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Programa integratu bat 

(2014/2020)  

 ERASMUS + PROGRAMAREN EGITURA 

Jarduera espezifikoak: 

- Jean Monnet ekimenak 

-Kirolerako jarduerae 

Erasmus + 

 1.KA1 funtsezko 

 jarduera 
Ikaskuntzarako  

mugikortasuna 

 2.KA2 jarduera  

 giltzarria 
Lankidetza 

 3.KA3 jarduera  

giltzarria 
Politikak eraberritzea 



 

 

 

 

 

 

 

C. Bergera 

«Changing lives, opening minds» 

Edozein jarduera eskatu 

aurretik, EZINBESTEKOA DA: 

lortuPIC   (participant idenfication code /parte-

hartzailearen idnetifikazio-kodea) lortzea, 2020ra 

ARTE BALIAGARRI izango dena. 

KLICK egin PASOS PREVIOS testuan 

http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA101
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA101
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA101
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ERASMUS +-ren ESKEMA 

IKASKUNTZAREN 

arrazoiengatik pertsonen 

mugikortasuna (KA1) 

-Pertsonalaren 

mugikortasuna, irakasle, 

prestatzaile, zuzendari eta 

gazteen begiraleena batez ere. 

- Lanbide Heziketako eta goi 

hezkuntzako ikasleen 

mugikortasuna. 

- Master bateratu bat egiteko  

mugikortasuna. 

- Goi hezkuntzako 

mugikortasuna, EBko eta beste 

herrialde batzuetako 

onuradunentzat. 

-Boluntarioen programak eta 

gazteen trukaketak (Gazteria). 

Berriztapenerako eta 

praktika onak trukatzeko 

LANKIDETZA (KA2) 

- Hezkuntza- edo gazte-

erakundeen eta beste egile 

garrantzitsuenen arteko 

elkarte estrategikoak. 

- Eskala handiko elkarteak, 

hezkuntzaren eta 

prestakuntzaren eremuko 

instituzioen eta enpresen 

artean: ezagutzarako 

aliantzak eta gaitasun 

sektorialetarako aliantzak. 

-Plataforma informatikoak 

(EYP, e-Twinning, EPALE). 

- Kide diren herrialdeekiko 

lankidetza (gaitasunak 

indartzea). 

Politikak eraberritzeari 

laguntza ematea (KA3) 

-Hezkuntza, prestakuntza 

eta gazteriaren eremuetan 

ezagutza izatea. 

- Politikei laguntzeko 

ekimenak. 

-Politika europarren tresnei 

laguntza ematea. 

- Nazioarteko 

erakundeekiko eta kide 

diren herrialdeekiko 

lankidetza. 

- Inplikatutako aktoreekin 

elkarrizketa eta politikak 

eta programa sustatzea. 

 

ACCIONES ACCESIBLES A CENTROS  EDUCATIVOS 
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KA1(KEY ACTION 1).  
1. JARDUERA GILTZARRIA 

IRAKASLEEN EDO BESTE 

HEZKUNTZA PERTSONALAREN 

PRESTAKUNTZARAKO 

MUGIKORTASUNA 
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Abiapuntuko 5 ideia 

1. Ikuspegi instituzionala 

Proiektuak IKASTETXEAREN premiei /itxaropenei eman behar die erantzuna.  

Garapen europarreko plana 

2. Bi jarduera mota 

• Irakaskuntza 

• Prestakuntza 

3. Urtebetetik  2 urtekorako proiektuak 

5.Partiden araberako finantziazioa 

• Bidaia 

• Antolaketa-laguntza 

• Mantenua  

• Tasak (ikastaroak) 

• Premia bereziak /aparteko kostuak 

4.Jardueraren iraupena: 2 egunetik 2 hilabetera (bidaiak alde 

batera utzita) 

KA1  
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HELBURUAK 

Ikastetxearentzat /instituzioarentzat  

- Nazioarteko bihurtzeko estrategia garatu eta hobetzea (Garapen Europarreko 

Plana). 

- Irakaskuntza-praktika hobetzea, hezkuntza-praktika berrietara eta beste 

ikastetxe eta instituzio batzuekiko lankidetzarako irekita egongo den ingurune 

moderno eta dinamikoago bat sortzearen bidez. 

- Ikastetxearen hezkuntza-eskaintza hobetzea. 

- Pertsonal irakaslearen trebakuntza hobetzea. 

- Instituzioa den aldetik haren helburuen eta pertsonala profesionalki garatzeko 

prozesuaren planifikazio estrategikoa. 

KA1  
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HELBURUAK 

Irakasleentzat /beste irakaskuntza-pertsonalarentzat 

- Haien gaitasun profesionalak hobetzea. 

- Praktikak, politikak eta hezkuntza- eta prestakuntza-sistemak hobeto ulertzea. 

- Ikastetxeen modernizazioa eta nazioartean irekitzeko prozesua eragiteko 

gaitasun handiagoa izatea. 

- Irakatsi eta ikasteko jardueren kalitatea hobetzea. 

- Gizarte-, hizkuntza- eta kultura-aniztasuna hobeto ulertzea eta aniztasun horri 

erantzuna emateko gaitasun handiagoa izatea. 

- Gizarte-egoera ahuletako pertsonen premiei aurre egiteko gaitasun handiagoa. 

- Garapen profesionalerako aukera handiagoak izatea. 

- Atzerriko hizkuntzako gaitasunak hobetzea. 

- Eguneroko lanean motibazio eta poz handiagoa izatea. 

KA1  
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• Egituratutako ikastaroak edo 

prestakuntza-gertakariak 

• Lantokietan, enpresetan edo 

prestakuntza-instituzioetan egonaldiak 

egitea. 

- Job shadowing/ Behaketa-aldia 

- Irakaskuntza-aldia/ elkartutako 

instituzio batean prestakuntza 

 

• Iraupena: laburra ( 2 hilabete maximoa) 

PRESTAKUNTZA 

HONEN  

BALIZKO 

FORMATUAK 

KA1  
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Hauek aurkeztu daitezke: banakako proiektuak edo partzuergoak  

• Ikastetxe baten BANAKAKO PROIEKTUAK 

• Ikastetxeak bere premiak eta itxaropenak aztertzen ditu eta hezkuntza-pertsonalarentzat 

mugikortasun-proiektu bat planteatzen du, modernizazioa eta nazioarteko bihurtzea lortzea 

helburu duen garapen europarreko plan baten argitan. 

• Mugikortasunean irakaskuntza- edota prestakuntza-jarduerak sartzen ditu. 

• Bere proiektua diseinatzen du. 

• Selekzionatzeko, prestatzeko eta jarraipena egiteko neurri egokiak ezartzen ditu. 

• Ikaskuntzaren emaitzak behar bezala ezagutuko direla bermatzen du. 

• Ikastetxearen barruan ikaskuntzaren emaitzen hedapena eta erabilpena bermatzen ditu. 

 Inportantea, betiere IKUSPEGI INSTITUZIONALA, ez irakasle bakoitzaren interes 

partikularra. 

KA1  



 

 

 

 

 

 

 

C. Bergera 

«Changing lives, opening minds» 

Eskolako pertsonal irakaslearen PARTZUERGOAK 

• Partzuergoko koordinatzailea: 

• Hezkuntza-agintari bat (Hezkuntza Saila edo baliokideren bat, probintzia, lurralde edo 

antzeko Ordezkaritza, Berritzegunea … ) da eta antolaketa-lotura zuzena du proiektuan 

kide diren eskolekin. 

•  Eskaera izenpetzen du eta proiektua garatzearen arduraduna da Agentzia Nazionalean. 

• Kide guztiak identifikatuta daude eskaera aurkezteko unean. 

• Ez da bidaltzeko erakunderik. 

• Partzuergoaren kideak: 

• Bi ikastetxe edo gehiago, partzuergoko koordinatzaile gisa ari den erakundearekin 

antolaketa-lotura zuzena dutenak. 

• Irakaskuntza- edota prestakuntza-jarduerak, selekzionatzeko, prestatzeko eta jarraipena 

egiteko neurriak, emaitzen ezagutza eta partzuergoko kide bakoitzarentzat erabiltzeko era 

deskribatzen ditu proiektuak. 

• Koordinatzaileak aurkeztutako proiektuan zehazten den garapen europarreko planak 

premiak, jarduerak, aurreikusitako eragina eta eskuratutako gaitasunen integrazioa 

identifikatu eta azaltzen ditu partzuergoko kide bakoitzarentzat. 

 Ikastetxeek  proiektuak errazago kudeatzeko daude pentsatuta partzuergoak eta ikastetxeen 

premia eta itxaropenei eman behar diete erantzuna, ez zuzenean ikastetxeen liderra den 

hezkuntza-agintariarenei.  

KA1  



 

 

 

 

 

 

 

C. Bergera 

«Changing lives, opening minds» 

KALITATEARI BURUZKO IRIZPIDEAK 

Irizpidea Parametroak 

Proiektuaren garrantzia 

(gehienez ere 30 puntu) 

- Helburu garrantzitsuak 

- Garapen Europarreko Planarekin bat datozen premia eta helburuak 

- Kalitateko ikaskuntzaren emaitzak ematen ditu parte-hartzaileentzat 

- Parte hartzen duten erakundeen nazioarteko garrantzia indartzen du 

Diseinuaren eta 

proiektua gauzatzearen 

kalitatea (gehienez ere 

40 puntu) 

- Kalitatea proiektuaren fase guztietan 

- Helburu eta jardueren arteko koherentzia 

- Garapen Europarreko Planaren kalitatea 

- Pertsonala selekzionatzeko eta inplikatzeko irizpideak 

- Kalitatea kudeaketan eta jarraipenean 

- Kalitatea parte-hartzaileen prestakuntzan 

- Kalitatea  ikaskuntza-emaitzak ezagutu eta balidatzeari begira 

Eragina eta hedapena 

(gehienez ere 30 puntu) 

- Ebaluazio-planaren kalitatea 

- Eragina parte-hartzaileengan eta erakundeetan 

- Toki, eskualde, nazio edo Europa mailako inpaktua 

- Emaitzak hedatzeko neurrien egokitasuna 

- Gehienezko puntuazioa: 100 puntu 

- Finantzatu ahal izateko atariak: 

• Guztira 60 puntu, gutxienez 

• Irizpide bakoitzaren gehienezko puntuazioaren % 50 gutxienez 

KA1  
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KA2 (KEY ACTION 2).  
2. JARDUERA GILTZARRIA 

LANKIDETZAN ARITZEKO 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 
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Elkarte estrategiko bat lankidetza-sare bat da eta hezkuntzaren, 

prestakuntzaren edota gazteriaren arloko erakunde aktiboek osatzen dute, 

baita enpresek, ikerketa-zentroek, agintari publikoek, gizarte-eragileek, 

GKEek … ere. 

Garapenari eta praktika berritzaileen transferentzia edo inplementazioari 

laguntzea eta lankidetza, berdinen arteko ikaskuntza eta Europa mailan 

esperientzien trukaketa sustatzeko ekimen bateratuak gauzatzea dituzte 

elkarte estrategikoek helburu.  

  
Erasmus + Guía del Programa 

KA2 

 

ZER 

DA? 
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KA2 
KA 229.ESKOLEN ARTEKOA  BAKARRIK DEN elkartrukeak (school to school. 

Mota hauetakoak izan daiteke: 

• Alde bikoa: programako 2 herrialdetako 2 eskola 

• Alde anitzekoa: programako 3 herrialdetako, gutxienez, 3 eskola edo 

gehiago 

 

KA201.HEZKUNTZAREN ARLOKO elkarte estrategiko OROKORRAK  

• Alde anitzekoak dira: gutxienez 3 herrialdetako 3 kide 

 Instituzioak: ikastetxeak, unibertsitateak, agintariak, enpresak, GKE, … 

 

KA201.TOKI EDO ESKUALDE MAILAKO ESKOLA AGINTARIEN ARTEKO elkarte 

estrategikoak. Mota hauetakoak izan daitezke: 

• Alde bikoak edo alde anitzekoak 

• Egitura: hezkuntza-agintaria + , gutxienez, eskola 1 + gutxienez, beste 

instituzio aktibo bat (irakasleen zentroa, liburutegia, GKE, … ). 

 

Etwinning proiektuak: plataforma baten bidez eskola-lankidetzan aritzeko 

elkarteak. 

M 

O 

T 

A 
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ABIAPUNTUKO 5 IDEIA 

1.Ikuspegia 

Berriztapenerako, berdinen arteko ikaskuntzarako eta Europa mailan esperientziak 

trukatzeko lankidetza 

2. Lehentasunen bati aurre egin behar dio 

• Horizontala (gutxienez 1), edo  

• Sektorearen espezifikoa (gutxienez 1) 

3. 12 hilabetetik 36 hilabeterako proiektuak  

5. Tamaina handiagoko jarduerak, FINANTZIAZIO espezifikoarekin  

• Proiektuaren kudeaketa eta gauzatzea  

• Nazioarteko koordinazio-bilerak 

• Produktu intelektualak batera egitea (aukerakoa) 

• Produktu intelektualak hedatzeko gertakari biderkatzaileak (aukerakoa) 

• Iraupen laburreko (5 egunetik 2 hilabetera) edo iraupen luzeko (2 hilabetetik 12ra)  

ikaskuntzarako mugikortasuna (aukerakoa) 

4. Kideen kopurua (batek, betiere, koordinatzaile gisa jardun behar du): 

• Gutxienez 3 herrialdetako 3 instituzioa (arau orokorra). Salbuespenak: 

   - Alde biko elkarte estrategikoak. Eskola-eskola 

   - Toki eta eskualde mailako eskola-agintarien arteko alde biko elkarte estrategikoak 

KA2 
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• Maila guztietako ikastetxe eta prestakuntza-zentroak 

• Goi hezkuntzako instituzioak 

• Enpresa publiko edo pribatuak 

• Toki, eskualde edo nazio mailako organismo publikoak 

• Gizarte-eragileak: merkataritza-ganbarak, elkarte profesionalak, sindikatuak … 

• Ikerketa-zentroak 

• Fundazioak 

• Kultur antolaketak, liburutegiak, museoak, …  

• GKE 

• Etab …  

 

Proposamena zuzentzen zaion sektorearekiko kide bakoitzaren lotura eta 

proiektuan duen interesa argitu behar ditu formularioak. 

 

 

 

 

 

 

PARTE HAR DEZAKETEN INSTITUZIOAK 

KA2 
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PARTE HAR DEZAKETEN HERRIALDEAK 

• Erasmus + programako herrialdeak (programako herrialdeak) 

– EBko 28 estatuak 

– Islandia, Liechtenstein, Mazedonia, Norvegia, Turkia 

• Erasmus +-koak ez diren herrialdeak (kide diren herrialdeak) 

– Munduko beste edozein herrialde* 

* Programakoak ez diren herrialdeetako instituzioek muga batzuk dituzte parte hartzeko 

eta proposamenaren oso premia justifikatu batengatik izan behar du parte-hartze horrek 

(proiekturako funtsezkoa den balio erantsia) 

 

 

 

 

PROIEKTUEN IRAUPENA 

12 hilabetetik 36 hilabeterako  

 

 

 

 

 

ESKAERA AURKEZTEA eta proiektuen kopurua 

Herrialde koordinatzaileko Agentzia Nazionalari. 

Kideen talde berak  eskaera bakarra, Agentzia Nazionak bakar bati, besterik ezin du 

aurkeztu. 

 

 

 

 

 

 

 

JARDUERA GAUZATZEN DEN TOKIAK 

Elkartean parte hartzen dutenen herrialdeetan 

 

 

 

 

 

 

KA2 
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Irizpidea (I) Parametroak 

Proiektuaren garrantzia 

(gehienez ere 30 puntu) 

- Helburu nabarmenak, errealistak eta egokiak parte hartzen duten 

instituzioentzat 

- Premien azterketa  

- Sinergiak sortzea hezkuntzaren eta prestakuntzaren eremu desberdinen artean 

- Aldez aurretik aurrera eraman diren beste ekimen batzuk berriztatu edo 

osatzeko 

- Balio erantsi europarra ematen du: herrialde bakar batean egindako jarduerekin 

ez lirateke emaitzak lortuko 

Proiektuaren 

diseinuaren eta 

gauzatzearen kalitatea 

(gehienez ere 20 puntu) 

- Fase guztietan lan-programaren kalitatea eta argitasuna (prestatzea, gauzatzea,  

ikuskatzea, ebaluazioa eta dibulgazioa) 

- Helburuak eta jarduerak bat etortzea 

- Proposatutako metodologiaren kalitatea eta bideragarritasuna 

- Kalitatea kontrolatzeko sistemak 

- Proiektuaren kostuaren eta onuraren arteko egokitasuna 

Elkarte estrategikoak oso tamaina desberdinekoak dira eta haien ebaluazio kualitatiboa 

planteatutako lankidetzaren helburuen eta inplikatutako erakundeen izaeraren araberakoa izango 

da. 

Finantziazioa lortzeko, proposamen orok, gutxienez, lehentasun bati aurre egin behar dio. 

K 

A 
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T 
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E  
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KA2 
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Irizpidea (II) Parametroak 

Proiekturako ekipoaren 

eta lankidetza-

akordioen kalitatea 

(gehienez ere 20 puntu) 

- Lan-taldearen kalitatea (kideen gaitasunak, planteatutako helburu eta jardueren 

arabera) 

- Eginkizunak behar bezala banatzea, kide guztien inplikazioa 

- Behar izanez gero, hezkuntza eta prestakuntzaren eremu desberdinetako kideak 

sartzea 

- Planteatutako koordinazio- eta komunikazio-metodoen eraginkortasuna 

- Behar izanez gero, kide den herrialdeko parte-hartzaileak benetan emandako 

balio erantsia 

Eragina eta hedapena 

(gehienez ere 30 puntu) 

- Ebaluazio-planaren kalitatea 

- Parte-hartzaileengan eta erakundeetan duen eragina 

- Toki, eskualde, nazio edo Europa mailako eragina 

- Emaitzak parte hartzen duten erakundeen artean eta haietatik at hedatzeko  

planaren kalitatea eta egokitasuna 

- Emaitzak hedatzeko neurrien egokitasuna 

- Behar izanez gero, emaitzak prest izatea, lizentzia irekiekin 

- Diruz lagundutako aldiaren ondorengo iraunkortasun-planaren kalitatea 

-Gehienezko puntuazioa: 100 puntu 

- Finantzatu ahal izateko atariak: 

• Gutxienez, guztira 60 puntu 

• Gutxienez, irizpide bakoitzaren gehienezko puntuazioaren % 50 

KA2 
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2018ko DEIALDIA. EPEAK 

•KA1: 2019ko otsailaren 5a,  

12:00ak arte 

•KA2: 2019ko martxoaren 

21,  12:00ak arte 
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1. Proposamenen DEIALDIA, 
 

  

2. PROGRAMAREN GIDA 

AGIRI GARRANTZITSUAK 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_es
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KA1-N PRESTAKUNTZA AUKERAK 

BILATZEA ETA KA2-N KIDEAK 

BILATZEA: 

 

EUROPEAN SCHOOL GATEWAY 

(tools) 

www.schooleducationgateway.eu 

http://www.schooleducationgateway.eu/
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  eTwinning programa 
http://es.slideshare.net/educacionlab/qu-es-

etwinning-32844066?related=2 

 

http://es.slideshare.net/educacionlab/qu-es-etwinning-32844066?related=2
http://es.slideshare.net/educacionlab/qu-es-etwinning-32844066?related=2
http://es.slideshare.net/educacionlab/qu-es-etwinning-32844066?related=2
http://es.slideshare.net/educacionlab/qu-es-etwinning-32844066?related=2
http://es.slideshare.net/educacionlab/qu-es-etwinning-32844066?related=2
http://es.slideshare.net/educacionlab/qu-es-etwinning-32844066?related=2
http://es.slideshare.net/educacionlab/qu-es-etwinning-32844066?related=2
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Informazio gehiago: 
945 218014 

c.bergera@berritzegunenagusia.eus 
 

 


