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„ERASMUS+“
PARAMA
AUKŠTAJAM
MOKSLUI:
KAIP IŠVYKTI STUDIJŲ
MAINAMS AR PRAKTIKAI,
JEI TURI NEGALIĄ?
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GALIMYBĖS
Studentai, dėstytojai ir darbuotojai, turintys specialiųjų poreikių ir dalyvaujantys programos „Erasmus+“ mobilumo veiklose, gali teikti paraiškas papildomai paramai gauti. Šias paraiškas reikia teikti tiesiogiai Švietimo mainų paramos fondui ir jos priimamos visus metus.
PARAIŠKAS GALI TEIKTI ASMENYS, KURIE TURI SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR YRA:
1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai ir dalyvauja „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse, t. y.:
studentai, vyksiantys į dalines studijas ar praktiką;
dėstytojai, vyksiantys į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose
mokyklose;
darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose
mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.
2. Programos šalių įmonių ar organizacijų atstovai, atvyksiantys dėstyti
į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
3. Studentai iš šalių partnerių universitetų, atvyksiantys į „Erasmus+“
finansuojamas dalines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
4. Dėstytojai ir darbuotojai iš šalių partnerių universitetų, atvyksiantys
į „Erasmus+“ finansuojamus dėstymo arba mokymosi vizitus Lietuvos
aukštosiose mokyklose.
Asmuo, turintis specialiųjų poreikių – tai potencialus programos dalyvis,
kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be
papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

PARAMA GALI BŪTI SKIRIAMA
Papildomoms išlaidoms priemonėms ar paslaugoms, priklausomai nuo ligos ar negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti
pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ar paslaugų,
kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.
Lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai
pagrįsta.
Dokumentai turi būti pateikti Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau
nei likus 1 mėnesiui iki paraišką teikiančio asmens išvykimo į studijas,
praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą šiuo el. paštu: erasmus@smpf.lt.
KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?
Asmuo, prašantis papildomos paramoms specialiesiems poreikiams, turi
pateikti paraišką Švietimo mainų paramos fondui bei pridėti šiuos dokumentus:
1. Detalią papildomų išlaidų užsienyje sąmatą.
2. Dokumentus, pagrindžiančius prašomo papildomo finansavimo dydį.
Pavyzdžiui, kai papildomo finansavimo prašoma:
įvairioms paslaugoms (masažams, vizitui pas gydytoją, baseinui ir
pan.) – būtina pateikti dokumentą, kuriame nurodyta šių paslaugų
kaina mieste (ar šalyje), į kurį vykstate;
buto, pritaikyto asmenims su negalia, nuomai – būtina pateikti
dokumentą, kuriame nurodyta buto nuomos kaina mieste (ar šalyje), į kurį vykstate.
3. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją (jei turite).
4. Galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų arba medicininę pažymą
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(originalą), kuriame būtų nurodyta: negalios tipas ir (arba) liga ir specialieji poreikiai bei negalios arba ligos įtaka mobilumui, pagrindžianti
prašomas papildomas išlaidas. Pažymoje turi būti aiškiai nurodyta, kaip
dažnai ir kokios negalios ir (arba) ligos sąlygotos priemonės, paslaugos
reikalingos tam, kad asmuo galėtų sėkmingai studijuoti, atlikti praktiką,
dėstyti arba dalyvauti mokymosi vizite.
5. Siunčiančiosios institucijos išduotą raštą, patvirtinantį būsimas „Erasmus+“ studijas, praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą ir visam mobilumo laikotarpiui skiriamą „Erasmus+“ paramą (nurodant skirtą sumą) pagal atitinkamų metų sutartį su Švietimo mainų paramos fondu (nurodant
dotacijos sutarties numerį).
6. Priimančiosios institucijos raštą arba el. laišką, patvirtinantį, kad institucija yra informuota apie atvykstančio asmens specialiuosius poreikius.

KONTAKTAI
edita.sabalionyte@smpf.lt
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-SPORTAS
M
M
S
/
T
L
/
B
E
W
/
WWW.SMM.LT
6

7

GALIMYBĖS
Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik
juridiniai asmenys.
Kvietimas skelbiamas teikti paraiškas 5 sporto projektų veiklų sritims
finansuoti:
1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą.
2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.
3. Sporto renginių organizavimas.
4. Kvalifikacijos tobulinimas.
Penktąją veiklų sritį „Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas“
administruoja VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. 10 procentų Sporto rėmimo fondo lėšų nuo veiklų sritims paskirstytų proporcijų skiriama
neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti. Jei Jūsų
projekto veiklos skatins neįgaliųjų sporto plėtrą, belieka tai pažymėti,
aprašyti bei pagrįsti teikiamoje paraiškoje.
KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?
1. Lietuvių kalba užpildytą elektroninę paraiškos formą internetinėje
paraiškų teikimo ir vertinimo sistemoje adresu http://paraiskos.srf.lt
(projekto sąmata yra sudedamoji paraiškos dalis).
2. Kitus būtinus dokumentus – deklaraciją, Juridinių asmenų registro
išrašą / pažymėjimą, bendradarbiavimo su partneriais sutartis.
Kvietimas teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo finansavimui gauti
skelbiamas vieną kartą per metus. Paraiškos finansavimui atrenkamos
konkurso būdu atliekant gautų paraiškų vertinimą.
KONTAKTAI
sportas@smpf.lt
8
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TRUMPA ISTORIJA
Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mobilumo projektas „Šilto smėlio metodikos taikymas specialiųjų poreikių mokinių fizinei ir emocinei būsenai gerinti“
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad smėlio terapija padeda specialiųjų poreikių vaikams pažinti save, aplinką, sukurti palankią emocinę atmosferą,
patirti džiaugsmo, sėkmės pojūtį. Ji sustiprina tikrovės jausmą, padeda
stabilizuoti mokinių emocinę būseną, ramina hiperaktyvius vaikus ir aktyvina pasyvius, gerina bendravimo įgūdžius, padeda atsipalaiduoti protui
ir kūnui.

„ERASMUS+“
MOBILUMO
VEIKLOS

Dalyvaudami projekte mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai įgijo vertingos patirties specialiųjų poreikių mokinių sensomotorinio-taktilinio lavinimo srityje. „Domėjomės, kaip mūsų partneriai šią metodiką naudoja ugdymo procese, kokiose tarpdalykinėse pamokose ją pritaiko, kaip integruoja
į mokomuosius dalykus. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose praplėtėme
žinias apie sensomotorinį lavinimą, mokėmės, kaip sėkmingai šią terapiją
integruoti į formalųjį ir neformalųjį ugdymą.“
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesinio mokymo mobilumo projektas „Tarptautinė darbo patirtis mažiau galimybių turintiems
jaunuoliams“
Projektas skirtas Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams ir mokytojams bei specialistams, dirbantiems su jaunuoliais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiame mokymo centre mokosi jaunuoliai, turintys nežymų intelekto sutrikimą arba kompleksinį sutrikimą,
ir mažiau galimybių turintys jaunuoliai.
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Dėl savo sutrikimų šie jauni žmonės turi mokymosi problemų, dažnai priklauso įvairioms rizikos grupėms, turi sveikatos arba elgesio problemų,
žalingų įpročių. Šie veiksniai padidina mokinių iškritimo iš mokyklos riziką
ir sumažina jų galimybę įsidarbinti ateityje. Jaunuolių galimybes pagerinti
galėtų geras profesinis išsilavinimas.
11

Projekto tikslas – pagerinti profesinio mokymo kokybę, suteikiant profesinės mokyklos mokiniams galimybę tarptautinės praktikos metu pagerinti
profesines žinias, darbinius įgūdžius, mokymosi motyvaciją, sutrikusio intelekto mokinių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialines kompetencijas, adaptavimosi ir būsimo įsidarbinimo galimybes, ugdyti mokinių
verslumą, plėsti akiratį.
Projektas padėjo sustiprinti mokymosi sunkumų turinčių jaunuolių teigiamą savęs vertinimo lygį, adekvatų požiūrį į darbinius įgūdžius, gebėjimą
adaptuotis visuomenėje.
VšĮ „Tarptautinis darbo kontaktų tinklas“ suaugusiųjų švietimo mobilumo
projektas „Darbuotojų kompetencijų portfelio pildymas dirbant su proto
negalios asmenimis“
Projekto tikslas – nuolat gerinti neįgaliesiems teikiamų paslaugų kokybę
dalijantis patirtimi, diegiant inovacijas ir mokantis iš kolegų Lietuvoje ir
užsienyje. Projekte vykdyta pagrindinė veikla – stažuotė / darbo stebėjimas. Priimanti organizacija – Islandijos nevyriausybinė organizacija „Às
styrktarfélag“, įkurta tėvų, auginančių sutrikusio intelekto vaikus, iniciatyva. Į stažuotę vyko konsorciumo narių atstovai: administracijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjas ir darbo
tarpininkas. Stažuotės trukmė – 1 savaitė.
Projekto poveikis: dalyviai patobulino savo bendrąsias kompetencijas, veiklos planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo ir pasiekimų vertinimo kompetencijas. Taip pat dalyviai įgijo motyvacijos dalyvauti tarptautiniuose mobilumo projektuose, geba vertinti naujų darbo su neįgaliaisiais
mokymo metodų arba būdų privalumus ir trūkumus, aktyviau dalyvauja
tobulinant Lietuvos suaugusiųjų neformaliojo švietimo sistemą.
„Vizitas įnešė naujovių į kiekvieno dalyvio veiklą: pradėjome taikyti kūrybiškesnę bei lankstesnę mokymo ir ugdymo aplinką, paskatino aktyviau
12

plėtoti partnerystes, dalyvaujant įvairių asociacijų veikloje; padėjome pamatus formuotis kompetentingai konsorciumo „Erasmus+“ komandai, kuri
įgytą patirtį ne tik perdavė kolegoms, bet ir kitoms institucijoms.“
Jei ieškote partnerių naujiems projektams ar norite susipažinti su įgyvendintų projektų rezultatais suaugusiųjų švietimo srityje, kviečiame apsilankyti „Epale“ Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymosi elektroninėje platformoje: http://ec.europa.eu/epale/lt.
LYGIOS GALIMYBĖS IR ĮTRAUKTIS
Programa „Erasmus+“ siekia skatinti lygias galimybes ir įtrauktį, sudarydama palankias dalyvavimo sąlygas žmonėms, neturintiems tinkamų sąlygų ir turintiems mažiau galimybių nei jų bendraamžiai ar kolegos, kai apribojamos jų galimybės dalyvauti tarptautinėje veikloje dėl šių priežasčių:
negalia (specialiųjų poreikių turintys dalyviai),
mokymosi sunkumai,
ekonominės kliūtys,
kultūriniai skirtumai,
sveikatos problemos,
socialinės kliūtys,
geografinės kliūtys: žmonės iš atokių ar kaimo vietovių.
Kiekviena organizacija, teikianti paraišką dėl tarptautinių mobilumo projektų finansavimo, gali nusimatyti ne tik mobilumo organizavimo, kelionės
ir pragyvenimo lėšas, bet ir prašyti papildomo finansavimo, kuris užtikrintų
visų dalyvių tinkamas kelionės ir gyvenimo užsienio šalyje sąlygas:
Dalyvių su specialiaisiais poreikiais paramos išlaidas, tiesiogiai susijusias su negalią turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis.
Išimtines išlaidas, skirtas mažiau galimybių turinčių asmenų
dalyvavimui remti.

13

NORINTIEMS TEIKTI PARAIŠKĄ
Galimų paraiškų teikėjų sąrašas skelbiamas www.erasmus-plius.lt. Individualūs asmenys paraiškų teikti negali, tačiau gali kreiptis į savo organizaciją dėl galimybės dalyvauti tarptautiniuose mobilumuose.
KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?
Projektų finansavimo konkursas skelbiamas 1 kartą per metus. Norint dalyvauti konkurse, reikia užpildyti projekto paraišką, kurią rasite Europos
Komisijos interneto svetainės skiltyje „Erasmus+ Forms“, adresu https://
webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.
KOKIOS IŠLAIDOS FINANSUOJAMOS?
Išlaidos specialiesiems poreikiams.
Išimtinės išlaidos.
Kelionės išlaidos.
Pragyvenimo išlaidos
Kursų mokesčio išlaidos (suaugusiųjų švietimo ir bendrojo ugdymo mobilumo projektuose).
Mobilumų organizavimo išlaidos.
Planuojant į projektą įtraukti specialiųjų poreikių ar mažiau galimybių turinčius dalyvius, jokių papildomų dokumentų pateikti nereikia. Nusimačius
išlaidas mobilumo dalyvių specialiesiems poreikiams, jų poreikis turi būti
pagrindžiamas projekto paraiškoje.
Išsamesnę informaciją rasite tinklapyje www.erasmus-plius.lt

PROFESINIS MOKYMAS
GALIMYBĖS
Profesinio mokymo organizacijų darbuotojai ir mokiniai, dalyvaudami
mobilumo projektuose, turi galimybę įgyti profesinės patirties, tobulinti
kvalifikaciją bei bendrąsias kompetencijas užsienio šalyje.
PARAIŠKĄ GALI TEIKTI
Organizacija, teikianti profesinio mokymo paslaugas.
Fiziniai asmenys negali tiesiogiai teikti paraiškos dotacijai gauti,
tačiau gali kreiptis į savo profesinio mokymo įstaigą dėl galimybės
dalyvauti mobilumo projekte.
DALYVIAI
Profesinio mokymo įstaigos moksleiviai, absolventai ir
pameistriai.
Profesinio mokymo specialistai ir specialybės mokytojai.
Profesinio mokymo organizacijų darbuotojai, įmonių specialistai.
VEIKLOS
Trumpalaikis mokinių mobilumas užsienyje.
Ilgalaikis mokinių mobilumas užsienyje „ErasmusPRO“.
Darbuotojų praktika, darbo stebėjimo vizitai užsienio šalyse.
Darbuotojų dėstymo/mokymo vizitai.
PROFESINIO MOKYMO KREDITŲ SISTEMA
Kokybiškuose mobilumo projektuose taikoma profesinio mokymo kreditų
sistema „ECVET“, kuri suteikia galimybę mokinio mobilumo (stažuotės)
metu įgytas žinias ir gebėjimus įvertinti praktikos vietoje ir pripažinti bei
įskaityti jo mokymo(si) institucijoje.

14

15

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

BENDRASIS UGDYMAS

GALIMYBĖS

GALIMYBĖS

Suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojai, dalyvaudami šio tipo projektuose, turi galimybę tobulinti kvalifikaciją ir įgyti patirties vykdami į
mobilumus (kursus, darbo stebėjimą ar mokymo vizitus) užsienyje.

Pedagogai ir kiti švietimo darbuotojai, dalyvaudami šio tipo projektuose,
turi galimybę tobulinti kvalifikaciją ir įgyti patirties vykdami į mokymus
užsienyje.

PARAIŠKĄ TEIKTI GALI

PARAIŠKĄ TEIKTI GALI

Lietuvos institucijos, teikiančios formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų mokymą (suaugusiųjų mokyklos, bibliotekos, suaugusiųjų švietimo centrai,
švietimo pagalbos tarnybos, teatrai ir pan.).
DALYVIAI
Mobilumuose dalyvauti gali suaugusiųjų švietėjai – asmenys, tiesiogiai
dirbantys su suaugusiais besimokančiaisiais.
VEIKLOS:
Dalyvauti darbo stebėjimo veikloje užsienyje.
Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose užsienyje.
Dalyvauti mokymo vizite. Darbuotojų vykimas į užsienio įstaigą
mokymo tikslais (mokyti).
PARTNERIAI
„Epale“ Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymosi elektroninėje platformoje galite rasti partnerius naujiems projektams ir susipažinti
su įgyvendintų projektų rezultatais http://ec.europa.eu/epale/lt.

Lietuvos institucijos, teikiančios formalųjį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą.
Savivaldybių švietimo skyriai (kaip bendrojo ugdymo įstaigų
konsorciumo koordinatoriai).
DALYVIAI
Mobilumuose dalyvauti gali mokyklos ar darželio personalas – mokytojai,
mokyklos/darželio vadovai ir administracinis personalas, socialiniai pedagogai, psichologai, karjeros konsultantai, bibliotekininkai ir kt.
VEIKLOS
Dalyvauti darbo stebėjimo veikloje užsienyje. Švietėjų ar kitų
darbuotojų vykimas į užsienio bendrojo ugdymo įstaigą stebėti
užsienio kolegų darbo.
Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose užsienyje.
Dalyvauti mokymo vizite. Švietėjų ar kitų darbuotojų vykimas į
užsienio bendrojo ugdymo įstaigą mokymo tikslais (mokyti).
KONTAKTAI
Bendrojo ugdymo srityje: comeniusKA1@smpf.lt
Profesinio mokymo srityje: leonardoKA1@smpf.lt
Suaugusiųjų švietimo srityje: grundtvigKA1@smpf.lt
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TRUMPA ISTORIJA
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“, strateginių partnerysčių projektas bendrojo ugdymo srityje „ABA – our new view in special education“

„ERASMUS+“
STRATEGINIŲ
PARTNERYSČIŲ
PROJEKTAI

Tikslas – įgalinti ABA (angl. „applied behaviour analysis“) metodo taikymą
ugdant autizmo sindromą turinčius vaikus. Įgyvendinta „Education staff
opportunities for ABA integration in schools“ – lyginamoji studija. Tikslinė
grupė – pedagogai, specialiųjų poreikių vaikus auginančios šeimos (auginančios autizmo spektro sutrikimų arba emocijų bei elgesio sutrikimų
turinčius vaikus), švietimo skyriai, pedagoginės-psichologinės tarnybos.
Paskirtis – išsiaiškinti ABA taikymo realijas, galimybes, tėvų bei pedagogų
siūlymus pritaikyti ugdymo įstaigose; sąsajos su IKT pritaikymu.
Sukurta programa ugdytojams. Tikslinė grupė – pedagogai. Paskirtis – pateikti pavyzdžius, kaip ABA elementus galima pritaikyti ugdymo sistemoje.
Remiamasi patirtimis, specialistų praktikų bei tėvų rekomendacijomis. Pritaikoma naudotis IKT priemonėmis – atvirais švietimo ištekliais. Tai nesertifikuota programa.
Asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas, projektas „Let’s study! – development of training module about disability for VET and HE“
Projekto tikslas – padidinti profesinių bei aukštojo mokslo įstaigų atvirumą besimokantiesiems, turintiems negalią. Projekto tikslinė grupė –
18–30 m. jauni žmonės su negalia bei vyresnio amžiaus žmonės, tapę
neįgaliais ir dėl to turintys keisti profesiją ar užimtumą, bei profesinių ir
aukštųjų mokyklų lektoriai, administracija, kiti darbuotojai.
Projekto metu sukurtas mokymų modulis, kuris skirtas mokymo įstaigų
bendruomenei (pirmiausia – tiesiogiai su besimokančiaisiais dirbantiems
pedagogams). Tai – glaustas ir struktūruotas teorinių žinių bei gerosios
patirties praktinių pavyzdžių derinys.
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Modulio tikslas – atskleisti negalios sampratą žvelgiant per žmogaus teisių prizmę, lygių galimybių visiems ir diskriminacijos dėl negalios sampra19

tas. Taip pat moduliu siekiama supažindinti su įvairiomis negalios rūšimis
ir pateikti siūlymų, kaip kiekvienai jų pritaikyti mokymosi aplinką. Modulio
dalys sudaro tarpusavy susijusių ir derančių dalių visumą, kiekviena dalis
gali būti taikoma atskirai, įvairiomis kombinacijomis, pagal poreikį.
GALIMYBĖS
Strateginių partnerysčių projektai – tokie projektai, kuriuose dalyvauja įvairios organizacijos iš 3 ar daugiau valstybių. Jie skatina aktyvų švietimo ir
mokymo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios
institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose. Šiais
projektais siekiama kurti naujas mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti
institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje. Paraiškas strateginių
partnerysčių projektams gali teikti bet kokio tipo organizacijos: visų formaliojo ir neformaliojo švietimo sektorių institucijos – bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo institucijos, aukštojo mokslo įstaigos ir suaugusiųjų švietimo organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės.
Strateginių partnerysčių projektai gali būti dviejų tipų:
Inovacijas remiančios strateginės partnerystės projektai turėtų sukurti novatoriškus produktus arba intensyviai platinti ir taikyti
jau egzistuojančius ir naujai sukurtus produktus ar novatoriškas
idėjas. Pareiškėjams suteikiama galimybė teikti paraiškas intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams finansuoti, siekiant realizuoti šio veiksmo inovacijų skleidimo lūkesčius.
Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės.
Pagrindinis šių projektų tikslas – suteikti organizacijoms galimybę
plėtoti metodus, dalintis jais ar kitokia profesine patirtimi. Finansuojami projektai gali sukurti apčiuopiamus produktus, todėl turi
juos atitinkamai skleisti pagal savo projekto tikslus ir mastą.
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DALYVIAI
Projekte dalyvaujančių organizacijų (bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo institucijų, aukštojo mokslo įstaigų ir suaugusiųjų švietimo
organizacijų) darbuotojai ir besimokantieji.
KOKIOS IŠLAIDOS FINANSUOJAMOS?
Projekto valdymo ir įgyvendinimo.
Tarptautinių partnerių susitikimų kelionės ir pragyvenimo.
Tarptautinių mokymo(-si) vizitų kelionės ir pragyvenimo.
Intelektinių produktų kūrimo.
Intelektinių produktų sklaidos renginių organizavimo.
Specialiesiems poreikiams.
Išimtinės.
KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?
Projektų finansavimo konkursas skelbiamas 1 kartą per metus.
Norint dalyvauti konkurse, reikia užpildyti projekto paraišką, kurią rasite
Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Erasmus+ Forms“, adresu
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.
Planuojant į projektą įtraukti specialiųjų poreikių ar mažiau galimybių turinčius dalyvius, jokių papildomų dokumentų pateikti nereikia.
Nusimačius išlaidas projekto dalyvių specialiesiems poreikiams, jų poreikis turi būti pagrindžiamas projekto paraiškoje – pagrindimas reikalingas
tik specialiosioms papildomoms išlaidoms, kurios padės specialiųjų poreikių turintiems dalyviams visavertiškai įsitraukti į visas projekto veiklas
(pavyzdžiui, specialus transportas nuvykti iš oro uosto iki viešbučio, vertimo į gestų kalbą paslaugos). Be to, galima numatyti papildomas lėšas
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lydinčiam asmeniui – tai asmuo, lydintis specialiųjų poreikių (t. y. negalią)
turinčius mobilumo veiklos dalyvius (besimokančius asmenis arba darbuotojus), kad užtikrintų jų visavertį dalyvavimą, saugumą, teiktų jiems
paramą ir papildomą pagalbą. Šios išlaidos finansuojamos 100 % pagal
realų faktą.
VEIKLOS TRUKMĖ
Partnerystė aukštojo mokslo srityje – 24–36 mėn. Partnerystės profesinio mokymo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse – 12–36
mėn.
Išsamesnę informaciją rasite tinklapyje www.erasmus-plius.lt

MOKYKLŲ
MAINŲ
PARTNERYSTĖS

KONTAKTAI
Aukštojo mokslo projektai: erasmusKA2@smpf.lt
Bendrojo ugdymo projektai: comeniusKA2@smpf.lt
Profesinio mokymo projektai: leonardoKA2@smpf.lt
Suaugusiųjų švietimo projektai: grundtvigKA2@smpf.lt

S-PLIUS.LT

WWW.ERASMU
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VILNIAUS ŠILO MOKYKLA
Mokyklų mainų partnerysčių projektas „I Am Prosperous“
Projekto tikslas – naudojant formaliojo ir neformaliojo švietimo metodus
skatinti inkliuzinio ugdymo naudojimą dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais; kelti mokytojų kvalifikaciją, motyvaciją bei kompetencijas ir gerinti vaikų su specialiaisiais poreikiais emocinę bei fizinę sveikatą. Projekto
tikslinė grupė apima ne tik 7–12 m. specialiųjų poreikių moksleivius, su
jais dirbančius pedagogus, bet ir plačiąją visuomenę, kurios teigiamas požiūris į neįgaliuosius padėtų užtikrinti šios grupės asmenų sėkmingą integraciją visuomenėje ir darbo rinkoje.
Projekto rezultatai – specialiųjų poreikių moksleivių trumpalaikiai vizitai
Lenkijoje bei Portugalijoje, siekiant ugdyti jų praktinius įgūdžius, kelti motyvaciją bei gerinti jų įsidarbinimo galimybes ateityje, bei partnerių susitikimai,
kurių metu numatoma keistis patirtimi ir parengti gaires apie praktines inkliuzinio ugdymo galimybes, gerąją praktiką ir konkrečius pavyzdžius.
GALIMYBĖS
Mokyklų mainų partnerysčių projektais siekiama remti gerosios praktikos
mainus tarp mokyklų, ikimokyklinio ugdymo institucijų, suteikti galimybę
plėtoti mokymo metodus ir jais dalintis. Šie projektai orientuoti į mokinių ir
mokyklos / darželio darbuotojų grupių mobilumus. Kadangi mokyklų mainų
partnerystės yra nedidelės apimties projektai, jie puikiai tinka organizacijoms, norinčioms įgyvendinti savo pirmąjį tarptautinį projektą.
Projekte gali būti vykdomos šios veiklos:
Mokyklų ar ikimokyklinio ugdymo institucijų tarptautinis
bendradarbiavimas.
Mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir
mokyklos / darželio darbuotojams.
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Mokytojų dalijimasis informacija ir patirtimi, mokytojų
profesinis tobulėjimas.
Mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas su
bendraamžiais iš kitų šalių portale „eTwinning“ ir pan.
Mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų tipai:
Trumpalaikiai mokinių grupių mobilumai (nuo 3 dienų iki 2 mėn.,
neįskaitant kelionės dienų).
Ilgalaikiai mokinių mobilumai (nuo 2 iki 12 mėn.).
Trumpalaikiai darbuotojų mobilumai (nuo 3 dienų iki 2 mėn.).
Ilgalaikiai darbuotojų mobilumai (nuo 2 iki 12 mėn).
KOKIOS IŠLAIDOS FINANSUOJAMOS?
Projekto valdymo ir įgyvendinimo.
Tarptautinių mokymo(-si) vizitų kelionės ir pragyvenimo išlaidos.
šlaidos specialiesiems poreikiams.
Išimtinės išlaidos.
Taip pat, esant poreikiui ir tinkamai pagrindus, gali būti prašoma papildomų specialiųjų poreikių turintiems dalyviams remti bei išimtinių išlaidų.
Šios lėšos turi padėti užtikrinti, kad dalyviai su specialiaisiais poreikiais
galės tinkamai ir visiškai įsitraukti į projekto veiklas. Be to, galima numatyti papildomas lėšas lydinčiam asmeniui – tai asmuo, lydintis specialiųjų
poreikių (t. y. negalią) turinčius mobilumo veiklos dalyvius (besimokančius
asmenis arba darbuotojus), kad užtikrintų jų visavertį dalyvavimą, saugumą, teiktų jiems paramą ir papildomą pagalbą. Šios išlaidos finansuojamos
100 % pagal realų faktą.
Visa informacija apie galimybes taip pat yra pateikta www.erasmus-plius.lt.

KONTAKTAI
ComeniusKA2@smpf.lt
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TRUMPA ISTORIJA
Kėdainių specialiosios mokyklos projektas „Painting feelings“, įtraukiantis 3–6 metų vaikus. Projektas vyko ugdant sutrikusio intelekto mokinius
per emocijų atpažinimą ir lavinimą. Mažieji naudojosi „Answergarden“
įrankiu atsakydami į klausimus, piešė interaktyvioje lentoje. Pedagogai
bendradarbiavimo tvarkant „TwinSpace“ užduotis atliko sekdami kūrėjų
nurodymus, įtraukdami tėvus. Mažieji bendradarbiavo vykdydami panašias veiklas – daug laiko skirta didaktiniams žaidimams žaisti, darbeliams, piešimui, muzikai ir vaidinimams.

„ETWINNING“ –
BENDRUOMENĖ
EUROPOS
MOKYKLOMS

G.LT

WWW.ETWINNIN
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GALIMYBĖS
„eTwinning“ programa profesiniam tobulėjimui ir projektams – galimybė
švietimo specialistams ir mokiniams kurti nacionalinius ir tarptautinius
projektus, tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje. Dalyvauti gali
švietimo specialistai iš įvairių sektorių: priešmokyklinio, ikimokyklinio,
bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo ugdymo ir kitų švietimo institucijų atstovai, taip pat aukštųjų mokyklų pedagogikos studentai.
Prisijungus prie „eTwinning“ portalo, galima naudotis šiomis galimybėmis:
„eTwinning Live“:
- registruotų „eTwinning“ vartotojų ir mokyklų paieška, galimybė
sekti jų veiklas, bendrauti,
- profesinio tobulėjimo „online“ renginiai (mokymosi kursai, seminarai),
- 14 teminių „eTwinning“ grupių, kurias moderuoja ekspertai ir patyrę „eTwinning“ dalyviai.
„eTwinning Live“ mobilioji programėlė
„TwinSpace“
- šioje platformoje informaciją apie projektą mato projekte dalyvaujantys partneriai,
- mokiniai taip pat gali prisijungti, bendrauti ir bendradarbiauti su
savo bendraamžiais iš partnerių mokyklų.
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„School Education Gateway“
- internetinė platforma mokytojams, mokyklų vadovams, bendrojo
ugdymo ekspertams.
KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?
Finansavimas projektams „eTwinning“ platformoje neskiriamas.
Platforma yra nemokama.
Tam, kad galėtumėte naudotis „eTwinning“ platforma, kurti ir dalyvauti projektuose, reikia:
1) užsiregistruoti portale,
2) gauti registracijos validavimą – nacionalinės paramos tarnybos
savo šalyse patikrinusios duomenis validuoja naujus vartotojus,
3) ieškoti partnerių, dalintis idėjomis ir kurti savo arba prisijungti
prie partnerių projekto.
Registracija, paskyros sukūrimas:
https://www.etwinning.net/en/pub/preregister.cfm

KONTAKTAI
https://www.etwinning.lt/kontaktai/
etwinning@smpf.lt
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TRUMPA ISTORIJA
„Nordplus Adult“ programos finansuotame projekte 4 partneriai iš Islandijos, Švedijos, Norvegijos ir Lietuvos dirbo kartu tam, kad savo šalyse
surinktų ir skleistų už jų ribų metodus, skirtus dirbti su smurtautojais ir
šeiminio smurto aukomis.
„Mes ieškojome gerosios patirties pavyzdžių savo šalyse, lyginome juos
ir išvardinome šiame rinkinyje. Tikimės, kad šis rinkinys padės specialistams, dirbantiems su smurtavusiais asmenimis, ir nuo jų nukentėjusiems.
Kai kurie metodai panašūs, kai kurie gana skirtingi, tikimės, kad rasite
tuos, kurie bus naudingi jūsų darbe.“
GALIMYBĖS

NORDPLUS

Bendradarbiavimas su pažangiomis Šiaurės ir Baltijos šalių visų amžiaus
grupių švietimo institucijomis. Siekiama skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų
rezultatų sklaidą ir tvarumą.
Visos išlaidos, susijusios su specialiųjų poreikių turinčiais projekto dalyviais, gali būti padengtos 100 proc.
KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?
Projektų „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“, „Nordplus Higher Education“, „Nordplus Horizontal“ ir „Nordplus Nordic Languages“ finansavimo
konkursas skelbiamas 1 kartą per metus. Paskelbus „Nordplus“ projektų
kvietimą teikti paraiškas interneto svetainėje www.nordplus.lt, paraišką anglų kalba reikia pateikti elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje:
https://espresso.siu.no/espresso/.

KONTAKTAI
Nordplus@smpf.lt
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