huvi maailma avastamiseks ja muutmiseks 

ühendades noored võimalustega

Pikalt kestnud ettevalmistused Euroopa Solidaarsus-

korpuse programmi rakendamiseks kandsid vilja 

oktoobris kui toimus esimene taotlusvoor. Selle 

eel toimus suur kommunika-tsioonikampaania, 

mis pani meedia ja interneti kihama vaba-

tahtlikkuse ja solidaarsuse teemadel kõikjal 

Eestis. Oma kogemusest rääkisid avalikult 

nii muusikud, telestaarid, kui ka endised ja 

praegu teenistuses viibivad välisvabatahtlikud. 

Ühiskonnast hoolivate noorte kogukonna 

käivitamiseks viisime esmakordselt läbi Tuleviku-

2018. aastat iseloomustasid uued tuuled Noorteagen-

tuuris (edaspidi SANA). Muuhulgas toimus Euroopa Soli-

daarsuskorpuse programmi päris esimene taotlusvoor, 

möödus SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressur-

sikeskuse esimene tegutsemisaasta, algatati Euroopa 

Liidu reisipasside konkurss „DiscoverEU“ värsketele 

täiskasvanutele ja tehti palju uurimis- ja arendustööd 

hoolivate väärtuste ja inimõiguste kultuuri väljal.
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kujundajate kokkutuleku. Selle raames käivitasime 

ka vabatahtlike tunnustamise traditsiooni, et 

noorte panus rohkem nähtavale tuua. Aktiivse töö 

tulemusel said rahastuse 41 noorte endi kohalikku 

solidaarsusprojekti, millega muudetakse Eesti elu 

paremaks. Kõigi taotluste arvu pealt võib tõdeda, 

et noorte ja organisatsioonide huvi süsteemse 

välisvabatahtlike kaasamise ja kohaliku elu 

edendamise vastu on järjest kasvamas.

Aastal 2018 sai alguse DiscoverEU ehk Euroopa Liidu 

uus initsiatiiv, mis jagab tasuta reisipasse kõigile 

18-aastastele noortele olenemata nende taustast. 

Eestis hoolitses uue programmi tutvustamise eest 

SANA. Selliselt reisides avaneb noortel võimalus 

ennast arendada, kogeda uusi kultuure, ja leida 

sõpru kogu Euroopas. Kahes taotlusvoorus osales 

kokku 180 000 Euroopa noort ja seiklema saadeti 

pea 30 000. Osalejatest Eesti noored avaldasid 

Noorteagentuuri blogis ka oma reisilugusid. Eestist 

osales 2018. aastal DiscoverEU’s kokku 256 noort.

2018. alustas esmakordselt Eestis tööd SALTO 

ressursikeskus, mis keskendub noorte osalusele 

ja infole. Teemafookusesse on seatud uued 

osalusvormid, kriitiline mõtlemine, Euroopas kiirelt 

populaarsust koguv meedia- ja infokirjaoskus. 

Praktiliselt panustatakse kommunikatsioonivõrgustike 

paremasse toimimisse agentuurides ja tehakse 

regulaarset koostööd oma ala institutsioonide ja 

organisatsioonidega. SALTO saatis esimese tegu-

tsemisaasta jooksul palju korda. Pandi alus noorte 

osaluse ekspertidest koosnevale mõttekojale, mis 

koguneb regulaarselt. Tallinnas toimus rahvus-

vaheline e-osaluse seminar, mis tõi kokku tarkvara-

arendajad ja e-osaluse spetsialistid. Brüsselis 

korraldati koostöös Euroopa Noortefoorumiga 

seminar 15 organisatsioonile, kes kavandavad 

teavitustegevusi ja kampaaniaid Euroopa Parlamendi 

2019. aasta valimistest. Euroopa noortevaldkonna 

spetsialistidele korraldati Berliinis meedia- ja 

infokirjaoskuse teemaline õppevisiit.

Noortekohtumise aasta tähtsündmuseks kujunes 

esmakordselt toimunud üle-eestiline noorte-

kohtumine Jõhvis, mis tõi kokku ligi 150 projekti-

tegijat üle Eesti. Kohtumine avati ühise aruteluga, millest 

võtsid noorte seas osa ka kohalikud otsustajad, Eesti 

haridus- ja teadusminister, Integratsiooni Sihtasutuse 

esindajad ja ajakirjanikud. Projektitegijaist noorte-

grupid viisid ellu sõpruseteemalise �ashmob i 

Jõhvi keskväljakul. Suurest kohtumisest ei 

puudunud loomulikult tunnustamine, koge-

muste jagamine ja teineteiselt õppimine.
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kokku ellu 10 arenguprogrammi, milles osales 205 

noortega tegelevat spetsialisti. Koolituste siht-

grupina oli jätkuvalt olulisel kohal huvihariduses 

töötavate spetsialistide kaasamine (nii eesti kui 

vene keeles). Lisaks pöörati arenguprogrammides 

tähelepanu ka juhtimisoskuste arendamisele, 

sotsiaalse kaasatuse teemadele ja väärtuspõhisele 

tööle ning noorte jõustamisele kooli noorsootöö 

kaudu. 

Samuti viidi ellu 44 temaatilist koolitust, milles osales 

1062 õppijat. Jätkuvalt käsitleti olulise teemana nutika 

noorsootöö põhisokuseid ja lahendusi. Populaarsete 

teemadena täitusid kiirelt koolitused - noorte vaimne 

tervis, muutunud õpikäsitus huvihariduses ning töö 

noortega, kes ei õpi ega tööta. Rahvusvahelistumist 

toetavatel koolitustel osales 299 õppijat. 

Piirkondlikku arengut toetava tegevusena viidi ellu 

kaks KOVidele suunatud arenguprogrammi, milles 

osales 49 õppijat. Koolituste eesmärk oli toetada 

haldusreformi käigus ühinenud omavalitsusi 

noorsootöö kvaliteedi arendamisel, omavalitsuse 

noorsootöö struktuuride moodustamises ja tugeva 

ning toimeka noorsootöö võrgustiku kujunemises või 

selle jätkamises. Ühislahendusena sai välja töötatud 

KOV noorsootöö korralduse mudel, mis toetab 

noorsootöö kvaliteedi arendamist. 

Kõigi SANA poolt korraldatud koolituste hulgas 

väärivad veel tähelepanu pikaajalised strateegilised 

koostööprogrammid Europe Goes Local (EGL) 

SANAs jätkati väärtusarenduse tegevustega, 

sealhulgas rahvusvaheliste koostööprojektidega 

„Noored inimõiguste eest” ja „Teadlikud Tegusad 

Noored”. 6-liikmelise noortegrupi eestvedamisel 

toimus Tallinnas, Tartus ja Narvas noortefestivalide 

sari OYEAH! fest (Open Your Eyes And Heart! 

Festival), mille eesmärgiks oli luua positiivsust, 

vähendada eelarvamusi, kasvatada teadlikkust 

meediakriitilisusest, tuua kokku erinevate taus-

tadega inimesi ja anda kõikidele huvilistele 

võimalus oma hääl kuuldavaks teha. Noortelt 

noortele leidis samuti aset üle-euroopaline 

sotsiaalmeediakampaania #YoungTogether. Eestist 

osalenud 7 noorteorganisatsiooni väljendasid 

solidaarsust noortega kõikjal maailmas ja näitasid, 

et noored väärivad samu õigusi olenemata 

nende päritolust, usust ja uskumustest. Noortega 

töötavatele spetsialistidele korraldati vaenukõne 

ennetuse töötoad. Inimõiguste hariduse valdkonnas 

valmis kontseptsioonipaber ja noorsootöötajate 

tasemehariduse arendamise eesmärgil tehakse 

koostööd ülikoolidega.

Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Noorsootöötajate 

koolituste arendamine“ raames viidi 2018. aastal 
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ja Kaasav noorsootöö (SPI), mis soodustavad 

seeläbi tulevaste rahvusvaheliste noortevaldkonna 

projektide teket. 2018 aastal koolitusid kaasatuse 

teemal 14 omavalitsust ja 18 organisatsiooni, mis 

tegelevad eri võimekusega noortega. Mitteõppivate 

ja -töötavate noorte suunal on kaasatud peamiselt 

võtmeorganisatsioone ja -asutusi, kes selle 

sihtgrupiga töötavad. Sügisel toimus rahvusvaheline 

koolitus „NE(E)T working - towards inclusion in 

international youth work”, kus osales 22 (sh 4 Eesti 

osalejat) eri riikide noorsootöötajat, kes keskenduvad 

noorte sihtgrupile, kes ei õpi ega tööta. 

Tulemused numbrites

SANA tiim korraldas 9 rahvusvahelist õpisündmust 

Eestis, 259 rahvusvahelise osalejaga

2018. aastal Erasmus+ noortevaldkonnas 

toetatud projektides osaleb kokku 6010 noort ja 

noorsootöötajat (eelmise aastaga võrreldes on 

osalejate arv kasvanud 16,7%). Eestis eraldasime 

noortevaldkonna projektidele toetusi 2 888 545 

miljoni euro ulatuses. Taotlusi esitati ja toetati 13 

Eesti maakonnast (enim Harjumaalt, Tartumaalt, 

Pärnumaalt ja Ida-Virumaalt). 

2018. aasta oktoobris viisime läbi esimese Euroopa 

solidaarsuskorpuse taotlusvooru, mille  raames 

esitati kokku 43 taotlust. Neist toetati 41 taotlust: 

kogusummas 415 301 eurot ning otsustati sõl-

mida taotlenud organisatsioonidega vabatahtliku 

teenistuse partnerluse raamalepingud indikatiivses 

summas 2 096 000 eurot.

Täna tegutseb Eesti viieteistkümnes maakonnas 

159 akrediteeritud Solidaarsuskorpuse kvaliteedi-

märgisega organisatsiooni. Kõige rohkem on 

esindatud Harju, Ida-Viru ja Tartu maakond. Kõige 

levinumad valdkonnad vabatahtlike kaasamiseks 

Eestis on haridus (36%), noorsootöö (33%), 

sotsiaaltöö (17%), ja kultuur (5%).

Toetasime  1637 noore osalemist programmis 

„Noortekohtumised”, suurendades seeläbi Eestis 

elavate erineva emakeelega noorte ühistegevusi ja 

teineteisemõistmist.

Hooliv Klass programmis osales kokku 10 klassi 

üheksast koolist. Kokku õpib nendes klassides 

196 õpilast. Õpilaste hinnangute järgi on 90% 

klassides toimunud positiivne muutus tajutud heaolu 

suurenemise suunas. „Hooliva klassi“ programmil on 

kõige suurem positiivne mõju õpilaste omavahelisele 

läbisaamisele ja hästi-ütlemisele, rahulikult tülide 

lahendamisele ning meeldivusele koolis olla. 

Programmile tagasiside andnud klassijuhatajatest 

83% kinnitasid, et programm täitis nende ootused 

täielikult.

Kokku osales Noorteagentuuri poolt Eestis ellu 

viidud koolitustel 1628 Eesti noorsootöötajat, mis 

moodustab kogu Eesti noorsootöötajaskonnast ca 

23%. Toetasime 115 Eesti noorsootöötaja osalemist 

programmi Erasmus+ ja  Euroopa Solidaarsus-

korpuse raames välismaal toimunud koolitustel.
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SALTO rahvusvaheline seminar teemal 
e-participation (18-20.06.2018).
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Foto üle-eestiliselt noortekohtumiselt, 
kus noored valmistuvad  ashmobiks.
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Euroopa tunnuskirja programmi peamine eesmärk on tunnustada ja levitada 

keeleuuenduslikke algatusi ning nüüdisajastada ja tõsta keeleõppe kvaliteeti 

kogu Euroopas.

Euroopa Keeleõppe 
Tunnuskirja Programm

Tunnuskirjaga autasustatakse kõige uuendus-

meelsemaid projekte ja algatusi. Tunnuskirjale 

„Aasta võõrkeelealane tegu” kandideerimise 

peamised kriteeriumid määratleb Euroopa Komisjon, 

neile lisanduvad iga riigi eraldi kehtestatud nõuded 

ja tingimused. 

Möödunud aasta konkursile laekus üheksa 

tunnuskirja taotlust, neist otsustas žürii toetada 

kolme. Tunnuskirjad ja rahalised preemiad anti 

kätte  26. septembril  Kadrioru Saksa Gümnaasiumis 

saksa keele õppe 55. aastapäevale pühendatud 

sümpoosionil „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. 

Mitmekeelsemaks saksa keelega“.

Aasta parimad keeleõppe teod sündisid Lahemaa 

Looduskoolis, Tartu Kutsehariduskeskuses ja 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

2018. aasta parimad keeleõppealase teo tiitli 

ja Euroopa keeleõppe tunnuskirja pälvisid MTÜ 

Lahemaa Looduskool, Tartu Kutsehariduskeskus 

ja Kadrioru Saksa Gümnaasium.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mikk 

Kasesalk tervitas sümpoosionil osalejaid Euroopa 

keeltepäeva puhul ja märkis, et mitmekeelsus on 

väärtuslik ja Eestis väärtustatud. „See annab meie 

inimestele eelise tööturul nii Eestis kui ka välismaal, 

kuid veelgi olulisem – avab uksed teistesse kultuuri-

desse ning seob meid maailmaga laiemalt,“ sõnas 

Kasesalk.
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Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna 

juhataja Piret Kärtner andis parimate 

keeleõppeprojektide tegijatele üle Euroopa 

Komisjoni ja ministeeriumi tunnuskirjad. „Tänavused 

võiduprojektid esindavad nii mitteformaalset 

keeleõpet kui ka õppekavaga tihedamalt seostatud 

tegevusi,“ ütles Kärtner. „Rõhutatud on eelkõige seda, 

et keeleõpe toetab ühest küljest isiksuse arengut, 

teisalt muudab õppurid konkurentsivõimelisemaks 

hilisemas tööelus,“ ütles Kärtner.    
Tartu Kutsehariduskeskus viis ellu õpilaste konku-

rentsivõimet tõstvaid keeleõppetegevusi. Selleks 

pakuti täiendavat inglise, soome ja saksa keele õpet 

turismivaldkonna õpilastele. Keeleõppetegevused 

sisaldasid mentorõpet, keelelaagreid keelekeskkon-

nas ja muid aktiivõppemeetodid.

MTÜ Lahemaa Looduskool pälvis tunnuskirja 

multikultuursete perede 10-16-aastastele noortele 

suunatud lõiminguprojekti eest. Projekti käigus 

arendati noorte looduse ja pärandkultuurilist 

sõnavara, suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust. 

Kogemusõppele põhinenud projektis osales kokku 

ligi 200 noort 20 koolist ning ja nelja kooli õpetajad.

Kadrioru Saksa Gümnaasium sai tunnuskirja 

saksakeelsete majandusõppe projektide eest. 2014. 

aastast õpetatakse koolis majandust saksa keeles. 

Välja on töötatud õppesuund, kus lõimitakse keele 

ja majanduse õpet ning arendatakse õpilastes 

ettevõtlikkust. Majandusõppe lõpetajad oskavad 

kõrgel tasemel saksa keelt ning oskavad seda ära 

kasutada ettevõtluse ning rahvusvahelise suhtluse 

vallas.
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2018. aasta tõi endaga kaasa lausa kuus edulugu 

Sihtasutus Archimedes struktuuritoetuste agen-

tuurile. Septembrist kuni detsembrini oli iga reede 

Eesti Televisiooni eetris „Reis ümber Eesti“, mis 

käsitles erinevates Eesti piirkondades asuvaid 

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud 

projekte.

Igas saates võeti ette üks maakond ning Ivo 

Linna juhatusel pandi mälumängus proovile kolm 

maakonnaga seotud tuntud inimest. Euroopa Liidu 

struktuurivahendite toel ellu viidud projekte aitas 

avastada tarmukas püstolreporter Pille Riin, keda 

kehastas andekas ja vaimukas Liisa Pulk.

Põltsamaa Ühisgümnaasium peab oluliseks, et 

noored omandaksid LTT kirjaoskuse ning 

digipädevuste praktilised oskused juba koolis, 

sestap on koostöös Kaitseliiduga koostatud 

mehhatroonikaringi õppekava ning huviringi 

läbinud noor mõistab tehnoloogia seoseid, oskab 

tehnoloogia maailma võimalusi vastutustundlikult 

Kopterisimulaatorist 
ninaspreini – struktuuritoetuste 
agentuuri toetusesaajad

kasutada, arendada uusi tehnoloogiaid ning valida 

teadlikult karjäär LTT valdkonnas. Sellepärast 

kajastati Jõgevamaa saates Põltsamaa Gümnaasiumi 

mehhatroonikaringi, mis sai toetust „Teaduse 

populariseerimise“ alategevuse „Teeme+“ meetmest.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali-

kompleks avatakse ametlikult 28. septembril 

2019 aastal ning seepärast kajastati Harjumaa 

saates Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

saalikompleksi väljaarendamist, mis teostub 

tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm 

teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkooli-

dele” (ASTRA) toel. 

August Kitzbergi nim Gümnaasiumis Mulgimaa 

tehnoloogia õppekeskuses tegutsevad igas vanuses 

tulevased teadlased ja teaduse detektiivid, kellesse 

süstitakse loodusteaduste, praktilise keemia, bioloogia 

ja füüsika huvi. See LTT valdkonna huviring toimub 

kõigile ühisvalla koolide õpilastele ning just seetõttu 

kajastati Viljandimaa saates Mulgimaa tehnoloogia 
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õppekeskust, mis sai toetust „Teaduse populariseeri-

mise“ alategevuse „Teeme+“ meetmest.

FNPT (Flight and Navigation Procedures Trainer) on 

treeningseade, mis imiteerib piloodikabiini keskkonda 

ja sisaldab seadmeid ning arvutiprogramme, mille abil 

jäljendatakse näidikute ja süsteemide tööd määral, nagu 

need funktsioneerivad reaalsel õhusõidukil. Just sellise 

kopterisimulaatori soetamist Eesti Lennuakadeemiasse 

2007-2013 aasta perioodil kajastati Tartumaa „Reis 

ümber Eesti“.

AS Värska Sanatoorium soovis välja selgitada, kas 

unikaalset maapõueressurssi – Värska mineraalvett on 

võimalik praegusest veelgi enam väärtustada ning leida 

sellele uus ja innovaatiline kasutamisvõimalus. Koostöös 

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudiga 

uuris AS Värska Sanatoorium, kas Värska mineraalveel 

baseeruva ninasprei tootmine oleks võimalik.  Sellepärast 

kajastati Võrumaa saates seda koostööprojekt, mis sai 

toetust tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika 

spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) 

meetmest.

Kärdla Põhikooli Teabemajas toimetab mobiiline robootika 

labor, kus noortel on võimalik oma loovust arendada. 

Mobiilsus annab robootika huviringile liikumisvabaduse 

ning oma IKT valdkonna unistused saavad ellu viia 

tüdrukud ja poisid Hiiu vallas, Kärdlas ja isegi Laukal. 

Pisemaid ja suuremaid mobiilseid õppevahendeid 

kajastati Hiiumaa saates, sest projekti „IKT (Iidlane kimab 

teadusesse)“ teostatakse “Teaduse populariseerimise” 

alategevuse “Teeme+” toel.
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2017 2018

Toetust saanud taotluste arv 27 27

Toetust saavate teadusasu-
tustega koostööd tegevate 
ettevõtete arv

308 629

Võetud kohustused 
(euro, abikõlblikud kulud)

2017 2018

55desutusa ajaas esuteoT

99desuksekppit esudaeT

Tippkeskuse teadlaste poolt kalendri-
aastal avaldatud publikatsioonid 917 983

2018

Tegevuse lühinimetus

Meetme 
tegevuse 

kogumaksu-
mus

Välja makstud 
abikõlblikud 

kulud 

243 337 173UKKOK

Saavutatud väärtus 31.12.2017 seisuga kasvavalt
31/12/2018

Brüsselis stažeerinud 
inimesed TA büroos 15 26

Järeldoktori- ja Eestisse 
tagasipöördumise toetuse 
saanud teadlased

53 76

Research in Estonia 
korraldatud turundusüritused 19 31

Euroopa Teadusnõukogu 
(ERC) grandi taotlemisel 
toetust saanud teadlased

5 9

Tippteadlase toetuse saanud 
teadlaste juhendatavate 
doktorantide arv

29 14

Toetatud Euroopa Teadusruumi 
ja Innovaatilise Liidu algatuste 
ning Horisont 2020 projektide arv

10 21

Koolitustel ja õppevisiitidel 
osalenud teadlaste arv 48 84

Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, 
mobiilsuse ja järelkasvu toetamine

Saavutatud väärtus 31.12.2017 seisuga 31/12/2018

Teadusnõunike ametikohtade 
toetamine ministeeriumides 8 12

ETIS-e keskkonnas läbiviidud 
taotlusvoorude arv 21 30

Research in Estonia 
korraldatud turundusüritused 19 31

Läbiviidud TAI poliitika 
analüüside arv 5 16

Teadmispõhise poliitikakujunda-
mise toetamise raames läbiviidud 
uuringute arv

13 36

Valdkondliku teadus-ja 
arendustegevuse tugevdamine 
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2017 2018

Stipendiumi saavate 
üliõpilaste arv kõrghariduse 
esimesel ja teisel astmel

7455 7856

Stipendiumi saavate üliõpilaste 
arv kõrghariduse kolmandal 
astmel

78 162

Valitud NS õppekavadel stipen-
diumi saavate üliõpilaste arv 
õppeaastas

8018

Kõrghariduse erialastipendiumid nutika 
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

31/12/2017 kasvavalt 
31.12.2018

Noorteadlaste ja magistrantide 
osalemine rahvusvahelises 
teadmiste ringluses

1336 2265

Eestis õppimiseks toetuse 
saanud välismagistrantide ja 
-doktorantide arv

540 1148

Sihtriikides korraldatud Eesti 
kõrghariduse turunduskam-
paaniad

13 20

Toetatud suve- ja talvekooli 

projektide arv
3 6

Kõrghariduse rahvusvahelistumine, 
mobiilsuse ja järelkasvu toetamine 
 

2017 2018

Rahastatud taotluste arv 13 13

Täiustatud uuringutealase 
taristuga asutustes töötavate 
teadurite ametikohtade arv

408 411

Võetud kohustused (euro, 
abikõlblikud kulud)

2017 2018

Rahastatud projekte 23,00 23

Projektidevõetud kohustused 
(euro, abikõlblik kulu)

2017 2018

Tele-eetris olnud teadussaated 48 64

LTT valdkonnas ühise tegevus-
kava alusel koostööd tegevad 
ettevõtted ja haridusasutused

23 23

Loodud teadushuviringide 
õppekavad 9 15

Tegevustes aktiivselt osalevate 
noorteadlased

Üritustel osalenud noorte teadlased 300 540

Korraldatud teaduskommunikat-
siooni konverentsid 3 4

Teaduskommunikatsiooni koolitust 
saanud ajakirjanikud, kommuni-
katsioonispetsialistid, teadlased

159 295

Teaduse populariseerimine (2014-2020.4.1.5) 

2017 2018 kasvavalt 
2018 lõpuks 

Esitatud taotuste arv 27,00 27 95

Rahastatud 
projektide arv kokku 21,00 15 42

Projektidele 
eraldatud toetust

Kõrghariduse rahvusvahelistumine, 
mobiilsuse ja järelkasvu toetamine 
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Kaadreid ETVs 2018. 
aastal eetris olnud telesaatest 
“Reis ümber Eesti”
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Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur 

on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste 

välise kvaliteedihindamise alal. EKKA lähtub oma 

tegevuses Eesti haridussüsteemi ja õppijate 

vajadustest, suunistest ja kokkulepetest Euroopa 

kõrg- ja kutsehariduse valdkondades, rakendab 

oma igapäevatöös paindlikult ajakohast ja kohalikku 

konteksti sobitatud oskusteavet ning teavitab 

huvigruppe välishindamise tulemustest ja nende 

analüüsidest. 

EKKA missioon on toetada kvaliteedikultuuri arengut 

hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti 

ühiskonna avatust ja konkurentsivõimet.

2018. aasta oli sündmusterohke, möödudes nii 

varasema tegevuse vahe- kui lõppkokkuvõtete 

tegemise kui mitmete uute algatuste tähe all.  

Üleminek kutseõppe akrediteerimiselt 

kvaliteedi hindamisele

Alates 2011. aastast on EKKA viinud läbi kutseõppe 

õppekavarühmade akrediteerimist. 2011-2018 läbisid 

õppe läbiviimise pikendamiseks akrediteerimise 

kõik koolide õpekavarühmad. Kokku viidi kaheksa 

aasta jooksul akrediteerimine läbi 297 kooli 

õppekavarühmas. 

2018. aastal koostas EKKA kutseõppe 

kvaliteedihindamise kontseptsiooni 2019+. Uue 

süsteemi kujundamisel lähtuti Eesti elukestva 

õppe strateegia eesmärkidest ja Euroopa 

kutsehariduse kvaliteeditagamise koostöö-

võrgustiku suunistest ning osapoolte tagasisidest 

senisele akrediteerimisprotsessile. Kutseõppe 

kvaliteedi hindamise põhimõtted olid sisendiks 

kutseõppeasutuse seaduse muudatustele. Novembris 

toimusid kutseõppeasutustele teabepäevad 

kvaliteedihindamise põhimõtete, ajakava ja nõuete 

tutvustamiseks. Kuni 2018. aastani toimunud 

akrediteerimiste tulemustest nähtub, et enamus 

koolide õppekavarühmi omavad uue seaduse alusel 

tähtajatut õppe läbiviimise õigust ning läbivad 

uues süsteemis kutseõppe kvaliteedi hindamise 

vähemalt kord kuue aasta jooksul. Kolmeaastase 

Eesti Kõrg- ja 
kutsehariduse
kvaliteediagentuur

Kutseõppe 
õpekava-
rühmade 

akrediteerimise 
tulemused 
2011-2018

6 a
67%

2 a
32%

0 a 1%
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akrediteeringuga õppekavarühmadel tuleb läbida 

kordushindamine.

2018 kõrghariduses läbi viidud hindamised

2018. aastal viidi institutsionaalne akrediteerimine 

läbi Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis, 

Euroakadeemias,  EEKBL Kõrgemas 

Usuteaduslikus Seminaris ja Eesti Metodisti Kiriku 

Teoloogilises Seminaris. Kõrghariduse esimesel ja 

teisel astmel toimus 10 hindamist, doktoriõppes 

koguni 27.  Esmahindamisi ja esmahindamise 

kordushindamisi jagus 2018. aastasse kuus. 

Kõrgkoolide uue institutsionaalse 

akrediteerimise süsteemi ettevalmistamine

Ka kõrghariduses möödus 2018. aasta olulisi 

süsteemi muudatusi ette valmistades. EKKA 

kõrghariduse hindamisnõukogu kinnitas 

uue institutsionaalse akrediteerimise korra 

02.02.2018. Uue mudeli järgi läbivad 2019. aastal 

institutsionaalse akrediteerimise esimestena 

Sisekaitseakadeemia, Eesti Maaülikool, Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 

Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolid läbivad 

institutsionaalse akrediteerimise koos kutseõppe 

kvaliteedi hindamisega. 
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ÕPPEKAVAGRUPI
KVALITEEDIHINDAMINE:

Õppekava ja õppekava arendus
Ressursid / õppeprotsess
Õppejõud / üliõpilased

Regulaarne, kõik kõrgkoolid

INSTITUTSIONAALNE 
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Õppetegevus
Teadus- ja arendustegevus
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+akadeemiline eetika

kvaliteedikultuur,
rahvusvahelistumine

HINDAMISSÜSTEEM2011

2020

Kõrghariduse
kvaliteedi-
hindamine
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61



Temaatiline hindamine kõrghariduses

Vastavalt kõrghariduse hindamise uuele mudelile 

viis EKKA 2018. aastal esmakordselt läbi temaatilise 

hindamise. Esimese hindamise teemaks oli välis-

üliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides. 

Hindamise metoodika väljatöötamiseks kutsuti kokku 

kõrgkoolide esindajatest koosnev ekspertkomisjon ja 

sidusrühmade esindajatest koosnev juhtrühm. Töötati 

 ektsiooni küsimustik. 

Teisel poolaastal moodustati hindamiskomisjon, viidi 

läbi koolitus ning hindamiskülastused kuues valimi 

kõrgkoolis. Hindamisaruanne valmis aasta lõpuks. 

Koolide ja juhtrühma kommentaaride põhjal aruande 

täpsustamine ning tulemusi tutvustavad seminarid 

toimuvad 2019. aasta alguses.

Täienduskoolituse kvaliteedi hindamine 

2018. aasta sügisest töötab EKKA vastavalt Haridus- 

ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule välja 

täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. 

 nantseeritav projekt 

algas Eesti täienduskoolitusmaastikku kaardistava 

uuringuga, mille tulemused on sisendiks 2019. 

aastal välja töötatava täienduskoolituse kvaliteedi 

hindamise süsteemile. 17. Detsembril 2018 toimus 

täienduskoolitusasutuste töötajatele esimene 

koolitus teemal „Õppimist toetava ja 

sidusa õppekava loomine“.

Tudengite kvaliteedivõrgustik

Uue hoo sai sisse tudengite kvaliteedivõrgustik, 

mille eesmärk on suurendada üliõpilaste võimekust 

ja panust kõrgkoolide õppega seonduvate teemade 

analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel. 

2018. aasta teine pool oli pühendatud parima formaadi 

leidmisele kvaliteedivõrgustiku toimimiseks Eesti 

kontekstis, selle tegevuse raames võeti ühendust ka 

Taani akrediteerimise instituudi sarnase algatusega, 

mille nimi on STAR. Seoses kvaliteedivõrgustiku 

liikmetelt ja STARilt saadud sisendiga on EKKA 

alustanud kvaliteedivõrgustiku sidumisega oma 

põhitegevustega, näiteks uue institutsionaalse 

akrediteerimisega. Kvaliteedivõrgustikul oli 2018. 

aasta lõpu seisuga 25 liiget kümnest Eesti kõrg-

koolist ja Eesti Üliõpilaskondade Liidust.

Kõrghariduse kevadkonverents 

„Muutuste tuuled“

24. mail 2018 korraldas EKKA kõrghariduse 

kevadkonverentsi „Muutuste tuuled“. Konverentsi 

põhieesmärk oli informeerida kõrgkoolide esindajaid 

ja teisi olulisi osapooli Eesti kõrghariduse tugevustest 
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ja kitsaskohtadest seniste välishindamiste tulemuste 

põhjal ning arutleda üheskoos teemadel, mis on 

kesksel kohal uuel hindamisperioodil. Soojenduseks 

arutlesid osalejad selle üle, mida toob tulevik ja 

kuidas see mõjutab/peaks mõjutama kõrgharidust 

ning ühes sellega ka kvaliteedihindamist. Kõrg-

koolid said võimaluse tutvustada oma häid kogemusi. 

Osalejate rohkus ja aktiivsus näitasid, et käsitletud 

teemad kõnetavad kõrghariduse kõiki osapooli 

tudengitest rektoriteni.  

Agentuuri tunnustus ja Euroopa 

agentuuride hindamistulemuste register

2018. aastal võttis Euroopa kvaliteediagentuuride 

assotsiatsioon ENQA EKKA kohta vastu positiivse 

hindamisotsuse, millega üksiti otsustati pikendada 

EKKA liikmesust ENQAs kuni veebruarini 2023. 

Hindamiskomisjon kiitis EKKA ladusat ja sidusat 

meeskonnatööd ning juhtimise kvaliteeti, kõrget 

professionaalsust ja eetilist suhtumist, proaktiivsust 

ja paindlikkust. Eraldi tunnustati EKKA kui eestvedaja 

rolli kvaliteedihindamise heade praktikate levitamisel 

välisriikides. Positiivne hindamistulemus andis 

aluse ka liikmestaatuse pikendamiseks Euroopa 

Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registris EQAR. 

EQAR käivitas 2018. aastast oma liikmesagentuuride 

hindamistulemuste andmebaasi DEQAR 

www.deqar.eu, kuhu projektis osalevad agentuurid, 

EKKA nende seas, sisestavad oma hindamistulemusi. 

EKKA hindamistulemused on andmebaasist juba 

leitavad.

Arendusprojekti käivitamine Tadžikistanis 

Tadžikistani haridus- ja teadusministeerium valis 

2018. aasta teises pooles riigi kõrghariduse 

kvaliteedihindamise süsteemi väljatöötamisel ning 

vastavusse viimisel Euroopa kõrgharidusruumi 

kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega 

strateegiliseks partneriks EKKA. Üksiti näeb 

 nantseeritav 

koostööprojekt ette, et EKKA viib läbi piloothindamised 

kolmes Tadžikistani kõrgkoolis ning aitab välja töötada 

lähteülesande kõrghariduse kvaliteedi infosüsteemi 

väljaarendamiseks. 

Piiriülene institutsionaalne 

akrediteerimine Armeenias 

2018. aasta septembri lõpus viis EKKA Armeenia 

pealinnas Jerevanis läbi institutsionaalse 

akrediteerimise sissejuhatava koolituse 

Yerevan Haybusak University’s. Edukas koolitus 

andis kõrgkoolile lõpliku kindluse sõlmimaks 

koostööleping, mille kohaselt viib EKKA 2019. aastal 

kõrgkoolis läbi institutsionaalse akrediteerimise. 

Akrediteerimine viiakse läbi lähtuvalt Euroopa 

kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest 

ja suunistest ning Eestiski alles 2019. aastast 

kehtivale institutsionaalse akrediteerimise 

uuele mudelile ja juhendile. Yerevan Haybusak

University näol on tegemist Armeenia suurima 

eraülikooliga, mis pakub õppekavu nii humanitaaria, 

õiguse, kunstide kui meditsiini valdkonnas.
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 katsioonide hindamine

Välisriigi kvali�katsioonide hindamine ning 

tunnustamiseks ettepanekute tegemine on Eesti 

ENIC/NARIC keskuse üks põhitegevus. Keskus 

andis 2018. aastal hinnangu 2698 välisriigi 

kvali�katsioonile 102 välisriigist. Enim esitati 

taotlusi Venemaa (477 hinnangut), Ukraina 

(248), Bangladeshi (161), Suurbritannia (158), 

 katsioonide 

hindamiseks. Kinnitusi vastavuse kohta kehtivas 

haridussüstemis anti 148 endises NSV Liidus välja 

 katsioonile. Asutustest on suurimad 

hindamise taotlejad kõrgkoolid, ministeeriumid, 

kohtud, Riigikantselei ja Terviseamet.

 katsioonide tunnustamine

Juunis jõustus dokumentideta pagulaste 

kvali�katsioonide hindamise ja tunnustamise 

regulatsioon, mille kohaselt on haridus-

dokumentideta või osaliste dokumentidega 

pagulaste kvali�katsiooni hindamise pädev 

Joonis 1. Eesti ENIC/NARIC keskusele hindamiseks 

 katsioonide arv 2014-2018.

Akadeemilise 
tunnustamise agentuur 
(Eesti ENIC/NARIC keskus)

2014 1933

2015 2047

2016 2319

2017 2281

2018 2698

Diplomeid
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Joonis 2. Eesti ENIC/NARIC keskusele  esitatud kirjalike päringute arv 2014-2018.

asutus Eesti ENIC/NARIC keskus. Töötati välja 

vajalik dokumentatsioon ja protseduur pagulaste 

kvali�katsioonide hindamiseks. Kvali�katsiooni 

hindamiseks koostab Eesti ENIC/NARIC keskus 

haridustausta kirjelduse, kasutades selleks nii 

taotleja esitatud andmeid kui keskusele teada-

olevat informatsiooni. Haridustausta kirjelduse 

kaudu annab Eesti ENIC/NARIC keskus teavet 

õppeasutuse, läbitud või läbimisel oleva õppekava 

 katsiooni kohta ning määrab sellele 

vastavuse Eesti haridussüsteemis.

Haridus- ja tunnustamisalase teabe andmine

 katsioonide hindamise ja vastavuse 

määramise kõrval on Eesti ENIC/NARIC keskuse 

teine peamine ülesanne anda teavet Eesti ja välisriigi 

 katsioonidest. 2018. 

aastal tehti keskusele 1327 kirjalikku järelepärimist, sh 

välisriikide asutuste ja eraisikute poolt Eesti haridus-

 ka-

tsioonide kohta 288 päringut.

Enim järelepärimisi tehti Suurbritannia (115 päringut), 

Venemaa (93), Hollandi (47), USA (29), Soome 

(20) ja Saksamaa (17) kõrgharidussüsteemide, 

 katsioonide kohta. Paljud 

tööandjad ja diplomiomanikud pöörduvad keskuse 

poole, et saada kinnitust varasemas haridus-

 katsiooni vastavusele.

Kutsealase tunnustamise osas, mille abikeskuse 

ülesandeid Eesti ENIC/NARIC keskus täidab,  esitati 

2018. aastal 23 kirjalikku päringut viiest riigist. 

Ligi pooled päringutest olid õpetajate kutsealase 

tunnustamise kohta.

2014 Päringuid1258

2015 1508

2016 1234

2017 1354

2018 1327
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Rahvusvaheline koostöö

Baltimaade ENIC/NARIC keskuste vahelise tiheda 

koostöö märgiks on keskuste iga-aastane koosolek, 

mis seekord toimus Tallinnas. Koosolekul anti 

ülevaade 2017. aastal riikide kõrgharidusvaldkonnas 

toimunust ja aktuaalsetest teemadest tunnustamise 

valdkonnas. Vahetati kogemusi praktikas esiletulnud 

huvitavamatest juhtumitest ning pandi proovile 

meeskonnatöö oskus.

Olulisimaks sündmuseks Baltimaade vahelises 

koostöös kujunes 8. juunil Vilniuses allakirjutatud 

Baltimaade kõrghariduskvali�katsioonide 

automaatse tunnustamise kokkulepe. Kokkulepe 

annab võimaluse haridust tõendavate dokumentide 

tunnustamiseks hindamisprotseduuri läbimata. 

Kokkuleppe allkirjastamisele eelnes Baltimaade  

ENIC/NARIC kesksuste poolt tehtud põhjalik analüüs 

ja võrdlus Balti riikide kõrgharidussüsteemidest, 

antavatest kvali�katsioonidest, kõrghariduse 

kvaliteedi hindamisest ja välisriigi diplomite hindamise 

kriteeriumitest. Analüüsi tulemusel ilmnes, et riikide 

kõrg- ja keskharidussüsteemides ei ole olulisi 

erinevusi, mistõttu puudub vajadus iga üksiku 

haridust tõendava dokumendi sisulisele hindamisele 

enne tunnustamisotsuse tegemist.

Lisaks koostööle lähinaabritega, osalesid Eesti ENIC/

NARIC keskuse töötajad Euroopa Nõukogu ja UNESCO 

juures  tegutsevate organite töös ning partnerina 

Euroopa Komisjoni projektides.

Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja on Lissaboni 

tunnustamise konventsiooni komitee büroo 

liige. Büroo ülesandeks on jälgida konventsiooni 

rakendamist ja valmistada ette konventsiooniga 

seonduvaid lisadokumente. 2018. aastal oli büroo 

peamiseks tegevuseks ENIC ja NARIC keskuste 

infosüsteemide väljatöötamise soovituse koostamine 

ning alustamine monitooringuga, kuidas riigid on 

siseriiklikult reguleerinud dokumentideta pagulaste 

kvali�katsioonide hindamise ja tunnustamise 

süsteemi.

UNESCO koordineerimisel on väljatöötamisel 

ülemaailmne tunnustamise konventsioon. Varem 

konventsiooni väljatöötamise komitee poolt 

ettevalmistatud kavandi aruteluks kutsuti kokku 

valitsustevaheline ekspertrühm kõigi UNESCO 

liikmesriikide osavõtul, kus Eestit esindas keskuse 

juhataja.

Eesti ENIC/NARIC keskus on partneriks mitmes 

Euroopa Komisjoni NARIC projektis. Projekti 

FraudSCAN (koordineerib Itaalia ENIC/NARIC) 

raames kogutakse ja skaneeritakse haridust 

tõendavate dokumentide võltsinguid ning luuakse 

vastav andmebaas. Projekti DigiRec (koordineerib 

Hollandi ENIC/NARIC) ülesandeks on kaardistada 

 katsioonide elektroonilisi andmebaase ning 

 katsioonide 

hindamisel. Projekti QUATREC (koordineerib Läti 

ENIC/NARIC) raames analüüsitakse automaatse 

tunnustamise võimalikkust õppekavade ja nende 

õpiväljundite kaudu.
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Sihtasutuse juubeliseeria „Archimedes 20“ 

artikliseeria. Kajastasime nii üldhariduse, 

kutsehariduse, täiskasvanuhariduse, kõrghariduse 

ning noortevaldkonna rahvusvahelistumise 

teemasid. Lisaks said tähelepanu Euroopa Liidu 

struktuuritoetused, akadeemiline tunnustamine, 

kõrghariduse kvaliteet ning rahvusvaheline turundus.

Sihtasutuse aastaraamat valmis kevadel ning jõudis 

enam kui 200 meie peamise koostööpartnerini. 

Aastaraamatuga andsime ülevaate oma eelneva 

aasta tegevustest ja saavutustest. 

Sihtasutusel valmisid ka uued eestikeelsed 

ja ingliskeelsed trükised. Lisaks sihtasutuse 

tutvustusele leiab voldikust ka meie agentuurid, 

eesmärgid, tegevused ja kontaktid. Lisaks 

tutvustame ka Archimedest kui eri valdkonda 

kompetentsikeskust.

Jooksvalt toetas kommunikatsiooniosakond läbivalt 

agentuuride tegevusi meedia- ja suhtekorraldustöös. 

Peavoolumeediasse jõudsid kommunikatsiooni-

osakonna toel nii turundusteemasid (Sihtasutus 

Archimedes viib Eesti ülikoolid USAsse 

 , mai 2018) 

kui ka rahvusvahelistumise koostööteemad (Baltic 

States centennial conference starts Friday at US 

Stanford University - ERR, mai 2018) ja stipendiumid 

(Välisdoktorantide sissetulek tõuseb 1100 euroni - 

Eesti Päevaleht, september 2018)

2018. aastal sai alguse ka Euroopa Komisjoni projekt 

„Study in Europe 2“, kus osaleme nelja edukaima 

kõrgharidust tutvustava riigiga (Ühendkuningriik, 

Holland, Saksamaa, Prantsusmaa) ja mõttekojaga 

ACA Euroopa kõrgharidusruumi tutvustamisel. 

Projekti viiakse läbi aastatel 2017-2020.

Kommunikatsiooniosakond oli 2018. aastal kaasatud 

ka riiklikusse töögruppi “Eesti 2035 hariduses”.

Kommunikatsiooniosakond

2018. aasta kommunikatsioonitegevused:

68



vra etajatsalüKlanak / beeV

629 43ee.sedemihcrA

814 66ee.sedemihcra.sudirah

Noored.ee 40 210

Studyinestonia.ee 175 376

Mitteformaalne.ee 13 927

vra editkatnoKlanaK Meeldimisi

802 905sedemihcrA 2 791

Study in Estonia 208 548 18 957

Mitteformaalne 93 232 2 245

Noorteagentuur 618 709 4 909

vra editkatnoKlanaK Jälgijaid

974 601sedemihcrA 583

Study in Estonia 61 662 2 422

Statistika

Facebook

Twitter
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Struktuuritoetuste agentuuri aasta tegijad 

sihtasutuse talveseminaril Pärnus (20.02.2018)
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Tunnustatud kvaliteet
Teadmistel ja 

koostööl põhinev 
arendustegevus

Sihipärased 
investeeringud

Professionaalne ja 
tõhus organisatsioon Kulud kokku

Kulud tegevuste lõikes (eurodes)

HTM 
toetuste  
lepingute 

maht

Muud 
projektid Norra ja EMP Struktuuri-

toetused

Struktuuri-
toetuste 

tegevuste 
elluviimine

Euroopa 
Komisjon ja 
muu välisabi

Muu tulu Tulud kokku

 nantseerimisallikate lõikes (eurodes)

Tunnustatud kvaliteet (1) Teadmistel ja koostööl põhinev 
arendustegevus (2) Sihipärased investeeringud (3)

Eelarve Täitmine % Eelarve Täitmine % Eelarve Täitmine %

Professionaalne ja tõhus 
organisatsioon (4) 2018 eelarve kokku

Eelarve Täitmine % Eelarve Täitmine %

5 011 615 4 428 637 88.4% 105 516 972 108 600 025 102,9%

Tegevuste eelarve (kulud)

Selgitused
(1) EKKA ja ENIC/NARIC põhitegevused
(2) HARA, SANA ja TUR põhitegevused 
(3) STR põhitegevused
(4) JTT (FIN, KOM, ADM) 
töötajate tööjõukulud, üldkulud

SA Archimedes 2018. aasta 
eelarve täitmise aruanne (eurodes) 
Aruandeperiood: 01.01.2018- 31.12.2018 
Kuupäev: 28.02.2019 
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Riigieelarve

2018 HTM ja riigieelarveliste toetuste 
kasutamise lepingute maht (1) )3( PME aj arroN)2( ditkejorp duuM

Eelarve Täitmine % Eelarve Täitmine % Eelarve Täitmine %

Riigieelarve
Euroopa Komisjon ja muu välisabi (6)

Struktuuritoetused (4) Struktuuritoetuste tegevuste 
elluviimine (5)

Eelarve Täitmine % Eelarve Täitmine % Eelarve Täitmine %

Muu tulu (7)
  Finantseerimisallikad kokku

Eelarve Täitmine % Eelarve Täitmine %

Selgitused

(1) 2018. HTM lepingute maht (10 369 

152=HTM 5 160 356+ lisa eelarve 130 

516+lisa eelarve 78 280 + AKM 5 000 000)

(2) Muud projektid: Eesti Noorsootöö Keskuse 

kaudu rahastatavad projektid

(3) Norra ja EMP stipendiumid ja TA projektid

(4) Struktuuritoetused: perioodide 2007-2013 

ja 2014-2020 väljamaksed, horisontaalne 

tehniline abi

(5) Tegevused “Kõrghariduse erialastipen-

diumid nutika spetsialiseerumise kasvavald-

kondades”, “Noorsootöötajate koolitus”, 

Täiskasvanute täienduskoolitus, Kõrghariduse 

rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu 

toetamine DoraPluss””, “Kutsehariduse kvali-

teedi tõstmine”

(6) E+ toetused; SALTO PI; Solidaarsuskorpus 

(ESK); Nordplus Framefork programm; Euro-

desk programm, Taiex, Armeenia projekt jt 

(7) Esmahindamine; Tudengite kvaliteedivõr-

gustik; Noore õpetlase stipendium (eraanne-

tajad), kontaktseminar jt 

Tunnustatud 
kvaliteet (1) 

Teadmistel 
ja koostööl 

põhinev 
arendus-

tegevus (2)

Sihipärased 
inves-

teeringud (3)

Professio-
naalne ja 

tõhus organi-
satsioon (4)

2018 eelarve 
kokku

Tegevuste eelarve (kulud)

Finantseerimisallikad (tulud)
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Auditikomitee
Nõukogu

Juhatus
Siseaudiitor

Administratiiv-
osakond

Eesti
Kõrg- ja
Kutse-

hariduse
Kvaliteedi-
agentuur

Välis-
turunduse
agentuur

Akadeemi-
lise tunnus-

tamise
agentuur

Noorte-
agentuur

Hariduse 
rahvusva-

helistumise 
agentuur

Struktuuri-
toetuste
agentuur

Finants-
osakond

Kommunikatsiooni-
osakond

SA Archimedes struktuur
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SA Archimedes eesmärk ja visioon

Koolituste-
gevus

Kvaliteedi
hindamine

Teabe avali-
kustamine
ja jagamine

Tunnusta-
mine

Normide
välja-

töötamine

Toetuste ja
inves-

teeringute
vahenda-

mine

Nõustamine

Professionaalne ja tõhus organisatsioon

Eesti haridus-, teadus- ja noortevaldkonna kvaliteedi kasv,
organisatsioonide ja inimeste konkurentsivõime kasv

Tunnustatud
kvaliteet

Eesti konkurentsivõime kasv Eesti ühiskonna heaolu kasv

Teadmistel ja koostööl
põhinev arendustegevus

Sihipärased
investeeringud

Eesti
eesmärgid

Haridus-, teadus- 
ja noorte vald -
konna eesmärgid

Meie
eesmärgid
ühiskonnas

Meie
tegevus-
suunad

79




