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KAS YRA 
„ERASMUS+“?

„Erasmus+“ yra Europos 
Sąjungos švietimo, mokymo, 

jaunimo ir sporto programa.

Naujasis programos „Erasmus+“ 
etapas prasidėjo 2021 m. Programa 

siūlo įdomius naujus veiklos būdus, 
įskaitant mobilumo galimybes mokiniams ir 

nuolatines akreditacijas mokyklinio ugdymo 
įstaigoms.

KUO PROGRAMA NAUDINGA 
MOKYKLINIAM UGDYMUI?

Programa „Erasmus+“ mokiniams, mokytojams ir 
kitiems ugdymo srities darbuotojams siūlo įvairių 

galimybių tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas. 
Mokykloms ir kitoms organizacijoms pagal šią programą 

numatoma galimybė bendradarbiauti su užsienio partneriais ir tapti 
atviresnėmis, dinamiškesnėmis bei patrauklesnėmis.

KURIOS ŠALYS GALI DALYVAUTI?
Paraiškas dalyvauti programos „Erasmus+“ projektuose teikiančios 
organizacijos turi būti įsteigtos 27 Europos Są jungos valstybėse 
narėse arba vienoje iš šių Programos asocijuotųjų trečiųjų šalių: 
Islandijoje, Lichtenšteine, Šiaurės Makedonijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir 
Turkijoje.

Kitų šalių organizacijos gali dalyvauti kai kuriose veiklose kaip 
partneriai. Kiekvieno projekto tipo taisyklės yra aprašytos „Erasmus+“ 
vadove.

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?
Reikalavimus atitinkančios organizacijos yra bendrojo ugdymo 
įstaigos, teikiančios ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio lygmens 
bendrojo ugdymo paslaugas, taip pat kitos mokyklinio ugdymo srityje 
veikiančios organizacijos.

Dalyvavimo taisyklės priklauso nuo konkrečios kiekvienoje šalyje 
galiojančios ugdymo sistemos. Norėdami pasitikrinti, ar jūsų 
organizacija yra atitinka reikalavimus, apsilankykite savo 
nacionalinės agentūros tinklapyje!

Programa „Erasmus+“ 
padeda tapti geriausiu 
savimi!“ 

Mokinys iš Ispanijos 
Enrique 
kalba apie savo patirtį 
programos „Erasmus+“ 
mokinių mobilumo 
projektuose.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities-under-erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/contacts/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/contacts/national-agencies
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Programos „Erasmus+“ 
prioritetai – esminiai bet kurio 
projekto elementai!
Įtrauktis ir įvairovė
Programa „Erasmus+“ yra įtrauki ir 
siūlo lygias galimybes visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus, 
socialinės ir ekonominės padėties. 
Skiriamas papildomas finansavimas, 
kuriuo gali pasinaudoti bet kuri 
įtraukius projektus įgyvendinti norinti 
organizacija.

Skaitmeninis švietimas
Skaitmeninis aspektas jungia visą 
programą. Siūlomos virtualios 
mokymosi veiklos, mokymai 
mokytojams, norintiems patobulinti 
skaitmeninių įrankių naudojimą, 
internetinė „eTwinning“ bendruomenė 
ir kt.

Dalyvavimas
Aktyvesnis jaunimo dalyvavimas 
demokratiniame gyvenime yra labai 
svarbus Europos Sąjungos ateičiai. 
Programa „Erasmus+“ suteikia 
jaunimui tokių patirčių, įgūdžių ir 
kompetencijų, kurios jiems reikalingos 
tam, kad taptų aktyviais Europos 
piliečiais.

Aplinkos tvarumas
Programa „Erasmus+“ skatina į visus 
projektus įtraukti aplinkai palankias 
veiklas bei ugdyti jų dalyvius aplinkos 
tvarumo klausimais. Pavyzdžiui, už 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių transporto priemonių 
(pavyzdžiui, traukinių) naudojimą yra 
numatytas papildomas finansavimas.
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KOKIE VEIKSMAI NUMATYTI PROGRAMOJE 
„ERASMUS+“ MOKYKLINIO UGDYMO 
SRITYJE?

Programoje siūlomos įvairios galimybės asmenims ir organizacijoms.

1 pagrindinis veiksmas yra skirtas mobilumui. Pagal jį remiamas 
asmenų mokymasis užsienio priimančiojoje organizacijoje tam tikram 
laikotarpiui.

2 pagrindinis veiksmas yra skirtas bendradarbiavimui, pagal jį yra 
remiamas organizacijų tobulėjimas keičiantis gerą ja patirtimi ir kuriant 
tinklus.

„Jean Monnet“ veiksmais skatinama didinti mokyklų žinias apie 
Europos Są jungą.

Asmenų mobilumas mokymosi 
tikslais

 ▶ „Erasmus“ akreditacija
 ▶ Trumpalaikio mobilumo projektai

Organizacijų ir institucijų 
bendradarbiavimas

 ▶ Bendradarbiavimo partnerystė
 ▶ Mažos apimties partnerystė
 ▶ „Erasmus+“ mokytojų akademijos

„Jean Monnet“ veiksmai
 ▶ „Jean Monnet“ mokytojų rengimas
 ▶ Mokymosi apie ES iniciatyvos
 ▶ „Jean Monnet“ tinklai

„Jean 
Monnet“ 
veiksmai

2 pa-
grindinis 
veiksmas

1 pa-
grindinis 
veiksmas



KUO PROGRAMA NAUDINGA MAN? 5

1 PAGRINDINIS VEIKSMAS. ASMENŲ 
MOBILUMAS MOKYMOSI TIKSLAIS

Pagal 1 pagrindinį veiksmą remiamos mokyklos ir kitos bendrojo 
ugdymo srityje veikiančios organizacijos, norinčios organizuoti 
mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų ir kitų darbuotojų mobilumo 
mokymosi tikslais veiklą.

Projektus vykdo paraiškas teikiančios organizacijos, pavyzdžiui, 
mokyklos, kurios siunčia dalyvius į užsienio priimančiąsias 
organizacijas. Mokiniai ir darbuotojai yra įtraukiami per savo 
organizacijos vykdomą projektą.

Šiuo veiksmu siekiama dviejų svarbių tikslų: remti į užsienį 
išvykstančius pavienius dalyvius ir padėti tobulinti ugdymo 
įstaigas, didinti jų tarpvalstybinio bendradarbiavimo gebėjimus ir 
gerinti mokymą bei mokymąsi visiems, ne tik vykstantiems į kitas 
šalis. Finansuojama mobilumo veikla yra įrankis šiems tikslams 
pasiekti!

Dar nepasiruošę 
pateikti paraiškos?
Yra kitų dalyvavimo 
galimybių! Jūs galite:

 ▶ prisijungti prie 
mobilumo konsorciumo, 
kurį jūsų šalyje yra 
įsteigusi akredituoto 
koordinatoriaus 
organizacija!

 ▶ tapti priimančiąja 
organizacija ir priimti 
dalyvius iš užsienio, kad 
sužinotumėte daugiau 
apie programą 
„Erasmus+“ prieš patys 
teikdami paraišką!

Trumpalaikio mobilumo projektai
Tai – nedideli nuo šešių iki aštuoniolikos mėnesių 
trunkantys projektai, kuriuose dalyvauja iki 30 
mobilumų dalyvių. Tokie projektai yra geriausias 
pasirinkimas organizacijoms, pirmą kartą 
išbandančioms programą „Erasmus+“, arba 
organizacijoms, norinčioms organizuoti tik ribotą 
veiklą.

„Erasmus“ akreditacija
„Erasmus“ akreditacija yra tarsi mobilumo 
veiklos narystės kortelė. Ji užtikrina organizacijoms 
galimybę kiekvienais metais pasinaudoti 
finansavimu pagal 1 pagrindinį veiksmą. 
Norėdamos pateikti 
paraišką, organizacijos 
turi sudaryti „Erasmus“ 
planą bent dvejiems 
metams.

PARAIŠKAS DĖL FINANSAVIMO GALIMA 
TEIKTI DVIEM BŪDAIS

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248110621
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KOKIAS MOBILUMO VEIKLAS GALITE 
NUSIMATYTI PAGAL 1 PAGRINDINĮ 
VEIKSMĄ?

Siūloma keletas įdomių mobilumo formų, skirtų tiek mokiniams, tiek 
darbuotojams. Į bet kurį mobilumo projektą gali būti įtraukta įvairių 
veiklų, todėl galite kūrybingai derinti įvairias veiklas!

Mokinių mobilumas

▶ Grupinis mobilumas: mokinių klasė 
arba grupė tam tikrą trumpą laikotarpį 
gali praleisti mokydamiesi su savo 
priimančiosios mokyklos kolegomis 
kitoje šalyje dalyvaujant jų 
mokytojams.

▶ Trumpalaikis mobilumas 
mokymosi tikslais: moksleiviai 
gali praleisti nuo dešimties dienų iki 
vieno mėnesio laikotarpį mokydamiesi 
arba atlikdami mokomąją praktiką 
priimančiojoje mokykloje.

▶ Ilgalaikis mobilumas mokymosi tikslais: 
ilgiau nei mėnesį trunkančios studijos arba mokomoji praktika yra 
laikomos ilgalaikėmis.

KOKIOS IŠLAIDOS YRA PADENGIAMOS 
PAGAL 1 PAGRINDINĮ VEIKSMĄ?

Apgyvendinimas

Kelionės Kalbų mokymasis

Parengiamieji vizitai

Įtraukties išlaidos

Kursai darbuotojams

Organizavimo išlaidos

Vizos ir atvykimo išlaidos
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▶ Darbo stebėjimas: darbuotojai gali 
įgyti praktinės mokymosi patirties 
stebėdami kasdienį savo kolegų darbą 
priimančiosiose organizacijose.

▶ Mokymas: mokytojai tam tikrą 
laikotarpį gali praleisti mokydami 
užsienyje, mokydamiesi per praktines 
užduotis ir įgydami geresnį supratimą 

apie ugdymą Europoje.

▶ Kursai ir mokymas: dalyviai gali 
dalyvauti kursuose ar mokymuose užsienyje, 

gerindami savo įgūdžius ir žinias, ir vėliau 
pritaikydami jas savo siunčiančiojoje 
organizacijoje.

Darbuotojų mobilumas

YPATINGI „ERASMUS+“ SVEČIAI JŪSŲ 
MOKYKLOJE!

„Erasmus+“ lėšomis taip pat galite pasinaudoti, norėdami pakviesti:

 ▶ Ekspertus – patyrusius užsienio mokytojus, politikos formuotojus, 
specialių jų dalykų mokytojus ir kitus specialistus, turinčius tokią 
praktinę patirtį, kurios norite iš jų perimti.

 ▶ Būsimus mokytojus, dalyvaujančius mokytojų rengimo 
programoje arba neseniai ją baigusius kitoje šalyje.

KAIP VYKSTA ABIPUSIAI MAINAI?
Gali būti labai įdomu su savo užsienio partneriais surengti 
abipusius mainus!

Tai įmanoma tuomet, jei jūsų organizacija partnerė taip pat 
vykdo „Erasmus+“ mobilumo projektą arba turi akreditaciją.
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Kaip vyksta finansavimas pagal 2 pagrindinį veiksmą?

Bendradarbiavimo ir Mažos apimties partnerystės finansuojamos 
skiriant iš anksto nustatytas dotacijų sumas. Turite nuspręsti, 
kuris modelis labiausiai tinka įgyvendinti projekto idėją, ir tuomet 
paaiškinti savo pasirinkimą paraiškoje.

Mažos apimties partnerystė
Mažos apimties partnerystė yra paprastesnė 
bendradarbiavimo forma, idealiai tinkanti 
visuomeninėms organizacijoms ir naujiems 
programos „Erasmus+“ dalyviams. Partnerystes 
sudaro bent dvi organizacijos iš skirtingų 
valstybių, ir gali tęstis nuo šešių mėnesių iki 
dvejų metų.

Bendradarbiavimo partnerystė
Bendradarbiavimo partnerystė yra įprasčiausias 
partnerystės formatas. Jas gali sudaryti bent 
trys organizacijos iš skirtingų valstybių nuo 
vienų iki trejų metų trukmės laikotarpiui.

120 000 €

30 000 €

250 000 €

60 000 €

400 000 €

Galimos dotacijos:

Galimos dotacijos:

2 PAGRINDINIS VEIKSMAS. ORGANIZACIJŲ 
IR INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

Pagal 2 pagrindinį veiksmą remiama įvairaus masto ir formatų 
tarpvalstybinė partnerystė. Partnerystes visada sudaro skirtingų šalių 
organizacijos, o joms vadovauja koordinuojanti organizacija, kuri teikia 
paraiškas dėl dalyvavimo projekte.

Visi finansuojami projektai yra susiję su vienu ar keliais bendraisiais ES 
prioritetais. Be to, konkretesnius projekto tikslus nustato projektų 
partneriai, vadovaudamiesi savo bendrais interesais ir praktine 
patirtimi.

Projekto tikslai dažnai apima gebėjimų stiprinimą kuriant novatoriškus 
darbo įrankius ir metodus, keičiantis gerą ja patirtimi bei stiprinant 
švietimo, verslo ir pilietinės visuomenės sąsajas, ypatingą dėmesį 
skiriant mažiau galimybių turintiems asmenims.

Yra dviejų rūšių partnerystės, kuriomis siekiama padėti organizacijoms 
dirbti, mokytis ir augti.
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Projektas „Europos žemės, žemės ateičiai“
Šešios kaimo mokyklos iš šešių Europos valstybių dvejus metus kartu 
dirbo tam, kad jų mokiniai įvertintų ir suprastų, kokį potencialą turi 
kaimo vietovė, kurioje jie gyvena.

Mokiniai nuvyko susitikti su kitų šalių mokiniais. Drauge jie kūrė 
dokumentinius filmus, internetines ir radijo programas bei parodas apie 
gimtąsias vietoves ir kaimo bendruomenes. Jie taip pat susitiko su 
valdžios institucijų atstovais, kad sužinotų daugiau apie darnų 
vystymąsi ir darbo vietų kaime svarbą. Ši patirtis atvėrė jiems naujų 
galimybių, susijusių su Europos ir jų pačių profesine ateitimi.

Reikia įkvėpimo? 
Štai pavyzdya !

Daugiau projektų 
rasite „Eras-

mus+“ projektų 
rezultatų plat-

formoje!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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EUROPOS APDOVANOJIMAI UŽ PUIKIUS IR 
INOVATYVIUS PROJEKTUS

EUROPOS INOVATYVAUS MOKYMO APDOVANOJIMU

Europos inovatyvaus mokymo apdovanojimu 
įvertinami Europos mokytojų ir mokyklų laimėjimai. 
Jis yra suteikiamas už išskirtinai inovatyvų mokymo 
ir mokymosi patirtį vykdant „Erasmus+“ projektus.

EUROPOS KALBŲ ŽENKLAS

Europos kalbų ženklas yra apdovanojimas už 
inovayviusius kalbų mokymosi ir mokymo projektus 

mokyklinio ugdymo metu ir už jo ribų.  Juo skatinama 
kalbų mokymo kokybė ir didinamas informuotumas apie 

Europos bendradarbiavimą šioje srityje.

MAINŲ PLATFORMOS

„School Education Gateway“ ir „eTwinning“ padeda jums, 
mokytojams, tyrėjams, mokytojų rengėjams ar politikos formuotojams 
būti informuotiems, susirasti partnerius būsimiems projektams, 
bendradarbiauti, vystyti projektus ir rasti mokomąją medžiagą ar 
mokymo kursus. 2022 m. šios dvi platformos bus sujungtos į Europos 
mokyklinio ugdymo platformą siekiant toliau gerinti jūsų patirtį, 
prisijungti ir būti puikios Europos mokymosi bendruomenės dalimi.

https://education.ec.europa.eu/levels/school/european-innovative-teaching-award
https://education.ec.europa.eu/lt/education-levels/school-education/european-innovative-teaching-award
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality-equity/multilingualism/european-language-initiatives
https://education.ec.europa.eu/lt/focus-topics/improving-quality/multilingualism/european-language-initiatives
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/lt/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Šiuos veiksmus administruoja Europos 
švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga.

2 PAGRINDINIS VEIKSMAS. ORGANIZACIJŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

„Erasmus+“ mokytojų akademijos
„Erasmus+“ mokytojų akademijos yra mokytojų švietimo ir rengimo 
paslaugų teikėjų partnerystės, dalyvaujant ministerijoms, mokytojų 
asociacijoms, mokykloms ir kitoms atitinkamoms organizacijoms. Jų 
tikslas yra kurti praktikos bendruomenes ir gerinti mokytojų rengimą 
Europoje bendradarbiaujant ir keičiantis naujovėmis bei geriausia 
patirtimi.

Projekto biudžetas yra numatomas pagal faktiškai patirtas išlaidas, 
o jo didžiausia suma gali siekti 1,5 mln. eurų.

„JEAN MONNET“ 
VEIKSMAI

„Jean Monnet“ veiksmų tikslas – 
skleisti žinias apie Europos Są jungą ir 
skatinti aktyvų pilietiškumą bei Europos 
laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo 
vertybes.

Mokyklos gali dalyvauti mokymosi apie ES 
iniciatyvoje, skatindamos geresnį Europos temų 
supratimą, arba „Jean Monnet“ tinkluose, dalindamosi komandinio 
mokymo gerą ja patirtimi tarp šalių.

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_es
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/opportunities/opportunities-for-organisations/jean-monnet-actions


NORITE SUŽINOTI 
DAUGIAU?

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ?
Paraišką teikite savo šalies „Erasmus+“ nacionalinei 
agentūrai:

 ▶ „Erasmus“ akreditacijos
 ▶ Projektai pagal 1 pagrindinį veiksmą
 ▶ Mažos apimties partnerystė
 ▶ Bendradarbiavimo partnerystė

Paraišką teikite Briuselyje įsikūrusiai Europos 
švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai:

 ▶ Europos NVO vadovaujamos Bendradarbiavimo 
partnerystės

 ▶ „Erasmus+“ mokytojų akademijos
 ▶ „Jean Monnet“ veiksmai

DAUGIAU INFORMACIJOS

Print  ISBN 978-92-76-44026-0 | doi:10.2766/604011 | NC-03-21-441-LT-C
PDF  ISBN 978-92-76-44003-1 | doi:10.2766/037263 | NC-03-21-441-LT-N
Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2022
© Europos Sąjunga, 2022
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.
Visų vaizdų autorių teisės priklauso Europos Sąjungai.

 ▶ Apsilankykite 
savo nacionalinės 
agentūros 
tinklalapyje

 ▶ Skaitykite 
programos 
„Erasmus+“ vadovą

Visos šiame dokumente pateiktos nuotraukos buvo sukurtos ir pateiktos 
„Erasmus+“ projektų, išskyrus nuotrauką tituliniame puslapyje ir nuotraukas 
4 puslapyje.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/contacts/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/contacts/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://op.europa.eu/en/home
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