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Bendra informacija

• „Nordplus“ programos vadovas
https://www.nordplusonline.org/Documents2/Documents/Nordplus-Handbook-2020-in-
English

• Espresso paraiškų teikimo sistema

Paraiška teikimui:

https://espresso.siu.no/espresso/

• Paraiškų kokybė

https://www.nordplusonline.org/Documents2/Documents/Nordplus-Handbook-2020-in-English
https://espresso.siu.no/espresso/


Bendra informacija

Kaip pateikti paraišką:

• http://www.nordplus.lt/kaip-pateikti-paraiska

• Nuorodos į partnerių paieškos sistemas:

https://www.etwinning.net/

https://ec.europa.eu/epale/lt/partner-search

https://www.etwinning.net/
https://ec.europa.eu/epale/lt/partner-search


Tarptautinio virtualaus 

bendradarbiavimo programos 

„eTwinning“ galimybės PM 

sektoriui



Programa „eTwinning“:

Galimybės Nauda

Bendradarbiavimas Laiko ištekliai

Tarptautiškumas Įrankiai bendradarbiavimui

Mokėjimo mokytis kompetencija Įrankiai bendravimui

Komunikavimas užsienio kalba Saugi bendravimo aplinka 

(Twinspace)

IKT įgūdžių stiprinimas

Profesinis tobulėjimas

Integravimas su ugdymo turiniu

Mokinių atsakomybės stiprinimas

Mokinių savarankiškumo  

stiprinimas



Profesinio tobulėjimo seminarai 
užsienyje 2020 m. PM sektoriui:

• 2020 m. kovo 19-22 d. Augustove, Lenkijoje. Tema 
„Entrepreneurship with eTwinning“. 20 dalyvių iš Lietuvos 
+ 20 dalyvių iš Lenkijos.

• 2020 m. balandžio 22-24 d. seminaras Budapešte, 
Vengrijoje. Siunčiami 4 dalyviai iš Lietuvos.

• Apmokamos mokymosi, maitinimo, apgyvendinimo ir 
kelionės išlaidos. 

• Informacija apie paraiškų teikimą bus skelbiama 2020 m. 
sausio  mėn. https://www.etwinning.lt/

https://www.etwinning.lt/


„Nordplus Junoir“ 

Skirta:

- Ikimokyklinio, pradinio, 

bendrojo ir 

Profesinio mokymo institucijoms



„Nordplus Junoir“ 

Išskirtinumas:

Individualus mokinių

ir pedagogų mobilumas



„Nordplus Junoir“ 

Galimybės:

- Klasių mainai
Individualus mokinių mobilumas teorinių studijų arba 
praktikos tikslais
- Mokytojų ir kito pedagoginio personalo mainai,
projektai



„Nordplus Junoir“ 

Pagrindiniai dalyvavimo reikalavimai:
• Mobilumo veikloms: 

mažiausiai 2 partneriai iš 2 skirtingų šalių, 100 proc. finansavimas 
programos lėšomis.

Projektinėms veikloms: 

• mažiausiai 3 partneriai iš 3 skirtingų šalių, 25 proc. nuosavas indėlis, 75 
proc. finansavimas programos lėšomis.



„Nordplus Junoir“ 

Pavyzdys:

- Klasių mainai

Švedijos ir Islandijos Žemės ūkio mokyklų mokiniai  
partnerinėje šalyje mokėsi profesijos dalykų, darbo 
patirties ir drauge tobulino užsienio kalbas.

Vyko: 9 Švedijos ir 3 Islandijos mokiniai lydimi 3 
mokytojų.



„Nordplus Adult“ 

• Skirta:

Suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančioms 
institucijoms

• Išskirtinumas:

Individualus suaugusiųjų besimokančiųjų ir suaugusiųjų 
švietėjų (andragogų) mobilumas.



„Nordplus Adult“ 

Galimybės

• Mobilumo projektai:
Parengiamieji vizitai
Suaugusiųjų mokytojų ir kitų mokymo darbuotojų 
mainai
Suaugusių besimokančiųjų mainai

• Bendradarbiavimo projektai:
Teminiai tinklai
Plėtros projektai
Tyrimų projektai



„Nordplus Adult“ 

Pagrindiniai dalyvavimo reikalavimai

• Mobilumo veikloms: 

mažiausiai 2 partneriai iš 2 skirtingų šalių, 100 proc. 
finansavimas programos lėšomis.

• Projektinėms veikloms: 

mažiausiai 3 partneriai iš 3 skirtingų šalių, 100 proc. 
finansavimo programos lėšomis.



„Nordplus Adult“ 

Pavyzdys:

Su kulinariniu paveldu žvelgiame „Iš praeities į ateitį"

• Idėja – atgaivinti Baltijos ir Šiaurės šalių kulinarinį paveldą;

• Partnerystė: Lietuvos koorinuojamas projektas, kuriame Marijampolės 
profesinio rengimo centras su Marijampolės Trečiojo amžiaus 
universitetu 

ir partneriais iš Latvijos (Ekologinio ateities švietimo organizacija)

ir Suomijos (Brahe profesinio rengimo mokykla) siekia sujungti ekologiją 
su Baltijos ir Šiaurės šalių kulinariniu paveldu.



„Nordplus Horizontal“ 

Galimybės:

Projekto veiklos
Tinklo veiklos

Išskirtinumas:

Tarpsektorinis bendradarbiavimas



„Nordplus Horizontal“ 

Skirta

• Įvairioms švietimo paslaugas teikiančioms institucijoms 
(privačioms ir valstybinėms)

• Tarpsektorinis bendradarbiavimo turinys

Pagrindiniai dalyvavimo reikalavimai:

• 3 partneriai iš 3 skirtingų šalių, 

• reikalingas 50 proc. nuosavas indėlis, 50 proc. finansavimas 
programos lėšomis.



Paraiškų kokybė 

- Projekto rezultatas ir poveikis 

- Balansas - pasidalijimas atsakomybių tarp partnerių 
(indėlis)

- Komunikacija tarp projekto partnerių

- Sklaida ir tęstinumas



„ Nordplus Junior „, „Nordplus Adult“ ir  
„Nordplus Horizontal“ 

paprogramių projektų paraiškų teikimas 
2020 vasario 3 d.

Konsultacijų diena

2020 sausio 17 d. 

Švietimo mainų paramos fonde

Rožių alėja 2, Vilnius



KONTAKTAI:

„Nordplus Junior“ ir „eTwining“
projektų koordinatorė Lietuvoje
Renata Norbutaitė
Tel. (8 5) 250-74-92
El. paštas: 
Nordplus@smpf.lt

„Nordplus Adult“, „Nordplus Horizontal“ ir „Epale“
projektų koordinatorė Lietuvoje

Edita Trečiokienė

Tel. (8 5) 255-94-73

El. paštas 

Nordplus@smpf.lt


