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NORDPLUS paprogramės 

• Nordplus Junior

• Nordplus Adult

• Nordplus Higher Education

• Nordplus Horizontal

• Nordplus Nordic Languages

Programos biudžetas apie 9,8 mln. Eur.



Bendra informacija

• Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas naujuoju 2023-2027 m. 
programos „Nordplus“ laikotarpiu | NordPlus

• Paraiška teikiama iki 2023 m. vasario 1 d.

• „Nordplus“ programos vadovas

https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/handbook/

• Espresso paraiškų teikimas: sistema
‒ https://espresso.diku.no/espresso/login?1 (login required)

http://www.nordplus.lt/aktuali-informacija/paskelbtas-pirmasis-kvietimas-teikti-paraiskas-naujuoju-2023-2027-m-programos-nordplus-laikotarpiu
https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/handbook/
https://espresso.diku.no/espresso/login?1


„Nordplus“ ir „Erasmus+“ skirtumai

I. Geografinis

• Dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo organizacijos:
Lietuva, Latvija, Estija, Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija

Autonominės Šiaurės šalių sritys - Grenlandija, Farerų salos, Alandų salos ir Pietų Šlėzvigas

II. Mobilumo projektai

• Parengiamieji vizitai

• Vienpusis/dvišalis/ trišalis mokytojų ir besimokančiųjų mobilumas

• Galimybė derinti su bendradarbiavimo projektais vienoje paraiškoje

III. Administravimas

• Nesudėtingas



Pasverkite galimybes

„Nordplus“

• Lankstumas

• Nesudėtinga projekto administravimo sistema

• Paprastas ataskaitų teikimo procesas

• Greitas grįžtamasis ryšys (angl. fast feedback)

„Erasmus+“

• Daugiau galimybių/didesnis partnerių pasirinkimas

• Didesnis biudžetas

• Akreditacija



Bendra informacija

Skaitykite Nordplus Handbook 2023, anglų ir 
skandinavų kalbomis rasite čia
https://www.nordplusonline.org/how-to-
apply/handbook/

Sekite mus socialiniuose tinkluose:

www.facebook.com/wearenordplus

Instagramoje: wearenordplus

https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/handbook/
http://www.facebook.com/wearenordplus


NORDPLUS akcentas 2023 ir 2024 m.

Enhancing Educational Cooperation for a Socially Sustainable Future

(Švietimo bendradarbiavimo skatinimas vardan socialiai tvarios ateities)

• Įtrauktis, lygybė, nediskriminavimas, galimybių suteikimas visiems 
nepaisant lyties, etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos, religijos, 
negalios, amžiaus ir kt.

• Socialinė sanglauda, stipri pilietinė visuomenė aktyviai dalyvaujanti 
demokratiniuose procesuose, žodžio laisvė, vaikų ir jaunimo balsas

Nordplus temos projektams

https://www.nordplusonline.org/wp-content/uploads/2020/10/liste-over-temaer-uknr2-6.pdf


I. Apie ką turėtų būti projektai?

Visos temos laukiamos – tema turi būti aktuali partnerystei
Nordplus akcentas 2023–2024 m.:

„Bendradarbiavimo švietimo srityje stiprinimas siekiant 
socialiai tvaresnio Šiaurės ir Baltijos šalių regiono“
• Akcentas yra susijęs su Šiaurės ministrų tarybos vizija 2030 –

daugiau skaitykite čia:
https://www.norden.org/en/information/action-plan-vision-
2030
Paraiškos, susijusios su Nordplus akcentas 2023–2024 m., bus 
vertinamos lygiai kaip ir visos kitos paraiškos.

https://www.norden.org/en/information/action-plan-vision-2030
https://www.norden.org/en/information/action-plan-vision-2030


II. Apie ką turėtų būti projektai?

Visi projektai turi būti 
bendradarbiavimo švietimo srityje

Nordplus 2023 ir 2024 m. akcentas: Socialinis tvarumas

- Socialinio tvarumo akcentas yra žmonės, o terminu siekiama 
užtikrinti įtrauktį, lygybę, nediskriminavimą, gerovę, gerą 
sveikatą ir galimybes visiems žmonėms, nepaisant lyties, 
etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos, religijos, 
negalios, amžiaus ir kt.



III. Apie ką turėtų būti projektai?

Nordplus 2023 ir 2024 m. akcentas: 
Socialinis tvarumas

- Socialinis tvarumas didina socialinę sanglaudą, kuri, be kita ko, 
apima stiprią pilietinę visuomenę, aktyvų dalyvavimą 
demokratijoje, kritinį mąstymą, žodžio laisvę ir stiprų vaikų ir 
jaunimo balsą. Socialinis tvarumas yra priešinga poliarizacijai,

- pasirenkant temą (pvz., įtraukimas, imigrantų integracija ir pan.) ir 
įgyvendinant projektą (pvz., tikslinės grupės, dalyvių atranka ir kt.)



Kur semiatės įkvėpimo projektams?

- Skaitykite įkvepiančių projektų istorijas šiuo adresu:
https://www.nordplusonline.org/projects/project-stories/



Kur semiatės įkvėpimo projektams?

Peržiūrėkite anksčiau įgyvendintus projektus projektų 
duomenų bazėje adresu 
https://espresso.diku.no/projects/nordplus?0&lang=en

https://espresso.diku.no/projects/nordplus?0&lang=en


„Nordplus Nordic Languages“ 

„Nordplus Nordic Languages“

–pagrindinis tikslas stiprinti Šiaurės šalių kalbas ir jų supratimą

Kam skirta?

• Įvairioms švietimo paslaugas teikiančioms institucijoms 
(privačioms ir valstybinėms)

- Šiaurės kalbų mokymo/si įstaigoms ir organizacijoms



„Nordplus Nordic Languages“ 

„Nordplus Nordic Languages“

–pagrindinis tikslas stiprinti Šiaurės šalių kalbas ir jų supratimą

Kam skirta?

• Įvairioms švietimo paslaugas teikiančioms institucijoms 
(privačioms ir valstybinėms)

- Šiaurės kalbų mokymo/si įstaigoms ir organizacijoms



„Nordplus Nordic Languages“ tikslai:

- skatinti Šiaurės šalių kalbas ir kultūrą bei abipusį Šiaurės
Baltijos šalių kalbinis ir kultūrinis supratimas,

- pagerinti Šiaurės šalių kalbos supratimą (daugiausia tarp
danų, švedų ir norvegų),ypač tarp vaikų ir jaunimo,

- skatinti domėjimąsi ir žiniomis bei suprasti Šiaurės šalių 
kalbas (danų, suomių, Farerų, Grenlandijos, Islandijos, 
Norvegų, Samių ir švedų) ir Šiaurės šalių gestų kalbą,

- atgaivinti tautinių mažumų kalbas Šiaurės šalyse Regiono
kultūros ir įtraukimo tikslais.



„Nordplus Nordic Languages“ 
praktinė informacija 

- Gali dalyvauti visi Šiaurės šalių kalbų mokymo/si
subjektai pvz. mokyklos, universitetai, mokslinių tyrimų
institucijos, organizacijos ir asociacijos, NVO ir kitos
neformalaus mokymo organizacijos, tinklai ir privačios
įmonės.

- Paraiška turi būti skandinavų arba anglų kalba.

- Dalyvauja mažiausiai 2 šalys.

- Projekto laikotarpis: 1 - 2 metai.



„Nordplus Nordic Languages“ 
veiklos pavyzdžiai paramos gavimui

- Mokymo programų, susijusių Šiaurės šalių kalbos mokymu, 
rengimas.

- Medžiaga informuojanti apie Šiaurės šalių kalbas.

- Konferencijos/tinklai.

- Seminarai.

- Publikacijos.

- Analizės.

- Kalbos mokymo technologijų medžiaga.

- Švietimo priemonių kūrimas, leidyba ir  mokymo medžiaga.



„Nordplus Horizontal“ 

Galimybės:

Projekto veiklos
Tinklo veiklos

Išskirtinumas:

Tarpsektorinis 

bendradarbiavimas



„Nordplus Horizontal“ 

Kam skirta?

• Įvairioms švietimo paslaugas teikiančioms institucijoms 
(privačioms ir valstybinėms)

Tarpsektorinis bendradarbiavimo turinys

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5HgLw3ljtQGZT6xtlK_Dx7RdW
MlLM_sG

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5HgLw3ljtQGZT6xtlK_Dx7RdWMlLM_sG


“Nordplus Horizontal“ praktinė 
informacija 

- Projekto ir tinklo veiklai skirta dotacijos paraiška turi apimti 
dalyvių iš mažiausiai 3 Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių.

- paraiškoje turi dalyvauti dalyviai iš mažiausiai dviejų sektorių.

- galima gauti dotacijų įvairiai švietimo veiklai, pradedant 

konferencijomis ir baigiant dideliais plėtros projektais.



I. Nordplus Horizontal“ suteikia dotacijas 
įvairioms temoms ir sritims

Pavyzdžiui, tai veikla: 

- siejanti švietimą ir profesinį gyvenimą, 

- susijusi su verslumu, integracija, demokratija ir aktyviu 
pilietiškumu, 

- įtraukianti marginalizuotus asmenis.



II. Nordplus Horizontal“ suteikia 
dotacijas įvairioms temoms ir sritims

Pavyzdžiui, tai veikla: 

- remianti skaitmeninimą / IKT, kvalifikacijos kėlimą,

- visų lygių mokytojų švietimas, 

- skatinanti naujų mokymo metodų kūrimą, darnų vystymąsi,

- remianti švietimą sveikatos, sporto, meno ir kultūros srityse. 



„Nordplus Horizontal“ gali paremti šią 
veiklą: 

- projektai, kuriais siekiama panaudoti edukacinių tyrimų 
rezultatus,

- naujoviško kalbų mokymo, mokymosi medžiagos kūrimas,

- naujų kursų modulių kūrimas naudojant naujas mokymosi ir 
mokymo platformas,

- švietimo rezultatų ir patirties skelbimas, platinimas ir 
keitimasis jais.



„Nordplus Horizontal“ projektų 
finansavimas: 

- Dotacija projektų valdymui (vienkartinė išmoka)
- Tarptautinių projektų susitikimai (kelionė/pragyvenimas 
vieno vieneto kaina)
- Vystymo darbas (įnašas į atlyginimus už produktų kūrimą)



Paraiškų kokybė ir sėkmės faktoriai

• Projekto tikslas, rezultatas, poveikis, pridėtinė vertė

• Sąsaja su „Nordplus“ programos tikslais ir organizacijų poreikiais

• Atliepia kiekvienos šalies nacionalinius švietimo reikalavimus

• Balansas dėl atsakomybių tarp partnerių projekte

• Partnerių bendravimas ir bendradarbiavimas 

• Sklaida ir tęstinumas

Paraiškų rengimo patarimai

https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/guidelines/


KONTAKTAI:

„Nordplus Adult“, „Nordplus Nordic Languages“ ir „Nordplus 
Horizontal“ 
projektų koordinatorė Lietuvoje

Edita Trečiokienė

Tel. 8-6-5857-669

El. paštas 

Nordplus@smpf.lt arba edita.treciokiene@smpf.lt

mailto:Nordplus@smpf.lt

