Erasmus+ mācību mobilitātes
skolu izglītības jomā
2021. gada pieteikumu konkurss

Erasmus+ programmas prioritātes
• Iekļaušana un daudzveidība – vērsta iesaistīt dalībniekus ar
mazāk iespējām, tostarp, dalībniekus ar īpašām vajadzībām,
veselības problēmām; padarīt pieejamāku izglītības sistēmu, pārvarēt
kultūras, sociālās, ekonomiskās, ģeogrāfiskās barjeras, novērst
diskrimināciju.
• Digitālā pārveide – veicināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu
mācīšanā un mācībās; attīstīt digitālās prasmes.
• Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām – veidot zināšanas, prasmes
un attieksmi par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību.
• Līdzdalība demokrātiskajos procesos – vairot zināšanas par
Eiropas Savienību, atbalstīt sociālu un pilsonisku iesaistīšanos.

Erasmus+ programmas vadlīnijas:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

1. pamatdarbība (KA1)
personu mācību mobilitāte
skolu izglītības jomā
Mērķa grupas:
• izglītojamie – skolēni,
• izglītojošais personāls – atbilstīgie dalībnieki ir skolotāji, skolu
vadītāji, kā arī citi nepedagoģiskie eksperti un skolu izglītības
personāls. Atbilstīgais personāls, kurš nepasniedz mācības, ietver skolu
izglītības personālu gan skolās (pedagogu asistenti, pedagoģiskie
konsultanti, psihologi utt.), gan citās organizācijās, kuras aktīvi strādā
izglītības jomā (piemēram, skolu inspektori, padomnieki, par skolu
izglītību atbildīgie politikas koordinatori utt.).
• Dalībtiesīgās organizācijas: skolas un citas organizācijas, kas ir aktīvas
vispārējās izglītības jomā (t.sk. pirmsskolas un agrīnās izglītības un
aprūpes organizācijas). Detalizēts dalībtiesīgo organizāciju saraksts
pieejams VIAA mājaslapā.

Mācību mobilitāšu mērķi
skolēnu un personāla mobilitātēm
Stiprināt Eiropas dimensiju mācīšanas un mācīšanās
procesā
• Popularizēt ES vērtības, vairot zināšanas par kopējo Eiropas
mantojumu un daudzveidību, attīstīt profesionālos sadarbības
tīklus Eiropā.
Paaugstināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti skolu izglītībā.
• Skolas personāla profesionālā pilnveide, inovatīvu tehnoloģiju un
mācību metožu izmantošana, valodu prasmju uzlabošana, labās
prakses pārņemšana.
Līdzdarboties Eiropas izglītības telpas attīstībā
• Palielināt skolu kapacitāti, lai īstenotu veiksmīgu starptautisku
sadarbību un kvalitatīvus mobilitāšu projektus. Sniegt iespēju
jebkuram skolēnam doties mācību mobilitātē. Veicināt mācību
rezultātu atzīšanu.

Divi projektu pieteikumu veidi
Īstermiņa projekti
Īpaši piemēroti
organizācijām, kas vēlas
iesaistīties Erasmus+
programmā pirmo reizi, vai
vēlas īstenot ierobežotu
aktivitāšu skaitu.
• 6 līdz 18 mēn.
• Tikai individuālām
organizācijām.
• Nevar pieteikties
akreditētas organizācijas.

skolēnu un
personāla
mobilitātēm
Pieteikumu
iesniegšanas
termiņš:
11.05.2021.
plkst. 12.00 (pēc
Briseles laika)
Saite pieteikumu
veidlapām.

Akreditēti projekti
Pieejami akreditētām
organizācijām skolu izglītības
jomā.
• 15 mēn. (+9=24 mēn.)

• Individuālām organizācijām
un konsorcijiem.
• Ikgadējam projekta
pieteikumam nav kvalitatīvā
vērtējuma.
• Regulārs finansējums ar īpašu
piešķiršanas metodiku
Erasmus plāna sasniegšanai.

Erasmus akreditācija
• Instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā.
• Paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas
attīstības veicināšanai.
• Sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem.
• Apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas
attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu.
Erasmus akreditācijas veidi:
• organizācijas individuāla akreditācija;
• mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija. Mobilitātes konsorcijs ir vienas
valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu.

Šīgada akreditācijas pieteikumu iesniegšanas termiņš:
2021. gada 19. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika)

Vairāk informācijas par akreditāciju VIAA mājaslapā.

Iesaistīšanās programmā bez projekta
pieteikuma
• Iespēja pievienoties mobilitāšu projekta konsorcijā, ko vada akreditēts
konsorcija koordinators.
• Iespēja uzņemt dalībniekus no citas valsts, kļūstot par uzņemošo
organizāciju.
Iespēja savu organizāciju norādīt
uzņemošo organizāciju sarakstā,
piemēram, vietnē
School Education Gateway.

Aktivitāšu veidi mobilitāšu projektā
Personāla mobilitātes

Skolēnu mobilitātes

Citas aktivitātes

• “Ēnošana” darbā

• Skolēnu grupas mobilitāte

• Ekspertu uzņemšana

(no 2 līdz 60 dienām)

(no 2 līdz 30 dienām, vismaz divi skolēni grupā)
Skolēnu grupa no nosūtošās organizācijas var
mācīties kopā ar vienaudžiem citā valstī; ar
pavadošiem skolotājiem vai citām pilnvarotām
personām.

(no 2 līdz 60 dienām)
Uzaicināt trenerus, skolotājus, politikas
ekspertus vai citus kvalificētus
profesionāļus no ārvalstīm ar mērķi sniegt
pienesumu organizācijas attīstībā.

• Norīkojumi mācīšanai

• Skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte

(no 2 līdz 365 dienām)

(no 10 līdz 29 dienām)
Skolēni var mācīties partnerskolā vai stažēties
ārzemēs ar individuālu mācību programmu.

• Skolotāju un pedagogu
uzņemšana praksē
(no 10 līdz 365 dienām)
Uzņemt skolotājus, kuri vēlas pavadīt
prakses laiku ārzemēs. Tādējādi veicināt
organizācijas internacionalizāciju.

• Kursi un apmācības

• Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte

• Sagatavošanās vizītes

(no 2 līdz 30 dienām)

(no 30 līdz 365 dienām)
Skolēni var mācīties partnerskolā vai stažēties
ārzemēs ar individuālu mācību programmu.

Organizēt sagatavošanās vizīti pie sava
uzņemošā partnera pirms mobilitātes
(neattiecas uz kursiem).

Norādes kursu izvēlei:
kursu kvalitātes standarti

Erasmus+ platformas skolu sadarbībām
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

Erasmus kvalitātes standarti
Kā obligāts nosacījums attiecas uz visām aktivitātēm,
kas tiek īstenotas Erasmus+ programmas 1.
pamatdarbības (KA1)
personu mācību mobilitāte skolu izglītības jomā ietvaros.
Kvalitātes standarti apkopo konkrētas norādes projektu
īstenošanai:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-quality-standardsmobility-projects-vet-adults-schools_en
Dokuments pieejams arī latviešu valodā.

Aktivitāšu norises vieta
Skolēnu un personāla mobilitāšu aktivitātēm ir jānotiek ārzemēs,
kādā no programmas valstīm:
• Erasmus+ programmas valstis (ES dalībvalstis).
• Erasmus+ programmas valstis, kas nav ES dalībvalstis: Islande,
Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas
Republika.
Aktivitāte “ekspertu uzņemšana” un “skolotāju un pedagogu
uzņemšana praksē” vienmēr notiek finansējuma saņēmēja
organizācijas valstī.
Programma atbalsta un akcentē ar virtuālu daļu papildinātas
kombinēta veida (blended mobilities) sadarbības iespējas.

Projektu finansējums
Pieejamais finansējums 2021. gada konkursam skolu izglītības projektiem:

2 482 060,00 EUR
Indikatīvais pieejamā finansējuma dalījums:
• Akreditētajām organizācijām: 992 824,00 EUR
• Neakreditētajām organizācijām: 1 489 236,00 EUR
Finansējuma piešķiršana akreditēto organizāciju projektiem noris pēc
pieteikumu saņemšanas un īpašas metodikas, kas pēc saskaņošanas ar
Eiropas Komisiju tiek publicēta VIAA mājaslapā.

Finansējuma piešķiršana neakreditēto organizāciju projektiem noris projektu
pieteikuma saņemšanas, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtībā.

Paldies par uzmanību!
Erasmus+ programmas departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas
vecākā programmas speciāliste Katrīna Kudiņa

Turpinājumā par finansējuma piešķiršanu un projektu
pieteikumu vērtēšanu
Erasmus+ programmas departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas
vecākā programmas speciāliste Liene Cauna

