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1. EMS programmi registreerumine  

1.1. EMS programmis osalema saavad kandideerida kõik Eesti üldhariduskoolid.  

1.2. Programmi registreerumiseks palume täita elektroonilise registreerumisvormi, mis 

sisaldab kooli ja vastuvõtva õpetaja kontaktandmeid ning lisainformatsiooni Teie ja 

õpilaste ootuste kohta (Millise aine raames soovite välistudengit võõrustada? Millises 

keeles võiks toimuda välistudengi ja õpilaste vaheline suhtlus?). Lisainformatsioon on 

vajalik, et saaksime tagada Teie ja välistudengi huvide ja ootuste võimalikult suure 

kattuvuse. Registreerumisvormi leiate meie kodulehelt.  

1.3. Kinnituse registreerumise kohta saate kohe pärast registreerumist.  

Vastuse programmi pääsemise kohta saate kuni nelja nädala jooksul pärast 

registreerumistähtaja, 15.02.2015, lõppu. Teate saadame ka juhul  kui Teie kool 

sellel korral programmi ei pääsenud.  

** Pärast äraütleva teate saamist on siiski väike tõenäosus, et me võtame Teiega märtsi 

või aprilli jooksul ühendust ja pakume võimalust programmis osaleda. Selline 

võimalus avaneb juhul, kui programmiga liitub pärast registreerumistähtaja lõppu uusi 

välistudengeid või kui mõni valituks osutunud kool loobub osalemisest.  

1.4. Programmis saab osaleda kuni 10 kooli.  

 

2. Välistudengit puudutav informatsioon 

2.1. Programmis saavad osaleda erinevate kõrgharidusmobiilsust toetavate programmide 

(nt Erasmuse) raames ajutiselt Eestis õppivad välistudengid või Eestis kõrgharidust 

omandavad välismaalased, kes on pärit mõnest Euroopa riigist.  

2.2. Selle, milline välistudeng Teie kooli tuleb, otsustab projekti meeskond välistudengite 

ja koolide eelistusi kõrvutades.  



 
2.3. Täpsema informatsiooni välistudengi nime, päritolu, vanuse ja eriala kohta ning tema 

kontaktandmed saadame veebruari lõpus, kui koolide ning välistudengite paarid on 

selgunud. 

 

3. Korraldus 

3.1. Pärast välistudengi kontaktandmete saatmist eeldame, et edasine suhtlus ja 

kokkulepete sõlmimine jääb Teie ja välistudengi omavaheliseks ülesandeks.  

3.2. See, millal välistudeng kooli külastab, kui kaua ta seal viibib, mis keeles ta õpilastega 

suhtleb ja milliseid tegevusi nende kohtumiste käigus läbi viiakse, on Teie ja 

välistudengi otsustada.  

3.3. Soovi korral võite välistudengiga eelnevalt kohtuda, et temaga tuttavaks saada ja 

arutada, millised teemad ja tegevused õpilastele kõige enam huvi pakuksid ja kasu 

tooksid.  

3.4. Välistudeng külastab kooli 1–3 korda, vastavalt Teie omavahelistele kokkulepetele 

ja/või rahastusvõimalustele (vt punkt 4). Juhul, kui suhtlus välistudengiga ei suju või 

tekib küsimusi seoses koolis läbiviidavate tegevustega, palume projektimeeskonnaga 

ühendust võtta.  

 

4. Rahastus 

Programmis osalev kool katab kooli külastava välistudengi transpordikulud Tartust kooli 

asukohta ja tagasi. Muid rahalisi kohustusi programmis osalemisega koolile ei kaasne.  

 

5. Statistika ja tagasiside 

5.1. Ootame Teilt täpset ülevaadet osaleva klassi/klasside kohta (Mitmes klass? Kui palju 

lapsi õpib ühes klassis?). Informatsiooni osalevate õpilaste arvu kohta võite meile 

saata kohe, kui olete välistudengiga kokku leppinud, millistes klassides ta oma 

kodumaad tutvustab. Informatsioon projektis osalevate õpilaste arvu kohta on oluline, 

et kaardistada, kui paljude õpilasteni programmi tegevused jõuavad, ning hinnata, kas 

programm on täitnud oma eesmärke.  



 
5.2. Pärast projekti lõppemist palume Teil täita tagasisidelehe. Kogutav informatsioon on 

oluline programmi edukuse hindamisel. Kogutud informatsiooniga käiakse ümber 

õpetajate konfidentsiaalsust silmas pidades: vastuseid esitletakse üldistatud kujul ja 

ühtegi õpetajat ei tsiteerita nimeliselt.   

 

6. Meediakajastus 

Tõenäoliselt on välistudengi projekt paljude koolide jaoks sündmus, mis leiab kajastamist 

kooli lehes, kooli kodulehel või isegi valla- või maakonnalehes. Juhul, kui välistudengi 

projekt Teie koolis sellist kajastust leiab, siis oleksime äärmiselt tänulikud, kui Te ka meile 

märku annaksite, kus midagi selle kohta avaldatud on. Palun saatke meile sellekohane info või 

viited, kust need kajastused leida. 

7. Kontakt 

Küsimuste või probleemide korral palume pöörduda EMS meeskonna poole e-posti aadressil 

ems.estonia@gmail.com.  
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