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Lühifilmi eesmärk on algatada arutelu välismaale õppima minemise
m
üle, tuua välja selle valiku plussid-miinused ja õpingute rahastamise
võimalused.
e
eluotsused.ee/valismaale-oppima
w
TAUSTAINFO
o
Keskkooli ajal välismaale vahetusõpilaseks minna soovijatele on
tuntuim vahendaja Youth For Understanding (YFU), mis korraldab
r
14–18-aastaste õpilaste vahetust Euroopa, Aasia, Põhja- ja LõunaAmeerika riikides. Välismaal õpitakse ühe õppeaasta jooksul.
k
Pärast keskhariduse omandamist välismaale õppima minemisest
T
räägitakse rohkem kõrghariduse kontekstis, kuid ka kutseharidust
on võimalik välismaal omandada või Eesti kutsekoolist välisriigi kutsekooli praktikale minna. Kutseõppe
i
puhul tuleb arvestada, et üldjuhul ei ole kutseõppes omandatav kvalifikatsioon Euroopa riikides
identne.
p
Õppima omal käel või vahetustudengina
s
Välismaale saab õppima minna omal käel, mõne Eesti kutse- või kõrgkooli vahetus(üli)õpilasena või
Casjus
organisatsioonide kaudu, kes tasu eest välisõppeasutuse leidmisel ja vajaliku dokumentatsiooni
aitavad.
h
Kõige levinum on vahetusüliõpilasena välisriiki õppima minek. See tähendab, et välismaal tudeeritakse
pärast Eestis esimese kursuse lõpetamist üks-kaks semestrit ja välisriigi õpinguid arvestataksee
Eestis
stuudiumi osana.
c
Levinuim üliõpilasvahetuse programm on Erasmus+, mis pakub kuni 12 kuuks võimalust välismaale
k saab
õppima minna bakalaureuseõppe üliõpilastele, magistrantidele ja doktorantidele. Erasmus+ toel
õppida nii Euroopas kui ka teistes maailma riikides.
l
Lisaks Erasmuse jt vahetusprogrammide võimalustele on enamikul Eesti kõrgkoolidel välisriikides ka
i
oma partnerkoolid, kellega (üli)õpilasvahetust korraldatakse.
s
Õpingute rahastamine
t
Eestis makstakse stipendiume üliõpilastele, kes soovivad õppida väliskõrgkoolis lühiajaliselt või
omandada täismahus bakalaureuse, magistri- või doktorikraadi mõnes välisriigi tunnustatud kõrgkoolis
f
(nt Kristjan Jaagu stipendiumid, noore õpetlase stipendium jne).
o
Sihtasutusest Archimedes saab infot kümnekonna riigi (peamiselt Euroopa) stipendiumiprogrammide
kohta, mis on mõeldud kraadiõppeks ja osaliseks õppeks, samuti täiendkoolituseks.
r
Erasmus+ üliõpilasvahetuse ja Erasmus+ üleilmse õpirände kaudu õppima minek tagab ka stipendiumi.
P
IDEID JA SOOVITUSI ÜLESANNETEKS
a
☐ Aruteluküsimusi:
• Millised aspektid välismaal õppimise juures tunduvad praegu ahvatlevad?
r
• Mis tundub välismaal õppimise juures praegu hirmutav?
☐ Rühmatöö:
e
• Kutsuge tundi külla oma kooli vilistlane, kellel on välismaal õppimise kogemus. Valmistage ette
n ka
küsimused, millele kohtumisel vastust soovite. Kohtumisel ajal tehke vilistlasest ja kuulajatest
paar pilti. Hiljem kirjutage külalistunnist artikkel ja saatke see koos fotodega oma koolilehe
t
s

VÄLISMAALE ÕPPIMA?

toimetusele või oma kooli koolimeedia tegijatele. NB! Kui silmast silma külalistundi ei saa
korraldada, kutsuge külaline tundi e-kanalite kaudu (Skype, Messenger, WhatsApp vms).
☐ Individuaalülesanded:
• Tee test, milline ülikoolilinn Sulle sobib: haridus.archimedes.ee/test.
• Tee test, kui hästi saaksid välismaal õppimisega hakkama: tests.dreamfoundation.eu/quick-test.
• Testi, kui hea on välismaal õppimiseks Sinu inglise keele oskus: tests.dreamfoundation.eu/englishtest.
• Kirjuta võõrkeelne motivatsioonikiri huvipakkuvale ülikoolile ja erialale. Lähtu siinsetest
soovitustest evenor.ee/kasulikku/ulikoolid/kuidas-kirjutada-motivatsioonikirja/ ja videost
www.ucas.com/undergraduate/applying-university/how-write-ucas-undergraduate-personalstatement. Seejärel jagab õpetaja motivatsioonikirjad klassis laiali ning nüüd anna palun
eelnevatest soovitustest lähtuvalt oma hinnang klassikaaslase motivatsioonikirjale.

LUGEMISVARA
☐ Välismaal kutsehariduse omandamine www.rajaleidja.ee/oppimine-kutsekoolis-3/&parent_id=26523
☐ Välismaal kõrghariduse omandamine, stipendiumid haridus.archimedes.ee/korgharidus
www.test.tudengiveeb.ut.ee/et/esileht/kuidas-korgkoolis-asjad-kaeivad2/12-oppekorralduskorgkoolis/10-vaelismaale-oppima-kuidas-saada-korgharidus-vaelismaalt
☐ Eesti riigi makstavad stipendiumid www.hm.ee/et/stipendiumid
☐ Stipendiumi saamise võimalused üle 200 maailma riigis www.scholarshipportal.com
☐ SA Archimedes vahendatavad stipendiumiprogrammid
haridus.archimedes.ee/valisriikide-stipendiumid
☐ Erasmus+
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_et
☐ Kogemuslugu Taani kõrgkoolides õppimisest
kukkur.swedbank.ee/oppimine/soovid-minna-valismaale-oppima-ei-mingit-uleliia-analuusimistlihtsalt-hakka-toimetama

Teadlike valikute tegemise audiovisuaalse õppematerjali loomist rahastati Euroopa Liidu
struktuurivahenditest, meetme „Õppe seostamine tööturu
vajadustega“ tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne
arendamine kõigil haridustasemetel“ taotlusvoorus „Koolide,
kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe
praktilisemaks muutmiseks”.

