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Valdkond: ÕPILASTE ÕPIRÄNNE
Lõppversioon 1.0/13.11.2019
Õpilaste õpiränne teise riiki võimaldab neil saada rahvusvahelist kogemust
Siin mõned näited:
Tööpõhine õpe ettevõttes välisriigis
Õppimine partnerkoolis
Osalemine erinevates projektides
Lühiajaline õppevisiit

Kriteeriumid
Õpilaste õpirännete jaoks on
väljatöötatud raamistik ja
põhimõtted

Võimalikud mõõdikud
Kutseõppeasutus on seadnud õpilaste
õpirände eesmärgid ja mõõdikud selle mõju
mõõtmiseks
Juhtkond kõigil tasanditel toetab õpilaste
õpirännet
Õpilaste õpirännet planeeritakse silmas
pidades kutseõppeasutuse strateegilisi
eesmärke
Õpilaste õpiränne on õppekava osa

Võimalikud lähtedokumendid
Rahvusvaheliste tegevuste strateegia
Rahvusvaheliste tegevuste tegevusplaan
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Õpilaste õpirännete planeerimisel võetakse
arvesse nii sise kui välisfinantseeringu võimalusi
Õpilaste õpirännete rakendamiseks on
eraldatud piisavalt ressursse: aeg,
rahastamine ja töötajad
Õpilaste õpirännete kõigis etappides võetakse
arvesse jätkusuutliku arengu eesmärke

Jätkusuutliku partnerluse
leidmine ja hoidmine

Kutseõppeasutus on leidnud õpilaste
õpiränneteks vajalikud võtmepartnerid
koolile olulistel õppealadel
Kutseõppeasutus valib partnered vastavalt
sisestrateegia kriteeriumitele nagu keel või
maa või eriline kogemus teatud sektoris või
teemal
Õpilaste õpiränne põhineb vastastikusel
usaldusel ja kokkuleppel
Ülesanded ja vastutus on partneritega
kokku lepitud

Vastastikuse mõistmise memorandum
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Õpilaste, personali ja muude
sidusrühmade kaasamine
õpilaste õpirändesse

Õpilaste õpirände kavandamisel
selgitatakse välja õpilaste vajadused,
valmisolek ja ootused ning neid võetakse ka
arvesse
Õpilased ja õpetajad on kaasatud õpirände
planeerimises

Õpilaste õpirände
rakendamine ja arendamine

Kutseõppeasutuses on kehtestatud õpilaste
õpirände kord

Kooli juhised õpirännete korraldamiseks
ECVET ja Erasmus+ juhised

Õpilaste õpiränne toimub vastavalt koolis
kehtestatud õpirännete korrale
Õpilaste õpirände kord on läbipaistev ja
võimaldab võrdset osalemisvõimalust
kõigile õpilastele
Õpilaste õpirände kord järgib ECVET
juhiseid
Õpilaste õpirände kord järgib väliseid EL-i
kvaliteedijuhiseid ja kooli juhiseid
Õpitulemusi hinnatakse, kinnitatakse ja
tunnustatakse

Ohutusplaan
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Kutseõppeasutus viib läbi õpilaste ja
töötajate ettevalmistuse õpirändeks
VET asutusel on ohutuse ja hädaolukorra
lahendamise tegevuskava ning kõik
õpirändes osalejad on sellega kursis
Õpirännetest saadud häid tavasid ja
kogemusi levitatakse ja kasutatakse koolis

Teave ja info edastamine
õpilaste õpirände kohta

Infovahetus partneritega on planeeritud ja
sujub tõrgeteta.
Koolil on plaan koguda ja edastada õpilaste
õpirännete kogemusi õpilastele, töötajatele
ja partneritele
Õpirändes osalejad koostavad tagaside
vastavalt kooli juhistele
Õpirännetest saadud kogemused
dokumenteeritakse ja praktiseeritakse

Õpilaste õpirännete hindamine Õpilaste õpirändeprotsessi hinnatakse
vastavalt kooli strateegiale ja
kvaliteedijuhtimise juhistele

Hindamisplaan

5

Kool hindab regulaarselt õpilaste õpirände
protsessi
Hindamine hõlmab õpilaste õpirännet,
sealhulgas õpirände protseduuri, tulemusi
ning õpilaste ja tugipersonali rahulolu
Kõik õpirändes osalejad osalevad ka
hindamises
Õpilaste õpirännete jälgimine
ja parendamine

õpilaste õpirände arendamiseks
rakendatakse tagasisidet, mis on saadud
õpilastelt, vastuvõtvatelt
organisatsioonidelt ja teistelt asjaosalistelt
Kool parendab õpilaste õpirännet koostöös
partneritega
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