Pieaugušo izglītības programma
Liene Gailīte
Starptautiskās sadarbības
programmu
nodaļas vecākā projektu vadītāja
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Pieaugušo izglītības programmas mērķi ir:
- Stiprināt pieaugušo pamatkompetences un attīstīt visa
veida pieaugušo formālo un neformālo izglītību
- Atbalstīt pieaugušo izglītību ceļā uz moderno sabiedrību
- Stiprināt saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi
Mērķu sasniegšanai programma atbalsta sadarbības tīklu un
partnerības starp pieaugušo izglītībā iesaistītām iestādēm
(izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, organizācijām, t.sk.
nevalstiskajām organizācijām) veidošanu

Mērķa grupa ir pieaugušo izglītībā iesaistītie – lēmumu
pieņēmēji, skolotāji, lektori, mentori, u.c., kā arī pieaugušo
mācību programmu dalībnieki.
Pieteikt projektus var
Izglītības iestādes, organizācijas, institūcijas, kas strādā ar
pieaugušo izglītības jautājumiem, formālo, neformālo un
interešu izglītību
 Interešu
un neformālās izglītības institūcijas, kas izglīto
darbam vai sociālajai dzīvei


Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, speciālās
izglītības iestādes, sociālie partneri un nevalstiskās
organizācijas
 Uzņēmumi, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā
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Pieaugušo izglītības programma atbalsta
Mobilitātes aktivitātes



sagatavošanas vizītes
skolotāju un cita pedagoģiskā
pieredzes apmaiņas braucienus



pieaugušo audzēkņu apmaiņas braucienus



! Vismaz 1 partneris no citas programmas dalībvalsts

! Finansē 100% apmērā no Nordplus līdzekļiem

personāla

Sagatavošanas vizītes
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) (maksimāli 2 vizītes 2 personām līdz 5 dienām)
Nosacījumi

Aktivitātes īstenošanas laiks – ne vairāk kā 5 darba dienas (tai skaitā
laiks ceļā)

Ne vairāk kā 2 cilvēki no institūcijas

Ne vairāk kā 2 sagatavošanas vizītes viena projekta ietvaros

Finansējums uzņemošajam partnerim netiek piešķirts

Skolotāju un cita pedagoģiskā personāla pieredzes
apmaiņas braucieni
Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta pieaugušo izglītībā iesaistīto skolotāju un
pedagoģiskā personāla dalība mācību kursos, mācības vai pasniegšana
partnera institūcijā ar mērķi dalībniekiem gūt jaunas profesionālās
iemaņas un gūt ieskatu citu valstu kultūrā/mācīšanās tradīcijās
Nosacījumi

Aktivitātes īstenošanas laiks – ne mazāks kā 5 darba dienas (neskaitot
laiku ceļā), vizītes jāīsteno 1 gada laikā

Ne vairāk kā 2 cilvēki no institūcijas

Detalizēta vizītes programma, mērķi un sasniedzamie rezultāti

Vizīte tikai partnera iestādē

Var paredzēt atkārtotas vizītes

Apmaiņa var tikt īstenota kāda tīkla ietvaros

Piedalās tikai pasniedzēji, skolotāji, pieaugušo mācību procesā
iesaistītie

Pieaugušo audzēkņu apmaiņa
Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīti pieaugušo audzēkņu apmaiņas braucieni
ar mērķi dalībniekiem iegūt jaunas kompetences un/vai profesionālās
iemaņas, gūt ieskatu citu valstu kultūrā/mācīšanās tradīcijās
Nosacījumi

Aktivitātes īstenošanas laiks – ne mazāks kā 5 darba dienas,
neskaitot laiku ceļā, vizītes jāīsteno 1 gada laikā

Vizītes laikā audzēkņi piedalās uzņemošās institūcijas mācību
procesā kopā ar tās audzēkņiem

Vizīte var tikt īstenotā arī kā darba prakse

Detalizēta vizītes programma, mērķi un sasniedzamie rezultāti

Vizīte tikai partnera iestādē

Var paredzēt atkārtotas vizītes

Apmaiņa var tikt īstenota kāda tīkla ietvaros

Īpašos gadījumos var pieteikt arī līdzbraucoša pasniedzēja vizīti

Pieaugušo izglītības programma atbalsta
Sadarbības tīklu aktivitātes:

 tematisko tīklu projekti (Thematic Networks)- paredz partneru sadarbību noteiktas
tematikas/problēmas ietvaros, sadarbības pamatā
ir pieredzes
un zināšanu
apmaiņa. Šāda projekta mērķis – jauna izpratne un idejas par noteikto
tēmu/problēmu
 attīstības projekti (Development projects)– partneru kopīgs darbs pie jaunu
apmācības moduļu, kursu, mācību metožu, materiālu izveides ar mērķi uzlabot
pieaugušo apmācību pieejamību un kvalitāti
 plānošanas projekti (Mapping projects) – atbalsta informācijas vākšanu un analīzi,
jaunu ideju/zināšanu ģenerēšanu ar mērķi definēt attīstības vajadzības un nākotnes
iniciatīvas pieaugušo izglītībā; rezultējas jaunās projektu idejās

! Vismaz 2 sadarbības partneri no dažādām programmas dalībvalstīm
! Projekta ilgums – līdz 3 gadiem
!Finansējums no Nordplus līdzekļiem 75% apmērā, 25% iestādes līdzfinansējums

Pieaugušo izglītības programmas finansējums (I)
Mobilitātes aktivitāšu ietvaros tiek segti:
 ceļa izdevumi saskaņā ar noteiktajiem ierobežojumiem
Valsts

Maksimālā summa ceļa
izdevumiem (eiro)

Uz un no Grenlandes

1300

Uz un no Farēru salām, Islandes

660

Uz un no Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas
un Ālandu salām

330

Savas valsts ietvaros, vairāk nekā 500 km (līdz tuvākajai lidostai mazāk kā 250 km)

150

 uzturēšanās izdevumi saskaņā ar noteiktajiem ierobežojumiem
Maksimālā summa
dienā (eiro)

Maksimālā summa
nedēļā (eiro)

Maksimālā summa
mēnesī (eiro)

Tautskolas studenti

20

70

200

Pieaugušie audzēkņi

40

160

480

Skolotāji, pedagoģiskais personāls

70

355

1065

Pieaugušo izglītības programmas finansējums (II)
•Sadarbības projektu aktivitāšu ietvaros tiek līdzfinansēti:
 ceļa izdevumi
 uzturēšanās izdevumi
 administrēšanas izmaksas (līdz 5% no projekta kopējām
izmaksām)
 citas ar projekta īstenošanu saistītas izmaksas (informatīvie materiāli,
projekta interneta vietnes izveide, semināru, konferenču izmaksas,
tulkošanas izdevumi, utt.)

! Projektiem ar budžetu virs 10 000 eiro jāiesniedz detalizēts budžets
excel formā
! Finansējums no Nordplus līdzekļiem 75% apmērā, 25% pašu
finansējums
! Dalībniekiem ar īpašām vajadzībām iespējams 100% Nordplus
finansējums

Pieaugušo izglītības programmas finansējums (III)
Neattiecināmās izmaksas:

 ar projektu nesaistīti izdevumi
 biroja aprīkojuma iegāde (datortehnika, iekārtas
u.c.)
 ar dalībniekiem, kas nav programmas dalībvalstu
pārstāvji, saistītie izdevumi
 izdevumi, kas radušies ārpus programmas
dalībvalstu teritorijas
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Pieaugušo izglītības programmas finansējums (IV)
Līgums par finansējuma saņemšanu tiek slēgts starp
pieteicēju un galveno programmas administratoru –
Dānijas Augstākās izglītības aģentūru Agency for
Higher Education(www.ui.dk)
Piešķirtais finansējums tiek izmaksāts projekta
koordinējošajai iestādei divos maksājumos - 80%
avanss 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, 20%
pēc gala atskaites apstiprināšanas
Projektiem, kam piešķirtais finansējums nepārsniedz
10 tūkstošus eiro, tiek izmaksāts avanss 100%
apmērā

Projektu iesniegumu vērtēšana
• Vērtēšanas kritēriji
– Atbilstība programmas mērķiem (Relevance)
– Mērķi un saturs (Objectives and Content)
– Organizācija un īstenošanas kapacitāte
(Organization and implementation capacity)
– Projekta rezultātu izplatīšana (Dissemination of
project results)
Katru projekta iesniegumu vērtē 2 neatkarīgi vērtētāji
Lēmums par atbalstu projektam tiks paziņots līdz
2014.gada 1.jūnijam

Cita svarīga informācija
Projektu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 3.marts
Projektu valoda – angļu valoda
Detalizēta informācija par Nordplus programmas
nosacījumiem atrodama aktualizētajā rokasgrāmatā, kas
ievietota šeit:
http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/about_nordplus

Projektu iesniegumi iesniedzami elektroniski, izmantojot
jauno sistēmu Espresso, kas atrodama šeit:
http://espresso.siu.no/espresso

Paldies par uzmanību!
Liene Gailīte
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