SchoolEducationGateway

Skolas visā Eiropā var izmantot finansējuma iespējas, ko dod Eiropas Komisijas Erasmus+ programma – atbalstu mācību kursiem un skolotāju nozīmējumus profesionālai attīstībai, kā arī dalību projektu partnerībās. Jaunais School Education Gateway
portāls piedāvā skolām trīs rīkus, kas palīdz sagatavot Erasmus+ pieteikumus: kursu
katalogu, mobilitātes iespējas un stratēģiskās partnerības pieprasījumus.
Strategic Partnership requests

Kursu katalogs
Skolu skolotāju un personāla profesionālās attīstības kursiem veltīts katalogs

Kursu katalogā ir informācija par klātienē apmeklējamiem kursiem, semināriem un citiem pasākumiem, ko
Eiropā piedāvā skolotājiem, skolotāju apmācītājiem un citiem pedagoģijā iesaistītiem skolu darbiniekiem
(sākot no pirmskolas līdz vidusskolai).

Skolotājiem un skolu vadībai

Apmācību nodrošinātājiem

Atrodiet kursus, kas veicina personāla
profesionālo attīstību:

Informējiet skolotājus par kursu
piedāvājumiem. Visi kursu organizatori
Erasmus+ valstīs tiek aicināti iesniegt savus
kursus.

• Meklēšana brīvā tekstā
• F
 iltrēšana pēc tēmas, valsts, valodas,
mērķauditorijas, pamatprasmēm
• Saistošos kursus saglabā izlasē

Dalību kursos var atbalstīt Erasmus+ finansējums kā daļa no Eiropas attīstības plāna (skat. 1. apakškategorija
personu mobilitāte mācību nolūkos). Vairāk par pieteikšanās procedūru, termiņiem un nosacījumiem var
uzzināt http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_lv.htm

Course Catalogue

Kursu katalogu var apskatīt šeit:
www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/tools/catalogue.cfm

Atruna
Kursu katalogs ir daļa no Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta
portāla School Education Gateway. Kursus piedāvā neatkarīgi organizatori,
bet Eiropas Komisija neuzņemas atbildību vai saistības par kursu saturu. Kursu
izvēlēšanās šajā katalogā negarantē Erasmus+ finansējumu. Skolas pieteikumā
iekļautie kursi var atšķirties no šajā katalogā iekļautajiem.
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Mobilitātes iespējas
General

Piedāvājumi skolas personālam strādāt vai ēnot ārzemēs

Profesionāla attīstība var notikt arī ar dažādām personāla mobilitātes iespējām, piemēram, ēnojot kādu
amatu, novērojot darbu vai pieņemot skolotāja pozīciju ārvalstu skolā vai citā organizācijā. Šāda pieredze
paplašina skatījumu uz izglītību, kā arī nodrošina zināšanu un labas izglītības prakses piemēru apmaiņu.
Mobilitātes iespēju datu bāze nodrošina saiti starp nosūtošajām un uzņemošajām organizācijām.
Organizācijas, kas vēlas uzņemt pie sevis skolotājus vai citu skolu izglītības personālu, var publicēt
savus piedāvājumus datubāzē, kurā skolotāji, kas vēlas piedzīvot mobilitātes periodu, var izvēlēties starp
dažādiem piedāvājumiem.

• Vieta: Mobilitātes aktivitātes jāveic ārzemēs, citā programmas valstī.
• Ilgums: No 2 dienām līdz 2 mēnešiem, bet dažkārt pat līdz vienam gadam.
• Dalībnieki: Mobilitātes aktivitāte ir transnacionāla un tai jāiesaista vismaz divas organizācijas
(vismaz viena nosūtošā un viena uzņemošā organizācija) no dažādām valstīm.

Dalību personāla mobilitātes aktivitātēs var segt Erasmus+ finansējums kā daļa no Eiropas attīstības plāna
(skat. 1. apakškategorija personu mobilitāte mācību nolūkos). Vairāk par pieteikšanās procedūru, termiņiem
un nosacījumiem var uzzināt http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_lv.htm

Mobility Opportunities

Izpēti mobilitātes iespējas šeit:
www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/tools/mobility.cfm

Atruna
Mobilitātes iespēju datu bāze ir daļa no Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras
ģenerāldirektorāta portāla School Education Gateway. Mobilitātes iespējas
piedāvā neatkarīgas organizācijas, bet Eiropas Komisija neuzņemas atbildību
vai saistības par pašām mobilitātes aktivitātēm. Mobilitātes iespēju izvēlēšanās
šajā datu bāzē negarantē Erasmus+ finansējumu. Skolas pieteikumā iekļautās
mobilitātes iespējas var atšķirties no šajā datu bāzē iekļautajām.
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Stratēģiskās partnerības
pieprasījumi
Partneru meklējumi skolās un organizācijās visā Eiropā, lai veiktu kopīgus projektus

Erasmus+ atbalstītās stratēģiskās partnerības mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, izplatīšanu
un/vai ieviešanu, kā arī vienotu iniciatīvu ieviešanu, kas veicinātu sadarbību, mācības no kolēģiem, kā arī
pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.
Parasti stratēģiskās partnerības domātas organizāciju sadarbībai programmas dalībvalstīs.
Organizācijas, kas vēlas piedalīties stratēģiskajās partnerībās vai publiskot savus piedāvājumus datu bāzē,
kā arī izskatīt citu dalībnieku publicētos piedāvājumus.
• Dalībnieki: Piedalīties var jebkura sabiedriska vai privāta organizācija, kas atrodas programmas
dalībvalstī vai jebkurā pasaules partnervalstī.
• Partneru skaits: Stratēģiskā partnerība ir starptautiska un tajā iesaistās vismaz trīs organizācijas
no trim dažādām programmas valstīm. Ja partnerību veido tikai skolas, tad jābūt vismaz divām
organizācijām no divām programmā iesaistītajām valstīm.
• Ilgums: Partnerības jauniešiem ir no 6 līdz 36 mēnešiem, citu veida partnerībām 24 līdz 36
mēnešiem.

Strategic Partnership requests

Stratēģisko partnerību var finansēt Erasmus+ finansējums (skat. 2. apakškategorija: stratēģiskā
partnerība). Vairāk par pieteikšanās procedūru, termiņiem un nosacījumiem var uzzināt
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_lv.htm

Atrodi stratēģiskās partnerības pieprasījumus šeit:
www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/tools/partnerships.cfm

Atruna
Stratēģiskās partnerības pieprasījumu datu bāze ir daļa no Eiropas
Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta portāla School
Education Gateway. Pieprasījumus veic neatkarīgas organizācijas,
bet Eiropas Komisija neuzņemas atbildību vai saistības par pašiem
pieprasījumiem. Projektu partnerības izveidošana no šīs datu bāzes
negarantē Erasmus+ finansējumu.

