
Tegevused (HEV) õpilastega 
Erasmus+ projekti mobiilsusesse 

mineku eel, ajal ja järel
Porkuni Kooli kogemused:

* ühest Comeniuse projektist (koostööprojektis osales 5 kooli) ja 

* kahest Erasmus+ koostööprojektist, millest esimeses osales 4 kooli ja hetkel kestvas projektis 
osaleb kokku 6 partnerkooli).

Tuuli Lindre

Porkuni Kooli sotsiaalpedagoog

Erasmus+ (õpilastega) projektide koordinaator



Hetkel osaleb Porkuni Kool 
Erasmus+ projektis ARTHERA

• Projektis HEV õpilastega koolid veel:

• Horvaatiast

• Türgist

• Itaaliast

• Hispaaniast ja 

• Leedust… 

• On toimunud 5 nädalast projektikohtumist partnerite juures.

• Kõik meiepoolsed mobiilsused kõikide partnerkoolide juurde on tehtud. 

• Novembris 2022 ootame kõiki partnereid nädalaks enda kooli külla.



Tegevused, mis eelnesid (HEV) õpilastega mobiilsusele minekule:

• Vestlus(ed) vanema(te)ga, et kas nad on nõus oma lapsed mobiilsusesse kaasa 
lubama. Asenduskodus elavate laste puhul loa küsimine ka KOV-ilt, kes on õpilase 
eestkostja.

• Käesoleva projekti ajal oli õpilaste mobiilsusesse kaasa kutsumisel üsna määrava 
tähtsusega koroona läbipõdemise- või vaktsineerimistõendi olemasolu. Nt ühe 
õpilase vanem oli koroonavaktsineerimise vastane ja kuna laps ei olnud koroonat 
ka läbi põdenud, siis ta ei saanud kahjuks kaasa ühelegi mobiilsusele, mis toimusid 
lennukiga, kuna koroonatõend oli alati nõutav. Õpilane sai õnneks kaasa 
mobiilsusele Leetu, kuhu sõitsime renditud mikrobussiga ja selleks ajaks ei olnud 
ka enam koroonatõend nõutav.

• Õpilase lapsevanema (või eestkostja KOV-i) kirjaliku nõusoleku saamine…



Lapsevanema(te) 
või eestkostva KOV-i
kirjalik nõusolek.
Paaril mobiilsusel kontrolliti.
Hea, et sealt on vajadusel 
kiiresti leitavad vanemate 
(kontakt)andmed.

Kutsume mobiilsusele kaasa 
alati õpilasi hästi tundva või 
nendega väga otseselt 
tegeleva täiskasvanu (eriti 
tähtis autistlike laste puhul, et 
kaasas oleks nt nende õpetaja 
või kasvataja. 



Peale vastuvõtvast
partnerkoolist kutse 
(INVITATION) saamist:
* lennupiletite ja 
*kindlustuse pakkumiste 
küsimine ning soetamine. 

Meie kooli hea 
koostööpartner on Estravel.

Partnerkooli asukohas 
hotellitubade broneerimine.



Partnerkoolist ajakava saabumisel selle tutvustamine nii 
õpilastele kui ka 
lapsevanematele.
Saadame
õpilastega koju.
Enne reisi räägime
õpilastega ajakava
detailideni läbi aga 
ütleme kindlasti, et
ette võib tulla 
üllatusi ja
muudatusi.



Saadame õpilastega koju 
nimekirja, mida kohvrisse või 
lennukisse võetavasse 
väiksemasse kotti kaasa 
pakkida. 
ID-kaardi ja koroonatõendi 
varasem kooli saatmine.
Kindlad kokkulepped 
transpordi osas, et kuidas 
lennujaama ja tagasi 
sõidetakse. Kuidas 
suhtlemine vanematega 
toimub mobiilsuse ajal. 



* Mobiilsusesse mineva 
õpilase klassis tutvustab 
õpetaja tervele klassile riiki, 
kuhu mobiilsus nende 
klassikaaslase viib. 
* Peale mobiilsust toimus 
alati Porkuni Koolis 
mobiilsusel osalenud 
õpilaste ettekanne koos 
piltide ja videotega, et mida 
partnerkoolil külas oldud 
nädalal õpiti, nähti ja kogeti. 
Pildil on näha Andrease kauni käekirjaga 
kirjutatud memuaarid, mida tema 
Horvaatia mobiilsuselt tulles 
kaasõpilastele rääkis. 



Erasmus+ projektid annavad noortele võimaluse õppida väljaspool koduriiki,  
saada väärtuslikke kogemusi ja mälestusi kogu eluks! 


