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Співпраця між організаціями та інституціями Ключовий напрям діяльності 2 (КА2): /  
COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS (KEY ACTION 2): 

Тип проєкту: Партнерства співпраці (Cooperation Partnerships) 

Яке агентство координує: Національні агентства Еразмус+ країн-членів1 Програми 
Еразмус+ – децентралізовано/  Європейське виконавче агентство з питань освіти та 
культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано (для європейських НУО). 

Проєкт спрямований на: 

- принаймні один горизонтальний пріоритет  
та/або 
- принаймні один профільний пріоритет у відповідній сфері (для шкіл – сфера освіти) 

Деталі щодо пріоритетів у Керівництві до Програми, С.199-200; 202-203 

Цілі напряму: 

- Підвищення якості роботи, діяльності та практики залучених організацій та установ, 
відкриття для нових суб'єктів, які зазвичай не включені до сфери 
- Нарощування спроможності організацій працювати на транснаціональному рівні та між 
секторами 
- Вирішення загальних потреб та пріоритетів у галузі освіти, професійної підготовки, 
молоді та спорту 
- Забезпечення трансформації та змін (на індивідуальному, інституційному чи 
галузевому рівні), що призводить до вдосконалення і нових підходів, пропорційно 
контексту кожної організації. 

Тривалість проєкту: від 12 до 36 місяців 

Макс. розмір гранту: 3 окремих фіксованих суми: 120 000, 250 000 чи 400 000 євро.  

Заявники обиратимуть одну між 3-ома попередньо визначеними сумами відповідно до 
діяльності, та результатів – фіксована сума гранту.  
Деталі у Керівництві до Програми, С.214 

Співфінансування: 

Проєкт має дотримуватися принципу співфінансування, тому очікувана загальна вартість 
проєкту повинна бути вищою, ніж фіксована сума гранту. 

Хто може бути координатором / заявником? 

Будь-яка організація, заснована у країні-члені Програми, може подати заявку від імені 
всіх організацій-учасниць проєкту. 

Які організації можуть брати участь у проєкті? 

Будь-яка організація державної чи приватної форми власності, заснована у країні-члені, 
або країні-партнері Програми2, може брати участь як партнер проєкту (дивіться розділ 

«Країни-учасниці» в частині А Керівництва до Програми). 

                                                           
1 Держави-члени ЄС та треті країни, асоційовані до Програми Еразмус+ (33 країни) 

2 Треті країни, не асоційовані до Програми Еразмус+ 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf


Програми ЄС Еразмус+ для шкільної освіти 2021-2027 рр. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 

  

Information is prepared by the EU-funded Project “Network of the National Erasmus+ Offices and HEREs – Ukraine” in the period of 2014-2021.  

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Партнерства співпраці можуть також залучати асоційованих партнерів (Деталі 
у Керівництві до Програми, С.208). 

Україна (Регіон 2) може бути партнером проєкту за умови, якщо участь організацій з 
України приносить істотну додаткову вартість проєкту (justified value added). 

Виняток: організації з Білорусі (Регіон 2) не мають права брати участь у цьому напрямі. 

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: 

Партнерства співпраці є транснаціональним проєктом і включають щонайменше три 
організації з трьох різних країн-членів Програми. 

Організації з країн-партнерів Програми, можуть бути залучені як партнери (а не як 
заявники), якщо їх участь приносить істотну додаткову вартість проєкту та за дотримання 
умови мінімальної участі трьох організацій з трьох різних країн-членів Програми. 

Усі організації-учасниці повинні бути зареєстровані для участі в Програмі. Деталі щодо 
реєстрації на порталі Funding&Tender Opportunities Portal та Erasmus+ and European 
Solidarity Corps Portal дивіться за посиланням тут.  

Деталі в Керівництві до Програми, С.214 

Коли подавати заявку? 

 Для партнерств співпраці в сфері освіти, поданих будь-якою організацією в цій сфері, 
окрім європейських НУО: до 23 березня. 12:00:00 (опівдні за часом Брюсселю) для 
проєктів, що починаються між 1 вересня того ж року та 31 грудня наступного року. 

Можливий також додатковий дедлайн для другого раунду подання заявок (залежить від 
ініціативи Національних агентств Еразмус+): Заявники повинні подати проєктну заявку 
на конкурс до 04 жовтня 12:00:00 (опівдні за часом Брюсселю) для проєктів, що 
починаються між 1 січня та 31 серпня наступного року.  

Деталі про конкурс, завантаження та подання заявок на Порталі Еразмус+ та ЄКС: 
KA220-SCH  

Європейські НУО – апліканти повинні подати заявку на конкурс до 23 березня 17:00:00 
(за часом Брюсселю). 

Деталі про конкурс, завантаження та подання заявок на Funding&Tender Opportunities 
Portal: ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO  

Довідково – школи з України можуть бути також партнерами проєктів з розвитку 
потенціалу вищої освіти, приймати іноземних студентів на практику та бути цільовою 
групою для проєктів Жан Моне. Рекомендуємо налагодити співпрацю із ЗВО України й 
інших країн та долучатись до їх ініціатив. Фінансується: оплата праці та мобільність для 
участі у заходах проєктів. 

Платформа результатів проєктів – за посиланням тут. 

Звертайтесь за консультаціями до Національного Еразмус+ офісу в Україні – тут 

The School Education Gateway (SEG) – відкрита платформа 

Шкільний портал – це європейська онлайн-платформа для шкільної освіти, яка зараз 
доступна 23 мовами ЄС і має на меті забезпечити все, що потрібно вчителям з точки зору 
інформації, навчання та професійного розвитку, колегіальної підтримки та створення 
мереж, спільних проєктів та можливостей мобільності, розуміння політики тощо.  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3872-infosesiia-erazmus-svne-dlia-novachkiv-141221-r-on-lain.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://erasmusplus.org.ua/
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Окрім спільноти вчителів, цільова база користувачів SEG включає всі сторони, які беруть 
участь у заходах за Програмою Еразмус+, такі як: школи та інші суб'єкти та організації 
освіти; політики та національні органи влади; НУО; підприємства; і т. д.  

Оскільки це загальнодоступний веб-сайт, до нього може отримати доступ будь-хто в 
Інтернеті (тобто також із країн, що не входять до ЄС).  

Очікується, що це широке охоплення покращить зв'язок між політикою та практикою 
європейської шкільної освіти, а також допоможе просувати політику, засновану на 
реальності того, що відбувається в школах, і того, що потрібно ринку праці. 

SEG пропонує широкий спектр вмісту, наприклад, найкращі практики європейських 
проєктів; щомісячні дописи в блозі та відео-інтерв’ю європейських експертів з шкільної 
освіти; онлайн-курси для вчителів, які допоможуть вирішити актуальні виклики в класі; 
такі ресурси, як навчальні матеріали, навчальні посібники та Європейський 
інструментарій для шкіл; інформація про політику шкільної освіти; актуальні новини та 
події; тощо. Він пропонує спеціальні інструменти для підтримки вчителів та шкільного 
персоналу у пошуку можливостей професійної підготовки та мобільності (виїзні курси, 
стажування на робочому місці, викладацькі завдання, прийом школою іноземних 
студентів на практику/стажування  чи молодих людей з метою волонтерства тощо), які 
можуть фінансуватися в рамках Еразмус+ КА 1: 

• Інструмент Еразмус+ "Каталог курсів" (для очних навчальних можливостей); 

• Інструмент Еразмус+ "Можливості мобільності" (для мобільності вчителів КА1) 

• Деталі за посиланням: http://schooleducationgateway.eu 

Керівництво до Програми, С.23 

 

eTwinning 

• eTwinning - це спільнота вчителів від дошкільних до середніх шкіл, що розміщується на 
безпечній платформі, доступній лише для вчителів, перевірених національними 
органами влади. Учасники можуть брати участь у багатьох видах діяльності: виконувати 
проєкти з іншими школами та класами; дискусії з колегами та розвиток професійних 
мереж; участь у різноманітних можливостях професійного розвитку (в Інтернеті та 
безпосередньо); тощо. eTwinning фінансується за ключовим напрямом діяльності 2 
Програми ЄС Еразмус+. 

• Вчителі та школи, які беруть участь у eTwinning, отримують підтримку від своїх 
Національних служб підтримки (NSS). Це організації, призначені компетентними 
національними органами. Вони допомагають школам у процесі реєстрації, пошуку 
партнерів та проєктної діяльності, здійснюють промоцію діяльності, вручають відзнаки і 
знаки якості та організовують заходи з професійного розвитку вчителів. 

• Національні служби підтримки координуються Центральною службою підтримки (CSS), 
яка також відповідає за розвиток Інтернет-платформи eTwinning та організацію заходів з 
професійного розвитку вчителів на європейському рівні. 

Детальна інформація доступна за посиланням тут: Керівництво до Програми, С.24  

Можливості в межах eTwinning в Україні 

eTwinning Plus в Україні http://www.etwinning.com.ua/ 

http://schooleducationgateway.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf
https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries.cfm
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf
http://www.etwinning.com.ua/
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• eTwinning Plus – це робочий простір програми eTwinning в рамках ініціативи Східного 
Партнерства Європейського Союзу. 

• Онлайн-мережу eTwinning Plus було створено з метою залучення до проєкту сусідських 
країн ЄС в межах European Neighborhood Policy (Європейської політики сусідства). 
Ключовою ціллю ЄПС є поглиблення відносин між державами-членами ЄС та країнами-
сусідами. Деталі за посиланням тут. 

Локальну підтримку проєкту надають National Support Services (Національні служби 
підтримки) – в країнах, що є членами чи кандидатами на вступ до ЄС, або членами 
Європейської асоціації вільної торгівлі; та Partner Support Agencies (Партнерські 
агентства підтримки) – в країнах, залучених до Європейської політики сусідства. 

Партнерське агентство підтримки програми номінується Міністерством освіти і науки 
України. PSA (Партнерське агентство) в Україні сприяє реалізації програми: популяризує 
ідею eTwinning, надає навчальну та технічну підтримку школам-учасницям, організовує 
спеціальні тренінги для вчителів. 

Деталі щодо країн –учасниць тут.  

Джерело та деталі за посиланням тут. 

Сторінка у соціальній мережі: https://uk-ua.facebook.com/etwinningukraine 

 Як зареєструватися? 

Для приєднання до програми потрібно перейти за посиланням тут. 

Уважно прочитайте покрокову інструкцію з реєстрації та пройдіть відповідні кроки: 

https://drive.google.com/file/d/1KK6o-ho_Om5JVK2UW9bwlQHfHaI1VNWl/view  

При реєстрації забороняється використовувати емейли з російськими доменами. 

Реєстрація учнів в онлайн-мережі Програми відбувається офіційно через вчителів чи 
інших представників колективу школи. Вчитель, або інші працівники шкіл-учасниць, 
залучені до проєкту як куратори, реєструють учнів на TwinSpace (куди вчителі 
потрапляють після отримання запрошення в міжнародний проєкт). 

Перші кроки роботи з eTwinning Plus після реєстрації: 

Розмістіть на порталі детальну інформацію про себе (які теми проєктів вас найбільше 
цікавлять та ін.), школу й учнів, додайте свої фото. Далі ви можете або приєднатися до 
проєкту, ідея якого вам сподобалася, або зареєструвати власний. Щомісяця PSA Ukraine 
проводить безкоштовні вебінари для нових учасників програми. 

Приклади проєктів: http://etwinning.com.ua/ukrajina-v-etwinning-plus/naycikavishi-
proekti/  

Деталі за посиланням тут.  

Пошук партнерів та приєднання до їхніх проєктів: 

Вчитель може шукати інших ітвінерів, заводити з ними дружбу та пропонувати свою 
участь в проєкті за допомогою обміну повідомленнями. 

Також він має можливість знайти проєкт за темою, яка його цікавить, на форумі порталу, 
у просторі TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/about. 

Джерело та деталі за посиланням тут. 

http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-take-etwinning-plus/
http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-take-etwinning-plus/
http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-take-etwinning-plus/
https://uk-ua.facebook.com/etwinningukraine
https://www.etwinning.net/en/pub/preregister.cfm
https://drive.google.com/file/d/1KK6o-ho_Om5JVK2UW9bwlQHfHaI1VNWl/view
http://etwinning.com.ua/ukrajina-v-etwinning-plus/naycikavishi-proekti/
http://etwinning.com.ua/ukrajina-v-etwinning-plus/naycikavishi-proekti/
http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/faq/#59
https://twinspace.etwinning.net/about
http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/faq/#59

