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Įvadas
Šioje apžvalgoje pateikiama programos „Erasmus+“
1..pagrindinio veiksmo (toliau – KA1) projektų
statistika. Išanalizuoti 662 projektai, administruojami
Švietimo mainų paramos fondo ir įgyvendinami pagal
2014–2017 metų kvietimus teikti paraiškas.
Apžvalga apima projektus, finansuotus pagal šias

662-ų
projektų „istorija“.

veiklas: bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo
(KA101), profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumo (KA102), profesinio
mokymo įstaigų, turinčių profesinio mokymo mobilumo chartiją, moksleivių ir darbuotojų
mobilumo (KA116), aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse
(KA103), aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių
Partnerių (KA107) ir suaugusiųjų švietimo organizacijų personalo mobilumo (KA104).
Šis dokumentas skirtas informuoti apie KA1 finansavimo struktūrą ir projektų požymius:
projektų ir paraiškų skaičius (1..dalis), sėkmės koeficientus (2 dalis), dotacijas (3 dalis), dalyvius
ir mobilumų trukmę (4 dalis), organizacijas (5 dalis), pasiskirstymą pagal šalis (6 dalis).
Duomenų šaltinis yra „EPlusLink“ duomenų bazė, duomenys gauti per „EACDashboard“ –
Europos Komisijos informacinę sistemą. Paskutinė duomenų parsiuntimo data – 2018 m.
vasario 8 d. Duomenys apdoroti „IBM SPSS Statistics“, „Microsoft Excel“ ir „Microsoft Power
BI“ programomis.

1. Projektų ir paraiškų skaičius
Remiantis „EPlusLink“ duomenimis, iki 2018-02-08 buvo užbaigti 343 „Erasmus+” KA1
projektai. Dar maždaug tiek pat projektų (48 proc.) – tęsiami. Kaip matyti 1 pav., mobilumo
mokymosi tikslais projektų skaičius per ketverius metus išliko stabilus. Kasmet finansuojama
po daugiau nei 150 KA1 projektų.

1 pav. KA1 projektų pasiskirstymas pagal kvietimo teikti paraiškas metus ir užbaigtumą
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Kiekvienais metais daugiausiai gaunama bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektų
(KA101) paraiškų, tačiau jų skaičius nuolat mažėjo. Greičiausiai dėl to, kad atsižvelgiant į didelį
KA101 veiklos poreikį, jos finasavimas buvo santykinai mažas. Taip pat mažėjo profesinio
mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumo (KA102) paraiškų skaičius. Tai greičiausiai
nutiko dėl struktūrinių programos pokyčių, nes nuo 2016 m. prasidėjo KA116 veikla, skirta
profesinėms mokykloms, turinčioms mobilumo chartiją. Šioms mokykloms taikoma
supaprastinta tvarka teikti paraiškas, pagal kurias finansuojamas profesinių mokymo įstaigų
moksleivių ir darbuotojų mobilumas1. Objektyviai mažėjo tik suaugusiųjų švietimo
organizacijų personalo mobilumo (KA104) paraiškų skaičius. Kitų veiklų – išliko gana stabilus
(2 pav.).

2 pav. KA1 paraiškų dinamika 2014–2017 m.

Švietimo mainų paramos fondas, Erasmus plius mobilumo chartija, prieiga internete:
http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/profesinio-mokymo-mobilumo-chartija-59, 2018-04-21.
1

1

2. Sėkmės koeficientai
Projektų vadinamasis sėkmės koeficientas rodo santykį tarp finansuotų ir gautų paraiškų, arba
kitaip – santykį tarp projektų finansavimo pasiūlos ir paklausos. Didesnis už 0,5 koeficientas
rodo, kad projektų paklausa buvo gerai patenkinta, arba finansuota dauguma paraiškų.
Atitinkamai mažesnis – finansuota mažuma paraiškų. Kaip matyti 3 pav., programa „Erasmus+“
gerai patenkino profesinio mokymo įstaigų, turinčių profesinio mokymo mobilumo chartiją,
moksleivių ir darbuotojų mobilumo (KA116), aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų
mobilumo Programos šalyse (KA103) bei tarp Programos šalių ir šalių Partnerių (KA107)
projektų poreikį. Tuo tarpu bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektų (KA101) ir
suaugusiųjų švietimo organizacijų personalo mobilumo projektų (KA104) poreikis buvo
didesnis, nei finansavimo galimybės. KA102 veiklos sėkmės koeficiento mažėjimą greičiausiai
paveikė KA116 veiklos įgyvendinimas.

3 pav. KA1 projektų „sėkmės koeficiento“ dinamika 2014–2017 m.

Lyginant Lietuvos nacionalinės agentūros (toliau – NA) sėkmės koeficientus su kitų programos
„Erasmus+“ šalių NA, galima teigti, kad Lietuvoje išskirtinai aktyviai paraiškas teikia bendrojo
ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sektoriaus organizacijos. Bendrojo ugdymo sektoriuje Lietuva
užima 6 vietą iš 34 pagal nefinansuotų paraiškų dalį (priešinga projektų sėkmės koeficientui
reikšmė). Per ketverius metus nefinansuota 75 proc. bendrojo ugdymo paraiškų.
Analogiškai suaugusiųjų švietimo sektoriuje Lietuva užima 8 vietą iš 34, kadangi per ketverius
metus nefinansavo 75 proc. paraiškų.
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3. Dotacijos
Kaip pavaizduota 4 pav., didžiausia dotacijų suma buvo paskirta KA103 veiklai. Profesinio
mokymo sektoriui skiriamų dotacijų suma išliko stabili, tačiau profesinio mokymo įstaigų
moksleivių ir darbuotojų mobilumo veiklos (KA102) ir profesinio mokymo įstaigų, turinčių
profesinio mokymo mobilumo chartiją, moksleivių ir darbuotojų mobilumo veiklos (KA116)
kreivės atitinkamai leidžiasi ir kyla dėl anksčiau minėtų struktūrinių programos pakeitimų.
Bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sektoriams finansavimas iki šiol buvo gana stabilus.

4 pav. KA1 projektų dotacijų sumos dinamika 2014–2017 m.

Du trečdaliai KA1 dotacijų paskirta aukštojo mokslo sektoriui (5 pav.). Taip pat šiam sektoriui
skirtos dotacijos santykinai labiausiai augo visą programos „Erasmus+” įgyvendinimo
laikotarpį, kai kitiems sektoriam finansavimas išliko gana stabilus.
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5 pav. KA1 dotacijų pasiskirstymas pagal sektorius 2014–2017 m.

4. Dalyviai ir mobilumų trukmė
Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos NA iš
viso

administravo

28

tūkst.

dalyvių

6 pav. KA1 mobilumų dinamika 2014 – 2017 m.

mobilumus (pagal pasirašytas sutartis).
Pagal šį skaičių Lietuvos NA panašiausia į
Slovakijos ir Graikijos NA. 6 pav. rodo, kad
mobilumų skaičius išliko gana stabilus.
Paskutiniųjų kvietimų mobilumų skaičiai vis
dar nėra galutiniai.
Iš

bendrojo

ugdymo

sektoriaus

per

ketverius metus pagal KA1 išvyko 1,2 tūkst.
darbuotojų. Dažniausiai jie vyko į vienos
arba dviejų savaičių kursus. Penktadalis
bendrojo ugdymo darbuotojų vyko į darbo
stebėjimo vizitus (7 pav.).
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Profesinio mokymo sektoriuje pagal 2014–2017 m. kvietimus mokymosi tikslais išvyko 1,9
tūkst. darbuotojų ir 5,4 tūkst. mokinių. Darbuotojai dažniausiai vyko į maždaug savaitės
trukmės darbo stebėjimo vizitus, o mokiniai – į vidutiniškai 2–5 savaičių trukmės praktikas
užsienio organizacijose (8 ir 9 pav.).
Per analizuojamą laikotarpį išvyko 16 tūkst. aukštojo mokslo studentų (10 pav.). Dažniausiai
studijoms į Programos šalis (KA103),

7 pav. KA1 bendrojo ugdymo darbuotojų

8 pav. KA1 profesinio mokymo darbuotojų

mobilumai 2014–2017 m. pagal trukmę

mobilumai 2014–2017 m. pagal trukmę

9 pav. KA1 profesinio mokymo mokinių

10 pav. KA1 aukštojo mokslo studentų mobilumai

mobilumai 2014–2017 m. pagal trukmę

2014–2017 m. pagal trukmę

11 pav. KA1 aukštojo mokslo darbuotojų

12 pav. KA1 suaugusiųjų sektoriaus darbuotojų

mobilumai 2014–2017 m. pagal trukmę

mobilumai 2014–2017 m. pagal trukmę
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rečiau į Partneres šalis (KA107). Aukštojo mokslo sektoriaus darbuotojai per ketverius metus
įgyvendino 7 tūkst. mobilumų. Dažniausiai tai buvo nepilnos savaitės dėstymo arba – rečiau –
mokymosi mobilumas (11 pav.). Iš suaugusiųjų švietimo sektoriaus per ketverius metus išvyko
apie 260 darbuotojų. Dažniausiai jie vyko į savaitės kursus arba darbo stebėjimo vizitus (12
pav.).
Apibendrinant mobilumų trukmę, jei programą „Erasmus+“ matuotume dienomis, praleistomis
užsienyje mokymosi tikslais, tai AM sektoriuje finansuoti 5526 metai, PM – 370 metų, BU – 20
metų ir SŠ – 4 metai.

6. Organizacijos
KA1 projektus Lietuvoje faktiškai įgyvendino 624 unikalios organizacijos (kaip paraiškų teikėjos
arba partnerės). Pagal KA1 pareiškėjų skaičių Lietuva panaši į Latviją ir Švediją.
Toliau pateikiamos daugiausiai KA1 mobilumų 2014–2017 m. įgyvendinusių Lietuvos
organizacijų lentelės.
1 lent. Daugiausiai KA1 aukštojo mokslo sektoriaus mobilumų 2014–2017 m. įgyvendinusių
organizacijų
Vieta

Organizacijos pavadinimas

Mobilumai

1.

Vilniaus universitetas

3885

2.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2563

3.

Kauno technologijos universitetas

1769

4.

Vytauto Didžiojo universitetas

1591

5.

Mykolo Romerio universitetas

1332

6.

Kauno kolegija

1280

7.

Lietuvos pramonininku konfederacija

1086

8.

Vilniaus kolegija

1048

9.

Lietuvos sveikatos mokslu universitetas

917

10.

Lietuvos edukologijos universitetas

588
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2 lent. Daugiausiai KA1 profesinio mokymo sektoriaus mobilumų 2014–2017 m. įgyvendinusių
organizacijų
Vieta

Organizacijos pavadinimas

Mobilumai

1.

Alytaus profesinio rengimo centras

522

2.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

362

3.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras

348

3 lent. Daugiausiai KA1 bendrojo ugdymo sektoriaus mobilumų 2014–2017 m. įgyvendinusių
organizacijų
Vieta

Organizacijos pavadinimas

Mobilumai

1.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

54

2.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija

49

3.

Rokiškio rajono savivaldybė

41

4 lent. Daugiausiai KA1 suaugusiųjų šviertimo sektoriaus mobilumų 2014–2017 m.
įgyvendinusių organizacijų trejetukas
Vieta

Organizacijos pavadinimas

Mobilumai

1.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

30

2.

Lietuvos jūrų muziejus

20

3.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

18

viešoji biblioteka

7

7. Šalys
Populiariausios mobilumo mokymosi tikslais kryptys 2014–2017 m. buvo Ispanija, Vokietija ir
Italija (13 pav., 5 lent.). Vertinant šalis pagal jose praleistą mobilumo dalyvių laiką, matyti, kad
populiariausios išlieka tos pačios šalys – daugiausia mobilumo dienų praleista Ispanijoje,
Portugalijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Čekijoje.
13 pav. KA1 žemėlapis pagal mobilumų skaičių iš Lietuvos 2014 – 2017 m.

Pastaba: geltona rodo mažiausią faktišką skaičių, raudona – didžiausią.

5 lent. Populiariausios 2014–2017 m. KA1 mobilumų iš Lietuvos šalys
Vieta

Šalis

Mobilumai

1.

Ispanija

3450

2.

Vokietija

2992

3.

Italija

2640
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14 pav. KA1 žemėlapis pagal labiausiai teigiamai dalyvių įvertintas šalis 2014–2017 m.

Vertinant pasitenkinimą mobilumu pagal programos „Erasmus+” dalyvių apklausų duomenis,
galima teigti, kad daugiausiai teigiamų atsakymų po KA101 mobilumo pateikė dalyviai, kurie
vyko į Austriją, po KA102 mobilumo – dalyviai, kurie vyko į Jungtinę Karalystę, po KA103
mobilumo – dalyviai, kurie vyko į Suomiją, po KA104 mobilumo – dalyviai, kurie vyko į Islandiją,
po KA107 mobilumo – dalyviai, kurie vyko į Australiją, galiausiai, po KA116 mobilumo –
dalyviai, kurie vyko į Norvegiją (14 pav.).
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