
Програма ЄС Еразмус+ для України:
співпраця у сфері шкільної освіти

Спікер: Петро Крайнік, менеджер



Стратегічні документи у сфері 
шкільної освіти в Україні 

Закон України «Про освіту» 2017 року (зі змінами).

Постанова КМУ від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження Державного 
стандарту початкової освіти».

Матеріали НУШ, зокрема, Рекомендації до побудови внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти у ЗЗСО, розроблені Державною службою якості 
освіти. 

Концепція нової української школи 2016 р.

Детальніше про нову українську школу на сторінці МОН України. 

Діалогова платформа «Освіта України 2021: стратегічні цілі в дії»

від 18 березня 2021 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://www.youtube.com/watch?v=y7ZlwOWqjKE


Можливості участі шкіл в конкурсах

Вчителі шкіл, студенти і працівники ЗВО та VET (педагогічні) – долучитись до:

• E-Twinning та School Education Gateway: спільноти професіоналів, 
дослідників, обмін досвідом, успішними практиками, події та ресурси

ЗВО можуть залучати школи в якості партнера, або асоційованого партнера:

• Приймаюча сторона для мобільності іноземних студентів та працівників 
вищої освіти та VET

• Партнери в проєкти з Розвиток потенціалу вищої освіти та VET

• Партнери в проєкти Партнерств співпраці шкільної освіти*

• Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

*bring Value Added

Активізуйте співпрацю із закладами вищої освіти!!!

http://www.etwinning.com.ua/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


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+ держав-членів ЄС та третіх країн, асоційованих
до Програми Еразмус+ – децентралізований конкурс/ Європейське виконавче
агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Брюссель) – централізований
конкурс (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

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


Тип проєкту: 
Партнерства співпраці (Cooperation Partnerships)

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
• Забезпечення трансформації та змін (на індивідуальному, інституційному

чи галузевому рівні), що призводить до вдосконалення і нових підходів,
пропорційно контексту кожної організації



Тип проєкту: 
Партнерства співпраці (Cooperation Partnerships)

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.

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


Тип проєкту: 
Партнерства співпраці (Cooperation Partnerships)

Хто може бути координатором / заявником:

• Будь-яка організація із держав-членів ЄС та третіх країн, асоційованих до
Програми Еразмус+, може подати заявку від імені всіх організацій-
учасниць проєкту

Які організації можуть брати участь у проєкті:

• Будь-яка організація державної чи приватної форми власності із держав-
членів ЄС та третіх країн, асоційованих до Програми Еразмус+, чи третіх
країн, не асоційованих до Програми Еразмус+, може брати участь як
партнер проєкту

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

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


Тип проєкту: 
Партнерства співпраці (Cooperation Partnerships)

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

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

• Партнерства співпраці є транснаціональним проєктом і включають
щонайменше три організації з трьох різних держав-членів ЄС та третіх
країн, асоційованих до Програми Еразмус+

• 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

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


Тип проєкту: 
Партнерства співпраці (Cooperation Partnerships)

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 та 31 грудня того ж 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

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627


Конкурси – шкільна освіта

KA220-SCH

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627


The School Education Gateway (SEG) 
відкрита платформа



The School Education Gateway (SEG)

• 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

• 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.

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



The School Education Gateway (SEG)

• SEG пропонує 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; навчальні матеріали, навчальні посібники та
Європейський інструментарій для шкіл; інформацію 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 якщо є відкритими для країн.



Онлайн-платформа для шкільної освіти

Посилання тут

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


eTwinning



eTwinning

• eTwinning - це спільнота вчителів від дошкільних до середніх шкіл,
викладачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та
викладачів педагогічних закладів освіти, 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+.



eTwinning

• Вчителі та заклади освіти, які беруть участь у eTwinning, отримують
підтримку від своїх Національних служб підтримки (NSS). Це
організації, призначені компетентними національними органами.
Вони допомагають закладам освіти 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.



Онлайн-платформа eTwinning

Посилання тут

https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries.cfm


eTwinning Plus в Україні



eTwinning Plus

• 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 Neighbourhood Policy
(Європейської політики сусідства). Ключовою ціллю ЄПС є поглиблення
відносин між державами-членами ЄС та країнами-сусідами.

• Деталі за посиланням тут

• У країнах, залучених до Європейської політики сусідства, локальну
підтримку проєкту надають Partner Support Agencies (Партнерські
агентства підтримки).

http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-take-etwinning-plus/


eTwinning Plus

• Партнерське агентство підтримки програми в Україні 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

• Деталі щодо eTwinning Plus за посиланням тут

• Сторінка у соціальній мережі

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


eTwinning Plus

Як зареєструватися:

• Для приєднання до програми потрібно перейти за посиланням тут

• Уважно прочитайте покрокову інструкцію з реєстрації та пройдіть
відповідні кроки тут

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

• Також є можливість знайти проєкт за темою, яка цікавить, на форумі
порталу, у просторі TwinSpace

https://www.etwinning.net/en/pub/preregister.cfm
https://drive.google.com/file/d/1KK6o-ho_Om5JVK2UW9bwlQHfHaI1VNWl/view
https://twinspace.etwinning.net/about


Веб-сайт eTwinning Plus в Україні

Посилання тут

http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-take-etwinning-plus/


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

Корисні джерела:

• Керівництво до Програми/Erasmus+ Programme Guide та інші матеріали
• Портал Erasmus+ and European Solidarity Corps
• The School Education Gateway (SEG) – відкрита платформа
• eTwinning
• eTwinning Plus в Україні
• Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА)
• Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries.cfm
http://www.etwinning.com.ua/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
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.: +38 044 286 66 68, +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел./факс:+38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

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