Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ Starptautiskās
sadarbības pasākumu (TCA) ietekmes
novērtējuma aptaujas rezultāti

Valsts izglītības attīstības aģentūra
2018

Erasmus+ programmas Starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA –
Transnational Cooperation Activities) ietekmes novērtējuma aptaujas
rezultātu kopsavilkums
TCA ir pasākumi, kuru ietvaros visu izglītības un mācību jomas sektoru speciālistiem ir
iespējams piedalīties kontaktsemināros, tematiskajos semināros, mācību vizītēs un
konferencēs, lai veicinātu pieredzes un labās prakses apmaiņu, diskusiju par dažādiem
izglītības jautājumiem, veidotu kontaktus jaunu projektu īstenošanai, kā arī veicinātu
Erasmus+ programmas mērķu un prioritāšu sasniegšanu skolu, pieaugušo, profesionālās un
augstākās izglītības sektoros.
2018.gadā atbilstoši Nacionālās Aģentūras Erasmus+ programmas īstenošanas darba
plānam Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Eiropas Savienības izglītības
programmu departaments ir veicis Erasmus+ TCA pasākumu ietekmes novērtējuma aptauju.
Aptaujas mērķis bija iegūt informāciju no dalībniekiem, kas piedalījušies TCA mobilitātēs,
par šo mobilitāšu efektivitāti sadarbības partneru atrašanā, jaunu kontaktu veidošanā un
Erasmus+ projektu uzsākšanā.
Aptauja tika realizēta izmantojot tiešsaistes rīku Google veidlapas. Saite uz veidlapu tika
izsūtīta elektroniski visu sektoru Erasmus+ TCA pasākumu dalībniekiem, kas īstenojuši
atbilstošas mobilitātes no 2014.gada - 2018.gada jūnijam. Šajā laika periodā kopumā TCA
mobilitātēs devušies 155 dalībnieki. Atbildes tika saņemtas no 77 dalībniekiem (49,7%).

Aptaujas rezultāti
1. Kāda veida Starptautiskās sadarbības pasākumā Jūs piedalījāties?

Atbildes
Kontaktseminārs

51/ 66%

Tematiskais seminārs

15/20%
7/ 9%

Konference

Studiju vizīte

4/ 5%
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2. Kāds bija apmeklētā pasākuma mērķa grupai atbilstošais izglītības sektors?
Atbildes
42/ 55%
Skolu
Profesionālās izglītības

17/ 22%

Pieaugušo izglītības

8/ 10%

Augstākās izglītības

6/ 8%

Starpsektoru

4/ 5%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

3. Vai pasākuma saturs un ieguvumi atbilda gaidītajam?
Daļēji
6%

Atbildes

Jā
94%

Absolūtais vairākums (94%) TCA dalībnieku ir pilnībā apmierināti ar apmeklētā pasākuma
saturu un ieguvumi atbilda gaidītajam. Tikai 5 no visiem respondentiem bija norādījuši,
negatīvos aspektus, kā dēļ netika sasniegts gaidītais rezultāts:
-

pasākums kopumā nepārdomāts un pavirši organizēts,
citu dalībnieku ļoti vājās angļu valodas prasmes,
kontaktsemināra tēma netika pietiekoši plaši izskaidrota,
pārāk dažādu organizāciju pārstāvniecība, “sadrumstalots” pasākums.
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4. Vai pasākuma laikā tika iegūti jauni sadarbības partneri?
Atbildes
15; 19%

62; 81%

Nē

Jā

81% respondentu pasākuma laikā ieguva jaunus sadarbības partnerus, 19% atbildējuši
noliedzoši. Iemesli, kāpēc netika iegūti jauni partneri:
-

pasākuma specifika neatbilda partneru meklēšanai (konference, studiju vizīte),
komunikācijas problēmas pēc pasākuma,
kontaktsemināru apmeklējušie skolotāji neguva savas skolas administrācijas atbalstu,
starpsektoru pasākumā nebija balansa starp sektoriem (tikai 2 augstākās izglītības
iestādes), neiespējami izveidot partnerību,
skolotāju pārstāvēto skolēnu vecuma grupu pārāk lielā atšķirība.

5. Vai kopīgi ar jauniegūtajiem sadarbības partneriem ir īstenots/ uzsākts/ plānots
Erasmus+ projekts?
Jā, īstenots/uzsākts mobilitātes projekts, kura ietvaros institūcijas darbinieki
devās darba vērošanā
Tiek plānots mobilitātes projekts, kura ietvaros institūcijas darbinieki dosies
darba vērošanā
Jā, īstenots/uzsākts mobilitātes projekts, kura ietvaros institūcijā ieradās ārvalstu
kolēģi
Tiek plānots mobilitātes projekts, kura ietvaros institūcijā ieradīsies ārvalstu
kolēģi
Jā, īstenots/uzsākts stratēģiskās partnerības projekts, kurā esam koordinatori
Tiek plānota stratēģiskā partnerība, kurā būsim koordinatori
Jā, īstenota/uzsākta skolu apmaiņas partnerība, kurā esam koordinatori
Tiek plānota skolu apmaiņas partnerība, kurā būsim koordinatori
Jā, īstenots/uzsākts stratēģiskās partnerības projekts, kurā esam partneri
Tiek plānota stratēģiskā partnerība, kurā būsim partneri
Jā, īstenota/uzsākta skolu apmaiņas partnerība, kurā esam partneri
Tiek plānota skolu apmaiņas partnerība, kurā būsim partneri
Cita veida sadarbība
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Nē, kopīgi projekti un sadarbība nav īstenota un netiek plānota

13

83% no TCA pasākumiem ir rezultējušies ar Erasmus+ mobilitātes vai stratēģiskās
partnerības projektiem. 22% no dalībniekiem savu organizāciju iesaistījuši/ vai plāno
iesaistīt vairākos projektos (mobilitātes un stratēģiskās partnerības; vairākas stratēģiskās
partnerības kā partneri; stratēģiskās partnerības projekts kā koordinatoriem un kā
partneriem; projekts jau īstenots, bet tiek plānoti jauni projekti utml).

Kā cita veida sadarbība anketās komentāros minēts:
-

uzsākts NordPlus projekts,
turpinās komunikācija un tiek pārņemta citu valstu pieredze ikdienas darbā, notiek
apmaiņa ar mācību materiāliem un metodēm,
sadarbībā ar partneriem pilnveidotas profesionālās izglītības programmas,
izveidojušies kontakti ar citiem semināra dalībniekiem no Latvijas, kā rezultātā
notiek vērtīga pieredzes apmaiņa tepat Latvijā.
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