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Програма ЄС Еразмус+: Ключовий напрям діяльності 2 – КА2.  

Розвиток потенціалу у сфері професійної (професійно-технічної)  

та фахової передвищої освіти (CBVET)  
(попередня інформація у стадії узгодження) 

Нове Керівництво до Програми ЄС Еразмус+ та оголошення про конкурси будуть 

опубліковані в листопаді 2021 року, після чого інформацію буде оновлено. 

Напрям Програми Еразмус+ CBVET підтримує модернізацію та розвиток закладів професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (VET) та освітніх систем у країнах-

партнерах відповідно до загальних пріоритетів Програми.  

Деталі напряму CBVET: Бюджет для країн Східного партнерства – 14,4 млн. євро. 

Загальні завдання напряму: посилення зв’язків між системами VET країн-членів та партнерів 

Програми та їх ринками праці; посилення зв’язків між VET та 

місцевими/регіональними/національними стратегіями і пріоритетами щодо розвитку ключових 

компетентностей; посилення спроможності організацій що надають VET освіту; наближення 

працівників, керівників та тих хто приймає рішення до вимог ринку праці; покращення знань, 

технічних, менеджерських та педагогічних компетентностей вчителів та наставників VET 

закладів; модернізація освітніх програм, розроблення нових і інноваційних курсів та посилення 

навичок працевлаштування. 

Тематичні напрями: ключові компетентності навчання впродовж життя, включаючи 

підприємницькі; навчання на робочому місці; механізми забезпечення якості; підготовка та 

професійний розвиток вчителів/наставників, визначення компетентностей перспективних для 

економічного розвитку; підтримка та розвиток зелених і цифрових компетентностей для 

трансформацій. 

Проєкти мають відповідати пріоритетам Європейської Комісії та будуть визначені конкурсні 

пріоритети. Регіональні пріоритети буде опубліковано разом з конкурсною документацією для 

регіональних проєктів. 

Усі проєкти CBVET спрямовані на розбудову спроможності та потенціалу провайдерів VET 

освіти і сприяння та реалізацію інклюзивності й різноманіття, стійкості до навколишнього 

середовища, мати цифровий вимір та розділяти спільні цінності, залученість суспільства, таким 

чином зміцнюючи відносини між освітою та ширшим соціально-економічним середовищем. 

Діяльність в межах проєкту: 

Створення і розбудова мереж та обмін досвідом; розробка навчально-методичного забезпечення 

та ресурсів; розроблення механізмів залучення приватного сектору для створення нових та 

модернізацію існуючих освітніх програм високої якості для навчання на робочому місці, 

методології, технології та ресурси для навчання та викладання; розроблення та впровадження 

міжнародних (віртуальних) обмінів працівників тощо. 

Склад партнерства (мін): 4 партнера з 3 країн: по 1 з двох різних країн-членів Програми та 2 з 

України чи іншої країни-партнера Програми. 

Заявники: будь які державні чи приватні організації, що проводять діяльність у сфері VET 

освіти з країн-членів Програми. 

Організації партнери (повні/асоційовані): будь які державні чи приватні провайдери VET 

освіти, чи представники ринку праці та інші організації, які важливі для виконання завдання 

проєкту з країн-членів та країн-партнерів Програми. 

Грант на проєкт: 100 000 – 400 000 євро (покриває 80% гранту). Тривалість: 1, 2, 3 роки 

Міжнародний інформаційний день CBVET – 8 грудня 2021 р – за посиланням тут. 

Контакти для детальних консультацій (англ.мовою) – EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-8-december-2021-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and-training_en
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