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Aurkezpena
Duela 25 urte baino gehiagotik hona, Bizkaiko
milaka gaztek, besteak beste, Erasmus,
Leonardo edo Gazteria bezalako europar
programei esker, ikasteko, trebatzeko edo
boluntariotza jardueretan parte-hartzeko
aukera izan dute.
Aipatu programa horiek guztiek gazteei bere
ezagutza handitzeko, beste hizkuntzak ikasteko,
beste kultura eta usadioak ezagutzeko, beste
gazterekin harremanak ezartzeko, bere
ikusmira zabaltzeko eta bizpen berriak izateko
aukera eman dizkie. Hitz batez, hazteko.
Eta pertsona horiek guztiak Bizkaiak Europan
izan duen ordezkaritzarik onena izan dira.
Erasmus+ programa berriak, Europar
Batasunak 2014. urtean abian jarri zuena,
mugikortasun aukera horiek guztiak beste
hainbat pertsonentzat zabaltzen ditu eta
trebakuntzan diren pertsona guztietara
zuzentzen da.
Erasmus+ hezkuntza, trebakuntza, gazteria
eta kirol esparruetarako europar programa
berria da. Zazpi urtez, 2020. urtera arte,
Europar Batasunean diren gaitasunak eta
enpleagarritasuna haztea nahi du. Bere
helburua, aipatu aldian, lau milioi pertsonatik
gora bere herrialdetik kanpo ikasteko,
trebatzeko, lan egiteko edo boluntariotza
jarduera batean parte hartzeko laguntza izatea
lortzea da.
Europar programa berri hau aukera ezin
hobea da gure lurraldeko hainbat pertsona
beste herrialde batzuetan treba daitezen
eta Europa osoko beste pertsona eta
erakundeekin harremanak, loturak eta

sareak era ditzaten. Erasmus+ programak
gure hiritargoaren gaitasunak hobetzeko eta
talentua garatzeko aukera emango digu.
Erasmus+ programarekin ikasiko dugu
baina, aldi berean, zer garen, zer egiten
dugun eta nola egiten dugun erakusteko
aukera ere izango dugu. Izan ere, ezin dugu
ahaztu programa honek sustatzen duen
mugikortasuna elkarrenganakoa dela. Bizkaiak
eta bere udalerriek berean hartuko dituzte
trebatzera, gure hizkuntza ikastera eta gure
kultura eta usadioak ezagutzera etorriko diren
milaka pertsona.
Erasmus+ programarekin talentua sortu eta
erakarriko dugu.
Eta Erasmus+ programak eskaintzen dituen
aukerak aprobetxatu behar ditugu, gurera
etorriko diren pertsona horiei guztiei, gure
lurraldeak duen gaitasun eta ahalmena
eraskusteko eta, aldi berean, gurea bezalako
gizarte ireki, dinamiko, sortzaile eta berritzaile
baten bizitasuna azaltzeko ere.
Erasmus+ programarekin Bizkaiko udalerri
eta erakundeek nazioartean duten presentzia
eta nabaritasuna handitu ahal izango dute.
Europako beste herrialdeetako erakunde
publiko zein pribatuekin soinez soin lan egin
ahal izango dugu proiektuak eta ideia berri eta
freskagarriak garatzen.
Aukerak, ezagutza eta etorkizuna globalak dira.
Horregatik, nazioarteko bokazioarekin lan egin
behar dugu eta sareak konplizitateak eratu. Eta
Erasmus+ programak hezkuntza, trebakuntza,
gazteria eta kirol esparruan jarraitu beharreko
bidea erakusten digu.

Unai Rementeria Maiz
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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¿Zergatik

tokiko erakundeei bideratutako
Erasmus+ Proiektu bat Eskatzeko
Eskuliburu Praktiko bat?
Erasmus+ 2014-2020 aldirako hezkuntza
eta trebakuntza, gazteria eta kirola
esparruetarako europar programa da.
Programa berri hori aipatu esparruekin
nolabaiteko harremana duten persona eta
erakunde guztietara zabaldu da. Erasmus+
programa zabalagoa da, osoagoa, zeharkakoa
eta, pertsona eta erakunde gehiagotara
bideratzen denez, baita konplexuagoa ere.
Orokorrean, Europar Batasunak eskaintzen
dituen laguntza eta finantzaketa aukeren
inguruan ezjakintasun handia dago. Hauek,
mota guztietako erakunde eta organizazioen
esku daude, bai enpresak, bai edozein
motako erakunde publikoak eta, baita irabazi
asmorik gabeko erakundeak ere. Horrela,
erakunde asko laguntza jasotzeko aukera
galtzen ari dira.
Enpresek, adibidez, inbertsio teknologiko,
marketin-inbertsio, langilerian egindako
inbertsio edo nazioarte mailan aukerak
zabaltzeko egiten dituzten inbertsioetarako
finantzaketa jaso dezakete baina, sarritan,
prozeduraren ezjakintasuna dela eta edo
eskaerak ingelesez edo frantsesez egin behar
direlako, ez dituzte dirulaguntza eskaerak
egiten.
Erakunde publikoen kasuan, udalerriek
europar hiritartasuna, hirien arteko
senidetzeak edo interesekoa den edozein
alorretan egiten den lankidetza sustatzeko
finantzaketa lor dezakete. Baina, denbora
falta eta baliabide faltagatik ez dute funts
hauek lortzeko aukerarik.
Gutxi dira ere bere ikasleen mugikortasuna
ahalbidetuko luketen Erasmus+ edo Horizonte

bizkaiko foru aldundia

2020 programetako funtsak eskatzen dituzten
hezkuntza erakunde edo ikerketa zentroak.
Era berean, ikerketarako laguntzak eskatzeak
ikertzaile berriak kontratatzeko, proiektuak
aurrera ateratzeko baliabide gehiago lortzeko
edota nazioarteko kongresu, mintegi edo
topaketetarako gastuak ordaintzeko aukerak
ematen ditu.
Irabazi asmorik gabeko erakundeak,
gazte erakundeak edo kirol taldeak ere
izaera soziala duten europar laguntza ildo
desberdinen onuradun izan daitezke. Europar
funtsak autofinantzaketarako eta jardunbide
egokiak eskuratzeko bide bat izan daitezke.
Eskuliburu hau, modu praktiko eta zehatz
batean, Erasmus+ proiektu baten eskaera
bat egin aurretik eta ondoren burutu behar
diren pausu eta prozedura guztiak azaldu
nahi dituen erraminta da. Horrela, Eskuliburu
honek ez du Erasmus+ proiektu bat nola
prestatu, garatu eta gauzatu behar den
azaltzen. Era berean, eta nahiz eta laburki
azaltzen bada ere, Eskuliburu hau ez da
programa eta bere esparru edota ekintza
nagusiak azaltzen dituen argibide-gida
bat. Eskuliburu hau tokiko erakundeetara
bideratuta dago espreski eta europar
programa horren esparruan garatzen diren
proiektuen eskaera prozesura mugatzen da.
Eskuliburu honen osagarri gisa, Erasmus+
programaren Gida Tokiko Erakundeentzat
kontsulta daiteke, Bizkaiko Foru Aldundiak
ere argitaratua eta Gaztebizz web orrialdean
ere ikus daitekeena www.gaztebizz.eus.
Aipatu Gidan, tokiko erakundeen eskura diren
Erasmus+ programaren ekintza nagusiak eta
aukerak zehatzen dira.
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1.1.	Zer da Erasmus+
Erasmus+ hezkuntza eta trebakuntza,
gazteria eta kirola esparruetarako Europar
Batasunaren programa berria da. Zazpi
urteko iraupena izango duen (20142020) programa honen xedea Europar
Batasunaren barruan enpleagarritasuna eta
gaitasunak handitzea da eta, aldi berean,
hezkuntza, trebakuntza eta gazteria sistemen
modernizazioa ere. Asmo handiko helburua
da: 2020 urtera arte, lau milioi pertsonari
berea ez den herrialde batean ikasteko,
trebatzeko, lan egiteko edo boluntariotza
batean parte hartzeko laguntzak ematea.

Erasmus+ programak 14.774.524.000 euroko
diru-hornidura du 2014-2020 aldirako eta,
oro har, Estatu kide, atxikitutako estatu,
hautagai diren herrialde, atxikidura aurreko
estrategia baten onura duten eta hautagai
izan daitezkeen herrialde, Merkataritza
Askerako Europar Akordioa sinatu eta
Europako Esparru Ekonomiko kide diren
herrialde, Suitzako konfederazioa eta Europar
Batasunarekin parte hartze hitzarmenak
sinatu dituzten eta europar auzotasun
politikaren barruan sartzen diren herrialdeen
parte hartzera zabalik dago.

Erasmus+ programak EBaren barruan
ziren aurreko beste hezkuntza programa
guztiak ordezkatzen ditu: Etengabeko
Ikaskuntza Programa – Erasmus (goi-mailako
hezkuntza), Leonardo da Vinci (Lanbide
Heziketa), Comenius (eskola-hezkuntza),
Grundtvig (helduen hezkuntza), Gazteak
Ekinean eta beste nazioarteko bost programa
(ErasmusMundus, Tempus, Alfa, Edulink eta
industrializatutako herrialdeekin lankidetza
programa). Lehen aldiz, Erasmus+ programak
kirolerako laguntza ere eskainiko du, batez ere,
baseko kirola.

Erasmus+ programa ikasle, irakasle, ikastun,
boluntario eta gazte-dinamizatzailerentzat
dago zabalik, eta baita baseko kirolaren
esparruan lan egiten duten pertsonentzat
ere. Gainera, hezkuntza erakunde,
gazte erakunde, enpresa, tokiko zein
eskualdeko erakunde eta GKEen arteko
elkarretaratzeak diruz lagunduko ditu eta
hezkuntza eta trebakuntza modernizatzeko
eta berrikuntza, ekintzailetza eta
enpleagarritasuna sustatzeko beharrezkoak
diren erreformak ere lagunduko ditu Estatu
kideetan.

bizkaiko foru aldundia
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Programaren xede nagusia honako puntu
hauek lortzen laguntzea da:
•

Europa 2020 estrategiaren helburuak,
hezkuntzaren inguruko helburu nagusia
barne.

•

Europar lankidetzarako esparru
estrategikoaren helburuak hezkuntza eta
formakuntza alorretan (ET 2020).

•

Goi-mailako hezkuntzaren alorrean kide
diren herrialdeen garapen jasangarria.

•

Europar lankidetzarako eraberritutako
esparruaren helburu orokorrak
gazteriaren alorrean (2010-2018).

•

Europar dimentsioaren garapena kirol
arloan.

•

Europar baloreen sustapena.

Erasmus+ programak honakoak lagunduko
ditu:
•

Atzerrian eman daitezkeen ikasketa,
trebakuntza, lan-esperientzia edo
boluntario-lan aukerak.

•

Hezkuntza, trebakuntza edo gazteria
esparruko langileak atzerrian irakasteko
edo trebatzeko.

•

Hezkuntza digitaleko programen eta
IKTen erabileraren garapena.

•

Hizkuntzen ikaskuntza.

•

Gaitasunen aintzatespena, hezkuntza
sistematik kanpo lortutakoak barne.

•

Hezkuntza erakunde eta gazteerakundeen eta beste herrialdeko
beste erakunde homologoen arteko
Elkarretaratze Estrategikoak, bere
sektorean zein bestelako sektoreetan,
kalitate eta berrikuntzaren hobekuntzak
sustatzeko.

•

12

Ezagutzarako Aliantzak eta Sektoregaitasunetarako Aliantzak, gabeziak
konpontzeko eta ekintzailetza
sustatzeko, lan mundua eta hezkuntza
sektorearen arteko lankidetzaren bidez
hezkuntza programak eta gaitasunak
hobetuz.

•

Mailegurako berme sistema bat master
ikasleek atzerrian burutzen dituzten
ikasketak finantza dezaten.

•

Europako integrazioari buruzko
irakaskuntza eta ikerketa.

•

Hartu-emanak, lankidetza eta gaitasunen
garapena mundu osoko goi-mailako
hezkuntza esparruan eta gazteria
esparruan.

•

Berrikuntza pedagogikoa eta Etorkizuneko
Ekimenen bidez nazio mailan erreforma
politiko progresiboak sustatzera
bideratutako ekimenak.

•

Kirol ekimenen kudeaketa egokia eta
emaitzen iruzurra, dopina, biolentzia,
arrazakeria eta intolerantziaren kontrako
jarduerak, bereziki, baseko kirolan.
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1.2.	Erasmus+ proiektu
batean parte hartzeko
arrazoiak
Udalerriarentzako aukerak
Azken bi hamarkadetan, Udalaren zeregina,
hiritarretik gertuen den erakundea izanik,
modu nabarmenean aldatu da. Gaur egun,
Udala ez da zerga zehatz batzuk (ura, argia,...)
kobratzera, eguneroko bilakabidearen
ondorioz sortzen ziren matxurak (hodiak,
espaloiak...) konpontzera edo egiaztagiri eta/
edo baimen batzuk (errolda, ibiak...) ematera
mugatzen den erakundea.
Gaur egun, Udala, gertuen dugun erakundea
izaten jarraitzeaz gain, “Lurrealdearen
kudeatzailea” ere bada eta, gainera, funtzio
hori ez du bakarrik eta independienteki egiten,
maila bereko bestelako erakunde eta maila
handiagoko bestelako erakundeekin (eskualde,
aldundi...) elkarlanean baizik.

bizkaiko foru aldundia

“Lurraldearen kudeatzaile” gisa,
Udalak ikuspegi desberdinetan (fisiko/
geografikoa, ekonomikoa, soziala...) eta
kudeatzen duen lurralde horretan diren
eragile desberdinetarako (hiritarrak,
enpresak, merkatal erakundeak...) egin
behar du lan.
Horrela, Udalak ikuspegi integral eta
zeharkako ikuspuntu bat izateaz gain,
horrekin egin behar du lan, bere lurraldean
kokatuta dauden eragile sozio-ekonomiko
guztiak aintzat hartuz eta hauek guztiak
barneratuz, beti ere, bere eguneroko
garapenean eragiten duten faktore
guztiak kontutan hartuz eta bestelako
udal/lurraldeekin, eta baita bestelako
administrazio mailekin, harremanak
mantenduz eta lankidetzan arituz.

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa
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Udalek, tokiko erakunde edo entitateak diren
heinean, Erasmus+ programaren dirulaguntza
lerro desberdinetako onuradun izateko aukera
dute. Zenbait kasutan, Udalek proiektu bateko
eskatzaile eta koordinatzaile izateko aukera izango
dute eta beste batzuetan, aldiz, beste erakunde
batek koordinatzen duen proiektu batean parte
hartzeko aukera izango dute kide gisa.
Erasmus+ programak udalerri baten europar
zein nazioarteko profila eta sona biderka
dezake eta, aldi berean, talentua erakartzeko
aukera ematen du. Azken hau, udalerri
horretan kokatuta dauden hezkuntza zentro,
enpresa eta elkarte eta irabazi asmorik gabeko
erakunde desberdinen mesederako izan
daiteke.
Bestalde, Udalak, bere lurraldean kokatuta
dauden eragile desberdinen eragile
dinamizatzaile, koordinatzaile eta informatzaile
gisa aritu beharko du, hau da, hezkuntza
zentro, elkarte, enpresa, unibertsitate, etab...
besteak beste, honako zerbitzuak eskainiz:
•

Erasmus+ programaren esparruan diren
europar finantzaketa lerro desberdinen
inguruan informatu.

•

Europar programa batean parte hartzeak
ematen dituen aukeren inguruan
orientatuz.

•

Erakunde koordinatzaile gisa arituz,
partzuergo bat sortzeko beharrezkoak
diren eragileak harremanetan jarriz...

•

Egin beharrezko izapideetan lagunduz,
dinamizatuz, animatuz, eredu izanez...

Pertsonentzako abantailak
Atzerrian ikasi edo trebatu den gazteriak,
diziplina zehatzen inguruko ezagutzak
bereganatzeaz gain, enpresentzat oso
garrantzitsuak diren zeharkako gaitasunak ere
indartzen ditu.
2013. urtean Erasmus programaren eraginaren
inguruan burututako azterlan baten arabera
(emaitzak Erasmus+ programari estrapola
diezaizkiokegu), nazioarteko esperientzia
duten tituludunek hobeto moldatzen dira lan
merkatuan, epe-luzeko langabezian izateko
askoz ere aukera gutxiago dituzte eta bere
ibilbide profesionalean azkarrago garatzeko
itxaropen gehiago dituzte.
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Aipatu ikerketaren arabera, enpresen % 92ak,
norbait kontratatu nahi duenean, Erasmus+
programak sustatzen duen ezaugarrietako bat
bilatzen du, hala nola, tolerantzia, norberaren
buruarekiko konfidantza, arazoak konpontzeko
gaitasuna, norberak dituen indargune eta
ahulezien jabe izatea edota izaera ausarta
izatea.
Erasmusek ez ditu soilik itxaropen
profesionalak hobetzen; ikasleei irekitasun
eta harreman sozial handiagoak ere
eskaintzen die. Aldi berean, beste herrialdeen
inguruko ezagutza, kultura desberdinetako
jendearekin lan egiteko eta elkar eragiteko
gaitasuna, egokitzeko gaitasuna, hizkuntzen
ezagutza eta komunikatzeko gaitasuna ere
hobetzen da.

Hezkuntza zentroentzako
abantailak
Oro har, goi-mailako hezkuntzako ikastetxe
gehienentzat, ikasleei eskaintzen zaizkien
hezkuntza programa guztietatik Erasmus da

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa
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aktibo estrategikorik garrantzitsuena. Erasmus
programaren jarduera desberdinetatik,
nazioartekotzearekin duen harremanarengatik,
mugikortasunarena da, goi-mailako
hezkuntzako ikastetxeen % 83arentzat
ezaugarririk garrantzitsuena eta ikastetxeen
nazioarteko profilarentzat (goi-mailako
hezkuntzako ikastetxeen % 80).

1.3.	Programaren
kudeaketa
(zentralizatua eta
deszentralizatua)
Europako Batzordeko Hezkuntza eta
Kultura Zuzendaritza Nagusia da Hezkuntza,
Trebakuntza eta Gazteria esparruetako
politiken arduraduna.
Erasmus+ esparruaren barruan garatzen
diren ekintzak bi motakoak izan daitezke:
deszentralizatuak eta zentralizatuak:

bizkaiko foru aldundia

•

Ekintza zentralizatuak programan
parte hartzen duten Agentzia Nazionalek
kudeatzen dituzte. Agentzia hauek agintari
nazionalek izendatzen dituzte.

•

Ekintza deszentralizatuak Europa
mailan kudeatzen dira Bruselan den
Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultur
esparruetako Agentzia Exekutiboaren
bidez (Education, Audiovisual, and Culture
Executive Agency – EACEA). Agentzia honek
proiektuen kudeaketa osoaren ardura du:
programaren sustapena, proposamenen
analisia, proiektuen jarraipena eta
proiektuen eta programaren emaitzen
zabalkundea.

Kontsultarako agiriak:
Europako Batzordeko Agentzia
Exekutiboa (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Agentzia Nazionalak
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/national-agencies/index_es.htm

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa
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1.4.	Proiektu bat
prestatzeko gakoak
Jarraian, Erasmus+ programaren barruan
proiektu bat aurkezteko kontuan hartu behar
diren zenbait gako azaltzen dira.

Ondo irakurri Programaren Gida
Proposamen bat prestatzeko, bistakoa
dirudien arren, funtsezkoa da Programaren
Gida ondo irakurtzea. Hau lanerako
eskuliburua izango da, proiektua hasi aurretik
baina baita amaitu ostean ere. Deialdiaren
xehetasun guztiak, hautagarritasuna,
proposamena prestatzeko jarraibideak,
aukeragarri diren kostuak... dena, den-dena,
hemen zehazten da. Ingelesez irakurtzea
gomendatzen da, seguruenik eguneratuagoa
egongo delako, baina, edozein kasutan, SEPIEk
(Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación) beharrezkoa den informazio
guztia ematen du. Gainera, edozein
zalantzarako, harremanetan jartzeko aukera
dago, bai telefonoz, bai emailez.

Ideia eta proiektuaren deskripzio
laburra
Proiektuaren ideia nagusia da eta, beraz,
funtsezkoa da, nolabait ere, abiapuntua izango
delako. Komenigarria da organizazioaren
AMIA analisi bat egitea (ahuleziak, mehatxuak,
indarrak eta aukerak) eta hortik, beharra
lortuko da. Adibidez, Europa mailan
harremanik ez duen tokiko erakunde batentzat
beharra harreman horiek lortzea izan daiteke.
Aukera desberdinen artean, bat, gazteak
Europako beste erakunde batera bidaltzea izan
daiteke, behin han egonda, beste herrialdetan
egiten duten lana beha dezaten. Inspirazioa
lortzeko udalerri edo eskualdearen ikerketa
sozioekonomiko bat ere buru daiteke. Modu
horretan, adibidez, eskualde horretan gehien
eskatzen diren profil profesionalak identifika
daitezke, edo etorkizunean izango direnak.
Horrek, aukera gehiago emango dizkio
proiektuari, tokiko esparruan lan aukerak
eskaintzen direlako eta etorkizunari begirako
apostua egiten delako.
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Aurreko deialdietan onartutako
proiektuen azterketa
Alderdi hau ere oso garrantzitsua da.
Ebaluatzaileek proposamen baten izaera
berritzailea ebaluatuko dute aurkezten den
lehen aldia bada. Aldez aurretik aurkeztu
den ekimen bat bada, aurretik onartutako
proiektuaren jarraipenak merezi duen ala ez
aztertuko dute, besteak beste, gauzatu den
eskualdean oso emaitza arrakastatsuak lortu
badira etab.

Beharretara hoberen egokitzen
den deialdia eta modalitatea
aukeratzea
Erasmus+ programa berria Europa 2020,
Hezkuntza eta Trebakuntza 2020 eta
“Rethinking Education” estrategien barruan
kokatzen da eta hezkuntza, trebakuntza,
gazteria eta kirol ekimen guztiak jasotzen ditu.
Hezkuntza maila guztiak hartzen ditu bere

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa
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Erasmus+ Agentzia Nazionaleko kontaktuak
Eskola hezkuntza

Eskola hezkuntzako mugikortasun proiektuak (KA1):
movilidad.escolar@sepie.es / Tel: 91 550 67 3
Eskola hezkuntzaren esparrura bideratutako Elkarretaratze
Estrategikoetarako proiektuak (KA2):
asociaciones.escolar@sepie.es / Tel: 91 550 67 40

Lanbide Heziketa

Lanbide Heziketako mugikortasun proiektuak (KA1):
movilidad.fp@sepie.es / Tel: 91 550 67 53
Lanbide Heziketaren esparrura orientatutako Elkarretaratze
estrategikoak (KA2):
asociaciones.fp@sepie.es / Tel: 91 550 67 52

Goi-mailako hezkuntza

Goi-mailako Hezkuntzako mugikortasun proiektuak (KA1):
movilidad.es@sepie.es / Tel: 91 550 67 35
Goi-mailako Hezkuntzaren esparrura orientatutako Elkarretaratze
estrategikoak (KA2):
asociaciones.es@sepie.es / Tel: 91 550 67 84

Pertsona helduen
hezkuntza

Pertsona helduen hezkuntzako mugikortasun proiektuak (KA1):
movilidad.adultos@sepie.es / Tel: 91 550 67 39
Pertsona helduen hezkuntza esparrura orientatutako Elkarretaratze
estrategikoak (KA2):
asociaciones.adultos@sepie.es / Tel: 91 550 67 40

Bestelako informazio
orokorra

sepie@sepie.es / Tel: 91 550 67 18

gain: eskola, lanbide heziketa, goi-mailako
hezkuntza eta pertsona helduen hezkuntza.
Beharrezkoa da erakunde eta onuradun mota
modalitate egokienera doitzea. Adibidez,
pertsona heldu, gazte edo unibertsitarioekin
lan egiten bada, garrantzitsua da deialdia eta
inprimaki zehatza ondo aukeratzea.

Kideak ondo aukeratzea
Proiektu baten arrakastaren puntu
garrantzitsuenetako bat kideak dira. Distantzia
eta kultur desberdintasuna komunikaziorako
oztopoak izan daitezke. Garrantzitsua da
komunikazio egokia bermatuko duten kideak
aukeratzea, ingeles maila onarekin, eskuragarri
izango direnak eta profesionalak direnak. Hau
proposamena lantzen hasten den lehen unetik
ikus daitekeen zerbait da. Erantzuteko duten
arintasuna, azaltzen duten interesa... seinale
onak izango dira edo, aldiz, arriskatu nahi ez
bada, aurretik beste ekimen batetik ezagutzen
diren kideetara jo daiteke.

eta etengabeko komunikazioa; beharrezkoa
den guztia komunikazioa ez eteteko eta
proiektuan aurreikusten diren eginkizun
guztiak zehaztutako epean eta moduan
gauzatzeko. Aldi berean, ezin ahaztu atzerriko
kideekin lan egiten denean jarraitu beharreko
protokoloa; kultur desberdintasunak onartu
eta komunikazioa ahalik eta arinena izan
beharko da.
Bestalde, ebaluatzaileak, proposamena
ebaluatzerakoan, proiektuak jorratzen duen
gaian jada esperientzia duten kideak hartuko
ditu kontuan. Komenigarria da jorratzen
den gaiaren arabera, hau garapen maila
desberdinetan aurkitzen den herrialdeak
aukeratzea. Garatuago dauden herrialdeetako
kideek bere ‘Know How’-a edo jardunbide
egokienak parteka dezakete garapen maila
baxuagoa duten kideekin. Ezagutzaren
transferentzia oso ondo baloratzen da kasu
hauetan.

Erakunde kideak ondo aukeratzea funtsezkoa
da, proiektuaren gauzatze prozesu osoan
zehar horiekin hertsiki lan egin beharko baita.
Teknologia berriak erabili behar dira, txat bat

bizkaiko foru aldundia
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2 Eskaera egin
baino lehen

18

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa

bizkaiko foru aldundia

eskaera egin baino lehen
2.1.	Non aurkitu deialdiak
eta nola egon
eguneratuta
Proiektu baten eskaera diru-laguntza deialdi
batean oinarritzen da. Deialdiek jarduerarako
esparru orokor bat zehazten dute non, besteak
beste, helburuen zehaztapena, hartu beharreko
neurrien justifikazioa, hainbat urtetarako
finantza-egutegi edota finantzaketa jaso ahal
izateko betebeharrekoak azaltzen diren.
Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura
esparruetako Agentzia Exekutiboan (EACEA)
zentralizatutako ekintzen deialdi orokorrak
Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean, C
seriea (DOCE C) argitaratzen dira.

Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, C
Seriea (DOCE C)
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.
html?ojYear=2015&ojSeries=OJ-C

Gainera, berariazko deialdiak agintari
nazionalen web orrialdeetan ere argitaratzen
dira. Espainiaren kasuan, Hezkuntzaren
Internazionalizaziorako Espainiar Zerbitzuaren
(SEPIE) web orrialdean.
SEPIE: http://www.sepie.es/
Beraz, funtsezkoa da zabaltzen eta argitaratzen
diren diru-laguntza deialdien berri izatea eta
eguneratua egotea.
Zabalik dauden deialdiak puntualki ezagutzeko,
aldizkari ofizialak eta aipatu web orrialde
guztiak egunero berrikus daitezke, bertan
deialdiak argitaratzen baitira. Gainera, izan
badira doako kanal publiko desberdinak non,
izena eman ondoren, eguneratutako informazio
guztia jasotzeko aukera dagoen, hala nola:
EACEAren RSSrako harpidetza: https://eacea.
ec.europa.eu/erasmus-plus/news_en

Berariazko deialdiak EACEAren web
orrialdean argitaratzen dira
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding_en
Zenbait deialdi murriztaileak dira eta, bertan,
soilik, agintari nazionalek aldez aurretik hautatu
dituzten erakunde zehatz batzuk har dezakete
parte. Azterlanak, ekimen estrategikoen
kudeaketa, etab. burutzeko deialdiak izaten
dira.

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren
REVIE-EIES (Europako Informazioaren Euskal
Sarea) buletina:
http://www.revie.euskadi.eus/y92-content/es/
u71a12izarWar/U71AFormSuscripcionServlet

Ekintza deszentralizatuei dagokionez, deialdi
orokorrak Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE)
argitaratzen dira.
BOE: https://www.boe.es/diario_boe/

bizkaiko foru aldundia
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Erasmus+ (2014-2020)

Ekintza Nagusia 1

Ekintza Nagusia 2

Ekintza Nagusia 3

Pertsonen
mugikortasuna
ikaskuntza
arrazoiengatik

Berrikuntza
eta jardunbide
egokietarako
lankidetza

Hezkuntza,
Trebakuntza
eta Gazteria
sistemetako
politiken
erreformarako
laguntza

Jean Monnet

+
Kirola

2.2. Ekintza motak
Erasmus+ programak honako ekintzak
gauzatzen ditu:

Ekintza Nagusia 1 (KA1):
Pertsonen mugikortasuna
Ekintza nagusi honek laguntzen du:
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•

Ikastun eta langileriaren mugikortasuna:
Ikasle, praktiketan diren ikasle, gazte eta
boluntarioentzako mugikortasun aukerak
eta baita unibertsitate zein beste mailetako
irakasleria, trebatzaile, gazteria esparruan
lan egiten duten pertsona, hezkuntza
erakundeetako edo gizarte zibileko
erakundeetako langileentzat ere.

•

Erasmus Mundus baterako master
tituluak: Maila altuko baterako nazioarteko
ikasketa programak.

•

Erasmus+ Maileguak masterretarako:
Atzerrian master oso bat burutzen duten
programako herrialdeetako ikasleentzat
programak babesten dituzten maileguak.

Ekintza Nagusia 2 (KA2):
Berrikuntza eta Jardunbide
Egokien hartu-emanerako
lankidetza
Ekintza nagusi honek laguntzen du:
• Hezkuntza, trebakuntza eta gazteria
esparruetako batean edo gehiagotan
ekimenak garatzera eta berrikuntza,
esperientzien hartu-emana eta gaitasunak
sustatzera zuzentzen diren Elkarretaratze
estrategiko transnazionalak.
• Berrikuntza, enpresa izaera, sormena,
enpleagarritasuna, ezagutzaren hartuemana eta diziplina anitzeko irakaskuntza
eta ikaskuntza suspertzea helburu duten
goi-mailako hezkuntza erakunde eta
enpresen arteko Ezagutzarako Aliantzak.
• Lanbide Heziketarako ikasketa plan
bateratuen eta hezkuntza eta trebakuntza
programa eta metodologien diseinua
eta ezarpena babesten duten Sektoregaitasunetarako Aliantzak.
• Hezkuntza, trebakuntza eta gazteria
arloetan herrialde kideekiko lankidetza
babesten duten Gaitasunen
Garapenerako proiektuak.
• Informazioaren teknologiak laguntzen
dituzten plataformak, hala nola,
eTwinning, helduen hezkuntzarako
Plataforma elektronikoa Europan (EPALE)
edota Gazteriaren Europar Ataria.

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa
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Ekintza Nagusia 3 (KA3):
Politiken Erreformarako laguntza
Ekintza nagusi honek laguntzen du:
• Europa 2020 esparruaren barruan
egiaztatutako politikak eta jarraipen
jarduerak adierazteko Hezkuntza,
trebakuntza eta gazteria esparruetako
ezagutzak.
• Politika berritzaileen garapena suspertzera
bideratutako berrikuntza politikoaren
aldeko ekimenak.
• Gardentasuna eta gaitasun eta
trebetasunen aintzatespena eta kredituen
transferentzia erraztea helburu duten
europar erraminta politikoen babesa.
• Ezagutza eta analisirako gaitasun
aintzatetsia duten nazioarteko
erakundeekiko lankidetza.
• Interesa duten eragileen arteko
elkarrizketaren sustapena, politika eta
programa, erakunde publiko, hornitzaile
eta hezkuntza, trebakuntza eta gazteria
esparruetan interesa duten eragileekin
batera.

bizkaiko foru aldundia

Jean Monnet jarduerak
Jean Monnet jarduerek lagunduko dute:
• Modulu akademikoak, Katedrak,
Bikaintasunerako Zentroak... europar
integrazioaren inguruko ikasketen
irakaskuntza areagotzeko.
• Eztabaida politikoa mundu akademikoan.
• Europar Batasunaren inguruko gaiak eta
azterlanak antolatu eta burutzeko orduan
erakunde eta elkarteei laguntza eman.
• Azterlanak eta mintzaldiak.

Kirola
Kirol esparruko ekintzek lagunduko dute:
• Lankidetzan diren elkarretaratzeak,
kirol-zintzotasuna, gizarteratzea, aukera
berdintasuna eta jarduera fisikoa
sustatzera bideratuak.
• Irabazi asmorik ez duten europar kirol
ekitaldiak.
• Oinarri informatiboaren errefortzua
politikak lantzeko, jardunbide egokien
zabalkundea ahalbidetzen duten azterlan,
inkesta, mintzaldi eta mintegien bidez.
• Interesa duten europar eragile egokiekin
elkarrizketa.

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa
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2.3. Noiz eta non aurkeztu
behar da eskaera bat
Gauzatu behar diren ekintzen gauzatze
egutegiaren baitan, badira errepikatzen ohi
diren zenbait eskaera data.
Gainera, badira programaren buletinetan eta
web orrialdeetan argitaratuko diren beste
zenbait epe eta deialdi. Deialdi bakoitzean
eskaerak aurkezteko epeak eta moduak
zehaztuko dira, bete behar diren baldintzekin
batera.

Data errepikariak dituzten ekintzak:
Ekintza Nagusia 1 “Pertsonen mugikortasuna ikaskuntza arrazoiak direla eta”
Txandak

Eskaerak aurkezteko muga-eguna Data hauen artean hasten diren proiektuak

R1

Otsailak 4

Urte bereko maiatzak 1 eta irailak 30

R2

Apirilak 30

Urte bereko abuztuak 1 eta abenduak 31

R3

Urriak 1

Hurrengo urteko urtarrilak 1 eta maiatzak 31

Non aurkeztu eskaera: Ekintza deszentralizatuak - Agentzia Nazionala - SEPIE (Hezkuntzaren
Internazionalizaziorako Espainiar Zerbitzua).

Ekintza Nagusia 2 “Elkarretaratze estrategikoak hezkuntza, trebakuntza eta gazteria
esparruetan”
Txandak

Eskaerak aurkezteko muga-eguna

Data hauen artean hasten diren proiektuak

R1

Otsailak 4

Urte bereko ekainak 1 eta irailak 30

R2

Apirilak 30

Urte bereko irailak 1 eta abenduak 31

R3

Urriak 1

Hurrengo urteko urtarrilak 1 eta maiatzak 31

Non aurkeztu eskaera: Ekintza deszentralizatuak - Agentzia Nazionala - SEPIE (Hezkuntzaren
Internazionalizaziorako Espainiar Zerbitzua).

Ekintza Nagusia 3 “Egituratutako elkarrizketa: Gazte eta gazteria esparruan erabakitzeko
ardura duten agintarien arteko harremanak”
Txandak

Eskaerak aurkezteko muga-eguna

Data hauen artean hasten diren proiektuak

R1

Otsailak 4

Urte bereko maiatzak 1 eta irailak 30

R2

Apirilak 30

Urte bereko abuztuak 1 eta abenduak 31

R3

Urriak 1

Hurrengo urteko urtarrilak 1 eta maiatzak 31

Non aurkeztu eskaera: Zentralizatutako ekintzak- – EACEA (Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura
esparruetako Agentzia Exekutiboa).
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2.4. Proiektu bat eskatu
aurretik eman
beharreko urratsak
Eskaera bat bete aurretik, Erasmus+ programan parte hartu nahi duten erakunde guztiek
urrats batzuk eman beharko dituzte.

1. LEHEN URRATSA:
ECAS-en izena eman
Aldez aurretik egin ez bada, zure erakundea
Europar Batzordearen Autentifikazio
Zerbitzuan (ECAS) erregistratu beharko duzu.
Horretarako, honako urratsak jarraitu behar
dira:

2. “Kanpo-erabiltzaileentzat” dagoen
erregistro eremuan bazaude, “Kontua sortu”
(“Crear cuenta”) botoian sakatu.
3. Automatikoki, orrialde berri batera pasako
gara. Bertan, datu pertsonalekin bete
behar den inprimaki bat azalduko da. Behin
hauek sartuta, azalduko den irudi-kodea
(captcha kodea) idatzi eta pribatutasun
adierazpenaren laukia markatu.
Erabiltzailearen izena aukerakoa da eta
alternatiba gisa erabil daiteke saioa hasterakoan
(posta elektronikoko helbidearen ordez):

1. ECASen web orrialdean sartu: (https://
webgate.ec.europa.eu/cas/)
Gaztelania hizkuntza aukeratu - eskubiko
goi-partean - baldin eta ingelesezko bertsioa
azaltzen bada.
Erregistrorako gaitutako eremuan, sistemak
“zein erakunde mota zara” galdetuko dizu.
Ematen diren aukeren artean, beti “Kanpoerabiltzailea” aukeratuko dugu (“Externo”):
4. Jarraian, pantailan mezu bat azalduko da.
Mezu horretan, emandako helbide elektronikoan
izen-emate prozesua amaitzeko beharrezkoa den
mezu bat aurki jasoko dugula adierazten da:

5. Jasotako mezu horretan, aukeratutako
erabiltzaile-izena eta pasahitza eratzeko esteka
bat azalduko dira. Estekan sakatu pasahitza
eratzeko. Garrantzitsua: kontuan izan
90 minutu izango direla pasahitz berria
eratzeko. Emaila jasotzen ez bada edo
erregistroa burutu denetik 90 minutu baino
gehiago pasa badira, web orrialdearen
“Pasahitz berria” (“nueva contraseña”)
atalera jo beharko da.

“Europako Batzordea” azaltzen bazaigu,
“Aldatu” (“Cámbielo”) botoian sakatu beharko
dugu.

bizkaiko foru aldundia

6. Pasahitz berria sortzeko azalduko den
inprimakia bete. Ziurtatu eskatzen diren
gutxieneko baldintzak betetzen dituzula
(karaktere kopurua, maiuskulak, minuskulak,
zenbakiak eta karaktere bereziak).
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7. Sakatu “Pasahitza eskuratu” botoian.
Pasahitza aldatu dela konfirmatzeko mezu bat
azalduko da.

1.4. “Register organisation” aukeratu.

8. Behin pasahitza lortuta, prozesua amaituta
izango da. Hortik aurrera, ECASerako
sarbidea zabalik izango da, hasierako
orrialdetik, erabiltzaile izena (edo posta
elektronikoko helbidea) eta sortutako
pasahitza erabiliaz.

2. BIGARREN URRATSA: URFen
izena eman eta PIC-a lortzea
1. URFen izena eman
1.1. ECAS kontuarekin lortutako datuekin,
Parte-hartzailearen Atarian saioa hasi eta
erakundea erregistratu Erregistro Bakarreko
Sisteman (URF, ingelesezko siglak direla eta).
Horren bidez, Parte-hartzailearen Identifikazio
Kodea (PIC, ingelesezko siglak direla eta)
lortuko da.
1.2. Parte-hartzailearen Atariko erregistro
aplikazioan sartu: http://ec.europa.eu/
education/participants/portal/

Prozedura:
Izartxo batekin azaltzen diren eremu guztiak
nahitaez bete behar dira:
• Erakundearen IFZ/IFK idatzi (VAT number)  
• Business number-a sartu:
- Unibertsitateak: RUTC-an (Unibertsitate,
Zentro eta Tituluen Erregistroa) https://
www.educacion.gob.es/ruct/home.
- Ikastetxeak: Unibertsitario ez diren
Irakaskuntza Zentroen Estatu
Erregistroan azaltzen den kodea
https://www.educacion.gob.es/centros/
selectaut.do;jsessionid=3D7909144DE09
7D7BBD334E12B2B676E
-	Erakunde pribatuak: Sozietateen
Erregistroko Zenbakia. “Business Name”
eremuko informazioa ez da nahitaezkoa
baina betezten ez bada, arazoak izan
daitezke inprimakiarekin hurrengo
urratsetan. “Legal Name” eremuan jarri
den izen bera jartzea gomendatzen
da. Era berean, erakundearen izena
ingelesera ez itzultzea ere gomendatzen
da.
1.5. “Finish your registration” botoia sakatu
aurretik, nahitaez “Select a programme
from the list” menuan sakatu eta Erasmus+
aukeratu behar da.

1.3. ECAS kontuaren datuekin saioa hasi;
horrek, parte-hartzailearen atarira bideratuko
zaitu.

Nahiz eta izartxoa ez izan, “Organisation type”
izeneko eremua nahitaez bete behar da. Hau
egiten ez bada ezin izango dugu eskaera
inprimakia osatu.
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1.6. Ondoren, “Save and Return” botoian
sakatu.

1.7. Aurreko pantailara bueltatuko gara eta
bertan den “Finish your registration” botoian
sakatu.

2. 2. PIC-a lortu

Kontuan hartu beharko da erregistroa
ezabatua izango dela hurrengo 12
hilabeteetan bertara sartzen ez bagara.
Behin prozesua amaituta, eman den
helbide elektronikoan mezu bat jasoko da
PIC-a eratu dela konfirmatuz.

1.8. Emandako datu guztiak berrikusteko
aukera dago.

Behin Parte-hartzailearen Atarian erregistroa
amaituta, erakundeak bederatzi digitu dituen
Parte-hartzailearen Identifikazio Kodea
(PIC) eskuratuko du. Identifikadore bakarra da
eta erakundeei diru-laguntza baten eskaerainprimakia aurkezteko aukera emateaz gain,
Agentzia Nazionalerako edo Exekutiborako
erreferentzia izango da eskatzaile/
onuradunarekin dituen komunikazioetan.
Erregistratzen direnean, erakundeek honako
agiriak erantsi beharko dituzte:
•

bizkaiko foru aldundia

Europako Batzordearen esteka honetan
deskarga daitekeen legezko erakundearen
inprimakia.
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•

Identifikazio finantzarioaren fitxa.
Erakundeek banketxea kokatuta dagoen
herrialdeari dagokion fitxa bete beharko
dute, nahiz eta erakundea, ofizialki, beste
herrialde batean kokatuta egon. Inprimaki
hori Europako Batzordearen esteka
honetan deskarga daiteke.

3. Aurkeztu beharrezko
berariazko dokumentazioa
Gainera, 60 000 eurotik gorako diru-laguntza
eskatzen duten erakundeek berariazko
dokumentazioa gehitu beharko dute, Partehartzailearen Atariaren bidez, bere finantzagaitasuna adierazteko, beti ere, erakunde
publikoak edo nazioarteko organizazioak ez
badira:
•

Agentzia Nazionalek kudeatzen dituzten
ekintzetarako: Kontabilitatea itxita duen
azken urte finantzarioko balantzea eta
galera eta irabazien kontua.

•

Agentzia Exekutiboak kudeatzen dituen
ekintzetarako: Kontabilitatea itxita duten
azken bi urte finantzarioetako balantzea eta
galera eta irabazien kontua.

•

Berriki sortuak izateagatik, aipatu
dokumentazioa aurkeztu ezin duten
erakundeek, finantza edo aseguru
adierazpen bat aurkeztu behar dute,
eskatzailearen arrisku profesionalak
adieraziz.

Erakundeek bere finantza-gaitasunaren
inguruko dokumentazioa Parte-hartzailearen
Atariaren bidez aurkeztu behar dute
erregistroa egiten den une berean edo,
beranduenez, Erasmus+ programako dirulaguntza baterako eskaera aurkeztu baino
lehen.
Eskaera-inprimakiak eta laguntzarako
dokumentazioa web orrialde honen
Dokumentazioa atalean deskarga daitezke.

Kontsultarako agiriak:
Erregistroa ECASen
Europako Batzordeak ingelesez argitaratutako eskuliburua.
ECASen lehen aldiz erregistratzeko jarraitu beharreko argibideak.
Youtube tutoretza-bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=1jkLGRAEaDo
URF Erregistroa eta PICa lortu
Europako Batzordeak argitaratutako eskuliburua
Parte-hartzailearen Atarian izena emateko eta PIC kodea lortzeko jarraibideak
ECASen kontu bat zabaldu
https://sites.google.com/site/erasmusplusaragon/registro-en-ecas-obtencion-pic
(argibide-bideoa, ingelesez)
ECAS erabiltzailearen eskuliburua
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/2015/manual-usuario-ecas.pdf?docume
ntId=0901e72b81c5d671
Tutoretza-bideoa:
How to get a PIC number:: https://www.youtube.com/watch?v=h1NYzMx38D4
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2.5.	Programaren eta
deialdien irizpideak
betetzen direla
egiaztatu
Proiektu bat garatzean, eta Europar
Batasunaren laguntza eskatu aurretik,
erakunde parte-hartzaileek proiektuak
onargarritasun, baztertze, hautaketa eta
emakida irizpideak errespetatzen dituztela
egiaztatu behar dute..

1. Onargarritasun irizpideak
Onargarritasun irizpideak proiektu eta
jarduera mota (hala dagokionean, iraupena,
erakunde parte-hartzaileak, etab… barne),
talde hartzailea (estatutua eta partehartzaile kopurua) eta Proiektu baten dirulaguntza eskaera baten parte hartzearen
baldintzei (adibidez, aurkezpenerako epeak
errespetatzen direla, eskaerak osorik egotea,
etab…) buruzkoak izan daitezke.
Proiektua onesgarria izan dadin proposamena
aurkezten den esparruko ekintzari dagozkion
onargarritasun irizpide guztiak bete beharko
ditu. Eskaera fasean irizpide hauek betetzen
ez badira, ebaluazioa amaitutzat joko da eta
proiektua baztertuko da.
Salbuespen moduan, Ekintza Nagusia 1
edo Ekintza Nagusia 2 esparruaren barruan
babesten diren mugikortasun jarduera edo
EMJMD beken kasuan, zenbait onargarritasun
irizpide (adibidez, iraupena, parte-hartzaileen
profila, etab...)  proiektuaren gauzatze
fasean edo azken txostenaren fasean soilik
egiazta daitezke (ez eskaera fasean). Eskaera
fasearen zehar eskatzaileei irizpide horiek
guztiak betetzen direla adieraztea eskatuko
zaie. Dena den, gauzatze fasean edo azken
txostenaren fasean zehar irizpideak bete ez
direla zehazten bada, parte-hartzaileak edo
jarduera ez onesgarritzat jo daitezke eta,
ondorioz, proiektuak hasiera batean jaso
duen diru-laguntza murriztu/berreskuratuko
da.
Erasmus+ programaren Gidaren baitan
gauzatutako ekintza bakoitzari dagozkion
berariazko onargarritasun irizpideak aipatu
Gidaren B atalean deskribatzen dira.
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Adibidez, “Helduen hezkuntzako
langileentzako mugikortasun proiektuak”
KA1 lerrorako, gidan honako onargarritasun
irizpideak zehazten dira:

Kontsultarako agiriak:
Erasmus+ programaren Gidarako esteka:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programmeguide_es.pdf
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Jarduera
onesgarriak

Helduen hezkuntzako mugikortasun proiektuek honako jardueretako bat edo
gehiago barne hartu beharko dituzte:
• Irakaskuntza/trebakuntza egonaldiak.
• Langileen trebakuntza.

Erakunde partehartzaileak

Erakunde parte-hartzaileak izan daitezke:
• Helduen hezkuntzan aktiboa den edozein erakunde publiko zein pribatu
(helduen hezkuntzarako erakunde gisa definitua), edo
• Lan merkatuan edo hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetan aktiboa
den edozein erakunde publiko edo pribatu.
Adibidez, erakundea izan daiteke:
• Ikastetxe, institutu edo helduen hezkuntzarako zentro bat.
• Behar bereziak dituzten ikastun helduentzako erakunde bat.
• Goi-mailako hezkuntzako erakunde bat (helduei hezkuntza aukerak eskaintzen
dizkietenak barne).
• Enpresa publiko edo pribatu bat, txikia, ertaina zein handia (enpresa sozialak
barne).
• Solaskide sozial edo lan munduko bestelako ordezkari bat, merkatal ganbarak,
artisau edo profesionalen elkarteak eta sindikatuak barne.
- Toki, eskualde edo nazio mailako erakunde publiko bat.
- Ikerketa institutu bat.
- Fundazio bat.
- Ikastetxe, institutu edo hezkuntza zentro bat.
-	Erakunde, elkarte edo irabazi asmorik gabeko GKE bat.
- Kultur erakunde, liburutegi edo museo bat.
- Aholkularitza akademikoko, orientazio profesionaleko edo informazio
zerbitzuetako erakunde bat.
Erakunde bakoitzak programaren herrialde batean kokatuta egon beharko du.

Nork aurkez dezake •
eskaera bat?
•

Langileak atzerrira bidaltzen dituzten helduen hezkuntzako erakundeak;
Helduen hezkuntzako erakundeek osatutako mugikortasun partzuergo
nazional baten koordinatzaile lana betetzen duen helduen hezkuntzako
erakunde bat.
Ez dira partikularren beka eskaerak onartuko..

Parte hartzen
duten erakundeen
kopurua

Diru-laguntza eskaera aurtezko unean identifikatua egon behar den erakunde
bakarra jatorrizko erakundea izango da.
Hala ere, mugikortasun partzuergo nazional batek aurkezten dituen proiektuen
kasuetan, partzuergoko kide guztiek herrialde berekoak izan beharko dute eta
eskaera egiterakoan identifikatuta egon beharko dute. Partzuergo bakoitzak,
gutxienez, helduen hezkuntzako hiru erakundez osatuta egon beharko du.
Mugikortasun proiektua gauzatzerakoan, gutxienez, programako bi herrialde
desberdinetako bi erakundek parte hartu beharko dute (erakunde igortzaile bat
eta erakunde hartzaile bat, gutxienez).

Proiektuaren
iraupena

Bat edo bi urtetakoa izan daiteke. Eskatzaileak hau zehaztu beharko du eskaera
egiterakoan, beti ere, proiektuaren helburuan eta aurreikusitako jarduera
motetan oinarrituta.

Jardueraren
iraupena

Bi egunetatik, bi hilabetera bitartean, bidaiak aparte.

Jarduera buru
daitekeen tokia(k)

Parte-hartzaileek bere mugikortasun jarduera atzerrian gauzatu beharko dute,
programako beste herrialderen batean.

Parte-hartzaile
onesgarriak

Helduen hezkuntzaz arduratzen den langileria eta jatorrizko helduen hezkuntzako
erakundean lan egiten duena.

Non aurkeztu
behar da eskaera?

Erakunde eskatzailea kokatuta dagoen herrialdeko Agentzia Nazionalean.

Noiz aurkeztu
behar da eskaera?

Martxoak 4, eguerdiko 12:00ak baino lehen (eguerdia, Bruselako ordua) urte
bereko ekainaren 1ean burutzen diren proiektuetarako.

Bestelako irizpideak Helduen hezkuntzako erakunde bakoitzak edo helduen hezkuntzako erakundeen
partzuergo nazional bakoitzak eskaera bakarra aurkez dezake hautaketa txanda
bakoitzeko. Hala ere, helduen hezkuntzako erakunde batek aldi berean eskaerak
aurkezten dituzten partzuergo desberdinetako koordinatzaile edo kide izan
daiteke.
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2. Baztertze irizpideak

•

Gizarte Asegurantzako kuoten edo
zergen ordainketak egunean ez izatea
kokatuta dauden herrialdeko, Agentzia
Nazional edo Agentzia Exekutibo
kontratatzailearen herrialde edo
kontratua gauzatuko den herrialdearen
xedapen legalei jarraituz.

•

Erakundea bera edo erakundearen
ordezkaritza, erabaki edo kontrol
eskumena duten pertsonek epai
irmo baten bidez zigortuak izatea,
gauza epaituaren indarrarekin, iruzur,
ustelkeria, delitu-erakunde batean
parte-hartze, diru-zuriketa edo Europar
Batasunaren finantza interesei kalte
egin diezaokeen bestelako edozein legez
kanpoko jardueragatik.

•

Finantza-araudiaren 109. artikuluan  
aurreikusten den zigor administratiboa
izatea.

Europar Batasuneko finantza-araudiko 106 eta
107. artikuluei jarraiki, Erasmus+ programatik
parte hartzeko baztertuak izango dira honako
egoeraren batean aurkitzen diren eskatzaileak:
•

Porrot, likidazio, esku-hartze judizial edo
hartzekodunen konkurtso, jardueraetete edo legedi eta araudi nazionaletan
indarrean dauden antzeko prozeduretatik
eratorritako bestelako egoeraren batean
aurkitzen diren erakundeak.

•

Erakundea bera edo erakundearen
ordezkaritza, erabaki edo kontrol
eskumena duten pertsonek Estatu kide
bateko agintari batek sinatutako epai
irmo baten bidez zigortuak izatea, gauza
epaituaren indarrarekin, bere etika
profesionalean eragiten duen edozein
delitugatik.

•

Falta profesional larria burutu izatea,
Agentzia Nazionalak edo Agentzia
Exekutiboak bere esku diren edozein
mediotik behar bezala egiaztatua, Europako
Inbertsio Bankuaren edo nazioarteko
erakunde baten erabaki bat barne.

bizkaiko foru aldundia

Diru-laguntza ebazpen-prozeduraren
epean jarraian azaltzen diren egoeretan
aurkitzen diren eskatzaileei ez zaie finantzalaguntzarik eskainiko:
•

Interes-gatazka egoera batean egotea.
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•

Kontratazio Agentzia Nazionalak edo
Agentzia Exekutiboak kontratuaren
esleipen prozeduran parte hartu ahal
izateko eskatutako informazioaren
inguruan adierazpen faltsuak egin izatea
edo aipatu informazioa ez ematea.

•

Aurretik aurreikusitako egoeraren batean
aurkitzea.

Baztertze irizpide hauek Erasmus+
programaren ekintza guztien esparruan
aplikagarri dira eskatzaile guztientzat.
Azaldutako egoeraren batean aurkitzen
ez direla egiaztatzeko, 60 000 euro baino
gehiagoko Europar Batasuneko dirulaguntzaren bat eskatzen duten eskatzaileek
zinpeko deklarazio bat sinatu beharko dute,
non, besteak beste, Finantza-araudiko 106.
artikuluko 1. atalean eta 107. artikuluan
aurreikusten diren egoeraren batean
aurkitzen ez direla adierazi beharko duten.
Kide partzuergo baten izenean aurkeztutako
proposamen kasuan, azaldutako irizpideak
proiektuan parte hartzen duten erakunde
parte-hartzaile guztiei aplikatuko zaizkie.
Europar Batasunaren Finantza-araudiko
106. eta 109. bitarteko artikuluei jarraiki,
adierazpen faltsuak egin dituzten edo
aurreko diru-laguntza deialdi prozedura
batean kontratuko beharrak larriki bete
ez dituzten hautagaiek administrazio edo
finantza zigorrak jaso ahal izango dituzte.
Gainera, Europako Batzordearen ustetan,
programaren Gidak babestutako ekintzen
gauzatzerako, erakunde edo organismo
batzuk interes-gatazka batean aurkitzen edo
aurki daitezke eta, ondorioz, onesgarri ez
izatea gerta liteke. Hauetako batzuk dira:
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•

Bere herrialdean Erasmus+ programaren
gauzatzean Agentzia Nazionalak ikuskatu
behar dituzten aginte nazionalak.

•

Agentzia Nazionalen eskumenetik at
dauden jarduerak dituzten Entitate
juridikoetako Agentzia Nazionalak edo
Agentzia Nazionaletako Sailak.

•

Erasmus+ programan zein Erasmus+
programaren gauzatzearen esparruan
Batzordearen laguntza finantzarioa
jasotzeko espezifikoki Erasmus+
programaren gauzatzerako hartu
den Batzordearen edozein urteko lan

programan eta Agentzia Nazionala
bere gain ere hartzen duen entitate
juridiko batek bere gain hartzen dituen
identifikatutako edo diseinatutako egiturak.
•

Erasmus+ programako Agentzia nazionalak
bere gain hartzen dituzten entitate
juridikoak baina bestelako jardueretan
aritzen direnak, Erasmus+ programaren
esparruan aurki daitezkeenak edo ez, eta
baita entitate juridiko hauetara afiliatutako
entitateak ere.

Azkenik, diru-laguntza hitzarmenean edo
erabakian zehazten den moduan, adierazpen
faltsuak, akats nabariak, irregulartasunak
edo iruzurra burutu edo bere kontratuko
beharrak larriki urratu dituzten eskatzaile
eta onuradunek zigor ekonomikoak
jaso ahal izango dituzte edo Europar
Batasuneko aurrekontuarekin finantzatutako
dirulaguntzetatik kanpo gera daitezke,
gehienez bost urtez urraketa eman dela
egiaztatzen duen aktaren data egunetik
hasita. Bazterketa hamar urtetakoa izatera
hel daiteke baldin eta ondorengo bost urteko
epearen barruan berrerortzea ematen bada.
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3. Hautaketa irizpideak
Irizpide hauen bidez, Agentzia Nazionalak
edo Agentzia Exekutiboak eskatzaileak
proposatutako aurrekontua osatzeko
duen gaitasun finantzarioa eta operatiboa
ebaluatzen du.

3.1 Finantza-gaitasuna
Finantza-gaitasuna izateko, eskatzaileak
proiektua gauzatzen den aldian edo dirulaguntza ematen den ekitaldian zehar bere
jarduera mantentzeko adina finantza-iturri
egonkor izan behar du. Horrek, gainera,
proiektuaren finantzaketan parte hartzeko ere
balio behar dio.
Finantza-egiaztapena ez da aplikagarria ez
erakunde publikoetarako eta ezta nazioarteko
organizazioetarako ere. Europar dirulaguntzen eskatzaileak beste mota bateko
erakundeak diren kasuetan, eta diru-laguntza
60 000 eurokoa baino gehiagokoa ez bada,
eskatzaileek zinpeko deklarazio bat sinatu
beharko dute proiektua gauzatzeko adina
finantza-gaitasuna dutela adieraziz. Zinpeko
deklarazio hau berariazko atal bat da eskaera
inprimakien barruan.

bizkaiko foru aldundia

Europar diru-laguntzen eskatzaileak beste
mota bateko erakundeak diren kasuetan,
eta diru-laguntza 60 000 eurokoa baino
gehiagokoa bada, aipatu zinpeko deklarazio
horretaz gain, eskatzaileek agiri osagarri
batzuk aurkeztu beharko dituzte, partehartzailearen atariaren bidez. Agiri horiek,
deialdi programa bakoitzean zehaztuko dira
(galera eta irabazien kontua, balantzeak eta
galera eta irabazien kontua barneratzen duen
finantza-gaitasunerako inprimakia, etab.).
Proiektua eskatzen duena erakunde
desberdinek osatutako partzuergo bat bada
eta partzuergo hori osatzen duten erakundeen
finantza-gaitasunaren gainean zalantzak
badira, Europako Batzordeak agiri berberak
eskatu ahal izango dizkie partzuergoa osatzen
duten erakunde parte-hartzaile guztiei.
Eskaera 750 000 euro baino gehigoko proiektu
baten diru-laguntzarako bada, baimendutako
kanpo-auditore batek egindako auditoria
txosten bat eska daiteke. Txosten horretan,
eskura den azken finantza-ekitaldiko kontuak
egiaztatuko dira.
Behin agiri horien guztien analisia amaituta
Europako Batzordeak ezin izan badu

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa

31

eskaera egin baino lehen

eskatzailearen finantza-gaitasuna egiaztatu
edo hau nahikoa ez dela uste badu, honako
neurri hauek har ditzake:
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•

Informazio osagarria eskatu.

•

Hitzarmen bat edo finantza-berme baten
bidez estalitako aurre-finantzaketa bat
duen diru-laguntza erabaki bat eskaini.

•

Diru-laguntza hitzarmen bat edo aurrefinantzaketarik gabeko edo murriztutako
aurre-finantzaketa duen diru-laguntza
erabaki bat eskaini.

•

Diru-laguntza hitzarmen bat edo atal
desberdinetan ordain daiteke aurrefinantzaketa duen diru-laguntza erabaki
bat eskaini.

•

Diru-laguntza ukatu.

3.2. Gaitasun operatiboa
Gaitasun operatiboak eskatzaileak
proposatutako proiektua aurrera ateratzeko
beharrezkoak diren prestakuntza eta
gaitasun profesionalak dituela adierazten
du. Eskatzaileek zinpeko deklarazio bat
sinatu beharko dute proiektua ateratzeko
beharrezkoa den gaitasun operatiboa dutela
egiaztatzeko. Gainera, eskaera inprimakian
horrela adierazten bada, proiektuan parte
hartuko duten persona garrantzitsuenen
kurrikulua ere eskatu ahal izango da egokia
den esperientzia dutela egiaztatzeko.
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eskaera egin baino lehen
Proiektuaren garrantzia
(gehienez 30 puntu)

•

Proiektuaren garrantzia puntu hauekiko:
- 	Ekintzaren helburuak.
-

•

Partzuergoan parte hartzen duten eta norbanako parte-hartzaileen
helburuak.

Proposamena zein neurritan den egokia:
-

Parte-hartzaileetan kalitate handiko ikaskuntza emaitzak eratzeko.

- 	Erakunde parte-hartzaileen gaitasunak eta nazioarteko garrantzia
sendotzeko.
Diseinuaren kalitatea eta
proiektuaren gauzatzea
(gehienez 40 puntu)

•

Proiektuaren proposamenaren fase guztien argitasuna, osotasuna eta
kalitatea (prestaketa, mugikortasun jardueren gauzatzea eta jarraipena).

•

Proiektuaren helburu eta proposatutako jardueren arteko koherentzia.

•

Erakunde eskatzailearen Garapen Europar Planaren kalitatea.

•

Xedapen praktiko, kudeaketa eta laguntza modalitateen kalitatea.

•

Parte-hartzaileei emandako prestakuntzaren kalitatea.

•

Parte-hartzaileen ikaskuntza emaitzen aintzatespena eta
baliozkotzerako hartutako xedapenen kalitatea eta gardentasun eta
aintzatespenerako europar erraminten erabilera koherentea.
-

Mugikortasun jardueretan parte hartuko duten pertsonak
hautatzeko edo barneratzeko hartutako neurrien egokitasuna.

- 	Egokia bada, erakunde parte-hartzaileen arteko,lankidetza
eta komunikazioaren kalitatea, eta baita interesa duten beste
eragileekin.
Eragina eta zabalkundea
(gehienez 30 puntu)

•

Proiektuaren emaitzak ebaluatzeko neurrien kalitatea.

•

Proiektuak izan dezakeen eragina:

•

-

Parte-hartzaileengan eta erakunde parte-hartzaileengan proiektua
burutzen den bitartean eta ondoren.

-

Proiketuan zuzenean parte-hartzen duten erakunde eta
pertsonetatik kanpo, toki, eskualde, nazio zein Europa mailan.

Proiektuaren emaitzak zabaltzera bideratutako neurrien egokitasuna
eta kalitatea, erakunde parte-hartzaileen barruan eta kanpoan.

4. Emakida irizpideak
Emakida irizpideek aurkeztu diren
proposamenen kalitatea ebaluatzea
ahalbidetzen dute. Aurrekontu erabilgarriaren
mugen barruan, irizpide kualitatibo hauetara
hobekien erantzuten dieten proiektuak
lagunduko dira.
Erasmus+ programaren Gidaren baitan
gauzatutako ekintza bakoitzari dagozkion
berariazko emakida irizpideak aipatu Gidaren
B atalean deskribatzen dira.

honako emakida irizpideak zehazten dira,
hauen baitan proiektuak ebaluatuko direlarik:
Finantzaketa lortu ahal izateko,
proposamenek, gutxienez, 60 puntu lortu
beharko dituzte. Gainera, aipatu emakida
irizpide guztietako kategoria bakoitzean,
gutxienez, gehienezko puntuazioaren erdia
lortu beharko dute (hots, gutxienez 15
puntu Proiektuaren garrantzia eta Eragina
eta zabalkundea kategorietan eta 20 puntu
proiektuaren Diseinuaren eta gauzatzearen
kalitatea kategorian).

Adibidez, “Helduen hezkuntzako langileentzako
mugikortasun proiektuak” KA1 lerrorako, gidan

bizkaiko foru aldundia
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3 Eskaera
prozesua
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eskaera prozesua
3.1. Agiri nagusien
identifikazioa eta
irakurketa
Eskaera bat aurkeztu aurretik badira derrigorrez
irakurri behar diren zenbait dokumentu.
Kontuan hartu beharko da Europako Batzordeak
aipatu agiri horiek guztiak aldizka zuzendu eta
eguneratu egiten dituela. Aldaketa nagusienak
ekintzen epe, herrialde kideen parte hartze
baldintza eta abarren ingurukoak izaten dira.
Beraz, agiri bakoitzaren azken bertsioarekin lan
egiten dugula ziurtatu beharko dugu. Eskuliburu
honetan soilik Erasmus+ 2015 Deialdiaren lan
dokumentuak azaltzen direnez, eta Deialdi
bakoitzerako Europako Batzordeak urtero
dokumentu horien edukia alda dezakeenez,
eskaera bat aurkezterakoan urteroko bakoitzari
dagozkion dokumentuak erabiltzen ari garela
ziurtatu beharko dugu.
•

Proposamenen deialdia.

•

Erasmus+ programaren gida.

•

Inprimakiak.

•

Ebaluatzaile adituentzako gida.

Erasmus+ programaren Gida Erasmus+
deialdiaren parte da. Deialdi honetan
finantzaketa eskatu nahi duten erakunde eta
organizazioek programaren Gida honetan
zehazten diren parte-hartze eta finantzaketa
baldintzak bete beharko dituzte.
Dokumentuak gai hauen inguruko informazioa
azaltzen du:
•

Programaren lehentasunak.

•

Programaren laguntza jasotzen dituzten
ekintzak.

•

Ekintza guztientzak eskura den
finantzaketa.

•

Parte-hartzearen inguruko informazio
zehatza.

Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultur esparruko
Agentzia Exekutiboak (EACEA) kudeatzen dituen
ekintzetarako, bada eskuragarri den hornidura
adierazgarriaren eta ekintza bakoitzeko diruz
lagunduko diren gutxigorabeherako proiektu
kopuruaren laburpen bat.

bizkaiko foru aldundia

Kontsultarako agiriak:
Programaren Gida Europar Batasuneko
hizkuntza ofizial desberdinetan eskura
daiteke.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_es.htm
Eskatzaile eta onuradunentzako agiriak.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_
es.htm
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S
M

Specific. Espezifikoa: Lortu nahi dena modu zehatzan
adierazi (Nork, Zer, Non , Zergatik).

Measurable. Neurgarria: Nola frogatu eta ebaluatu zein
neurriraino bete den zehaztutako helburua?

A

Achievable. Lorgarria: Erronka izan daitekeen helburuak
emaitzak lortzeko gaitasunaren parekoak izan behar dira.
Zein da ekintza?

R

Relevant. Egokia: Zein da zehaztutako helburu eta zure
ardura nagusiaren arteko lotura? Nola egokitzen da hau
guztia zure helburuekin?

T

Time-bound. Denbora Zehatzean: Helburuak modu
egokiak eta denboran lortzeko epeak zehaztu
(muga-egunak, datak, maiztasuna)

3.2. Proiektuaren
idazketarako
gomendioak
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•

Puntuazio altua duen proiektu bat esku
artean izan arren, helburua proiektu bikain
bat gauzatzea izango da, bestela, finan
tzaketarik Gabe geratuko den proiektuen
taldean geratzeko arriskua baitago.

•

Funtsezkoa da eskatzen den ekintzaren
kalitate irizpideak irakurtzea eta hauek
kontuan izatea gure proiektua idazterakoan.

•

Ahal den neurrian proiektu osoaren
kudeaketa eta idazketa pertsona bakar
baten ardura izatea ekidin behar
da. Gomendagarria da proiektuaren
prestaketarako lantalde bat osatzea.

•

Erakundearen beharrak argi azaldu behar
dira eta, era berean, europar erakundeen,
eta ez tokiko edo esparru geografikoko
erakundeen, baliabide eta laguntzarekin
gauzatuko den proiektuaren arrazoiak ere.

•

Jarduera, mugikortasun eta abarren
finantzaketa eskaera ere arrazoitu behar
da. Modu birtualen (eTwinning, bideo
konferentzia,…) bidez buru daitezkeen
jarduerak badira, edo hauen garrantziak
suposatzen duten gastuarekin bat
egiten ez badute, seguruenik, ez dira
finantzaketarako hautagarritzat joko (nahiz
eta proiektua bera bai).

•

“Berrikuntza eta jardunbide egokien hartuemanerako lankidetza” Ekintza Nagusiak
2 (KA2) atalean, proiektuak elkarlanekoa
izan behar du eta erakunde koordinatzaile
zein kide guztien behar, zeregin eta
ekarpenak azaldu beharko ditu. Hori guztia
proiektuan islatu behar da modu argian.
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•

Erasmus+ programak erakunde ikuspuntu
argia du, proiektua erakunde eta ikastetxeen beharretara lotuta dago modu nabarian, ez irakasleriarenak. Proiektuan parte
hartuko duten erakunde eta ikastetxeen beharren analisia burutu behar da eta, behar
horien baitan, jarduerak diseinatu.

•

Proiektuak kurrikuluaren eta eguneroko
irakaskuntza-praktikaren parte izan beharko
du, ezin da “eranskin artifizial” bat izan.

•

Helburu, jarduera eta emaitzen artean
koherentzia izan behar da.

•

Proiektuaren helburuak zehatzak eta
errealistak izango dira eta hauen eragina
neurgarria izan beharko du (SMART).

Proiektuaren zabalkundea eta eragina
eskaeraren atal garrantzitsu bat da,
proiektuaren ebaluazioaren puntuazioaren
% 30a balio baitu, eta horregatik, oso kontuan
hartu beharko dira proiektua idazterakoan,
modu egoki eta errealistan islatuz.
Esaldi orokorregiak idaztea ekiditu behar da
eta, aldi berean, eragina neurgarria izateko
adierazleak ere azaldu beharko dira.
Proiektu baten eragina proiektuaren barruan
gauzatzen diren jarduera desberdinek
duten efektuaz eta parte-hartzaile, praktika,
erakunde eta sistemetan duen emaitzaz
osatzen da.
• Aurreikusten da.
• Ebaluatzen da.
• Neurgarria izan behar du adierazleen
bidez.
Beraz, proiektuak zein eragin izatea espero
den zehaztu behar da eta baita eragin hori
neurtzeko erabiliko diren adierazleak modu
zehatzan azaldu ere, hala nola:
•

Ebaluazio neurrien kalitatea.

•

Funtsezko eragina: parte-hartzaile
indibidualetan; erakundeetan; eta toki,
eskualde, nazio zein Europa mailako partehartzaileetan.

Proiektuak ikasleria eta irakaslerian izango
duen eragina zehaztu behar da, nola aldatuko
den ikastetxe edo erakunde bat, hezkuntza
komunitatea, zein etekin aterako duen
udalerriak. Proiektuaren aurreko aldia eta
ondorengoa argi bereiztu behar dira.
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Gainera, europar proiektu bat dela hartu behar
da kontuan. Kasu horretan, eragina ez da gure
erkidegoko edo herrialdeko ikastetxe batekin
egiten den proiektu baten eraginaren antzekoa
eta, horregatik, proiektuak zein ekarpen egiten
duen Europa mailan zehaztu behar da. Hau
da, europar balio erantsiak argi azalduta egon
beharko du, eraginari hertsiki lotuta.
Europar balio erantsia, proiektua
zergatik egin behar den Europako beste
herrialdeetako kide edo bestelako europar
erakunde batzuekin azaltzean datza. Era
berean, herrialde bakarrean burututako
jarduerekin soilik zergatik emaitzak ez diren
lortuko azaldu behar da.
Eragina aztertzeko irizpide hauek jarraitzen
ohi dira:
•

Gaitasunen hazkundea, jarrera aldaketak,
hobekuntzak ikaskuntza prozesuan
(pertsonetan).

•

Hobekuntza kudeaketan, esparru
pedagokiko/kurrikularra, erakundearen
praktika (erakundeetan).

•

Efektu iraunkorrak, berrikuntzaren
transferentzia, sinerkien sorkuntza,
erabakietan eragiteko gaitasuna, sareen
sorkuntza (besteak).

•

Eragina epe motzean: proiektua amaitu
arte.

•

Eragina epe luzean: proiektuaren bizitzatik
haratago.
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Logikoa den bezala, Europako Batzordeak
proiektuetako pertsona eta erakunde
onuradunei proiektuan egindako lana, emaitza
eta ikasitakoaren berri ematea eskatzen die, ez
soilik erakunde parte-hartzaileei onura egiteko,
baita hezkuntza komunitateko kide gehiagori,
ikastetxeak kokatuta dauden udalerriei...
Hau da, proiektuak duen eragina maximizatu
nahi da eta, modu horretan, programaren
helburuak lortu, hala nola, hezkuntzaren
hobekuntza eta modernizazioa.

Emaitzen zabalkunderako bitartekoak:

Zabalkunde jarduerak:

•
•
•

•

Proiektuan azaldu behar dira modu
nabarian eta hasieratik programatuta izan
behar dira.

•

Ebaluagarri eta neurgarriak izan behar
dute.

•

Zabalkunde jarduerak desberdinak
izango dira proiektuaren ‘tamainaren’
baitan (erakunde parte-hartzaileen
izaera, proiektuan proposatzen diren
jardueren kopurua eta ezaugarriak…).
Ez da zabalkunde bera espero, adibidez,
mugikortasuna gauzatzen ez duten
ikastetxe ‘txiki’en aldetik edo Unibertsitate
batekin elkarretaratze bat gauzatu
duten tamaina handiagoko ikastetxeetaz
osatutako elkarretaratze estrategiko baten
aldetik.

Xedeak eta helburuak:
•
•

Emaitzak zabaltzea eta barneratzea.
Nazio zein Europa mailan politika eta
sistemak partekatu eta ezartzera lagundu.

Proiektuak / ek…
•
•
•
•

Moldagarriak izango dira, eta
esportagarriak beste ikastetxe edo
erakundeei.
Ebaluagarri eta errealistak izango dira.
Egutegia eta baliabideak zehaztuta izango
dituzte.
Pertsona eta erakunde hartzaileen partehartzea deskribatuko dute, horien guztien
inplikazioa proiektuaren fase guztietan
zehar argi geratu behar delarik.

•
•

•
•
•

Zabalkundea ez da soilik proiektua amaitzen
denean egiten: proiektuaren hasieran,
proiektuan zehar eta amaieran egin behar da.

Proiektua hasi aurretik:
•
•
•

Zabalkunde planaren zirriborro bat prestatu.
Espero diren emaitzak eta eragina zehaztu.
Emaitzak nori eta nola zabalduko zaizkion
pentsatu.

Proiektuan zehar:
•
•
•
•
•

Zabalkunde plataforma informazio eta
azken emaitzekin eguneratu.
Tokiko eta eskualdeko hedabideekin
kontaktatu.
Aldizka, saio informatibo, trebakuntza eta
berdinen arteko ebaluazioak bezalako
jarduerak gauzatu.
Hartzaileengan den eragina ebaluatu.
Hezkuntza eragileak tartean sartu.

Proiektua amaitu ostean:
•
•
•
•
•

Zabalkundearekin jarraitu.
Etorkizuneko lankidetza baterako ideiak
garatu.
Lortutakoa eta eragina ebaluatu.
Hedabideekin kontaktatu.
Hezkuntza erakundeekin kontaktatu.

Zabalkunde planaren ebaluazioa:
•

•
•
•
•
•
•
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Europar zabalkunderako eTwinning
plataforma.
Proiektu eta/edo erakundearen web
orrialdeak.
Informazio saioak, tailerrak, mintegiak,
ikastaroak, erakusketak, bilerak,
jardunaldiak…
Txostenak, prensa artikuluak, buletinak,
prensa oharrak, liburuxkak…
Ikusentzunezkoak: irratia, telebista,
youtube, video-klipak, podcasts-ak,
aplikazioak...
Ekitaldi publikoak.
Irudi publikoak eta logoak.
Sarea eta harreman korporatiboak.

Web orrialdeari buruzko datuak eta
kopuruak.
Interesa duten eragile eta hezkuntza
eragileekin egindako topaketa kopurua.
Informazio eta eztabaida bileretan izan
den parte-hartzaileen kopurua; jarraipen
neurriak.
Produktuen ekoizpena eta zirkulazioa.
Estaldura hedabideetan.
Nabaritasuna gizarte sareetan.  
Ekitaldi publikoetan parte-hartu.
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•
•
•

Estatuz haraindiko sare eta kideekin
harremanak; informazio eta ezagutzaren
transferentzia.
Maila desberdinetako neurri politikoetan
den eragina.
Pertsona hartzaileen, interesa duten
pertsonen, persona kideen eta hezkuntza
agintarien Feedback-a.

Proiektuaren zabalkunderako tokiko erakundeak
‘erakartzea’ gomendagarria da, gizarte
konpromisoa eta boluntariotza sustatzeko.

•
•
•
•

Ikerketak edo azterlanak (txostenak).
Jardunbide egokien edo adibideen
azterketa gidak.
Ebaluazio txostenak.
Liburuxka informatiboak, buletinak.

Ukiezinak ere izan daitezke, adibidez:
• Parte-hartzaileek, ikastunek edo taldeek
lortu dituzten ezagutza eta esperientziak.
• Trebetasun eta lorpenen igoera.
• Kultur kontzientziaren igoera.
• Hizkuntza-gaitasun hobeak.

Zabalkundea programaren zabalkunde eta balorazio erramintak erabiliz buru daiteke, hala nola:
• Erasmus+ zabalkunde plataforma.
• EPALE (adult learning).
• eTwinning.

Ebaluagarriak izan behar dute, elkarrizketa,
galdetegi, test, behaketa, autoebaluazio etaben bidez….

Emaitzak:

Ez dira proiektuaren emaitzak eta produktu
intelektualak nahastu behar.

Hautemangarriak izan daitezke eta, kasu
horretan, dokumentatu behar dira, adibidez:
•
•

Ikuspegi edo modeloak.
Tresna praktikoak: on-line, kurrikulua,
eskuzkoak…

bizkaiko foru aldundia

Edozein kasutan, produktuak zehaztu behar
dira proiektua idazterakoan.

Produktu intelektualak emaitza
hautemangarriak dira, lan plangintzan
definituak eta barneratuak, lankidetza
proiektu baten esparruaren barnean
gauzatutako materialak eta akabera

erasmus+ proiektu bat eskatzeko eskuliburu praktikoa

39

eskaera prozesua
profesionala eskatzen dutenak. Kalitate eta/
edo kantitate nahikoa izan behar dute gastu
hautagarri gisa kontuan hartuak izateko.

Ez dira produktu intelektualak:
•

•
•
•
•
•
•
•

Blogak, wikiak, proiektuan diren web
orrialdeak.
Dibulgazio edo sentsibilizaziorako
liburuzka eta materialak.
Jardueren irudiak jasotzen dituzten
liburuak.
Ikasleria eta ikastunen lana jasotzen
duten liburuak.
Lanak eta jarduerak jasotzen dituzten
CDak eta DVDak.
Ikasleria eta ikastunen lanak jasotzen
dituzten Power-Point-ak.
Produktua ekoiztu aurretik izan diren
artikulu edo lanen bildumak.
Buletinak.

Hau guztia proiektuaren kudeaketaren parte
da. Horretarako behar den aurrekontua
aipatu atalean azaldu behar da, ez produktu
intelektualen atalean.

Produktu intelektualak dira:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Informatizatutako datu baseak.
Kurrikulu oso edo zati baten garapena.
Argitaragarri diren ikasleriari
zuzendutako material pedagogikoak.
Hezkuntza-atari bat (ez web orrialde
bat).
Trebakuntza ikastaro bat.
Argitaragarri den gida metodologiko bat.
Berariazko software-a
IKT erraminta originalak, proiektuan
sortuak.
Argitaragarri diren ikerketa eta
azterlanak.
Berdinen arteko ikaskuntza metodoen
sorkuntza.
Hezkuntza-material irekiak: lizentzia
irekia duten sarbide askeko irakaskuntza
eta ikaskuntzarako multimedia edukiak,
HBI-OER (Open Educational Resources).
Lan ildo bati jarraipena ematen dion
ikerketa konplexu bat.
Merkatal kalitatea duten ekoizpen
artistikoak: film laburrak, film luzeak,
antzezlanak, kontzertuak, videoinstalazioak, etab.

Materialak Internet bidez eskuratzeko
aukera eman behar da, inolako kosturik
gabe eta lizentzia irekiarekin (open
licence).
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•

Lizentzia irekia: Lanaren jabeak
(onuraduna) baimena ematen die
beste pertsonei baliabidea ezagutu
eta erabiltzeko (Agentzia Nazionala eta
bestelakoak).

•

Baliabide bakoitzak lizantzia ireki bat izan
behar du.

•

Ez da egile-eskubide edo jabetza
intelektualaren eskubideen lagapen bat.

•

Kontratuan zehazten da.

Seguruenik, soilik ikastetxeen arteko KA2
elkarretaratze estrategikoetan ez da produktu
intelektualarik izango, ez bada, adibidez, kide
horiekin ibilbide luzea duten zentroen kasua
eta proiektua akabera profesionala duen eta
merkatura zuzenduta dauden materialak/
software-a sortzea bideratuta bada, edo
kurrikulu bat diseinatzera.

Kontsultarako agiriak:
“Proiektu on bat nola prestatzen den”
azaltzen duen bideoa:
https://www.youtube.com/watch?v=zUrwv3_fv0
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3.3.	Eskaera-inprimakia
bete
Proiektu bat aurkezteko interesa duten
erakunde guztiek online eskaera bat prestatu
beharko dute, bai Agentzia Nazionalean bai
Agentzia Exekutiboan (EACEA), kasuan-kasuan.

Ekintza deszentralizatuak

Horretarako, proiektuari dagozkion eskaera
inprimakiak beteko dira online eta baita
zenbait eranskin osagarri ere.

Ekintza deszentralizatuen inprimakiak erabili
ahal izateko Adobe Reader programa behar
da. Gainera, Erasmus+ eskaera inprimaki bat
modu egokian erabili ahal izateko, jarraian
azaltzen den bertsioetako bat izan behar da:

Inprimaki eta eranskin guztiak agentzia
nazional eta Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta
Kultur esparruko Agentzia Exekutiboaaren
(EACEA) orrialdeetan aurki daitezke.
Ekintza mota bakoitzerako, deszentralizatuak
(Agentzia Nazionalak) eta zentralizatuak
(EACEA), inprimakiak osatzeko eta eskaerak
bideratzeko prozedura bat dago.

Ekintza deszentralizatuetako eskaera
inprimaki elektronikoak bete (Agentzia
Nazionalek kudeatzen dituztenak).

Adobe Reader
gutxieneko bertsioa

Adobe Reader 9.1 edo
berriagoa

Gomendatutako
Adobe Reader
bertsioa

Adobe Reader XI,
11.0.06 bertsioa

Ekintza deszentralizatuetarako aukeran diren inprimaki elektronikoen katalogoa:
Ekintza mota
Akreditazioa

KA108 – Goi-mailako Hezkuntzaren akreditazioa. Partzuergoen
mugikortasuna.
KA109 – LHko erakundeen akreditazioa.
KA110 – Gazte-boluntariotzako erakundeen akreditazioa.

KA1- Pertsonen
mugikortasuna
ikaskuntza
arrazoiengatik

KA101 – Eskola-hezkuntzako langileriaren mugikortasuna.
KA102 – LHko ikasle eta langileriaren mugikortasuna.
KA103 – Goi-mailako hezkuntzako ikasle eta langileriaren mugikortasuna.
KA104 – Helduen hezkuntzako langileriaren mugikortasuna.
KA105 – Gazte-mugikortasuna.
KA107 – Goi-mailako hezkuntzako ikasle eta langileriaren mugikortasuna
programako herrialde eta herrialde kideen artean.

KA2- Berrikuntza eta
jardunbide egokien
hartu-emanerako
lankidetza

KA200 – Esparru bat baino gehiago jorratzen dituzten elkarretaratze
estrategikoak.
KA201 – Hezkuntzarako elkarretaratze estrategikoak.
KA203 – Hezkuntza eta Lanbide Heziketarako elkarretaratze
estrategikoak.
KA204 – Helduen hezkuntzarako elkarretaratze estrategikoak.
KA205 – Elkarretaratze estrategikoak gazteriaren esparruan.
KA2019 – Eskoletarako elkarretaratze estrategikoak.

KA3- Erreforma
politikoei laguntza
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KA347 - Gazte eta politiken arduradunen arteko elkarrizketak.
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Hauetako bertsioren bat ez baduzu ezin izango
duzu inprimakia erabili.

Honako konfigurazioa izan beharko luke:

Adobe Reader programaren bertsio hauek
Windows, Linux eta MacOs sistema eragileekin
bateragarriak dira. iOS, Android, Microsoft
Windows RT, Windows Phone eta Blackberry
bezalako plataforma mugikorrak ez dira
bateragarriak.
Eskaera inprimaki bat Internet bidez
deskargatzen dugun lehen aldian, Adobe
Reader programak inprimakiaren jatorria
segurua izan ez daitekeela adierazi eta
artxiboa segurua dela baieztatzea eskatuko du.

Kasu horretan, Aukerak botoia sakatu behar
da “Dokumentu honetan konfidantza izan
beti” aukeran sakatu. Ondoren, inprimaki
elektronikoa gorde behar da:

Arazoak berean jarraitzen badu, Adobe Reader
programaren barruan Java Script-ek zein
nolako konfigurazioa duen aztertu behar da:

Lehioaren goikaldean, Adobe Reader-ek
inprimaki elektronikoa Internetera konektatu
nahi duela antzematen duen segurtasun funtzio
hobetua erabiltzen duela ikus daiteke. Egoera
hau erakunde parte-hartzaile bakoitzerako PIC
bat sartu eta balioztatu behar duzun bakoitzean
errepikatuko da, eta baita ‘Aurrekontua’ atalari
dagokion daturen bat aldatzen denean, hala
nola, “Distantzia-banda” “Bidaiak” azpi-atalean.
Kasu bietan, inprimakia Europar Batzordeko
zerbitzariekin komunikatuko da azken datuak
eta informazioa lortzeko. Adobe Reader-ek
honako mezua azalduko du:

Mezu hori azaltzen denean “Aukerak” menura
jo behar da eta han, “Dokumentu honetan
konfidantza izan beti” aukeran sakatu. Ondoren
dokumentua izen berarekin gorde beharko
dugu. Prozesu hau motela izaten da baina
amaitu arte itxaron behar da jarraitu ahal
izateko.
Erasmus+ programaren ekintza
deszentralizatuen esparruko eskaera inprimaki
batean azaltzen diren erakunde guztiek,
eskatzaileak zein kideak, Erregistrorako
Zerbitzu Bakarrean (URF) erregistratu beharko
dute Parte-hartzailearen Atariaren bidez.
Horretarako, eskuliburu honen 2.3 atalean
zehazten diren urratsak jarraitu behar dira
(BIGARREN URRATSA: URFen izena eman eta
PIC-a lortzea), PIC zenbakia lortu arte.
Inprimakian, hau osatu ahal izateko, proiektuan
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parte hartzen duten erakunde bakoitzeko PIC
zenbaki bat sartu beharko da.

Nola bete eskaera inprimaki
elektroniko bat
Jarraian, Agentzia Nazionalek kudeatzen duten
ekintza deszentralizatu baten esparruan
dirulaguntza bat eskatzeko bete behar den
eskaera inprimaki elektroniko bat osatzerakoan
kontuan hartu behar diren alderdi nagusienak
azaltzen dira.
Lehenik eta behin, eskaerarekin lanean hasi
aurretik, “Ekintza mota”, “Deialdia” eta “Txanda”rako inprimaki eredu zuzena dugula egiaztatu
beharko dugu. Informazio hori guztia eskaera
inprimaki elektroniko bakoitzaren lehen
orrialdean azaltzen da:

Kontuan hartu beharreko beste alderdi bat
zein Agentzia Nazionalari zuzendu behar garen
izango da. Inprimakiaren bigarren orrialdean
hezkuntza, trebakuntza eta gazteriako esparru
desberdinak lantzen dituzten Agentzia
Nazionalak azaltzen dituen goitibeherako
menu bat dago. Zerrenda horretan, Agentzia
Nazionala kode batekin identifikatzen da eta
honen ondoan herrialdearen izena azalduko da
bertako hizkuntza ofizialean:

Herrialde batek Agentzia Nazional bat baino
gehiago badu, Agentzia Nazionalen zerrenda
aztertu behar da eta bertan gure programari

bizkaiko foru aldundia

dagokion Agentzia Nazionala arduradunaren
kodea bilatu. Horretarako honako zerrenda
azter daiteke:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/national-agencies/index_
en.htm#ES01
Erakunde parte-hartzaileen PIC zenbakia
lortu ondoren, identifikatzailea erabiltzen has
gaitezke eskaera inprimakietan.

Behin PIC zenbakia sartuta, “PIC zenbakia
egiaztatu” botoian sakatu behar da. Modu
horretan, inprimakiak erakundearen datuak
berreskuratuko ditu Parte-hartzailearen Ataritik.

Inprimakian derrigorrez bete behar diren
eremuak arrosa kolorez azalduko dira.
Hauetako baten bat betetzen ez bada ezin
izango da inprimakia balioztatu eta, ondorioz,
ezin izango da eskaera inprimakia bidali.
Baloreen zerrenda erantzun behar diren
galdera itxiei dagozkie. Erantzuteko, zerrendan
azaltzen diren aukera bat edo gehiago
aukeratu behar dira.
Inprimakia zein hizkuntzatan beteko den
aukeratu behar da. Hizkuntza hori izango
da erabiltzaileak proiektuaren informazioa
osatzeko erabiliko duen hizkuntza.

Inprimakian diren zenbait atalek eremu edo
atal berriak azaltzea edo desagertzea ekarriko
dute.
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Inprimakiaren zenbait eremutan atal osoak
gehitu ahal izango zaizkio eskaerari, beti ere,
egokiak eta beharrezkoak badira. Honen
adibide bat, adibidez, proiektuari kideak
gehitzea izan daiteke:

Nola bete aurrekontuaren atala
Aurrekontuarena eskaera
inprimaki elektronikoan den atalik
garrantzitsuenetako bat da. Zati bat
automatikoki osatuko da aurretik
inprimakia osatu den bitartean emandako
informazioan oinarrituz.
Beraz, jardueraren datu zehatzak
osatzerakoan ondoren aurrekontuaren
atalean azalduko den informazioa
adieraziko dugu (egun kopurua,
mugikortasunean parte hartuko duten
pertsonen kopurua, laguntzaile kopurua,
etab…).

Inprimakian erakunde kide berriak gehitu
behar badira, “Erakunde eskatzailea” azpiatalaren amaieran den “Kidea gehitu” botoian
sakatu behar da:

Modu horretan, azpi-atal berri bat azalduko da,
“Erakunde kidea” izenekoa. Bertan, erakunde
berriari dagozkion datuak osatu behar dira.
Kide berria jada erregistratuta zegoen azken
kidearen atzetik azalduko da, ez hauen artean.
Sarrera berriak gehi daitezke botoian sakatuz.
Adibidez, proiektuan ardatz diren gaien
inguruko galdera:

Jarduera bakoitza proiektuan parte
hartzen duen erakunde zehatz bati
egokitu behar zaio. Jarduera bat zehazten
bada baina erakunde parte-hartzaile bati
egokitzen ez bazaio, aipatu jarduera ez da
aurrekontuaren atalean azalduko.

Behin jardueraren datuak osatuta
aurrekontuaren atalera jo beharko da.
Bertan, proiektua laguntzeko beharrezkoak
diren funtsak zehaztu beharko dira.
Erasmus+ programaren oinarrietako
bat diru-laguntzaren sailak kalkulatzeko
kostu unitarioaren erabilera da. Kostu
unitarioen kasuan ez da gastuen kostu
erreala kalkulatu behar; laguntza eskatzen
den gaierako unitate kopurua zehaztu
behar da eta, kopuru horretan oinarrituta,
inprimakiak berak automatikoki kalkulatzen
du eska daitekeen diru-laguntzaren
zenbatekoa, unitate kopurua kasuan-kasuan
dagokion kostu unitarioaz biderkatuz.
Egiten den eskaera bakoitzeko sail
bakoitzean hautagarri diren kostu motak,
diruz laguntzen den kopurua eta esleipen
baldintzak hartu beharko dira kontuan.

“+” botoian sakatu behar da sarrera berriak
gehitzeko edo “-“ botoian jada zegoen bat
ezabatzeko.
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Bete behar den lehen atala Bidaiak izenekoa
da. Bertan, izan daitezkeen jarduera
eta joan-etorri konbinazio bakoitzeko,
distantzia-banda zuzena zehaztu behar
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da inprimakiak parte-hartzaile bakoitzeko
emango den diru-laguntza kalkula dezan.

Distantzia-banda zuzena sartu ahal izateko,
Europako Batzordeak distantzien kalkulurako
eskaintzen duen tresna erabili behar da:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm
Tresna horretan, bi herrialde zehatzetako
jatorrizko hiria eta helmuga hiria idatzi eta
norabide bakarrean den distantzia kalkulatzen
da. Informazio horretan oinarrituta, egokia den
distantzia-banda aukeratu behar da.
Distantzia kalkulatzeko nahikoa da jatorrizko
hiria eta helmuga zehaztea (ez bi norabideetan).
Kostu unitarioa norabide bakarraren baitan
kalkulatzen da. Hala ere, dirulaguntza joanetorrizko bidaiaren kostuan laguntzen du.

Ikastaro Egituratu bat eskatzen denean, agian
ezin da eskaera fasean bidaiaren distantzia
zehatza zehaztu. Erakunde igortzaileak
helmuga hiriaren inguruko idea bat izan
dezake baina, hala ez bada, hautatutako
herrialderako batez besteko distantzia erabili
beharko da. Azken txostena aurkezten denean
erakundeak helmuga hiriraino den distantzia
zehatza jakin beharko du distantzia-banda
zuzena erabili ahal izateko.
Aurrekontuaren zenbait eremutan ez da ezer
idatzi behar. Informazio hori guztia aurretik
osatu da jardueren deskripzio atalean eta,
modu horretan, inprimakiak automatikoki
kalkula ditzake eska daitezkeen laguntzen
zenbatekoak. Laguntza indibidualaren atala,
aurrekontuaren barruan,horren adibide garbia
da, jarraian ikus daitekeen moduan:

Zenbait kasutan, pertsona laguntzaileen
egonaldia eta parte-hartzaileena ez da iraupen
berekoa. Kasu horretan, eremu berri bat sortu
behar da, parte-hartzaileen datuak zehaztuz:

Proiektuaren barruan behar bereziak
dituzten parte-hartzaileak badira, adibidez,
desgaitasunen bat duten pertsonak,
inprimakiak ez du inolako kalkulu automatikorik
burutuko eta, ondorioz, behar horiek guztiak
kontuan hartu behar izango dira.
Tresnak bi puntuen arteko distantzia erreala
kalkulatzen du. Ondorioz, bi herrialde
desberdinen arteko bidaia batek distantziabanda desberdinen erabilera eska ditzake,
mugikortasunaren jatorrizko eta helmuga hirien
baitan. Distantzia-banda desberdinak erabil
daitezke, talde desberdinetarako, baita jatorri
eta helmuga herrialde bera badute ere (adibidez,
herrialde berera bidaitzen bada baina distantzia
desberdina duten hirietara).
Eskola Hezkuntza edo Helduen Hezkuntzako
Langileriarentzako Mugikortasunerako

bizkaiko foru aldundia

“Proiektuaren laburpena”k proiektuaren
aurrekontuaren ikuspegi osoa ematen du,
jarduera eta aurrekontuaren atal bakoitzeko
banakatua. Proiektuaren laburpeneko
baloreak automatikoki kalkulatzen dira
aurrekontuaren atal desberdinetan
emandako datuen arabera eta, horregatik,
zuzenketak atal horietan egin beharko dira, ez
proiektuaren laburpenean.
Azkenik, inprimaki elektronikoak diru-laguntza
osoa azalduko du, eskaera inprimakian
sartutako datuen arabera kalkulatua izan
dena.
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Ekintza zentralizatuak

Ekintza zentralizatuetako eskaera
inprimaki elektronikoak osatzeko
jarraibideak (EACEA).
Zentralizatutako ekintzen proiektuetarako,
hots, EACEAk zuzenean kudeatzen dituen
ekintzetarako, eskaintza inprimaki elektroniko
interaktibo (eForm) baten bidez egiten da. Hau
PDF interaktibo bat da eta, horregatik, Adobe
Reader programa izan behar da.
Behin inprimaki elektronikoa deskargatuta,
konexioa zuzen dagoela egiaztatu behar
da. Horretarako, inprimakiaren orrialde
bakoitzaren azpikaldean den “Test your
connection” botoian sakatu behar da. Konexioa
zuzena bada “The connection test succeded”
dioen mezua azalduko da eta konexioa zuzena
ez bada, aldiz, “The connection test failed”
mezua azalduko da. Azken kasu horretan
irtenbide bat bilatu beharko da.

1. Erakundeen erregistroa
Sisteman sartu eta inprimaki elektroniko
bat sortzeko ECAS kontu bat izan behar
da. Erasmus+ programaren ekintza
deszentralizatuen esparruan eskaera
inprimaki batean azaltzen diren erakunde
guztiek, eskatzaileak zein kideak,
Erregistrorako Zerbitzu Bakarrean (URF)
erregistratu behar dute, Parte-hartzailearen
Atariaren bidez, eskuliburu honen 2.3
atalean zehazten diren urratsak jarraituz, PIC
zenbakia lortu arte.

2.- Programa, deialdia eta hizkuntza
aukeratu

Eskaera berri bat
sortzeko prozesua:
1. Erakundeak erregistratu

2. Programa, finantzaketa eta
hizkuntza aukeratu
3. Aukeratu erakunde
parte-hartzaileak
4. eForm-a sortu & gorde

5. Inprimakia bete

6. Baliozkotzea & bidalketa

Eskaera berri bat sortzeko “Create new
application for funding” botoian sakatu
behar da.

Jarraian, programa aukeratu behar da:

Inprimaki elektronikoa (eForm) online sortu,
deskargatu eta bidaltzen da eta, horregatik,
interneterako konexioa behar da.
Lehen urratsa web orrialde honetan sartzea
da:
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
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Behin programa aukeratuta, “Search” botoian
sakatu behar da programa horren deialdiak
bilatzeko eta parte hartu nahi den deialdia
aukeratzeko:
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Behin programa eta deialdia aukeratuta
eskaera burutuko den hizkuntza aukeratu
behar da. Deialdiaren arabera, aukeran diren
hizkuntza kopurua mugatua izango da.

Proiektuan parte hartuko duten erakunde
guztiak gehituta daudenean, “Next Step”
botoian sakatu behar da hurrengo atalera
pasatzeko.

Behin hizkuntza aukeratuta, “Next step”
botoian sakatu eta proiektuan parte hartuko
duten erakundeak izendatzeko aukera emango
digun atalera pasako gara.

4.- Inprimaki elektronikoa (eForm)
sortu eta gorde
3.- Erakunde parte-hartzaileak aukeratu
Erakunde parte-hartzaileak gehitzeko PIC
zenbaki bat behar da erakunde bakoitzeko.
Hau izanik, inprimakian sartu eta “Add to list”
botoian sakatu.

Proiektuan parte hartuko duten erakunde
guztiak gehitu behar dira, proiektuaren
erakunde eskatzailea zein den adieraziz
“Applicant Organisation” menuaren bidez.

Behin erakunde eskatzailea definituta, hau
ezin izango da aldatu. Aldatu nahi izatekotan
eta erakunde berri bat izendatu, eskaera berri
bat sortu beharko da.
Zerrendan gehitutako erakunde bat ezabatzeko,
erakunde hori aukeratu eta “Removed checked
organisation(s)” botoian sakatu:

bizkaiko foru aldundia

Sartu diren datu guztiak zuzenak direla
egiaztatu ondoren, “Create application eForm”
botoian sakatu behar da. Daturen bat zuzena
ez dela ohartzekotan edota zuzenketaren bat
egin nahi bada, aurreko atalera bueltatzeko
aukera dago “Previous step” botoian sakatuz.

“Create application eForm” botoian sakatzean
mezu bat azalduko da:

Dena zuzen bada OK botoian sakatu. Modu
horretan inprimakia gure ordenagailuan
gordeko da.
Gure ordenagailuan gorde dugun inprimakia
zabaldu behar da.
Inprimaki hori zabaltzen denean partehartzaileen zerrenda zuzena ez dela adierazten
duen mezu bat azaltzen bada, erakunde parteharztraileak baliozko ez izateko ematen diren
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arrazoiak aztertu beharko dira. Zenbait kasutan
arazoak konpontzeko aukera izango da; beste
batzuetan, berriz, sortutako inprimakia ez da
baliozkoa izango.

Derrigorrezko eremu guztiak betetzen ez
badira ezin izango da inprimakia baliozkotu
eta, ondorioz, ezin izango da bidali. Zenbaki
bat sartu behar den eremuetan, zero bat idatzi
behar da balioa nulua den kasuetan; ez dira
bete gabe utzi behar.
Gordetako inprimakian aldatu ezin diren
zenbait eremu izango dira. Eremu horiek gris
kolorean aurkezten dira.

Testu librea sartu behar den eremuetan, idatz
daitekeen karaktere kopurua mugatua izaten
da (karaktereak eta espazio zuriak zenbatuko
dira).
Eranskinak:
Inprimakian zenbait dokumentu gehitu
beharko dira. Dokumentu horiek deialdi
bakoitzean eskatzen ohi direnak izango dira.

Sartutako datuak zuzenak ez badira, ezin dira
eForm barruan aldaketarik egin. Zuzenketak
Parte-hartzailearen Atarian (ECAS) egin
behar dira. Behin zuzenketak eginda, hauek
inprimaki elektronikora gehitu beharko dira.
Horretarako, jarraian azaltzen den “Erakunde
parte-hartzaileen zerrenda berraztertu eta
eForm-a eguneratu” atalean diren urratsak
jarraitu beharko dira.

“Attach a document” botoian sakatuz, gehitu
nahi den dokumentua bilatzeko leihoa
zabalduko da.

5.- eForm-a bete
eForm-a eremu desberdinak dituen PDF
interaktibo bat da. Hauetako batzuk,
goitibeherako menu batean den informazioa
hautatuz betetzen dira eta besteetan, aldiz,
testu librearekin.
* batekin markatutako eremuak
derrigorrez bete behar dira.
Inprimakian den more koloreko
botoian sakatuz, derrigorrezkoak
diren eremu guztiak nabarmenduko
dira, hauen identifikazioa erraztuz.
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Behin dokumentua gehituta, hau ikusteko
edo ezabatzeko aukera izango da dagokion
botoian sakatuz kasuan-kasuan.
Gehi daitezkeen dokumentuek gehienz 10Mbeko pisua izango dute. Pisu hau gainditzen
bada inprimakiak berak abisua emango du
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eta artxiboaren pisua arindu beharko da hau
zuzen gehitu ahal izateko.

eForm-aren berrazterketarako
prozesua
1. Erakundeak erregistratu

2. Sortuta dagoen eForma igo
Kasu horretan, Adobe Reader programaren
konfigurazio menura jo behar da:

3. Erakunde parte-hartzaileen
zerrenda berraztertu
4. Sortu & gorde berraztertutako
eForm-a
5. Berraztertutako
eForm-a osatu
6. Baliozkotzea & bidalketa

Erakunde parte-hartzaileen zerrenda
berraztertu eta eForm-a eguneratu:
Erakunde parte-hartzaileen zerrenda
berraztertzeko aukera dago, horretarako
sortutako inprimaki elektronikoa eguneratu
behar da. Erakundeen zerrenda ezin izango da
berraztertu inprimakia bidalia izan bada.
Berrazterketa jada dokumentu erantsiak dituen
inprimaki batean egiten bada, erantsitako
dokumentu guztiak ezabatuko dira eta,
ondorioz, hauek gehitzeko prozesu guztia
errepikatu beharko da. Kasu horretan, eFormaren berrazterketarako prozesuan grafikoan
azaltzen diren urratsak jarraitu beharko dira.

Eskaeraren inguruko xehetasunak orrialdean
azalduko dira. Informazioa zuzena bada, “Next
step” botoian sakatu aurrera jotzeko.

Jarraian, erakunde parte-hartzaileen zerrenda
berraztertu behar da, soberan direnak ezabatuz
eta beharrezkoak direnak gehituz. Behin hau
eginda, “Next step” botoian sakatu..

Egin beharreko lehenengo gauza sortutako
inprimakia igotzea izango da:

Eskaeraren xehetasunak azalduko dira:
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eskaera prozesua
Datuak zuzenak badira, “Create revised
application eForm” botoian sakatu eta hau
bezalako mezu bat azalduko da:

handiago den iraupen bat adierazten bada,
inprimakia ez da baliozkoa izango eta ezin
izango da jarduera horretarako aurrekontu
atalean diruz lagundutako zenbatekoa ikusi.
•

OK botoian sakatu eta eForm-a ordenagailuan
gordeko da ondoren osatu ahal izateko.

3.4. Eskaeren bidalketa
Eskaera inprimakia bete ondoren, baina hau
bidali eta Agentzia Nazional edo EACEAren
aurrean baino lehen, eskaerak oinarrizko
betebehar guztiak betetzen dituela bermatzeko
komenigarria da egiaztapen zerrendan azaltzen
diren puntu guztiak zuzen direla begiratzea.
Gainera, kontuan izan behar da kasu bakoitzean,
erakunde eskatzailearen eta eskatzen den
ekintza motaren arabera, gehitu beharko diren
eranskinak.
Kontuan hartu beharko da gehitu daitekeen
eranskinen kopuruan den muga, erabili
beharreko artxiboen formatua eta artxibo
guztiek batera duten tamaina edo pisua.
Online eskaerari dokumentu kopuru handia
gehitu behar bazaio, dokumentu horiek guztiak
eskaneatu, multzokatu eta erantsi beharko
dira eranskinetarako diren espazioetara egoki
daitezen.
Emandako datuen egiazkotasuna bermatzeko,
eskaera inprimakiak eremuak baliozkotuko ditu.
Zentzu horretan, kontuan izan behar da:
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•

Derrigorrezko eremu bat betetzen ez bada
ezin izango da eskaera aurkeztu eta inprimaki
elektronikoak eremu hori betetzeko eskatuko
du.

•

Erakunde parte-hartzaile bakoitzak bere PIC
zenbakia du eta hori ezin da bikoiztu.

•

Galdera itxi bat erantzun behar bada eta
horretarako elementu bat edo gehiago
aukeratzea eskatzen bada, ezin izango da
sarrera bera bitan aukeratu.

•

Mugikortasun jardueretan jarduera
bakoitzerako ezarritako iraupen arauak
errespetatu behar dira. Gutxieneko iraupena
baino txikiagoa edo gehienezkoa baino

Jarduera batean diren parte-hartzaile eta
berariazko jardueraren joan-etorrien artean
inkoherentzia ematen bada, inprimakia ez da
baliozkoa izango.

Inprimakiak aipatu akats hauetakoren
bat aurkitzen badu, akatsa den eremura
berbideratuko gaitu. Akatsa zuzendu beharko da
eta inprimakia baiozkotu beste behin. Prozesu
hau errepikatu beharko da baliozkotze arau
guztiak bete arte eta inprimakiak “Baliozkotua”
mezua azaldu arte. Une horretan, hau bezalako
mezu bat azalduko da:

Beharrezkoak diren dokumentu guztiak
baliozkotu eta erantsi ondoren, online eskaera
inprimakia aurkezteko prest izango da, bai
Agentzia Nazionalaren aurrean bai Agentzia
Exekutiboaren (EACEA) aurrean.
Eskaeraren bidalketa online inprimakiaren
bidez “Aurkezpena” atalean burutzen
da. Inprimatutako inprimakiaren posta
bidezko bidalketa ez da baliozkoa. Behin
online inprimakia baliozkotua, “Azken aldiz
baliozkotu” botoia sakatu.
Eremu guztiak behar bezala beteta badaude,
“Submit” botoia sakatu eskaera bidaltzeko.
Orduan, aurkeztutako proposamenari
dagokion identifikazio zenbakia azalduko da
(Submission ID).

Ekintza deszentralizatuak:

Ekintza zentralitatuak:
Ekintza zentralizatuetan (EACEA), behin
inprimakia baliozkotua, eForm-a beste
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eskaera prozesua
behin gordetzea eskatuko digu hau
bidali aurretik. OSO GARRANTZITSUA
DA ARTXIBOAREN IZENA EZ ALDATZEA,
eskaeraren hasieratik zuen izen bera
mantendu behar delarik.

Ok sakatzen , dokumentua beste behin
gordeko da eta aurrekoa ordezkatuko du.

Behin Ok botoia sakatuta, ‘Gorde honela’
eskatu du (SAVE AS).

Jarraian identifikazio kodea azalduko da.

SAVE botoian sakatu (artxiboaren izena
aldatu gabe) eta aurretik zegoen artxiboagatik
ordezkatuko dugu.

Komeni da dokumentua inprimatzea
gorde aurretik.

Kontsultarako agiriak:
Espainiako Agentzia Nazionala:
http://www.erasmusplus.gob.es/
EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Jarraian hau bezalako mezua azaltzen bada,
ALLOW botoian sakatu behar da.

Eskaera inprimaki elektronikoak
betetzeko jarraibide teknikoak (Agentzia
Nazionalek kudeatzen dituzten
ekintzak):
http://www.oapee.es/dctm/
weboapee/erasmus/formularios/
informacion/intrucciones-tecnicasformularios-erasmus070314.
pdf?documentId=0901e72b818bf581
Eskaera bar sortzeko, osatzeko eta
bidaltzeko erabiltzailearen Gida (EACEA):
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/
files/proposal-submission-user-guide_
version-1-cby-2014.pdf
Erasmus+ KA1 (2015) inprimakia nola
osatu behar den azaltzen duen bideo
tutoriala:
https://www.youtube.com/
watch?v=AHueDiLrxnw
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programaren
tresnak
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ERASMUS INTERN

MOBILITY TOOL

Mugikortasun praktikoen kudeaketarako
plataforma bat da, praktika eskaintzen
kudeaketarako eta ikasleak hartzeko interesa
duten enpresen bilaketarako, hain zuzen ere.
Plataforma honek aukera ematen die enpresei
bere praktika eskaintzak erregistratzeko eta
ikasle eta erakundeei interesa duten enpresak
bilatzeko. Plataformak iragazteko aukerak
ematen ditu bilaketak erakunde bakoitzaren
helburuetara hobeto egokitzeko.
Era berean, unibertsitate ikasleak edo irakasle
izan nahi duten graduatu berriak jaso nahi
dituzten ikastetxeentzat balio du..
http://erasmusintern.org/

Europako Batzordeak garatu duen web
plataforma da eta Erasmus+ programaren
proiektuen kudeaketarako zuzenduta
dago. Programaren onuradun diren
erakundeek erabil dezakete (proiektua
onartuta eta finantzaketa lortu duten
erakundeak). Proiektua kudeatzeko, txostenak
prestatzeko... erabiliko da..
https://sites.google.com/site/
erasmusplusaragon/herramientas/mobilitytool

SCHOOL EDUCATION GATEWAY
Europako Batzordeak School Education
Gateway izeneko ataria jarri du abian. Atari
honek Erasmus+ proiekturen bat eskatu
nahi duten eskola esparruko ikastetxeei
honetarako aukera ematen die:

ETWINNING
Lan kolaboratiboko erraminta bat da, eta
bertan, proiektuen inguruko inspirazioa,
laguntza eta informazioa aurki daiteke.
Tresnak erabilerarako ingurune seguru eta
itxia eskaintzen du ikasleria eta irakasleentzat,
proeiktuen zabalkunderako zatuii irekiak
konbinatuz.
Bere erabilera ez da derrigorrezkoa baina
Europako Batzordeak gomendatzen du.
eTwinning-a erabiltzen ez bada zabalkunde
eta komunikazio funtzio horiek betetzen
dituzten beste plataforma batzuk erabili
behar dira.

•

Ikastaro katalogo bat aztertu (KA1).

•

Jobshadowing delakoa edo irakaskuntza
egonaldiak burutzeko zentro kideak bilatu
(KA1).

•

Jobshadowing delakoa edo irakaskuntza
egonaldiak egiteko kide hartzaile gisa
eskaini (KA1).

•

Elkarretaratze estrategikoetarako
proiektuak eskaini (KA2).

•

Elkarretaratze estrategikoetarako kideak
bilatu (KA2).

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/
pub/index.htm

EUROPASS
EUROPASS bost dokumentuz osatutako
espediente pertsonal eta koordinatu bat
da. Hiritarrek bolondreski erabil dezakete
modu argi eta errazean bizitza osoan zehar
Europan (Europar Batasuna, Merkataritza
Askerako Eremu Ekonomikoa, Europako
Ekonomia-Eremua eta Herrialde Hautagaiak)
lortutako gaitasun, titulazio eta egiaztagiriak
komunikatzeko eta aurkezteko, batez ere, lan
bila dauden horientzat edo hezkuntza edo
trebakuntza programaren batean parte hartu
nahi dutenentzat.
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
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Erasmus+ programan
erabilitako laburdurak
AN

Agentzia Nazionala

DG EAC

Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza Nagusia

EACEA

Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultur esparruetako Agentzia Exekutiboa

EB

Europar Batasuna

ECAS

Europar Batzordearen Autentifikazio Sistema

ECHE

Goi-mailako hezkuntzarako Erasmus Gutuna

ECTS

Kredituen Transferentzia eta Metaketarako Europar Sistema

ECVET

Hezkuntza eta Lanbide Heziketarako Europako Kreditu-sistema

EEES

Europako Goi-mailako Hezkuntza Esparrua

EIB

Europako Inbertsio Bankua

ELGA

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea

ELL

Hizkuntzen Europar Zigilua

EMJMD

Erasmus Mundus Baterako Master Tituluak

EP

Europako Parlamentua

EQAR

Goi-mailako Irakaskuntzan Kalitatea Bermatzeko Europar Erregistroa

EQAVET

Hezkuntza eta Lanbide Heziketan Kalitatea Bermatzeko Europar Erreferentzia Esparrua

ESCO

Europar Trebetasun, Gaitasun, Prestakuntza eta Lanbideak

FA

Finantza-araudia

HEI

Goi-mailako Hezkuntzako Erakundea

HERE

Goi-mailako Hezkuntzaren Erreforman Adituak

IKT

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

ISP

Ikasketa programa trinkoa

LHP

Lanbide Hezkuntzak eta Prestakuntzak

NARIC

Aintzatespen Akademikoaren Inguruko Informazio Zentro Nazionala

NEO

ERASMUS+ bulego nazionalak

OER

Hezkuntza baliabide irekiak

OMC

Koordinatzeko metodo irekia

PEE

Prestakuntzen Europar Esparrua

PEN

Prestakuntzen Esparru Nazionala

PIC

Parte-hartzailearen Identifikaziorako Kodea

URF

Erregistrorako zerbitzu bakarra
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Erasmus+ programan erabilitako
terminoen glosarioa
Akreditazioa

Erasmus+ programaren ekintza baten esparruan finantzaketa jaso nahi duten
erakundeek ekintza horretarako Europako Batzordeak zehaztutako kalitate
aurre-baldintza edo arau sorta bat betetzen dutela bermatzen duen prozedura.
Ekintza motaren arabera edo erakunde eskatzailea kokatuta dagoen herrialdearen arabera, akreditazioa burutuko duen erakundea Agentzia Exekutibo, Agentzia
Nazional edo SALTO Baliabide Zentro bat izango da. Eskaera prozedura goi-mailako hezkuntza proiektuetan (mugikortasunekoak barne) edo gazteria esparruko
mugikortasun jardueretan parte hartu nahi duten erakundeentzat ezartzen da.

Baseko kirola

Tokiko testuinguruan kirolari afizionatuek praktikatzen dituzten antolatutako
kirol jarduerak.

Baterako
programak

Goi-mailako hezkuntzako programak (ikasketak edo ikerketa), batera diseinatuta,
ezarriak eta goi-mailako hezkuntzako erakunde bi edo gehiagoren aintzatespena dutenak. Baterako programak goi-mailako hezkuntzako edozein mailan
ezar daitezke (lizentzia, master eta doktoretza). Baterako programak nazionalak
(unibertsitate parte-hartzaile guztiak herrialde berean kokatuta daudenean), edo
transnazionalak (unibertsitate parte-hartzaileek, gutxienez, bi herrialde desberdinetakoak direnean) izan daitezke.

Baterako tituluak

Baterako programa bat amaitu duen ikasle bati ematen zaion titulu bakarra.
Baterako tituluak dagokion erakunde parte-hartzaileen (bi edo gehiago) sinadura
izan beharko du eta erakunde hauen guztien herrialdeetan aintzatespen ofiziala
izan beharko du.

Behaketa bidezko
ikaskuntza
(Ikaskuntza
praktikoko
esperientzia)

Beste herrialde bateko erakunde kide batean egiten den egonaldi laburra,
erakunde hartzailean lan egiten duten profesionalen behaketaren bidez trebakuntza jasotzeko, jardunbide egokiak partekatzeko, ezagutzak eta gaitasunak
lortuz edo behaketa parte-hartzailearen bidez epe luzerako elkarretaratzeak
eraikiz.

ECHE (Goi-mailako
Hezkuntzarako
Erasmus Gutuna)

Europako Batzordeak eskaintzen duen akreditazio honek programan parte
hartzen duten herrialdeetako goi-mailako hezkuntza erakundeei aukera ematen
die Erasmus+ esparruaren barruan ikaskuntza eta lankidetza jarduerak eskatzeko edota hauetan parte hartzeko. Gutunak, kalitate handiko mugikortasun eta
lankidetza bat antolatzeko zentro batek bete behar dituen oinarrizko printzipioak
zehazten ditu eta baita kalitate handiko zerbitzu eta prozedurak bermatzeko bete
beharreko baldintzak eta eman beharreko informazio zehatz eta argia ere.

ECTS (Kredituen
Transferentzia
eta Metaketarako
Europar Sistema)

Hezigaian zentratutako sistema kredituen metaketa eta transferentziarako, ikaskuntzaren, irakaskuntzaren eta ebaluazio prozesuen gardentasunean oinarritzen
dena. Bere xedea, prestakuntza eta ikaskuntza aldien aintzatespenaren bidez,
hezigaiaren ikasketa programen eta mugikortasunaren plangintza, gauzatzea eta
ebaluazioa erraztea da. Ikasketa programen ezarpena
diseinatzen, deskribatzen eta ezartzen eta goi-mailako prestakuntzak ematen
laguntzen duen sistema da. ECTSaren erabilerak, emaitzetan oinarritutako prestakuntza esparruekin konbinatuta, gardentasun handiagoa ematen die ikasketa
programei eta prestakuntzei eta hauen aintzatespena ere errazten du.

ECVET (Hezkuntza
eta Lanbide
Heziketarako
Europako Kreditusistema)

Atzerriko herrialde batean emandako aldi batean edo bestelako egoeretan
egindako lanaren bidez lortutako gaitasun eta ezagutzen baliozkotzea,
aintzatespena eta metaketa erraztea helburu duen sistema. Hau Europako
hezkuntza eta lanbide heziketa sistema eta prestakuntza desberdinen
arteko bateragarritasun handiagoa lortzera bideratuta dago. Sistema honek
prestakuntzen deskripziorako esparru tekniko bat sortu beharko du ikaskuntza
emaitzetarako unitate terminoetan eta ebaluazio, transferentzia, metaketa eta
aintzatespen prozedurak barneratzen ditu.
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Egituratutako
elkarrizketa

Gazteekin eta gazte erakundeekin egiten den elkarrizketa gazteria esparruan den
europar lankidetzaren lehentasun, gauzatze eta jarraipenaren inguruko etengabeko baterako hausnarketa foro gisa balio duena.

Ekintza

Erasmus+ programako lerroa edo neurria. Ekintzen adibide gisa, adibidez,
hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetako Elkarretaratze estrategikoak,
Erasmus Munduz baterako master tituluak, Sektore-gaitasunetarako Aliantzak,
etab... aipa daitezke.

Elkarretaratzea

Programako herrialde desberdinetako erakunde parte-hartzaileen arteko
akordioa hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirol esparruetan baterako europar jarduerak burutzeko edo, epe luzerako mugikortasun indibiduala eta klaseen
hartu-emana moduan ikasle zein irakasleen baterako ikaskuntza proiektuak;
edo goi-mailako hezkuntza programa trinkoak eta eskualdeen arteko lankidetza
sustatzeko, mugaz haraindikoa barne, tokiko zein eskualdeko erakundeen arteko
lankidetza bezalako esparru kide batean sare formal zein informalak ezartzeko.
Elkarretaratzearen kalitatea hobetzeko akordioa herrialde kideetako erakunde
eta organizazioetara ere zabal daiteke.

EQAVET

EQAVET (Hezkuntza eta Lanbide Heziketan Kalitatea Bermatzeko Europar Erre-

Erakunde
hartzailea

Zenbait Erasmus+ ekintzen esparruaren barruan (bereziki, mugikortasun
ekintzak), erakunde hartzailea parte-hartzaile bat edo gehiago jasotzen dituen eta
Erasmus+ proiektu bateko jarduera bat edo gehiago antolatzen dituen erakunde
parte-hartzailea da.

Erakunde
igortzailea

Zenbait Erasmus+ ekintzen esparruan (bereziki, mugikortasun ekintzak), erakunde igortzailea Erasmus+ proiektu bateko jarduera batera edo gehiagora partehartzaile bat edo gehiago bidaltzen dituen erakunde parte-hartzailea da.

Erakunde kidea

Proiektuan parte hartzen duen erakundea baina eskatzailearen funtzioa betetzen
ez duena.

Erakunde
parte-hartzailea

Erasmus+ proiektu baten gauzatzean aritzen den edozein erakunde edo gazte talde informala. Proiektuan duen zereginaren arabera, erakunde parte-hartzaileak
eskatzaileak edo kideak izan daitezke (aldi bereko-eskatzaile izenarekin ere ezagunak dirulaguntza eskaeran aurkeztean hauek identifikatuta azaltzen badira).
Proiektuak dirulaguntza lortzen badu, eskatzaileak onuradun bilakatzen dira eta
kideak, aldiz, aldi bereko-onuradunak bilaka daitezke proiektua onuradun-aniztun dirulaguntza batekin finantzatzen bada.

ESCO

ESCO, 25 hizkuntzatan Europar Batasuneko lan merkatu eta hezkuntza eta trebakuntzarako egoki diren gaitasun, trebetasun, prestakuntza eta lanbideak identifikatu eta sailkatzen dituen sistema da. Sistemak lanbide, gaitasun, trebetasun
eta prestakuntzen artean diren harremanak agerian uzten dituzten profil okupazionalak ematen ditu. ESCO formatu irekian garatu da eta doan erabil daiteke.

Eskatzailea

Dirulaguntza eskaera bat aurkezten duen erakunde edo talde informal partehartzailea. Eskaera indibidualki edo proiektuan parte hartzen duten beste
erakunde batzuren izenean aurkez daiteke. Azken kasu honetan, eskatzailea
koordinatzailea ere izango da.

Etengabeko
ikaskuntza

Ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak hobetzea edo, ikuspegi pertsonal, hiritar,
kultural, sozial eta/edo laboral batekin gizartean parte hartzea, ahalbidetzen
duten eta bizitza osoan zehar burutzen diren hezkuntza orokor, hezkuntza eta
lanbide heziketa, ikaskuntza ez-formal eta ikaskuntza informaleko jarduera guztiak, aholkularitza eta orientazio zerbitzuak barne.
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ferentzia Esparrua) arduradun politikoentzat erreferentziazko erraminta da. Lau
fasetako kalitate ziklo batean oinarritzen da: zehaztapena, plangintza, gauzatzea,
ebaluazioa eta helburuen berraztertzea. Gobernu nazionalen autonomia errespetatzen du eta agintari publikoek eta kalitatearen bermean lan egite duten bestelako erakundeek borondatez erabil dezaketen sistema bat da.
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Europar Garapen
Plana

Ikastetxe eta helduen hezkuntzako erakundeentzat, kalitatearen garapena eta
internazionalizazio terminoetan erakunde edo organizazio horrek dituen beharrak eta hauek planteatutako europar jarduerak nola asetuko dituzten zehazten
duen agiria. Europar Garapen Plana Ekintza Nagusia 1. esparruaren barruan
ikaskuntza arrazoiak direla eta bere langileriarentzako mugikortasuna eskatzen
duten ikastetxe eta helduen hezkuntzako ikastetxe eta erakundeentzako eskaerainprimakiaren atal bat da.

Europar GKE
gaztea

1) Formalki ezaguna den egitura baten bidez aritzen den GKE bat. Egitura horretan daude: a.) europar organismo edo idazkaritza bat (eskatzailea). Eskaera
egiten den datan, gutxienez, urtebeteko bizitza juridikoa izan beharko du programaren herrialdean, eta b.) erakunde edo antena nazionalak, gutxienez, europar
organismo edo idazkaritzarekin araudi-lotura bat duten programaren hamabi
herrialdetan; 2) gazteria esparruan aritzen den eta Gazteriarako Europar Estrategiaren ekintza esparruen ezarpena laguntzeko jarduerak burutzen dituen
GKE bat; eta 3) gazteak erakundearen kudeaketan eta gobernantzan inplikatzen
dituen GKE bat.

Europass

Europass bost agiri eta bere titularrak denboran zehar ikaskuntza,
prestakuntza ofizial, lan esperientzia, gaitasun eta trebetasunei dagokionez
eskuratutako lorpen guztien deskripzioa jasotzen duen karpeta elektroniko batez
osatzen da. Agiriak lirateke: CV Europass, tituluaren Gehigarria, Egiaztagiriaren
osagarria, Europass Mugikortasuna eta Hizkuntzen Pasaportea. Europass barruan ere Gaitasunen Europar Pasaportea aurkitzen da, erabiltzeko erraza den
karpeta elektroniko bat non erabiltzaileak bere gaitasun eta prestakuntza guztien
inbentarioa egin ahal du. Europassaren xedea Europan mugikortasuna erraztea
eta enplegu eta etengabeko ikaskuntza aukera itxaropneak hobetzea da.

Funtsezko
gaitasunak

Pertsona guztiek bere errealizaziorako eta garapen pertsonalerako ezezik, hiritartasun aktiborako eta gizarteratze eta enplegurako ere behar duten ezagutza,
gaitasun eta trebetasunen oinarrizko multzoa, beti ere, Europar Parlamentuaren
eta Europako Batzordearen 2006/962/CE Gomendioan deskribatzen den bezala.

Gazteak

Erasmus+ programaren testuinguruan, 13 eta 30 urte bitarteko pertsonak.

Gazteria esparruan
aktibo diren
gazteak, baina ez
derrigorrez gazte
erakunde baten
barruan (baita
gazteen talde talde
informalak)

Gutxienez lau gaztek osatutako taldea, dagokion zuzenbide nazionalaren baitan
izaera juridikorik ez duena, beti ere, bere kideek bere izenean obligazioak bere
gain hartzeko beharrezkoa den gaitasuna badute. Gazte talde hauek Erasmus+
programako zenbait ekintzetako eskatzaile eta kide izan daitezke. Sinplifikazio
arrazoiengatik, Gida honetan pertsona juridikoen antzekoak dira (organizazioak, erakundeak, etab...) eta parte har dezaketen ekintzaren Erasmus+ erakunde
parte-hartzaileen kontzeptuan sartzen dira. Esan bezala, taldeak, gutxienez, lau
kide izan beharko ditu eta hauen adinak, programan parte hartzen duten gazteen
adin orokorrarekin bat egin beharko du (13 eta 30 urte bitartean).

Goi-mailako
hezkuntzako
erakundea

Goi-mailako hezkuntzako edozein erakunde, zuzenbide edo praktika nazionalarekin bat eginez, hirugarren mailako titulu aintzatetsiak edo bestelako prestakuntzak eskaintzen dituena, establezimenduaren izena alde batera utzita, edo,
zuzenbide edo praktika nazionalarekin bat eginez, hirugarren mailako hezkuntza
edo lanbide heziketa eskaintzen duena.

Goi-mailako
hezkuntzaren
modernizaziorako
agenda

Europako Batzordearen estrategia Estatu kideetan erreformak babesteko eta
goi-mailako hezkuntza esparrurako Europa 2020 helburuen lorpenean lagun
tzeko. Agenda berrian erreformarako lehentasuna duten identifikatutako alorrak honakoak lirateke: goi-mailako hezkuntzan graduatutako ikasleen kopurua
handitzea; irakaskuntza eta ikerketaren trebakuntzaren kalitatea eta egokitasuna
hobetzea, graduatuek prestakuntza handia eskatzen duten lanbideetan arrakasta izateko beharrezkoak diren ezagutza eta gaitasunak eskura ditzaten; ikasleei
atzerrian egindako ikasketa edo trebakuntzaren bidez gaitasun osagarriak lor
tzeko aukera gehiago eman eta mugaz haraindiko lankidetza sustatu goi-mailako
hezkuntzan diren emaitzak sustatzeko; hezkuntza, ikerketa eta enpresa harremanetan jartzen dituen ‘ezagutzaren triangelua’ sendotzea, eta bikaintasuna lagun
tzen duten gobernantza eta finantzaketa mekanismo eraginkorrak sortzea.
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Helduen hezkuntza

Helduentzako hezkuntza ez profesional forma guztiak, bai formalak, ez-formalak
zein informalak (etengabeko lanbide-prestakuntzarako ikusi LHP).

Helduen
hezkuntzarako
erakundea

Helduen ikaskuntza esparruan aritzen den edozein erakunde publiko zein pribatu.

Herrialde kideak

Erasmus+ programan osoki parte hartzen ez duten herrialdeak baina, programaren ekintza zehatz batzuetan, esku hartu ahal dutenak (kide edo eskatzaile gisa).

Hezigai heldua

Nolabait, Etengabeko Ikaskuntzara (formala, ez formala, informala) berriz
sartzen den edozein pertsona, berdin dio bere hasierako hezkuntza edo trebakuntza amitu duen ala ez.

Hirugarren zikloa

Goi-mailako Hezkuntzako Europar Esparrurako Prestakuntzen Europar Esparruko hirugarren zikloko maila, 2005eko maiatzan Bergenen egindako bileran
goi-mailako hezkuntza ardura zuten ministroek adostua Boloniako prozesuaren barruan. Hirugarren ziklo honen deskriptorea PEEren 8. ikaskuntza mailako
emaitzen baliokidea da.

Ikaskuntza
ez formal eta
informalaren
baliozkotzea

Pertsona batek eskatutako ikaskuntza emaitzak lortu dituela baieztatzeko
erakunde baimendun batek jarraitzen duen prozesua, beti ere, egokia den erreferentzia balioen arabera. Lau fasetan banatzen da: 1. Pertsona baten esperientzia
partikularren identifikazioa, elkarrizketaren bidez; 2. Pertsona horren esperientziak agerian uzteko behar den dokumentazioa; 3. Esperientzia horien guztien
ebaluazio formala eta; 4. Ebaluazio emaitzen egiaztapena, prestakuntza partzial
edo oso batean amai daitekeena.

Ikaskuntza
ez-formala

Plangintza (ikaskuntza helburu eta ikaskuntzarako denborari dagokionez) baten
barruan diren jardueren bidez egiten den ikaskuntza, ikaskuntzarako laguntzaren
batekin baina hezkuntza eta trebakuntza sistema formaletik at.

Ikaskuntza
informala

Lana, familia edo helburu, denbora edo ikaskuntzarako laguntza moduan antolatuta edo egituratuta ez dagoen aisiarekin harremana duten eguneroko jardueren
bidez lortzen den ikaskuntza. Nahi gabekoa izan daiteke hezigaiaren aldetik.

Ikaskuntza
konbinatua

Ikasketa metodo desberdinak barnartzen dituen ikaskuntza mota. Zehazki, mintegi edo ohiko tailer presentzialak eta urrutiko online ikasketa teknikak (Internet,
telebista edo telefono-konferentzien bidez) konbinatzen dituzten ikastaroetaz
hitz egiten da.

Ikaskuntza
langunean

Testuinguru profesional batean, bai langunea (ikas-ekinezko heziketa) bai
hezkuntza eta lanbide heziketako erakunde batean, eginkizunak betez (eta hauen
inguruan hausnartuz) ezagutza, gaitasun eta trebetasunen lorpena ahalbidetzen
duen ikaskuntza mota.

Ikaskuntza
profesionala
(ikastuna)

Ikaskuntza profesionala moduko sistemak hasierako heziketa profesional eta
trebakuntza forma gisa definitzen dira eta enpresetan burutzen den
trebakuntza (lan esperientzia praktikoa lortzeko aldiak) eta ikastetxe batean jasotzen den heziketa (heziketa edo trebakuntza zentro batean jasotzen den irakaskuntza teoriko eta praktikoa) konbinatu eta txandakatu egiten ditu. Ikaskuntza
hau arrakastaz amaitzean, nazio mailan aintzatetsia den lanbide heziketako titulu
bat lortzen da.

Ikaskuntzako
emaitzak

Hezigai batek, ikasketa aldi bat amaitzen duenean, dakienaren, ulertzen duenaren eta egiteko gai denaren inguruko adierazpenak, beti ere, ezagutza, gaitasun
eta trebetasun terminoetan definitua.

Ikastetxea

Hezkuntza orokorra edo edozein mailako heziketa profesional edo teknikoa
eskaintzen duen erakundea, eskolaurretik goi bigarren hezkuntzaraino. Herrialde
bakoitzean ikastetxearen definizioa alda daiteke eta, horregatik, komeni da definizio horren pean aurkitzen diren erakundeen zerrendak begiratzea. Informazio
gehiago aurki daiteke herrialde bakoitzeko Agentzia Nazionaletan.
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Internazionala

Erasmus+ programaren testuinguruan, gutxienez, programako herrialde bat eta
herrialde kide bat parte hartzen duten edozein ekintzarentzat erabiltzen da.

Jarduera

Proiektu edo ekimen baten barruan gauzatzen diren eginkizunen multzoa.
Jarduerak mota desberdinekoak izan daitezke (mugikortasunekoak, lankide
tzakoak...). Jean Monnet esparruaren barruan, jarduera bat ekintza baten baliokide da (ikusi ekintzaren definizioa).

Karrera bikoitza

Goi-mailako kirol trebakuntza eta hezkuntza orokorra edo lanaren arteko konbinazioa.

Kofinantzaketa

Kofinantzaketa printzipioaren baitan, Europar Batasunak babesten duen
proiektu bateko kostuen zati bat onuradunak jasan beharko du edo EBren dirulaguntza ez den kanpo iturriekin bete beharko da.

Kokatuta

Baldintza nazional batzuk (erregistroa, adierazpena, argitarapena...) betetzen
dituen erakunde edo organizazio bati dagokion terminoa da. Hauek betetzen
dituzten erakundeek agintari nazionalen aintzatespen formala eskuratzen dute.
Gazteen talde informal baten kasuan, bere ordezkari legalaren bizilekuak
efektu bera izango luke Erasmus+ dirulaguntza bat jasotzeko onesgarri izateko.

Koordinatzailea/
Erakunde
koordinatzailea

Erakunde kideek osatzen duten partzuergo baten izenean Erasmus+ dirulaguntza
eskatzen duen erakunde parte-hartzailea.

Koordinaziorako
metodo irekia

Europar Batasuneko Estatu kideen arteko lankidetzarako esparrua eskaintzen
duen gobernuen arteko metodoa. Modu honetan, herrialde hauetako politika
nazionalak amankomuneko helburuetara orienta daitezke. Programaren ezarpen
esparruaren barruan, KMIa hezkuntza, trebakuntza eta gazterian ezartzen da.

Kreditua

Pertsona batek bereganatu duen ikaskuntzaren emaitzen saila, ebaluatuak izan
direnak eta prestakuntza bat lortzeko edo bestelako ikaskuntza edo prestakuntza
programetara transferitzeko meta daitezkeenak.

Kredituen
mugikortasuna

Ikasketa edo trebakuntza praktikoko aldia atzerrian erakunde igortzailean ikasten
ari den ikasketen esparruan eta kredituak lortzeko helburuarekin. Mugikortasun
fasearen ostean, ikasleak erakunde igortzailera bueltatzen dira bere ikasketak
amaitzeko.

Laguntzailea

Hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparru guztietan erabil daitekeen definizio orokorra honakoa izan liteke: ‘laguntzailea’ mugikortasun jarduera batean,
parte-hartzaileen babesa bermatzeko eta laguntza osagarria eskaintzeko, behar
bereziak dituzten (hots, desgaitasunen bat) parte-hartzaileak (ikasleak zein gazteria esparruko langileak) laguntzen dituen pertsona da.
HLP ikasleen kasuan, Ekintza Nagusia 1. esparruaren barruan gauzatzen den
mugikortasuna eta Ekintza Nagusia 2. esparruaren barruan ematen den iraupen
laburreko mugikortasunaren kasuan, laguntzailea LHL onuradun bat edo batzuk
edo eskola-umeak atzerrian laguntzen dituen pertsona heldua ere izan daiteke (bereziki, ikasleak adin gutxikoak edo bere herrialdetik kanpo esperientzia
gutxikoak badira), bere babesa eta segurtasuna bermatzeko eta mugikortasun
esperientzia gauzatzen den bitartean ikasketa eraginkorra bermatzeko.

Lanbide
Hezkuntzak eta
Prestakuntzak
(LHP)
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Pertsonei lanbide zehatzak edo, modu orokorrago batean, lan merkaturako beharrezkoak diren ezagutza orokor eta teknikoak, gaitasun eta/edo trebetasunak
ematea helburu duen hezkuntza eta trabakuntza. Hasierako zein etengabeko
LHPan oinarritzen diren Erasmus+ proiektuei dagokionez, onesgarriak dira LHP
ekintzen esparruaren barruan.
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Lizentzia irekia

Lizentzia irekiaren bidez, lan bateko jabeak baimena ematen du hala nahi duen
guztiak baliabide hori erabil, partekatu edo egoki dezan. Baliabide bakoitzak
lizentzia bat du. Lizentzia ireki bat ez da egile-eskubideen edo jabego intelektualaren gaineko eskubideen (JIE) edo etekinen lagatze bat.

Mugikortasun
birtuala

Irakaskuntza, trebakuntza edo ikaskuntza ingurunetan nazioarteko esperientzia
kolaboratiboak gauzatu eta errazten duten Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiek babestutako jardueren multzoa, ikaskuntza elektronikoa barne.

Mugikortasun/
ikasketarako
akordioa

Erakunde igortzaile eta hartzailearen arteko akordioa eta baita norbanako partehartzaileen artekoa ere, non mugikortasun aldiaren xedeak eta edukiak zehazten
diren honen egokitasuna eta kalitatea bermatzeko. Aldi berean, atzerrian emandako aldiaren aintzatespenaren oinarritzat ere uler daiteke.

Mugikortasuna
Ikaskuntza
arrazoiengatik

Bizi zaren herrialde desberdin batera egiten den desplazamendu fisikoa, ikasketak, trebakuntza edo ikaskuntza ez-formala edo informala egiteko. Trebakuntza
praktikoko, ikaskuntza profesionaleko, gazte-trukeak, boluntariotza, irakaskuntza
edo garapen profesionalerako jarduera bateko parte-hartze aldiak izan daitezke
eta, prestaketa jarduerak ere barnera ditzakete, hala nola, herrialde hartzailean
nagusi den hizkuntza trebakuntza edota bidalketa, harrera eta jarraipenarekin
zerikusia duten jarduerak.

Onuraduna

Proiektu bat hautatzen denean, eskatzailea, zuzenean, Erasmus+ dirulaguntza
baten onuradun bilakatzen da. Onuradunak dirulaguntza hitzarmen bat
sinatzen du proiektua aukeratu duen Agentzia Nazional edo Agentzia Exekutiboarekin edo hauek dirulaguntzaren inguruko erabakia ematen diote. Eskaera
beste erakunde parte-hartzaileen izenean ere aurkeztua izan bada, kideak ere
dirulaguntzaren onuradun bilaka daitezke.

Parte-hartzaileak

Erasmus+ programaren testuinguruan, parte-hartzailetzat hartzen dira proiektu
batean inplikazio osoa duten pertsonak eta, zenbait kasutan, Europar Batasuneko dirulaguntzaren zati bat jasotzen dute bere parte hartze kostuak ordaintzeko
(bereziki, bidaia eta egonaldiena). Programaren zenbait ekintzen esparruan
(adibidez, Elkarretaratze estrategikoak), parte-hartzaile kategoria hau (partehartzaile zuzenak) eta proiektuan zeharka parte hartzen duten parte-hartzaileak
(adibidez, talde hartzaileak) bereiztea komeni da.

Partzuergoa

Proiektu batean edo proiektu baten barruan burutzen den jarduera baten prestaketa, gauzatze eta jarraipenean elkarlanean aritzen diren bi erakunde partehartzaile edo gehiago. Partzuergoak nazionalak (hots, herrialde berean kokatuta
dauden erakundeetaz osatuta) edo nazioartekoak (hots, herrialde desberdinetako erakundeetaz osatuta) izan daitezke.

PEE (Prestakuntzen
Europar Esparrua)

Erreferentziazko europar erraminta amankomuna, hezkuntza eta trebakuntza
sistema desberdinen eta hauen mailen arteko itzulpenerako balio duena. Bere
xedea Europa osoko prestakuntzen gardentasuna, alderagarritasuna eta eramangarritasuna hobetzea da, langile eta hezigaien mugiokortasuna sustatuz eta
etengabeko ikaskuntza erraztuz, Europako parlamentuaren eta Batzordearen
2008/C 111/01 Gomendioan zehazten den moduan.

Pertsonala

Oinarri profesional edo boluntario batetik, gazteen hezkuntza, trebakuntza edo
ikaskuntza ez formalean parte hartzen duten pertsonak eta unibertsitate edo
bestelako mailetako irakasle, trebatzaile, ikastetxeko zuzendari, gazteria esparruko langile eta pertsonal ez irakasle izan daiteke.

Prestakuntza

Ebaluazio eta baliozkotze prozesu baten emaitza formala, eskumeneko erakunde batek pertsona batek maila zehatz bati dagozkion ikaskuntza emaitzak lortu
dituela zehazten duenean lortzen dena.

Programako
herrialdeak

Europar Batasuneko kide diren eta ez diren eta Erasmus+ programan osoki parte
hartzen duen Agentzia Nazional bat ezarri duten herrialdeak.
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Proiektua

Helburu eta emaitza zehatz batzuk lortzeko antolatzen den jardueren multzo
koherentea.

Proposamenetarako
deialdia

Batzordeak, edo bere izenean, argitaratzen duen gonbidapena, epe jakin baten
barruan, lortu nahi diren helburuei erantzuten dion eta beharrezko betebeharrak
betetzen dituen ekintza baten proposamena aurkezteko. Proposamenetarako
deialdiak Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialan (C Serie) argitaratzen dira eta/
edo dagokion Agentzia Nazional edo Agentzia Exekutiboaren web orrialdeetan.

Taldeko
arduraduna

Gazte mugikortasun proiektuetan, arduraduna gazte-truke batean gazteak
laguntzen dituen pertsona heldu bat izango da. Bere funtzioa gazteek modu
eraginkorrean ikasten dutela bermatzea eta hauen zaintza eta babesa ziurtatzea
izango da.

Titulu bat lortzeko
mugikortasuna

Herrialde hartzailean titulu baten lorpena edo ziurtagiri oso bat lortzera bideratutako atzerrian egindako ikasketa aldia.

Titulu bikoitza /
titulu anizkuna

Gutxienez, goi-mailako hezkuntzako bi erakundek (bikoitza) edo gehiagok (aniz
kuna) eskaintzen duten ikasketa programa. Behin programa hau amaituta, ikasleak erakunde parte-hartzaile bakoitzaren aldetik titulu bat jasoko du.

Tituluaren
Gehigarria

Prestakuntza agiri ofizialari gehitzen zaion eranskina burututako ikasketen
inguruko zehaztasun gehiago emateko, beti ere, nazioarte mailan adostutako
eta aintzatetsitako formatu bat jarraituz. Eranskin hau goi-mailako hezkuntzako
diploma batekin batera aurkezten da eta, bertan, titularrak burutu dituen ikasketen izaera, maila, testuingurua, edukia eta estatutua zehazten da. Goi-mailako
hezkuntzako erakundeek egiten duten ziurtagiria da eta Europako Batzordeak,
Europako Kontseiluak eta UNESCOk adostutako arauak jarraitu behar ditu. Tituluaren Gehigarria Europasseko ataletako bat da (ikusi aurrerago). Nazioarteko
baterako Ikasketa programa baten testuinguruan, “Baterako Tituluaren Gehigarria” izatea gomendatzen da, programa osoari dagokiona eta titulu hori ematen
duten unibertsitate guztien zigilua izan beharko duena.

Transnazionala

Kontrakoa azaltzen ez bada, gutxienez, programako bi herrialde desberdinen
parte hartzea duen edozein ekintzari aplikatzen zaio.

Trebakuntza
praktikoko aldia

Atzerriko enpresa edo erakunde batean ematen den aldia lan merkatuan eska–
tzen diren berariazko gaitasunak eta lan esperientzia eskuratzeko eta herrialde
horretako kultura ekonomikoa eta soziala hobeto ulertzeko.

Youthpass

Erasmus+ programak babesten dituen proiektuetan parte hartzeagatik ikasle zein
gazteria esparruko langileek lortu dituzten ikaskuntza emaitzen aintzatespena
hobetzeko europar erraminta. Honako atalak ditu: a.) programaren ekintza desberdinetan parte-hartzaileek lor dezaketen ziurtagiriak eta; b.) gazteak, gazteria
esparruko langileak eta gazte erakundeak gazteria esparruan eta ikaskuntza ez
formalean gauzatu den Erasmus+ proiektu baten ikaskuntza emaitzen inguruko
hausnarketa egitera laguntzen duen zehaztutako prozesua. Gainera, Youthpass
Europako Batzordearen estrategia zabalago baten parte ere bada. Estrategia
horren xedea ikaskuntza ez formal eta informalaren aintzatespena hobetzea da,
Europako gazteria esparruaren barruan zein kanpoan.

Ziklo bakarreko
ikasketa
programak

Lehen edo bigarren zikloko titulu baten lorpena ahalbidetzen duten programa
integratu/luzeak. Zenbait herrialdetan, programa hauen ezaugarririk nabarmenena, ematen dituen kreditu koprurua baino, urteetan duen bere iraupena izaten
da. Herrialde hauetan, gehienetan, Boloniako lehen zikloko modeloan sartuta
ez dauden programak medikuntza, odontologia, albaitaritza eta erizaintza eta
erditze-laguntza bezalako ikasketekin dute zerikusia eta, ia kasu gehienetan, ikasleriaren % 1- % 8 inguru suposatzen dute. Lanbide arautuetara eramaten duten
programa integratu hauen ohiko iraupena, normalean, 300-360 ECTSekoa da,
hots, bostpasei urte, lanbide bakoitzaren arabera.
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Ziklo laburreko
prestakuntzak
(ziklo laburreko
goi mailako
hezkuntza, SCHE)
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Herrialde gehienetan, Europako Goi-mailako Hezkuntza Esparrurako (CINE 5.maila) Prestakuntzen Europar Esparruaren lehen zikloan barneratzen da. Normalean, 120 ECTS kredituen bidez adierazten da testuinguru nazionaletan eta lehen
zikloaren amaieran gradu batek duen maila baino baxuagoa den maila bateko
prestakuntza aintzatetsirako bide ematen du. Zenbait programak hiru urte baino
gehiagoko iraupena dute, baina ez dira 180 ECTS kreditu baino gehiagokoak
izaten. Herrialde gehienetan, ikasleek SCHEan lortutako kreditu ia gehienak erabil
ditzakete gradu bat lortzeko. Ziklo laburretako deskriptoreek (goi-mailako formakuntza zikloak) PEEko 5. mailako ikaskuntza emaitzekin bat egiten dute.
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Bizkaiko Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundia. http://www.bizkaia.eus/
Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Saila.
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleDepartamento.asp?tem_codigo=4&idioma=CA&bnetmobile=
0&dpto_biz=4&codpath_biz=4
Gaztebizz. http://www.gaztebizz.eus
Bizkaiko Foru Aldundia. Europako gaiak.
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/europa/index_asuntos_europeos.asp?Idioma=CA&Tem_
Codigo=7780&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|7780

Eusko Jaurlaritza
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/
Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza. http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48subapres/es/

Administrazio zentrala
http://www.erasmusplus.gob.es/
SEPIE – Hezkuntzaren Internazionalizaziorako Espainiar Zerbitzua.
http://www.sepie.es/
Injuve. Gazteriaren Institutua. http://www.injuve.es/

Europako Batzordea
Europar Batasuna. http://europa.eu/index_es.htm
Europako Batzordea – Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza Nagusia (DG EAC).
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Europako Batzordea – Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultur esparruetako Agentzia Exekutiboa
(EACEA). http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Agentzia Nazionalak. http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na

Erasmus+ eta 2020 Estrategia
Europa 2020 eta ET2020 Erreferentzia balioak eta adierazleak.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5154686/1-01102012-BP-EN.PDF/ee0cdac7-1046-472da52c-00e2cd3b0149?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

Erasmus+. Hezkuntza eta trebakuntza
Hezkuntzaren analisia; haur hezkuntza eta umeen arreta, ikastetxeak, gazteria eta goi-mailako
hezkuntza ezezik, bestelako hezkuntza esparru zehatzak ere jorratzen ditu.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
Hezkuntza eta trebakuntzaren analisia; alor guztiak jorratzen ditu.
http://www.oecd.org/education/
Hezkuntza eta trebakuntzaren analisia; alor guztiak jorratzen ditu.
https://en.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
Titulurako Europar Eranskinaren eredua.
http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
ECTS erabiltzailearen gida. http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_es.pdf
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ECVET.
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_es.htm?page=5
http://www.ecvet-team.eu/
Ekintzailetza arloko hezkuntza: hezitzaileentzako gida.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465
EQAVET. http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_es.htm
Erasmus+ zabalkunderako plataforma. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
ESCO. https://ec.europa.eu/esco
EBren Prestakuntzen egoera. http://euskillspanorama.ec.europa.eu
Europass. https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
Helduen ikaskuntza eta azken berri politikoetarako europar agenda.
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_es.htm
Erreferentzia balioak eta adierazleak: hezkuntzaren ikuskapena.
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
Erreferentzia balioak eta adierazleak: Agiri ofizialak.
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_es.htm
Kirolaren inguruko funtsezko agirien biblioteka. http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
Gazteriaren inguruko europar agiri politiko nagusienak (gazteria esparruan europar
lankidetzarako esparru berritua barne).
http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
2000. urtetik hona hezkuntza eta trebakuntzan izandako ekimen eta emaitza politiko
nagusienak: eskola-hezkuntzako politiken garapena .
http://ec.europa.eu/education/policy/index_en.htm
2000. urtetik hona hezkuntza eta trebakuntzan izandako ekimen eta emaitza politiko
nagusienak: Goi-mailako hezkuntzaren erreforma.
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_es.htm
Hezkuntzaren zabalkundea: irakaskuntza eta ikaskuntza berriztatzaileak guztiontzat
teknologia berrien eta hezkuntza baliabide irekien bidez [COM(2013)654].
http://ec.europa.eu/education/newtech/
Hezkuntza kontzeptu berri bat.
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_es.htm
Hazkundea eta enplegua lagunduz: Europako goi-mailako hezkuntza sistemen modernizaziorako
agenda.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF
Brujaseko adierazpena 2011-2020 aldirako hezkuntza eta lanbide heziketa esparruetan europar
lankidetza sendotuaren inguruan.
http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
Towards Greater Cooperation and Coherence in Entrepreneurship Education (ekintzailetza
alorreko hezkuntzan lankidetza eta koherentzia handiago baterantz).
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/index_en.htm

Erasmus+. Gazteria
Gazteak Ekinean ekimen ezaguna. http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
Youthpass. https://www.youthpass.eu

Erasmus+. Kirola
Europako Batzordearen Kirol Unitatea. Kirolaren Europar Astea. http://www.ec.europa.eu/sport/week
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