Projektu pieteikumu aizpildīšanas
seminārs
Sagatavošanas vizītēm
Jauniešu izglītības, Pieaugušo izglītības un
Ziemeļvalstu valodu programmas
2017.gada 15.septembrī
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Starptautisko sadarbības programmu
nodaļas vadītāja Sintija Šmite
vecākā projektu vadītāja Irīna Stoļarova

Nordplus 2018-2022
 Ziemeļu Ministru padomes programma Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu sadarbībai izglītības jomā, kas
turpina Nordplus programmu 2012-2017

5 apakšprogrammas:
Jauniešu programma
Augstākās izglītības programma
Pieaugušo izglītības programma
Horizontālā programma
Ziemeļvalstu valodu programma
 Būtisku izmaiņu programmā/apakšprogrammās nav,
izņemot Ziemeļvalstu valodu programmu.

Nordplus programmas mērķi
 stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu izglītības institūciju sadarbību
izglītības jomā, veicinot zināšanu ieguvi,
apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu;
 uzlabot
un
ieviest
jauninājumus
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības
sistēmās;
 sniegt ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā
mūžizglītības attīstībā;
 veicināt Ziemeļvalstu kultūru un valodu
apguvi, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni.

Nordplus dalībvalstis un
aktivitātes
Dalībvalstis

Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande
un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande,
Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.
Atbalstu piešķir šādiem projektu veidiem:
Mobilitātēm
Projektiem
Tīklojumiem
! Sagatavošanas vizītes ir viens no
Mobilitātes projektu veidiem!

Nordplus 2018-2022

Jauninājumi
2018.gada Nordplus projektu konkursu plāno
izsludināt 2017.gada 1.novembrī (projektu
iesniegšanas termiņš 2018.gada 1.februāris)
Izmaiņas Ziemeļvalstu valodu programmā
Uzsvars uz bēgļu un patvēruma meklētāju
integrāciju
Jauns Nordplus logotips
Nordplus 2018-2022 rokasgrāmata tiks
publicēta www.nordplusonline.org un
www.viaa.gov.lv pēc konkursa izsludināšanas

Nordplus atbildīgās
institūcijas
Nordplus atbildīgā administrējošā iestāde – Dānijas
Augstākās izglītības un zinātnes ministrija – ieceļ
Ziemeļvalstu Ministru padome
Nordplus apakšprogrammu galvenie administratori, kas
nodrošina projektu pieteikumu vērtēšanu, finansējuma
līgumu noslēgšanu, uzraudzību, ir Nacionālās aģentūras no:






Dānijas – Pieaugušo izglītības programma
Norvēģijas - Horizontālā programma
Zviedrijas – Jauniešu programma
Somijas – Augstākās izglītības programma
Islandes – Ziemeļvalstu valodu programma

Lēmumu par Nordplus finansējuma piešķiršanu projektiem
pieņem Nordplus programmas komiteja, kuras sastāvā ir
visu programmas valstu amatpersonas.
Valsts izglītības attīstības aģentūra – Nordplus nacionālais
informācijas birojs Latvijā, Nordplus programmas
līdzadministrators

Pieteikumu sagatavošanas vizītēm
vispārējie nosacījumi (I)
 Sagatavošanas vizītes paredzētas, lai potenciālie projektu
iesniedzēji tiktos ar potenciālajiem partneriem (uz projekta
iesniegšanas laiku tiem jābūt zināmiem!!!) un sāktu plānot
projektu, gatavotu projekta pieteikumu (projekta idejai
jābūt skaidrai)
 Pieteikumus sagatavošanas vizītēm iespējams iesniegt tikai
Nordplus Junior, Nordplus Adult un Nordplus Nordic
Language apakšprogrammās
 Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 2.oktobris
 Pieteikums ir jāaizpilda angļu valodā
 Projektu pieteikumi jāaizpilda un jāiesniedz, izmantojot
tiešsaistes sistēmu Espresso:
https://espresso.siu.no/espresso/login?0

Pieteikumu sagatavošanas vizītēm
vispārējie nosacījumi (II)
 Sagatavošanas vizītē piedalās kā minimums divas
izglītības iestādes/organizācijas no divām dažādām
Nordplus programmas valstīm
 Sagatavošanas vizītes maksimālais ilgums ir 5
dienas, ieskaitot laiku ceļā
 Maksimāli viena sagatavošanas vizīte ar maksimums
2 dalībniekiem no katras organizācijas/valsts
 Sagatavošanas vizītēm Nordplus sedz 100% ceļa
saskaņā ar likmēm un uzturēšanās izdevumus (70
EUR dienā)
 Sagatavošanas vizīte īstenojama līdz 2017/2018
mācību gada beigām (2018.gada 31.maijs)

Pieteikumu sagatavošanas vizītēm
vispārējie nosacījumi (III)
 Uzņemošai institūcijai nekādi izdevumi saistībā ar
sagatavošanas vizītēm netiek segti!!!
 Pieteikumā iekļaujams detalizēts vizītes darba
plāns (schedule)
 Pieteikumā norādāmi konkrēti vizītes
sasniedzamie mērķi attiecībā uz nākotnē plānoto
projektu (kādi ir vizītes sagaidāmie rezultāti)
 Pieteikumam jāpievieno organizācijas
paraksttiesīgās personas parakstīta Nodomu
vēstule (Letter of Intent) par koordinatoru un par
katru partneri (Letter of Intent izveido Espresso
sistēmā, aizpildot pieteikuma veidlapu)

Nordplus Jauniešu programma
Mērķa grupa – skolēni/audzēkņi, skolotāji/pasniedzēji,
administrācijas darbinieki
Projektu pieteicēji:
pirmsskolas iestāde
 sākumskola/pamatskola/vidusskola
 profesionālās izglītības iestāde
 kultūras skolas (mūzikas un mākslas skolas), kas īsteno valsts
apstiprinātu programmu


! Cita veida iestādes, kas ir saistītas ar mērķa grupas
apmācību, bet neīsteno valsts apstiprinātas mācību
programmas, var piedalīties kā partneri
! Kā projekta iesniedzēji/koordinatori var būt tikai formālās
izglītības iestādes (tas ir – bērnudārzi, skolas, profesionālās
izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas, kas īsteno
valsts apstiprinātas mācību programmas)

Jauniešu programmas
projektu veidi
1. Mobilitātes
– klašu apmaiņa (no 1 līdz 3 nedēļām);
– vidusskolu skolēnu apmaiņa un profesionālās izglītības skolu
audzēkņu darba prakse (no 1 nedēļas līdz 1 gadam);
– skolotāju un pedagoģiskā personāla apmaiņa (no 1 nedēļas
līdz 1 gadam);

2. Projekti
– administratīvas tikšanās projekta aktivitāšu plānošanai un
īstenošanai;
– attīstības projekti un citas aktivitātes, kas vērstas uz
pedagoģisko un didaktisko metožu attīstīšanu un pilnveidi.

3. Sadarbības tīkli
– administratīvās tikšanās, lai dibinātu un attīstītu skolu
sadarbības tīklu;
– sabiedrības informēšanas aktivitātes un projektu rezultātu
izplatīšana.

Jauniešu programmas
nosacījumi
Partneri:

•Mobilitātēm - vismaz viens sadarbības partneris izglītības iestāde no citas programmas dalībvalsts;
•Projektiem un sadarbības tīkliem - vismaz divi
sadarbības partneri - izglītības iestādes no dažādām
programmas dalībvalstīm.
Finansējumu piešķir:

•mobilitātēm 100% apmērā no mobilitātes izmaksām
saskaņā ar programmas noteiktajām standarta
(maksimālajām) likmēm ceļa un uzturēšanas
izdevumiem;
•sadarbības tīkliem un projektiem līdz 75% no plānoto
aktivitāšu izmaksām.

Nordplus Pieaugušo
izglītības programma
Mērķa grupa ir visi un jebkurš pieaugušo izglītībā
iesaistītais (formālā, neformālā, vispārējā, profesionālā
izglītība)!
Projektu pieteicēji:
 izglītības iestādes, kas iesaistītas vai nodarbojas ar
pieaugušo izglītības nodrošināšanu,
 organizācijas, kas nodarbojas ar pieaugušo izglītības
īstenošanu (asociācijas, uzņēmumi, nevalstiskās
organizācijas, un tml.)
!!! Pieaugušo izglītības programmas projektu
iesniedzēji var nebūt izglītības iestāde, bet projektā
jābūt skaidri norādītam, kā projekta iesniedzējs saistīts
ar pieaugušo izglītību, ko un kā izglītojamie iegūs no
projekta īstenošanas.

Pieaugušo programmas
projektu veidi
1. Mobilitātes
– skolotāju un cita pedagoģiskā personāla tālākizglītība
(no 5 dienām līdz 1 gadam);
– pieaugušo audzēkņu apmaiņa (no 5 dienām līdz 1
gadam).

2. Sadarbības projekti
– tematisko tīklu projekti, kas paredz administratīvas
tikšanās, lai dibinātu un attīstītu sadarbības tīklu
pieaugušo izglītības sfērā, sabiedrības informēšanas
aktivitātes, projekta rezultātu izplatīšanu;
– attīstības projekti, kas paredz jaunu moduli, kursu,
mācību metožu izveidi;
– plānošanas projekti, kas paredz iestrādes jaunu
projektu izstrādei.

Pieaugušo programmas
nosacījumi
Partneri:
Mobilitātēm - vismaz viens sadarbības partneris organizācija no citas programmas dalībvalsts;
Sadarbības projektiem - vismaz divi sadarbības
partneri - organizācijas no dažādām programmas
dalībvalstīm.
Finansējumu piešķir:
Mobilitātēm 100% apmērā no mobilitātes izmaksām
saskaņā ar programmas noteiktajām standarta
(maksimālajām) likmēm ceļa un uzturēšanas izdevumiem;
Sadarbības projektiem 100% no piešķirtā finansējuma
saskaņā ar plānotajām vienības izmaksām.

Nordplus Ziemeļvalstu valodu
programma
Programmas mērķgrupa


visi ieinteresētie Ziemeļvalstu valodu apguvē, mācīšanā, izplatīšanā
Ziemeļvalstu valodas – dāņu, somu, norvēģu, zviedru, sāmu, islandiešu,
fēriešu, grenlandiešu valoda, zīmju valoda

Atbalstāmās aktivitātes (līdz 3 gadiem):
• mācību metožu un materiālu veidošana Ziemeļvalstu valodu apguvei,
•
•
•
•
•
•

mācīšanai
sadarbība skolu mācību programmu attīstībai, iekļaujot tajās Ziemeļvalstu
valodu apguvi
projekti, kas vērsti uz sabiedrības informēšanu
konferences, semināri
projekti, kas vērsti uz terminoloģijas izstrādi un vārdnīcu sagatavošanu;
publikācijas
attīstības projekti un citas aktivitātes, kas vērstas uz pedagoģisko un
didaktisko metožu attīstīšanu un pilnveidi

Ziemeļvalstu valodu
programmas dalībnieki
Projekta iesniedzējs un sadarbības partneri:
•
•
•
•
•
•
•
•

pirmsskolas izglītības iestādes
pamatskolas
vidusskolas
profesionālās izglītības iestādes
augstskolas
zinātniskās institūcijas
nevalstiskās organizācijas
privātuzņēmumi

! Projekta iesniedzējs + 1 sadarbības partneris no divām
dažādām programmas dalībvalstīm
! Programmas finansējums līdz 75% no aktivitāšu
izmaksām.
! Pieteikumu var iesniegt arī angļu valodā

Informācijas avoti
 Programmas oficiālā mājas lapa, t.sk. partneru datu
bāze – www.nordplusonline.org
 Nordplus rokasgrāmata (2017)
http://www.nordplusonline.org/eng/Documents2/Documents

 Tiešsaistes sistēma Espresso (pieteikumu aizpildīšana
un iesniegšana) – http://espresso.siu.no/espresso
 VIAA mājas lapa – sadaļa “Nordplus” http://www.viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/par_nor
dplus/

VEIKSMI PROJEKTU IZSTRĀDĒ!
Irīna Stoļarova
Nordplus programma
tālr. 67785424
Irina.Stolarova@viaa.gov.lv

