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Seminaro programa

14:00 – 14:45 „Nordplus Junior“: svarbiausi paraiškos pildymo, pateikimo
ir vertinimo akcentai

Milda Beišytė, Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė

14:45 – 15:00 Gerosios patirties pristatymas

Sigita Bajerčiūtė, Vilniaus Šilo mokyklos pavaduotoja ugdymui

15:00 – 15:30 Klausimai - atsakymai



Kodėl NORDPLUS?

• Plačios veiklų galimybės vienoje paraiškoje/projekte, kurias kuriate Jūs;

• Itin paprasta paraiškų ir ataskaitų teikimo sistema Espresso;

• Nesudėtingas administravimas, programos lankstumas;

• Finansavimo sprendimus priima Nordplus programos komitetas;

• Patirties mainai - visos organizacijos plėtros galimybės;

• Išaugęs Jūsų organizacijos patrauklumas;

• Šiaurės-Baltijos šalių vertybių puoselėjimas;

• Žinios, patirtys, metodai – lengvai pritaikomi Jūsų organizacijoje.



NORDPLUS šalys

• Baltijos šalys - Lietuva, Latvija, Estija

• Šiaurės šalys - Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija

• Autonominės Šiaurės šalių sritys - Grenlandija, Farerų salos, Alandų 
salos (tik kaip partneriai)



NORDPLUS paprogramės 

• Nordplus Junior

• Nordplus Adult

• Nordplus Higher Education

• Nordplus Horizontal

• Nordplus Nordic Languages

Programos biudžetas apie 9,8 mln. Eur.

Nordplus Junior – apie 2,8 mln. Eur.   



NORDPLUS tikslai
2023-2027 metams

• Bendros Šiaurės-Baltijos šalių švietimo erdvės kūrimas, 
mobilumo ir mainų skatinimas, bendradarbiavimas;

• Inovatyvių produktų, procesų sklaida švietime;

• Galimybės visiems, neatsižvelgiant į išsilavinimą ir išteklius, 
dalyvauti regioniniame švietimo bendradarbiavime įgyjant 
naujų žinių bei įgūdžių;

• Šiaurės šalių kalbų sklaida, bendro supratimo apie Šiaurės-
Baltijos šalių kalbas ir kultūrą didinimas.

Daugiau tikslų 2023 m. Nordplus programos vadove

https://www.nordplusonline.org/wp-content/uploads/2022/12/nordplus-handbook-en-2023-nyjast.pdf


NORDPLUS vizija 



NORDPLUS akcentas 2023 ir 2024 m.

Švietimo bendradarbiavimo skatinimas vardan socialiai tvarios ateities

(Enhancing Educational Cooperation for a Socially Sustainable Future)

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

• Socialinė sanglauda, pabėgėlių ir migrantų integracija, stipri pilietinė 
visuomenė aktyviai dalyvaujanti demokratiniuose procesuose, žodžio 
laisvė, vaikų ir jaunimo įgalinimas.

Nordplus temos projektams

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


NORDPLUS JUNIOR tikslai

• Švietimo institucijų bendradarbiavimas keičiantis gerąja patirtimi;

• Naujų švietimo, ugdymo idėjų, metodų ir darbo būdų generavimas ir 
plėtojimas;

• Mokytojų ir kito pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas;

• Mokinių klasių mainai;

• Pedagoginių metodų ir priemonių / įrankių kūrimas ir plėtra;

• Naujų kultūrų ir mąstymo pažinimas;

• Mokinių žinių gilinimas įvairiuose mokomuosiuose dalykuose. 



Nordplus Junior institucijos

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo,

• Pradinio ugdymo,

• Bendrojo ugdymo,

• Profesinio mokymo,

• Meno / kultūros mokyklos,

• Organizacijos, veikiančios ar turinčios stiprų interesą 
formaliajame švietime (tik kaip partneriai). 



Nordplus Junior galimybės  

MOBILUMO 
PROJEKTAI

PARENGIAMIEJI 
VIZITAI

BENDRADARBIAVIMO 
PROJEKTAI

ir

TINKLAI



Projektų trukmė ir partneriai 



Mobilumo projektai

• Parengiamieji vizitai

• Mokytojų ir kito pedagoginio personalo 
mainai

• Mokinių klasių mainai



Parengiamieji vizitai

Parengiamųjų vizitų paraiškų teikimas 2023 – 2027 m.
kiekvienų metų vasario 1 d. ir spalio 1 d.

• galimybė institucijoms/organizacijoms bendrai pasiruošti, 
suplanuoti ir pateikti paraišką Nordplus Junior projektui;

• vienas apsilankymas dviem mokytojam iš kiekvienos šalies;
• negali būti derinama su finansavimu kitiems mobilumo ar 

bendradarbiavimo projektams.

Dalyviai: mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai.

Projekto trukmė: veikla turi būti įgyvendinta vienų metų laikotarpyje.

Veiklos trukmė: iki 5 dienų (įskaitant kelionių trukmę).



Mokytojų ir kito pedagoginio 
personalo mainai

• galimybė mokytojams dalyvauti įvairiausiose veiklose: 
– darbo mainai (job-swapping)
– šešėliavimas (job-shadowing)
– pažintiniai vizitai
– patirties mainai kai mokytojai dalyvauja mokymuose šalyse 

partnerėse
• mainai gali būti vienpusiai, dvipusiai ar tarp daugiau mokyklų.

Dalyviai: mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai.
Projekto trukmė: veikla turi būti įgyvendinta 1 - 2 metų laikotarpyje.
Veiklos trukmė: nuo 5 dienų (mažiausiai 3 darbo dienos ir 2 dienos 
kelionėms) iki 2 metų.



Mokinių klasių mainai

• Vidurinių mokyklų mokiniai gali pasinaudoti ilgesnės trukmės 
mainais skirtais teorinėms žinioms įgyti ar praktikai atlikti;

• Iki 30 mokinių iš vienos mokyklos ir iki dviejų mokytojų lydinčių 10 
mokinių;

• Bendra tema turi būti pedagoginio pobūdžio ir susijusi su ugdymo 
programa.

Dalyviai: mokiniai ir juos lydintys mokytojai.

Projekto trukmė: klasių mainai galimi 1 arba 2 metams; mokinių skaičius 
kiekvieniems metams nurodomas paraiškoje.

Veiklos trukmė: mainai gali trukti nuo 5 dienų (mažiausiai 3 darbo dienos ir 2 
dienos kelionėms) iki 3 savaičių.



Bendradarbiavimo projektai

• Kokybės užtikrinimas,
• Projekto rezultatų sklaida,
• Pedagoginių metodų vystymas ir tobulinimas,
• Mokymų programų tobulinimas,
• Administraciniai susitikimai tinklų kūrimui ir 

vystymui.

• Mažiausiai trys institucijos/organizacijos iš trijų skirtingų šalių;
• Gali būti strateginės partnerystės arba tinklai ;
• Finansavimas iki 2 metų .



Finansavimas I :
vienkartinės išmokos ir normos

Mobilumo 
projektai

• Kelionės

• Apgyvendinimas ir maitinimas 
(mokytojams/pedagoginio personalo atstovams)

Bendradarbiavimo 
projektai

• Projekto administravimas, 
vykdymas ir sklaida

• Tarptautiniai susitikimai 
(kelionės, apgyvendinimas, maitinimas)

Galimybė gauti papildomą finansavimą specialiųjų poreikių 
turintiems projekto dalyviams



Mobilumo projektai



Bendradarbiavimo projektai



Finansavimas II

Netinkamos išlaidos:

• Pridėtinės išlaidos, t. y. bendrai nenurodytos išlaidos, tiesiogiai 
nesusijusios su NordPlus projekto veiklomis,

• Biuro įrangos įsigijimas (pvz. IT įranga) pirkimas,

• Išlaidos skirtos dalyviams ne iš Šiaurės ar Baltijos šalių, 

• Išlaidos veikloms, kurios vyksta už Šiaurės ir Baltijos šalių ribų.



Nuo ko pradėti?

Visi projektai „gimsta“ iš visų partnerystės 
organizacijų plėtros poreikių bei atliepiant kiekvienos 
šalies nacionalinius švietimo prioritetais.

Gerosios praktikos pavyzdžiai iš Lietuvos

Nordplus projektų istorijos

Nuo „eTwinning“ link „Nordplus Junior“

http://www.nordplus.lt/images/Dokumentai/v09_nordplus_210x280mm.pdf
https://www.nordplusonline.org/projects/project-stories/
http://www.nordplus.lt/aktuali-informacija/nuo-etwinning-link-nordplus-junior


Partnerių paieška
• NORDPLUS
Užregistruokite savo organizaciją: Become a prtner in Nordplus
Raskite partnerius duomenų: Nordplus partner search

• School Education Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

• European School Education Platform
https://school-education.ec.europa.eu/en/networking

• Facebook groups
Nordplus Junior - Partnersearch and projects
wearenordplus

• „Erasmus+“ sklaidos platforma
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Jūsų kontaktai, organizacijos tarptautiniai ryšiai, kontaktų mugės, interneto paieška 

https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/become-a-partner/
https://www.nordplusonline.org/projects/partner-search/#/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://school-education.ec.europa.eu/en/networking
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


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;

• Glaudus projekto ryšys su ugdymo procesu (integracija);

• Paprastumas nugali!

Paraiškų rengimo patarimai

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


Paraiškų kokybė



Paraiškų rengimas ir pateikimas 
sistemoje Espresso

„Apply“ funkcija svetainėje www.nordplusonline.org

Tiesioginė Espresso nuoroda: https://espresso.diku.no/espresso/login?0

Teikiant paraišką Espresso platformoje pirmą kartą, reikia užsiregistruoti

Paraiškos pildomos anglų kalba

http://www.nordplusonline.org/
https://espresso.diku.no/espresso/login?0


Nordplus paraiškų teikimo sistema



Nordplus paraiškų teikimo sistema

Teisingai pasirinkite
paraiškos formą, 
kitaip paraiška bus 
atmesta



Espresso platformos struktūra

1.Start: projekto pavadinimas, prieiga ir teisės

2.Institutions: koordinuojanti institucija, partneriai, LOI
Letter of intent (LOI) – VISŲ deklaracijos (susitarimai tarp projekto 
koordinatoriaus ir partnerių organizacijų)

3.General info: projekto tipas, tema, santrauka, laikotarpis, kita

4.Project description: projekto aktualumas, tikslai, veiklų planas, 
vertinimas, partnerių atsakomybės, bendravimas ir 
bendradarbiavimas, projekto integracija į ugdymo procesą, projekto 
rezultatų sklaida

5.Mobility/PV: tik mobilumo projektams (mobilumų planas)

6.Budget: biudžetas (atskiras priedas projektams/tinklams)

7.Checklist: pasitikrinimas

8.Submission: pateikimas (rodomos klaidos)



Nordplus paraiškų teikimo sistema



Nordplus paraiškų teikimo sistema

Legal representative - darbuotojas turintis įgaliojimą pasirašyti sutartį 
organizacijos vardu
Contact person – darbuotojas, kuris gaus visą su projektu susijusią informaciją 
iš Nordplus administracijos



Letter of Intent (LOI) / Deklaracija

Projektą koordinuojanti organizacija yra atsakinga už 
Deklaracijos išsiuntimą kiekvienam projekto partneriui.

• Koordinatorius ir kiekvienas partneris turi atsispausdinti LOI 
dokumentą,

• Organizacijos įgaliotas atstovas pasirašo (elektroninis parašas 
netinka),

• Pasirašytą dokumentą nuskenuoja ir išsiunčia koordinatoriui,
• Koordinatorius prisega visas deklaracijas prie teikiamos paraiškos 

Espresso platformos 6.Budget skiltyje.



4.2./4.3/4.4
Projekto tikslai, planai, sklaida

• Projektas integruotas į mokymo programą arba mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimą: nurodykite aiškias sąsajas;

• Geriau mažiau bet kokybiškai įgyvendinamų tikslų;
• Aiškus veiklų planas visam projekto laikotarpiui (kas ir kada bus 

padaryta, kas bus atsakingas ir kokie bus rezultatai);
• Išsamūs planai mobilumo vizitams;
• Bendradarbiavimo projektams prisegta atskira biudžeto forma, kurią 

rasite skiltyje 6.2 Attachment;
• Konkretumas pristatant projekto ir jo rezultatų vertinimo planą; 

(pasirinkite keletą aspektų / rezultatų / procesų, kuriuos norite 
įvertinti, ir priemones, kurias naudosite);

• Rizikų analizė.



Paraiškų vertinimas ir kiti etapai 

• Paraiškų tinkamumas;

• Paraiškų turinio kokybė (min. 2 „Nordplus“ programos agentūrų ir išorinių 
ekspertų vertinimas);

• „Nordplus“ programos komiteto sprendimas po 3 mėn.;

• Vertinimo išvadų pateikimas;

• Sutarčių pasirašymas (už paprogramę atsakinga „Nordplus“ programos 
agentūra);

• Finansavimas: kelionės, pragyvenimo normos, administravimas. Mokėjimai: 
100% (iki 15 000 Eur), 80% ir 20% (virš 15 000 Eur); 

• Informacija apie projekto finansų administravimą, atsiskaitymą: Advice on
financial management and documentation for granted projects 2023 ;

• SVARBU: sekite informaciją „Espresso“ sistemoje.

https://www.nordplusonline.org/wp-content/uploads/2022/11/advice-on-financial-management-and-documentation-for-granted-projects-2023.pdf


Paraiškų teikimas 

Iki 2023 m. vasario 1 d., trečiadienio 23:59 val.
(Central European Time) https://time.is/CET

Espresso sistemoje 
https://espresso.diku.no/espresso/login?0

https://time.is/CET
https://espresso.diku.no/espresso/login?0


NORDPLUS informacija

Website:
www.nordplusonline.org
www.nordplus.lt

Facebook: 
https://www.facebook.com/wearenordplus

Instagram: 
https://www.instagram.com/wearenordplus/

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=GIllcUOUi9w

http://www.nordplusonline.org/
http://www.nordplus.lt/
https://www.facebook.com/wearenordplus
https://www.instagram.com/wearenordplus/
https://www.youtube.com/watch?v=GIllcUOUi9w


Nordplus Junior kontaktai

Konsultavimas dėl paraiškų pateikimo, projektų gerųjų patirčių sklaidos:

projektų koordinatorė Lietuvoje
Milda Beišytė
Tel. +370 675 9889
El. p. milda.beisyte@smpf arba Nordplus@smpf.lt

Konsultavimas dėl paraiškų vertinimo rezultatų, finansavimo, sutarčių, projektų 
įgyvendinimo, ataskaitų:

paprogramės koordinatoriai Švedijoje: nordplus@uhr.se

mailto:milda.beisyte@smpf
mailto:Nordplus@smpf.lt
mailto:nordplus@uhr.se


Pasverkite galimybes

„Nordplus“

• Lankstumas

• Aukštas paraiškų sėkmės rodiklis

• Nesudėtinga projekto administravimo sistema

• Paprastas ataskaitų teikimo procesas

• Greitas grįžtamasis ryšys

„Erasmus+“

• Daugiau galimybių/didesnis partnerių pasirinkimas

• Didesnis biudžetas

• Akreditacija


