PROGRAMOS „ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIS VEIKSMAS: MOBILUMAS MOKYMOSI TIKSLAIS
BENDRASIS UGDYMAS

- Tobulinti institucijų, aktyviai veikiančių bendrojo
ugdymo srityje, darbuotojų profesines ir/ar
pedagogines žinias ir įgūdžius.

- Dalyvavimas užsienio kvalifikacijos tobulinimo
kursuose;
- Darbo stebėjimas užsienio šalies partnerinėje
mokykloje arba organizacijoje, susijusioje su
(iki)mokykliniu švietimu;
- Dėstymo vizitai užsienio šalies partnerinėje
(iki)mokyklinio ugdymo institucijoje.

- (Iki)mokyklinio ugdymo institucija (t.y. institucija,
teikianti ikimokyklinį, pradinį, vidurinį išsilavinimą);
- Savivaldybių švietimo skyriai kaip bendrojo
ugdymo įstaigų konsorciumo koordinatoriai.
Konsorciumą turi sudaryti bent trys Lietuvos
partneriai.
Individualūs asmenys teikti paraiškų negali.
Nuo 1 iki 2 metų

PROFESINIS MOKYMAS
Tikslai
- Didinti besimokančiųjų praktikos galimybes –
mokymąsi darbo vietoje užsienyje, tokiu būdu įgyjant
profesinių įgūdžių reikiamų sėkmingai integracijai į
darbo rinką.
- Tobulinti institucijų, aktyviai veikiančių profesinio
mokymo srityje, darbuotojų profesines ir/ar
pedagogines žinias ir įgūdžius.
Kokios veiklos remiamos?
Besimokančiųjų mobilumas:
Profesinių mokyklų mokinių, pameistrių, profesinių
mokyklų absolventų (per 1 metus nuo baigimo)
praktikos atlikimas įmonėse ir profesinio mokymo
institucijose.
Darbuotojų mobilumas:
- Profesinio mokymo institucijų darbuotojų
mokymo/dėstymo
vizitai
profesinio
mokymo
institucijose. Šia veikla taip pat sudaroma galimybė
užsienio įmonių darbuotojams atvykti mokyti/dėstyti
Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.
- Mokymosi vizitai: a) darbo stebėjimas įmonėse ar
mokymo institucijose; b) profesinė/darbinė praktika
įmonėse ar mokymo institucijose.
Kas gali teikti paraišką?
- Institucijos, aktyviai veikiančios profesinio mokymo
srityje, darbo rinkoje;
arba švietimo, mokymo ir jaunimo srityse.
- Institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo
srityje, konsorciumo koordinatorius. Konsorciumą turi
sudaryti bent trys Lietuvos partneriai.
Individualūs asmenys teikti paraiškų negali.
Kokia projekto trukmė?
Nuo 1 iki 2 metų

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

- Tobulinti institucijų, teikiančių formalųjį, neformalųjį
ir savišvietos pobūdžio neprofesinį suaugusiųjų
švietimą, darbuotojų profesines kompetencijas.

- Dalyvavimas užsienio kvalifikacijos tobulinimo
kursuose;
- Darbo stebėjimas užsienio šalies partnerinėje
organizacijoje, susijusioje su suaugusiųjų švietimu;
- Dėstymo vizitai užsienio šalies partnerinėje
suaugusiųjų švietimo institucijoje.

- Suaugusiųjų švietimo institucija dirbanti ne profesinio
suaugusiųjų švietimo srityje (angl. non-vocational adult
organisation).
- Suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumo
koordinatorius. Konsorciumą turi sudaryti bent trys
Lietuvos partneriai.
Individualūs asmenys teikti paraiškų negali.
Nuo 1 iki 2 metų

Nuo 2 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės laiko.
Bent 2 veiklos dienos turi eiti iš eilės.

(Iki)mokyklinio ugdymo institucijos personalas
(mokytojai, mokyklos vadovai ir administracinis
personalas, socialiniai pedagogai, psichologai,
karjeros konsultantai, bibliotekininkai ir kt.).

- Kelionės išlaidos;
- Pragyvenimo išlaidos;
- Mobilumo organizavimo išlaidos;
- Kursų mokesčio išlaidos;
- Dalyvių su specialiaisiais poreikiais paramos
išlaidos;
- Išimtinės išlaidos.

ComeniusKA1@smpf.lt
Tel. (8 5) 261 0592

Kokia veiklos trukmė?
Besimokančiųjų mobilumas:
Nuo 2 savaičių (t.y. dešimt darbo dienų) iki 12 mėn.,
neįskaitant kelionės laiko.
Darbuotojų mobilumas:
Nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, neįskaitant kelionės laiko.
Bent 2 veiklos dienos turi eiti iš eilės.
Reikalavimus atitinkantys dalyviai
Besimokančiųjų mobilumas:
Profesinių mokyklų mokiniai, pameistriai, profesinių
mokyklų absolventai (per 1 metus nuo mokslų
baigimo).
Darbuotojų mobilumas:
Institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo
srityje, darbuotojai (profesijos mokytojai, darbuotojai,
atsakingi už profesinio mokymo proceso bei mokinių
praktikų organizavimą, karjeros konsultantai, įmonių
darbuotojai vykstantys į dėstymo vizitus, kitų
Programos šalių įmonių darbuotojai atvykstantys į
dėstymo vizitus).
Kas finansuojama?
- Kelionės išlaidos;
- Pragyvenimo išlaidos;
- Mobilumo organizavimo išlaidos;
- Kalbinio parengimo išlaidos;
- Dalyvių su specialiaisiais poreikiais paramos išlaidos;
- Išimtinės išlaidos.

Nuo 2 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės laiko.
Bent 2 veiklos dienos turi eiti iš eilės.

Suaugusiųjų švietimo institucijų, dirbančių ne
profesinio suaugusiųjų švietimo srityje, darbuotojai

- Kelionės išlaidos;
- Pragyvenimo išlaidos;
- Mobilumo organizavimo išlaidos;
- Kursų mokesčių išlaidos;
- Dalyvių su specialiaisiais poreikiais paramos išlaidos;
- Išimtinės išlaidos.

Kada teikti paraišką?
Paraiškas mobilumo mokymosi tikslais projektams galima teikti iki 2017 m. vasario 2 d. 13 val. Lietuvos laiku.
Kur rasti detalesnę informaciją?
Programos „Erasmus+“ svetainėje www.erasmus-plius.lt
Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje www.smpf.lt
LeonardoKA1@smpf.lt
GrundtvigKA1@smpf.lt
Tel. (8 5) 261 0592
Tel. (8 5) 261 0592

