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ECVET-iga seotud 
probleemid 

Partnerluse 
loomine 

ECVET enne 
õpirännet 

ECVET õpirände 
ajal 

ECVET pärast 
õpirännet 

 

Mis? Partnerluse 
loomine 
ECVET-i 
õpirände 
jaoks 

Partnerluse 
formaalseks 
muutmine 

Iga õppija 
õpirände 
tingimuste 
määratlemine 

Tegelik 
praktikaperiood 
välismaal 
 
Õpirändes osaleja 
poolt omandatud 
teadmiste, oskuste 
ja kompetentside 
hindamine ja 
dokumenteerimine 

Kõigi formaalsete 
nõudmiste ja 
praktikalepingu 
punktide täitmise 
kinnitamine 
(verifitseerimine); 
 
Õppija 
saavutuste, 
ainepunktide 
(credit) 
tunnustamine ja 
valideerimine. 

Iga õpirände 
protsessi ja 
tulemuste 
ülevaatamine. 

 

Kuidas? Sobivate 
partnerite 
kindlakstegemine 
välismaal ja info 
vahetamine 
 
Kompetentsete 
institutsioonide 
kaasamine nii 
lähetaval kui ka 
vastuvõtval maal 
(siseriiklikud ja 
välismaised 
partnerid) 
 
Lähetava ja 
vastuvõtva maa 
iga partneri 

Välismaa 
kvalifikatsioonide 
ja 
õppimisvõimaluste 
analüüsimine 
 
Õpirände jooksul 
omandatavate 
õpiväljundite 
(moodulite) 
kindlakstegemine, 
hindamisprotsessi 
ja tulemuste 
dokumenteerimise 
osas kokku 
leppimine, 
osalevate 
partnerite rollide 

Praktikalepingu 
(LA) 
ettevalmistamine, 
mis hõlmab 
informatsiooni: 
 
 omandatavate 
õpiväljundite 
(moodulite) 
kohta, mille 
õppija omandab 
välismaal 
 
ning kuidas ja 
millal neid 
hinnatakse 
 

Õppijas võtavad 
osa 
õppetegevustest 
vastuvõtvas 
organisatsioonis 
vastavalt 
moodulitele, mida 
nad omandavad. 
 
Õppijad 
demonstreerivad 
oma nõutud 
õpiväljundite 
saavutamist 
hindamisprotsessis, 
mis on kindlaks 
määratud 
praktikalepingus 

Vastuvõtva 
organisatsiooni 
poolt hinnatud 
õpiväljundite 
dokumentatsiooni 
võrdlemine 
sellega, mis lepiti 
kokku 
praktikalepingus. 
 
Moodulite 
läbimise või 
kvalifikatsiooni 
kinnitamine. 
 
Eelnevalt kokku 
lepitud praktiliste 
meetmete 

Kogu protsessi 
üle 
reflekteerimine, 
et teha kindlaks 
vajalikud 
muudatused. 
Näiteks: 
 
Kaalutle, kas 
õpirände 
perioodiks 
kokku lepitud 
väljundid olid 
sobilikud. 
 
Kaalutle, kas 
välismaal läbi 
viidud 



rollide ja 
vastutuse 
kaardistamine. 
 
Parnerite 
usalduse 
saavutamine ja 
hoidmine. 

ning õpitulemuste, 
ainepunktide  
(credits) 
ülekandmise 
(valideerimise, 
tunnustamise) 
täpsustamine. 
 
Oluliste riiklike ja 
majandussektorite 
partnerite 
kaasamine ning 
nende heakskiidu 
saavutamine, kes 
vastutavad 
erinevate ECVET-i 
funktsioonide eest 
vastaval 
kvalifikatsiooni- 
tasandil. 
 

ning kuidas 
mooduleid 
tunnustatakse. 

(LA) ning ühiste 
kavatsuste lepingus 
(MoU). 
 
Hindavad 
organisatsioonid 
dokumenteerivad 
hindamise 
tulemused. 

rakendamine 
(näiteks õpilane 
on vabastatud 
mingitest 
õpitegevustest, ei 
pea eksameid 
uuesti tegema või 
saab täiendavaid 
ainepunkte). 

hindamine 
annab piisava 
aluse 
tunnustamiseks. 

 

Kes? Lähetavad 
organisatsioonid koos 
oluliste riiklike ja 
rahvusvaheliste 
partneritega. 

Kompetentsed 
institutsioonid 
kodumaal ja 
vastuvõtvates 
maades. 

Lähetavad ja 
vastuvõtvad 
organisatsioonid ja 
mobiilne õppija 
(õpirändes osaleja). 

Vastuvõttev 
organisatsioon ja 
mobiilne õppija 
(õpirändes osaleja). 

Valideerimine: 
lähetav 
organisatsioon. 
Tunnustamine: 
lähetav 
organisatsioon või 
mõni teine 
kompetentne 
institutsioon, kui see 
on sobilik. 

Lähetav 
organisatsioon ja 
vastuvõttev 
organisatsioon ja 
mobiilne õppija 
(õpirändes osaleja). 

 

Dokumentatsioon Informatsioon 
partnerite kohta – 
näiteks partneri 
iseloomustus, Europassi 

Ühiste kavatsuste 
leping (MoU). 
 

Õpileping 
(praktikaleping) 
ühiste kavatsuste 
lepingu raames. 

Hindamisleht 
Õppija praktikapäevik 

Näiteks õpilaste 
saavutuste 
andmebaas, 
tunnistus või mõni 

Hinnanguleht ja 
tegevusplaan 
muudatuste 
tegemise kohta. 



sertifikaatide lisad, 
osalejamaade 
kutseharidussüsteemide 
kirjeldused. 

 teine dokument, mis 
tõendab valideeritud 
ja tunnustatud 
teadmisi, oskusi ja 
pädevusi. 

 


