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Haridusjuhtide õppelähetuste programm on üld- ja kutseharidus-
poliitika kujundajatele ja spetsialistidele suunatud Euroopa Liidu 
koostööprogramm, mis annab võimaluse teha 3-5-päevane lühi-
visiit ühte Euroopa 31 riigist, et õppida tundma elukestva õppe 
mõnda aspekti. Teil avaneb võimalus tutvuda edukate haridus-
poliitiliste algatustega Euroopas ja kohtuda kolleegidega teistest 
riikidest, kellega vahetada kogemusi. Samuti saate teada Euroopa 
Liidu tasemel toimuvatest üld- ja kutsehariduse uusimatest aren-
gutest ning sellest, kuidas neid teistes riikides ellu viiakse. Õppe-
lähetus annab võimaluse luua uusi kontakte ja  kasutada saadud 
kogemusi oma igapäevatöös.  
Kes saab osaleda?
Taotlusi on oodatud esitama ametiühingute liikmed, tööandjate 
liidu liikmed,  ettevõtete koolitusjuhid, väikeste ja keskmise suu-
rusega ettevõtete, ametiühingute, kaubandus-tööstuskodade ja 
majandusühingute esindajad, koolituskeskuste juhid jt hariduspo-
liitika kujundamisse kaasatud sotsiaalpartnerid .
Mis teemasid saab uurida? 
•   Hariduse ja koolituse juurdepääsu, võrdsete võimaluste, kvali-

teedi ja tõhususe parandamine;
•   haridus ja koolitus tööalase konkurentsivõime arendamisel;
•   elukestvas õppes ühiste Euroopa vahendite, põhimõtete ja raa-

mistike rakendamine;
•   elukestva õppe suundumused ja probleemid.
Mis riike saab külastada?
Õppelähetusele saab minna Euroopa Liidu liikmesriikidesse ning 
Islandile, Liechtensteini, Norrasse ja Türgisse. 
Kes maksab õppelähetusel osalemise eest? 
Saate taotleda toetust oma riigi programmibüroost reisi- ja ela-
miskulude katteks. Eesti puhul on riiklikuks bürooks Sihtasutuse 
Archimedes hariduskoostöö keskus; kodulehe aadress   
www.archimedes.ee/hkk/haridusjuhid.
 
Kuidas esitada taotlust?
Peate veebis täitma taotlusvormi ning saatma allkirjastatud väl-
japrindi oma riigi programmibüroole. Kogu vajalik teave on õppe-
lähetuste üleeuroopalisel veebilehel (http://studyvisits.cedefop.
europa.eu) ja Eesti puhul hariduskoostöö keskuse veebilehel 
www.archimedes.ee/hkk/haridusjuhid.
Mis keeles õppelähetused toimuvad?
Peate oskama õppelähetuse töökeelt sel määral, et saaksite aru-
teludes aktiivselt kaasa rääkida. Õppelähetused toimuvad inglise, 
prantsuse, saksa ja hispaania keeles. 

Kas soovite saada vahetuid teadmisi 
ja kogemusi mitmesugustel hariduse ja 
kutsekoolituse teemadel välismaal? 

Kas teie häält kuuldakse hariduses ja 
kutsekoolituses? 

Kui jah, siis ootame Teid 
osalema Euroopa haridusjuhtide 
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