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Erasmus+

• ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto programa;

• Laikotarpis 2014-2020 m.;

• Tarptautinis mobilumas, bendradarbiavimas, inovacijų 
kūrimas, dalinimasis gerąja patirtimi, švietimo politikos 
formavimas, švietimo reformos;

• Mokyklos (priešmokyklinės – profesinės), švietimo centrai, 
pagalbos institucijos, savivaldybių švietimo skyriai, 
nevyriausybinės organizacijos, neformalaus ugdymo 
institucijos ir t.t.;

• Mokiniai, mokytojai, direktoriai, tyrėjai, ekspertai, specialistai 
ir pan.



eTwinning

• 2005 m. eTwinning portalas sukurtas kaip 
priemonė mokyklų bendradarbiavimui Europoje;

• 2009 m. tapo Mokymosi visą gyvenimą programos 
Comenius dalimi;

• Nuo 2014 m. eTwinning yra programos „Erasmus+” 
bendrojo ugdymo sektoriaus dalimi.



eTwinning

• Nemokama, daugiakalbė ir saugi platforma;

• Europos ir kaimyninės šalys;

• Mokytis, bendrauti, bendradarbiauti, kurti, dalintis;

• Projektai ir mokymasis kartu;

• IKT naudojimas, užsienio kalbų tobulinimas;

• Beveik 500.000 mokytojų, 185.000 mokyklų, 63.000 
projektų;

• Virtualios klasės TwinSpace kiekvienam projektui;

• Kvalifikacijos tobulinimas mokytojams, jungimasis į 
profesines grupes;

• Partnerių paieškos portalas.



KA1

Mobilumas mokymosi 
tikslais

KA2

Bendradarbiavimas 
inovacijų ir keitimosi 

gerąja patirtimi tikslais 

KA3

Politinių reformų 
rėmimas

Jean Monnet

Sportas

Erasmus+



Erasmus+ KA1

Dalyviai: 

Mokyklos personalas (mokytojai, mokyklos vadovai ir 
administracinis personalas, soc. pedagogai, psichologai, 
karjeros konsultantai, bibliotekininkai ir kt.).

Mobilumai:  

1)Dėstymo / mokymo vizitai; 

2)Mokymosi vizitai: 

a) dalyvavimas kursuose; 

b) darbo stebėjimas.



Erasmus+ KA1

Finansuojama:

•Kelionės išlaidos pagal skaičiuoklę;

•Pragyvenimas pagal šalį ir trukmę;

•Kursų mokestis (iki 700 eurų dalyviui);

• Mobilumo organizavimo išlaidos (350 eurų vienam 
mobilumui);

•Specialių poreikių išlaidos.



Erasmus+ KA1 ir eTwinning

• Dėstymo / mokymo vizitui, darbo stebėjimui:

• partnerių paieška;

• pasirengimas mobilumui.

• Dalyvių „monitorinimui“ mobilumo metu;

• Ryšio palaikymui su mokykla.



Erasmus+ KA1 ir SEG

• School Education Gateway - internetinė Europos 
mokyklinio ugdymo platforma 

http://schooleducationgateway.eu

• Kursų paieška;

• Grįžtamasis ryšys apie kursų kokybę.

http://schooleducationgateway.eu/


• kurti inovatyvius produktus;

• platinti ir taikyti jau egzistuojančius ir naujai 
sukurtus produktus ar novatoriškas idėjas;

• siekti ilgalaikio poveikio organizacijoms, politikos 
sistemoms, asmenims.

Inovacijų SP

• vystyti ir stiprinti tinklus;

• gerinti institucijų  gebėjimus veikti tarptautiniu 
lygiu; 

• dalintis idėjomis, praktikomis ir metodais. 

Gerosios 
praktikos mainų 

SP

• Naujas projektų tipas tik mokykloms.
Mokyklų mainų 

PP

Erasmus+ KA2 nuo 2018 m.



Erasmus+ KA2

Inovacijų SP

1) Projekto valdymo ir 
įgyvendinimo išlaidos

2) Kelionės į partnerių 
susitikimus išlaidos

3) Intelektinių produktų 
kūrimo išlaidos

4) Sklaidos renginių išlaidos

5) Tarptautinės mokymo(si) 
veiklos

6) Išimtinės išlaidos

7) Dalyvių su specialiaisiais 
poreikiais paramos išlaidos

Gerosios praktikos 
mainų SP

1) Projekto valdymo ir 
įgyvendinimo išlaidos

2) Kelionės į partnerių 
susitikimus išlaidos

3) Išimtinės išlaidos

4) Dalyvių su specialiaisiais 
poreikiais paramos išlaidos 

5) Tarptautinės 
mokymo(si) veiklos



• Tik mokyklos (tinkamų institucijų sąrašas skelbiamas 
www.erasmusplius.lt); 

• Pakeis 2014-2017 m. tarpmokyklines SP (S2S);

• Trumpalaikis, ilgalaikis mokinių mobilumas, siekiama padidinti 
mobilumuose dalyvaujančiųjų skaičių;

• Pakeitimas - didesniu biudžetu programai ir SP (LT - apie 42%);

• Paprastesnė ir mažesnė paraiškos forma, daugiau galimybių 
gauti finansavimą;

• Ne mažiau 2 institucijos, bet maksimalus skaičius mokyklų 
viename projekte gali būti numatytas;

• Mokyklos gali dalyvauti Inovacijų ir Gerosios praktikos SP.

Erasmus+ KA2 Mokyklų mainų PP

http://www.erasmusplius.lt/


Erasmus+ KA2 ir eTwinning

Prieš KA2 projektą:

•Geriausia priemonė įgyti tarptautinio 
bendradarbiavimo patirties – eTwinning;

•Partnerių paieškos platforma (beveik 500.000 
mokytojų, 185.000 mokyklų); 

•eTwinning projektas prieš KA2 veiklų įgyvendinimą –
puikus būdas išbandyti partnerių patikimumą;

•Twinspace naudojimas KA2 projekto idėjoms dalintis, 
paraiškos parengimui.



Erasmus+ KA2 ir eTwinning

KA2 projekto įgyvendinimo metu:

•TwinSpace – saugi virtuali klasė, prieinama tik 
projekto partnerių mokytojams, mokiniams;

•Mokinių ir mokytojų komunikavimui (pokalbių 
kambariai ir video konferencijos);

•eTwinning sukuriama partnerystė projekto 
laikotarpiui (ryšio palaikymas tarp projekto 
susitikimų);

•TwinSpace - projekto rezultatų saugykla, gali matyti 
tėvai, kitos mokyklos ir pan.



Erasmus+ KA2 ir eTwinning

Po KA2 projekto įgyvendinimo:

•Twinspace puiki erdvė projekto rezultatų pristatymui 
ir dalinimuisi;

•Partneriai ir toliau bendrauja pasibaigus projektui;

•Projekto tęstinumui užtikrinti;

•Naujų projektų idėjų dalinimuisi.



2018 m. Erasmus+

Mobilumas
mokymosi 
tikslais

Paraiškos teikimas iki: 
2018 m. vasario 2 d., 
12  val. Briuselio laiku

KA1
Strateginės
partnerystės

Paraiškos teikimas iki: 
2018 m. kovo 21 d., 
12  val. Briuselio laiku

KA2

eTwinning
Nuo 2017.10.03 13 val. iki .... 



Aktualios Lietuvai temos

• STEAM – Science, Technology, Engineering, Art 
(creative activities), Mathematics;

• Pabėgėlių ir migrantų integracija; 

• Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
pripažinimas; 

• Mokymo metodų ir pedagoginių praktikų kūrimas 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
įstaigoms;

• Verslo ir švietimo bendradarbiavimas; 

• Įtraukusis ugdymas.



Naudinga informacija:
• www.erasmus-plius.lt

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_lt.htm

• https://www.facebook.com/ErasmusPliusLietuva/

• http://ec.europa.eu/education

• www.etwinning.lt

• www.schooleducationgateway.eu

• Tyrimo apie „Erasmus+“ KA1 veiksmo poveikį ir rezultatų tvarumą 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ataskaita: 

http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2015-12-18i-
nacionalin%C4%97-ataskaita.pdf

http://www.erasmus-plius.lt/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_lt.htm
https://www.facebook.com/ErasmusPliusLietuva/
http://ec.europa.eu/education
http://www.etwinning.lt/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2015-12-18i-nacionalin%C4%97-ataskaita.pdf


Nordplus Junior

• Naujas etapas nuo 2018 m.; teikimas 2018.02.01;

• Bendradarbiavimas tarp Šiaurės ir Baltijos šalių;

• Temos: lauko pedagogika, STEM, mokinių kūrybiškumo, 
finansinio raštingumo, lyderystės, pilietiškumo, verslumo ir 
skaitymo įgūdžių tobulinimas;

• 2012-2017 m. finansuoti 102 Nordplus Junior Lietuvos 
koordinuojami projektai, dalis jų savo tęstinumą surado 
Erasmus+ programoje;

• Nordplus Junior projektų naudoja eTwinning platformą kaip 
komunikavimo su partneriais ir rezultatų sklaidos priemonę.



Euroguidance

• Nuo 1998 m. teikia metodinę pagalbą karjeros 
specialistams ir skatina karjeros specialistų ir jų klientų
dalyvavimą mobilumo projektuose;

• 2016 m. pab. atnaujinta www.euroguidance.lt (metodinės 
priemonės ir kt. informacija);

• 2016 m. pab. sukurtas www.mobilumogidas.lt (padeda 
pasiruošti mobilumui).

http://www.euroguidance.lt/
http://www.mobilumogidas.lt/


Švietimo mainų paramos fondas

Rožių alėja 2, 03106 Vilnius

Tel.: (8 ~ 5) 261 0592

E.p.: vytautas.paciauskas@smpf.lt

www.smpf.lt

www.erasmus-plius.lt

mailto:vytautas.paciauskas@smpf.lt
http://www.smpf.lt/
http://www.erasmus-plius.lt/

