
Інклюзія в пріоритетах Програми 
ЄС Еразмус+

Спікер: Петро Крайнік, експерт напряму Жан Моне



Платформа результатів проєктів:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

СФЕРИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (Key 
Action)

КА1: 
Mobility/ 

навчальна 
мобільність

KA2: Cooperation
among 

organisations and 
institutions/

Співпраця

КА3: 
Support to 
reforms/ 

Підтримка 
реформ

Jean 
Monnet 
Action/ 

Жан Моне

Вища 
освіта

ОСВІТА: 
шкільна освіта, 

професійна 
(професійно-технічна) та 

фахова передвища
освіта, 

вища освіта, 
освіта дорослих

ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА

МОЛОДЬ СПОРТ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


Міжнародний вимір 
Програми Еразмус+ 2021-2027 рр.

Країни-члени Еразмус+ 
=> держави-члени ЄС 
та треті країни, 
асоційовані до Програми 
Еразмус+

Країни-партнери Еразмус+ 
=> треті країни, 
НЕ асоційовані до 
Програми Еразмус+



КРАЇНИ-ЧЛЕНИ* КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ**

Держави-члени ЄС (27):

Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, 

Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, 

Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 

Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

Треті країни, 

асоційовані до Програми (6):

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Північна Македонія, Сербія, Туреччина

*Держави-члени ЄС, треті країни, асоційовані до Програми

Треті країни світу,

не асоційовані до Програми (incl. the UK)

14 Регіонів!!!

Регіон 2: Східне Партнерство (6) Азербайджан, 

білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 

територія України (визнана міжнародним правом)

**треті країни, не асоційовані до Програми

Країни учасниці Програми ЄС Еразмус+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries



Поняття інклюзії в Керівництві до Програми

Конкретні цілі Програми ЄС Еразмус+

• сприяти навчальній мобільності індивідуальних осіб і груп, а також
співпраці, якості, інклюзії та рівності, досконалості, творчості та
інноваційності на рівні організацій та політики у сфері освіти та навчання;

• сприяти інформальній та неформальній навчальній мобільності та активній
участі молоді, а також співпраці, якості, інклюзії, творчості та інноваціям на
рівні організацій та політики у сфері молоді;

• сприяти навчальній мобільності спортивного персоналу, а також співпраці,
якості, інклюзії, творчості та інноваціям на рівні спортивних організацій та
спортивної політики.

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide, С.6

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources/programme-guide_en


Поняття інклюзії в Керівництві до Програми

Пріоритети Програми ЄС Еразмус+

• Інклюзія та різноманітність – один із ключових пріоритетів
Програма спрямована на сприяння рівним можливостям і доступу, інклюзії, різноманітності та справедливості в усіх
своїх діях. Організації та самі учасники з меншими можливостями знаходяться в центрі цих цілей, і з огляду на це
Програма надає механізми та ресурси в їхнє розпорядження. Розробляючи свої проекти та діяльність, організації
повинні мати інклюзивний підхід, роблячи їх доступними для різного кола учасників.

У третіх країнах, не асоційованих до Програми, Представництва ЄС та – де вони існують – національні офіси Erasmus+ 
(NEO) або Координаційні центри Еразмус+ також є ключовими діячами для наближення Програми до цільових груп, на 
які спрямована Стратегія інклюзії та різноманітності/ Implementation guidelines - Erasmus+ and European Solidarity 
Corps Inclusion and Diversity Strategy.

Стратегію інклюзії та різноманітності розроблено для реалізації цих принципів, вона охоплює всі сфери Програми, щоб
підтримати легший доступ до фінансування для більшого кола організацій та краще охопити більше учасників з
меншими можливостями. Вона також створює основу для тих проєктів, які підтримуються в рамках Програми, які
мають намір працювати над питаннями інклюзії та різноманітності. Ця Стратегія має на меті допомогти подолати
перешкоди, з якими можуть зіткнутися різні цільові групи у доступі до таких можливостей у Європі та за її межами.

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide, С.7

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy?msclkid=ed079aebd06c11ecb5f75e47f51617ae
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources/programme-guide_en


Поняття інклюзії в Керівництві до Програми

Пріоритети Програми ЄС Еразмус+

• Інклюзія та різноманітність – один із ключових пріоритетів
Програма зазначає багато перешкод, які не вичерпуються переліком у Керівництві до Програми: інвалідність,
проблеми зі здоров'ям, перешкоди, пов'язані з освітою та системами навчання, культурна різноманітність, соціальні,
економічні, географічні бар'єри та такі, що пов'язані з дискримінацією.

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide, С.7

Цей пріоритет пронизує всю Програму Еразмус+ в її сферах та ключових напрямах діяльності, зокрема в навчальній
мобільності в межах різних рівнів освіти та впровадженні освітніх проєктів з розвитку потенціалу, проєктів Жан Моне та
інших.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources/programme-guide_en


Питання інклюзії для переміщених осіб

Виклики перед Україною та міжнародними партнерами,
пов'язані з повномасштабним вторгненням росії в Україну:

• Інклюзія, навчання та соціальна підтримка для внутрішніх та
зовнішніх переміщених осіб.

• Формальна та неформальна освіта, збереження прав та
цінностей людини, соціальна згуртованість, формування
інклюзивного середовища в умовах війни.



Про допомогу ЄС за напрямом мобільності для України

Вебінар «Виняткові заходи щодо інтеграції освітян України за
проєктами з мобільності у вищій освіті в Європі за Програмою
Еразмус+ на період війни в Україні» (17.05.22, онлайн)

Національний Еразмус+ офіс в Україні запрошує всіх, хто має таку можливість,
за умови відносної безпеки, взяти участь у вебінарі – інформація на сайті.

Реєстрація обов'язкова. Форма для участі відкрита до 15:00 16 травня 2022 р.
Підтвердження щодо участі разом з посиланням на платформу Zoom буде надіслано до
18:00 16 травня 2022 р.

https://erasmusplus.org.ua/novyny/4188-vebinar-vyniatkovi-zakhody-shchodo-intehratsii-osvitian-ukrainy-za-proiektamy-z-mobilnosti-u-vyshchii-osviti-v-yevropi-za-prohramoiu-erazmus-na-period-viiny-v-ukraini-170522-onlain.html
https://forms.gle/kQUak8hnxeu6VLTcA


Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА, НЕО в Україні та інших 
партнерів. Малюнки взято з відкритих ресурсів Інтернет 

Ресурси та корисні джерела:

• Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
• Платформа результатів проєктів ЄС: Erasmus+ projects results
• Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.
• База проєктів в Україні: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-

proektiv.html
• Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС)

#ErasmusPlus #ErasmusUA #ErasmusPlus35yearsUkraine #StandUpWithUkraine #ErasmusJointForces

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/


Бажаємо успіхів!
Запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 

E-mail: office@erasmusplus.org.ua

Facebook: NEOinUkraine

Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
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