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Fondo administruojamų programų
ir projektų aktualijos

pritaikyti praktikoje ir pagilinti žinias,
įgytas fizikos pamokose. Taip pat muziejuje turėjome galimybę susipažinti su
optinėmis apgaulėmis, išbandyti daugelį pavyzdžių ir patys įsitikinti, kaip
jos veikia. Visos šios veiklos buvo labai
naudingos, jos padėjo plėsti akiratį ir
geriau suprasti teoriją, kurią mokėmės
per pamokas.“
Solveiga Varneckaitė,
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
„Ketvirtadienio vakarą kino teatre ,,Pasaka“ žiūrėjome filmą ,,Pakeliui į mokyklą“. Po filmo vyko diskusija. Filme
buvo rodomas 4 skirtingų vaikų kelias į
mokyklą – tai trukdavo nuo 2 iki 4 valandų, einant per kalnus, slepiantis nuo
dramblių, broliams vežant savadarbiame
vežimėlyje ar jojant ant arklių. Smagu, Alytuje vyko Švietimo
kad tokie filmai pateikiami žiūrėti moki- mainų paramos fondo
niams, ypač per stovyklas, kai kiekvienas organizuota diskusija
galime pagalvoti, kokie laimingi esame, ir žiniasklaidos atstovams
dažnai neįvertiname to, ką turime, galbūt, „Migracija ir tarptautinis
pamirštame tikrąsias vertybes. Po filmo bendradarbiavimas“
vykusios diskusijos metu dalijomės savo
mintimis, įspūdžiais. Priėjome prie bendGruodžio 11 dieną Alytaus kolegijoje
ros išvados, kad mokiniai, gyvenantys Švietimo mainų paramos fondo atstovai,
puikiomis sąlygomis, nesuvokia naudos, kolegijos dėstytojai ir studentai, savivalkurią mums suteikia išsilavinimas, jo dybės atstovai diskutavo itin aktualia šiuo
nevertina.“
metu migracijos tema.
Lietuvoje studijuoja 4 562 užsienio
Meda Dargytė,
studentai, 63 iš jų Alytaus kolegijoje. AlyŠiaulių „Romuvos“ gimnazija
tus – nedidelis miestas, turintis palyginti

„eTwinning“ mokinių stovykla:
matuojamės virtuvės šefo
kepurę!
Konkurso „Geriausia Lietuvos „eTwinning“ mokykla 2015“ nugalėtojai buvo
pakviesti į jau tradicija tapusią kasmetę
„eTwinning“ mokinių stovyklą, kuri šiais
metais pavadinta „eTwinning“ lėkštėje“.
Stovyklos tema neatsitiktinė – ją pasiūlė
patys mokiniai. Taigi 60 mokinių ir juos
lydinčių mokytojų pirmąją savo veiklą
atliko „Čiop Čiop“ studijoje, kur susitikę su
profesionalia šefe Anna Baranova gamino
tris patiekalus: rytietiška kultūra dvelkiančią sriubą, šiuo metu itin populiarius
mėsainius ir naminius ledus, pagardintus
karamelizuotais sausainiais.
Visus pagamintus patiekalus dalyviai
ragavo, o per pertraukėles pilkąsias ląsteles mankštino protų mūšyje, kurio metu
pasitikrino savo žinias apie maisto produktus ir jų kilmę.
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Vėliau kino teatre „Pasaka“ vyko dokumentinio filmo „Pakeliui į mokyklą“ peržiūra. Šis filmas pasakoja apie atokiose
vietovėse gyvenančių vaikų sudėtingą
kelią į mokyklą – tai kai kuriems iš jų
trunka net 4 valandas. Po filmo peržiūros
mokiniai buvo kviečiami padiskutuoti apie
filmo herojų pasirinkimą mokytis ir įvertinti
savo kelią į mokyklą.
Kitą dieną visi dalyviai įsitraukė į azartišką veiklą – išklausę Staselės Riškienės
pamoką apie „iPad“ programos „iMovie“
pradžiamokslį, kūrė filmukus tema „Gero
projekto receptas“.
Stovyklą baigė veiklos Energetikos muziejuje: edukacinės pratybos „Iliuzijos –
mokslas, mistika ar apgaulė?“ ir pažintis
su muziejaus ekspozicija – prietaisais,
susijusiais su fizikos dėsniais.
O ką patys mokiniai mano apie
stovyklą?
„Ši stovykla buvo labai įdomi, įtraukianti, pamokanti, naudinga. „eTwinning“

nemažą skaičių užsienio studentų... ir
ne tik iš ES šalių. Tai migrantai, kurie
laikinai pasirinko gyventi mūsų šalyje.
Lietuvai ruošiantis priimti kitokio tipo
migrantų, kvietėme padiskutuoti apie
tuos, kurie pas mus gyvena jau ne vienus
metus. Kaip gyventi su skirtingų kultūrų
atstovais, kaip palengvinti jų integraciją,
o mūsų adaptaciją, kaip suprasti naudą
visuomenei?
Po diskusijos ISM universiteto ekonomikos ir politikos dėstytoja dr. Eglė
Verseckaitė (Grzeskowiak) vedė atvirą
paskaitą visuomenei „Migracija: priežastys,
pasekmės, klausimai“.

stovykloje aš išmokau gaminti naujų
patiekalų, dirbti su „iPad“ programa,
kurti filmukus. Daug naujų dalykų sužinojau apie iliuzijas, išsiaiškinome,
kas iš tiesų yra iliuzija. Pažiūrėjęs filmą „Pakeliui į mokyklą“, supratau, kad
vaikai, kurie gyvena skurdžiai, labai
noriai mokosi, jiems mokykla yra labai
svarbi, svarbus išsilavinimas. Stovykla
buvo nenuobodi, laikas prabėgo labai
greitai. Man patiko, norėčiau daugiau
tokių pratybų!!!“
Rokas Bytautas,
Klaipėdos Gedminų progimnazija
„Prieš antrosios dienos pietus pėsčiomis keliavome į Energetikos muziejų.
Man labai patiko tai, kad jame turėjome galimybę ne tik pamatyti, bet ir
patys prisiliesti prie įvairių įrenginių,
iš arti susipažinti su energetikos pramonėje naudojamomis technologijomis,
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Iškilmingame renginyje
apdovanoti geriausi projektai
verslumo tema
Lapkričio 12 dieną Vilniuje, Socialinių
mokslų kolegijoje, vykusio iškilmingo renginio metu apdovanoti 2015-ųjų Švietimo
mainų paramos fondo „Kokybės konkurso“
nugalėtojai.
Kokybės konkursą organizuojame jau
devintus metus. Kviesdami teikti paraiškas ir atrinkdami geriausiai numatytus
kriterijus atitinkančias veiklas, norime
atkreipti dėmesį ir pasidžiaugti sukurtų
produktų sėkme ir nauda. Apdovanoti
geriausių projektų iniciatorius ir įgyvendintojus – tai fondo pasirinktas būdas
įprasminti savo veiklą, visiems drauge
pasidžiaugti laimėjimais. Tradicinis renginys suteikia progą apsvarstyti jūsų ir
mūsų darbo prasmę, įvertinti veiklos
rezultatus ir numatyti dar didesnius
tikslus.
2015 metais konkurse kvietėme
dalyvauti visų fondo administruojamų
programų projektus ir iniciatyvas, kurių veikla baigėsi 2014 ir 2015 metais.
2015 metų konkurso tema – verslumas.
Įgyvendintų projektų rezultatai rodo,
kad verslo įmonių ir švietimo institucijų
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bendradarbiavimas projektuose naudingas abiem pusėms.
2015-ųjų konkurso naujovė – išorinė vertinimo komisija. Visų konkursui
atsiųstų projektų paraiškų tinkamumą
pirmiausia įvertino fondo projektų koordinatoriai. Komisijai vertinti pateikti
projektai buvo įgyvendinti tinkamai,
lėšos panaudotos skaidriai ir tikslingai
numatytoms veikloms, pasiekti paraiškoje užsibrėžti tikslai. Iš 17 konkursui
atsiųstų paraiškų 3 paraiškos buvo
įvertintos kaip netinkamos ir neteikiamos vertinti dėl nekokybiško projekto
įgyvendinimo.
Vertinimo komisija:
Tomas Daukantas,
Švietimo ir mokslo ministerijos
kancleris
Daiva Šutinytė,
Švietimo mainų paramos fondo
direktorė
Lilija Gerasimienė,
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė

Gintaras Šeputis,
reklamos ir komunikacijos ekspertas,
dėstytojas, Lietuvos komunikacijos
agentūrų asociacijos direktorius
Brigita Sabaliauskaitė,
žurnalistė, dienraščių „Panevėžio
balsas“ ir „Sekundė“ vyr. redaktorė
Gediminas Malaškevičius,
žurnalistas, LNK atstovas spaudai
Švietimo mainų paramos fondo „Kokybės konkurso 2015“ nugalėtojai:
Lietuvos pramonininkų konfederacija
už projektą „Patirties partneriai. Sužinok ir
valdyk savo karjerą“. Tai programos „Euroguidance“ projektas, kurio tikslas – Lietuvos
studentams surasti praktikas pažangiausiose Europos įmonėse, tarpvalstybinėse,
nevyriausybinėse organizacijose. Padedant
šiam projektui Lietuvos studentams susirasti praktiką pažangiausiose Europos įmonėse,
nevyriausybinėse organizacijose ir tarpvyriausybinėse organizacijose bus lengviau.
Specialiai jiems sukurta interneto svetainė
www.partners4value.lt, kurioje Lietuvos
universitetų studentai ir absolventai gali
rasti visą informaciją apie siūlomas tarptautinės ir vietinės praktikos vietas tiek

tarptautinėse organizacijose, tiek Lietuvos
įmonėse.
UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ už
projektą „Karjera mygtuko paspaudimu“.
Šis programos „Grundtvig“ projektas skirtas paskatinti bedarbių, namų šeimininkių,
amatininkų ir žmonių, ieškančių naujų
karjeros galimybių, verslumui. Projekto
metu dalyviams buvo suteikta galimybė
dalyvauti įvairiose veiklose: seminaruose, praktiniuose mokymuose, saviugdos
pratybose ir kt. Projekto partneriai: Rumunija, Italija, Kipras, Jungtinė Karalystė,
Vokietija.
Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centras už projektą „Business
in Europe: How to start a company?“. Tai
programos „eTwinning“ projektas, skirtas
verslumui Europoje ugdyti. Projekto metu
dalyviai iš 13 skirtingų Europos šalių domėjosi, kaip kurti naują įmonę. Išsamiai
aprašė visą steigimo procedūrą, verslo
formas, reikalavimus. Vėliau mokiniai galėjo analizuoti ir palyginti, kaip skirtingose
Europos šalyse steigiama įmonė, kokie
keliami reikalavimai.
Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija
už projektą „Šiuolaikiniai dizaineriai kuria kompaniją“. Programos „eTwinning“
projekto tikslas – padėti mokiniams įgyti
verslumo įgūdžių, skatinti kūrybiškumą,
atsakomybę už savo veiksmus. Mokiniai
išsirinko savo vadovą ir kitus atsakingus
asmenis, kūrė logotipus, susirado patalpas ir kūrė pirmuosius produktus, kuriuos
būtų galima parduoti. Projekto partneriai:
Vokietija, Olandija, Norvegija, Lenkija.
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras už
projektą „Verslo praktinio mokymo firmų
vadovų rengimo programa“. Įgyvendinant

šį programos „Leonardo da Vinci“ projektą buvo sukurta mokymo programa ir
parengta medžiaga rengti naujus verslo
praktinio mokymo firmų vadovus ir kelti kvalifikaciją. Jo partneriai. Pasaulinė
VPMF (verslo praktinio mokymo firmų)

asociacija, Italijos ir Prancūzijos centrai.
Buvo siekiama, kad viso pasaulinio VPMF
tinklo atstovai galėtų adaptuoti programos
dokumentus, pritaikydami savo mokymo
institucijos ir tikslinės VPMF grupės poreikiams, kad VPMF centrinių biurų atstovai,
mokantys VPMF vadovus, turėtų pakankamai medžiagos, paaiškinančios verslo
mokymo ir pedagoginiais tikslais sukurto
imituojamosios įmonės modelio veiklą.
Renginio metu 14-ai profesinio mokymo
įstaigų įteiktos Europos Komisijos mobilumo chartijos už kokybiškai vykdytus
tarptautinius projektus ir ilgalaikę tarptautiškumo strategiją. Tai Europos Komisijos
išduotas pažymėjimas, kuris ne tik suteikia mokyklai prestižą, bet ir palengvina
kelią ateityje dalyvaujant tarptautiniuose
švietimo projektuose. Įteiktas Europos
kalbų ženklo apdovanojimas ir padėkos
institucijoms bei asmenims už paramą
vykdant ir skleidžiant informaciją apie
Fondo projektus, pasveikinti „Europass“
nacionalinio konkurso filmukų autoriai.
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Kviečiame programos „Erasmus+“
strateginių partnerysčių (KA2)
paraiškų teikėjus dalyvauti konsultacijų dienose

Švietimo mainų paramos
fondas dalyvavo parodoje
„Studijos 2016“
Kaip ir kasmet, pirmąjį vasario savaitgalį
„Litexpo“ parodų rūmuose vyko paroda „Studijos 2016“. Vasario 4–6 dienomis kvietėme
aplankyti parodą ir Švietimo mainų paramos
fondo stendą 3-iojoje salėje. Stende ne tik
buvo galima sužinoti aktualiausią informaciją apie tarptautines švietimo mainų
programas ir projektus, bet ir lankytojai
galėjo tapti žurnalo viršelio žvaigžde.
Parodos metu vyko įvairiausių renginių,
tarp kurių ir du Švietimo mainų paramos
fondo renginiai:
• šių metų vasario 4 dieną (ketvirtadienį) 12.15–13.00 3-iosios salės
ekspozicijoje, Idėjų inkubatoriuje
vyko renginys „ERASMUS+“ tarptautinės galimybės Tau“;
• šių metų vasario 6 dieną (šeštadienį)
11.45–12.45 5.3 konferencijų salėje
II aukšte prasidėjo renginių ciklas
tėvams. Jį pradėjo „Euroguidance“
projekto renginys – seminaras „PATARTI
NEGALIMA PASITIKĖTI“. Seminaro metu
dr. Rūta Klimašauskienė ir psichologė
Sigita Novikovienė pasidalijo įžvalgomis,
patirtimi ir keletu praktinių priemonių,
kaip palengvinti vaiko pirmuosius
žingsnius sėkmingu karjeros keliu, kaip
padėti vaikui pasirinkti ir efektyviai
planuoti savo karjerą ir kaip kalbėti su
vaiku, kad jis girdėtų.

Programos „Erasmus+“ rezultatai Lietuvoje:
tūkstančiai dalyvių ir šimtai projektų
Palyginti naujos programos „Erasmus+“
rezultatai per porą veiklos metų įrodė, kad
programa yra reikalinga Europai – ne tik
švietimo, bet ir verslo įstaigos, jaunimo
organizacijos, tūkstančiai įvairiausio amžiaus europiečių jau pasinaudojo ir įvertino
galimybes. Praėjusių metų susidomėjimas
programa „Erasmus+“ leidžia prognozuoti, kad kitais metais norinčiųjų dalyvauti
programoje Lietuvoje tik daugės.
2014 metais sujungusi sporto, jaunimo ir
švietimo programas ir taip sukūrusi „Erasmus+“, Europos Komisija suteikė stiprų
postūmį visos Europos švietimo sistemoms
tobulėti ir jaunimo potencialui skleistis.
Programos „Erasmus+“ projektai yra suskirstyti į tris dalis: mobilumo mokymosi
tikslais projektai (toliau – KA1), skirti gerinti
piliečių įgūdžiams, kelti kvalifikacijai, didinti
įsidarbinimo galimybėms, gerinti mokymo
ir mokymosi kokybei, skatinti mokytis visą
gyvenimą ir mažinti socialinei atskirčiai,
strateginių partnerysčių projektai (toliau –
KA2), skirti remti švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos ir regionų
valdžios bei nevyriausybinių organizacijų
strateginėms partnerystėms, ir jaunimo
srities mobilumo ir struktūrinio dialogo projektai (toliau – KA3), kurių tikslas – suburti
jaunimą ir politikus bendrai diskusijai, kaip
spręsti jaunimui rūpimus klausimus.
2015-ieji nuo pirmųjų programos gyvavimo metų skyrėsi tuo, kad daugėjo galimybių
studentams, dėstytojams, švietimo sistemos darbuotojams ir kitiems su švietimu
susijusiems asmenims bei projektų, skirtų
strateginei partnerystei švietimo sistemoje
skatinti. Pažanga pasiekta ir jaunimo srities
mobilumo, struktūrinio dialogo projektuose,
kurių tikslas yra suburti jaunus žmones ir
politikus, valdininkus kartu diskutuoti, kaip
išspręsti jaunimui aktualias problemas.

Mobilumo projektai – gilinti
žinias ir semtis patirties
2015 metais paraiškas KA1 projektams pateikė net 42 Lietuvos aukštosios
mokyklos ir konsorciumas, sudarytas iš
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Kauno technologijos, Klaipėdos, Vytauto
Didžiojo, Vilniaus universitetų ir Lietuvos
pramonininkų konfederacijos.
Vien pernai „Erasmus+“ aukštojo mokslo
programai įgyvendinti Lietuvoje iš Europos Komisijos biudžeto buvo skirta apie
8 mln. eurų. 80 proc. šios sumos numatyta
studentų praktikoms ir studijoms užsienyje. Tokia galimybe galės pasinaudoti
daugiau nei 4 000 studentų. Papildomai iš
Lietuvos biudžeto 2015 metais studentų
stipendijoms ir dėstytojų vizitams buvo
skirta daugiau nei 2 mln. eurų. Be to, su
nauja programa atsirado ir papildomų
galimybių. Pavyzdžiui, studentai, pasirinkę magistrantūros studijas užsienyje,
galės gauti paskolas iš Europos Komisijos
patvirtintų ES bankų.

Programa „Erasmus+“ aukštojo mokslo
studentams siūlo daugiau individualių
galimybių, t. y. kiekvienam dalyviui suteikiamas 12 mėnesių trukmės limitas
kiekvienai studijų pakopai, neribojant išvykimo tipo ir skaičiaus. Tai reiškia, kad
kiekvienas aukštosios mokyklos studentas į dalines studijas ir praktikas užsienyje
dabar gali vykti net keletą kartų.
Studentams prieš išvykstant į mainus
suteikiama galimybė nemokamai naudotis
internetine platforma, kuri skirta anglų,
vokiečių, ispanų, prancūzų, italų kalbos
įgūdžiams tobulinti. Planuojama, kad iki
2020 metų šia programa bus galima mokytis visų Europos šalių kalbų.
Naujomis galimybėmis 2015 metais
pirmieji suskubo pasinaudoti dėstytojai ir
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tiek profesinių mokyklų moksleiviai, tiek
absolventai, baigę šias mokyklas. Profesinio mokymo įstaigų mokytojai gali ne
tik atlikti darbo praktiką, bet ir išvykti
mokymosi bei darbo stebėjimo ar dėstymo tikslais.
Paraiškas aktyviai teikia ne tik profesinės mokyklos, bet ir asociacijos, privačios
įmonės ir kitos įstaigos. Programa norima
paskatinti partnerystę tarp profesinio mokymo įstaigų ir verslo.
2014 ir 2015 metų duomenimis, populiariausia tema teikiant paraiškas
išlieka verslumo skatinimas ir bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Šiais
projektais siekiama tobulinti profesinių mokyklų moksleivių bendrąsias ir
profesines kompetencijas, reikalingas
vietinei ir tarptautinei darbo rinkai, taip
pat sukurti inovatyvius praktinio mokymo(si) metodus. Be to, programa „Erasmus+“ skatina projektus, užtikrinančius
profesinio mokymo kokybę ir praktinių
įgūdžių tobulinimą, skatinančius profesinį mokymą darbo vietoje ir plečiančius
profesinio mokymo galimybes asmenims,
patiriantiems socialinę atskirtį.
Profesinės mokyklos šiemet sulaukė dar
vienos naujovės – profesinio mobilumo
chartijų. Jos numato galimybę chartiją gavusioms profesinio mokymo institucijoms
nedalyvaujant kasmečiuose konkursuose
gauti programos „Erasmus+“ finansavimą
mobilumo veikloms iki pat programos
pabaigos 2020 metais.
Tokios chartijos suteikiamos įstaigoms,
kurios sėkmingai rūpinasi savo moksleivių ir darbuotojų mobilumu. Tikimasi, kad
chartijos, kurios jau suteiktos 14 mokyklų,
paskatins institucijas toliau stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.

kiti aukštųjų mokyklų darbuotojai. Jiems mainų dalyvių sudarys aukštųjų mokyklų
programa padės išvykti į užsienį dėstymo dėstytojai ir personalas. Tikimasi, kad tai
vizitų ir dalyvauti užsienio įmonių orga- padės pasirengti intensyviems personalo
nizuojamuose mokymuose. Per mokslo ir studentų mainams ateityje. Siekiant
metus bus suorganizuota daugiau nei populiarinti Europos aukštąjį mokslą, šios
1 700 tokių vizitų.
programos veiklos prioritetas bus skiriaSvarbu pabrėžti, kad įgyvendinant mas atvykstančių į Europos universitetus
programą „Erasmus+“ aukštojo mokslo studentų ir dėstytojų mobilumui.
Iš viso programos „Erasmus+“ KA1 prokokybę siekiama gerinti ne tik Europoje,
bet ir visame pasaulyje. Taigi 2015 metais jektuose iš 2015 metams Lietuvai skirto
atsirado galimybė teikti paraiškas stu- biudžeto mainuose galės dalyvauti daudentų ir dėstytojų mainams su kitomis giau nei 5 000 studentų ir dėstytojų iš
pasaulio valstybėmis, nedalyvaujančio- Lietuvos ir šalių partnerių universitetų.
mis programoje. Jos yra suskirstytos į Taip pat planuojama, kad kaip ir kasmet
vienuolika pasaulio regionų: Balkanų daugiau nei 2 500 studentų ir 1 500 dėsšalių, Rytų partnerystės ir Viduržemio tytojų iš Europos aukštųjų mokyklų atjūros regiono, Rusijos, Centrinės Azijos, vyks studijuoti, atlikti praktiką ar dėstyti
Azijos ir Industrinės Azijos, Lotynų ir Šiau- Lietuvoje pagal programą „Erasmus+“.
rės Amerikos, Pietų Afrikos Respublikos, Jiems finansavimą skirs kitos programoje
Centrinės Afrikos, Okeanijos ir Karibų dalyvaujančios šalys.
jūros regiono.
Paraiškas vykdyti studentų ir personalo
mainus su ne ES / EEE šalimis pateikė
30 aukštųjų mokyklų. Įvertinus paraiškų Švietimo ir verslo
Postūmis plėtoti bendrąjį
kokybę, 25 aukštosioms mokykloms buvo bendradarbiavimas
ugdymą ir mokymąsi visą
skirta apie 1,7 mln. eurų. Į Lietuvos aukšgyvenimą
tąsias mokyklas atvyks 193 atstovai iš
Ypač gerų rezultatų šiemet pasiekta
šalių partnerių, o 178 Lietuvos aukštųjų KA1 profesinio mokymo srityje – sulaukta
Aukštasis ir profesinis mokslas yra ne
mokyklų darbuotojai vyks į šalių partnerių 115 paraiškų, o tai yra net 19 proc. dau- vieninteliai švietimo sistemos sektoriai,
aukštąsias mokyklas. 236 mainų dalyviai giau nei 2014 metais. Profesinio mokymo kurių atstovai gali pasinaudoti programos
yra studentai, iš kurių 172 užsieniečiai, sritis išsiskiria nacionalinių konsorciumų „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis KA1
atvyksiantys dalinių studijų į Lietuvą, ir populiarumu – jie pateikia maždaug pusę veikloje. Tai gali daryti ir bendrojo ugdymo
64 Lietuvos studentai, išvyksiantys da- visų paraiškų.
įstaigų, ruošiančių jaunuolius tolesnėms
linių studijų į šalių partnerių aukštąsias
Profesinio mokymo srityje programa studijoms profesinio mokymo įstaigose ar
mokyklas. 2015–2016 mokslo metais „Erasmus+“ suteikia galimybę kitoje šalyje aukštosiose mokyklose, atstovai.
suplanuota ir finansuota daugiau nei 600 atlikti darbo praktiką įmonėse ar profesiPalyginti su 2014 metų konkursu, 2015
tokių mainų. Kol ši veikla nauja, iki 60 proc. nio mokymo įstaigose. Tuo gali pasinaudoti metais bendrojo ugdymo sektoriuje gauta
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74 proc. mažiau nekokybiškų paraiškų.
Pagrindinė nekokybiškų paraiškų priežastis buvo netinkamai suprastas strateginis veiklos aspektas – organizacijos
kvalifikacijos tobulinimo poreikis turi
derėti su mokyklos strateginiais tikslais.
2015 metais didžioji dalis mokyklų su šia
užduotimi susitvarkė puikiai.
Svarbiausia 2015 metų naujovė KA1
projektuose buvo galimybė teikti nacionalinio konsorciumo paraiškas. Nacionalinį
konsorciumą gali sudaryti savivaldybės
Švietimo skyrius ir mažiausiai dvi jam
pavaldžios mokyklos. Šiais metais konsorciumų paraiškas pateikė Šiaulių rajono savivaldybė kartu su 7 darželiais ir Rokiškio
rajono savivaldybė su 8 mokyklomis. Abu
projektai buvo finansuoti. Tokie rezultatai
ypač džiugina, nes tyrimai rodo, kad praktinis mokymasis yra daug efektyvesnis
nei dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo
kursuose.
2015 metais 27-iuose finansuotuose
bendrojo ugdymo projektuose dalyvavo
iki 385 asmenų. Palyginti su 2014 metų
duomenis, tokią galimybę turėjo 6 proc.
daugiau dalyvių. Tai ne tik mokytojai, bet
ir kiti mokyklų darbuotojai: psichologai,
patarėjai, konsultantai ir kt. Verta paminėti, kad tiek 2014, tiek 2015 metais buvo
finansuota po vieną projektą iš ugdymo
įstaigų, kuriose dirbama su specialiųjų
poreikių turinčiais mokiniais.
Programos „Erasmus+“ mokymosi mobilumo tikslais projektuose dalyvauja ir suaugusiųjų švietimo sektoriaus darbuotojai.

11

Per dvejus programos metus jau finansuo- teikiamų paslaugų kokybę ir tikslinių gruta 14 projektų, skirtų suaugusiųjų švietėjų pių kompetencijas bei plačiąja prasme
kvalifikacijai tobulinti.
šalies konkurencingumą.
Per 2014–2015 metus skirtas finanPer dvejus veiklos metus programos
savimas 130 asmenų stebėti kitų darbą, „Erasmus+“ fondas KA2 veiklai skyrė betobulinti kvalifikaciją, mokytis kalbų, daly- veik 7 mln. eurų. Vien 2015 metais 22 KA2
vauti užsienyje rengiamuose mokymuose veiklos projektams skirta apie 3,5 mln. eurų,
ar dėstyti kitose programos valstybėse. 2014-aisiais finansuota 20 tokių projektų.
Kaip ir profesinio mokymo sektoriuje, su- Profesinio mokymo sektoriaus projektams
augusiųjų švietimo sektoriuje paraiškas tiek 2014, tiek 2015 metais pateikta beveik
teikia labai įvairios organizacijos – nuo trečdalis visų paraiškų. 2015 metais nuo 21
suaugusiųjų mokymo centrų iki valstybinių iki 32 proc. išaugo bendrojo ugdymo sektoįstaigų bei verslo įmonių.
riaus finansuojamų paraiškų skaičius. Tiek
Apibendrinant KA1 efektyvumą Lietuvo- 2014, tiek 2015 metais daugiausia buvo
je, galima pasidžiaugti, kad 2015 metais finansuojama profesinio mokymo projektų.
finansuotose mobilumo veiklose dalyvavo Tai sudaro atitinkamai net 42 ir 32 proc.
daugiau nei 6 500 įvairaus amžiaus žmo- visų finansuojamų projektų (15 projektų
nių. Per 2014–2015 metus akademiniam per dvejus metus). Dėl riboto biudžeto
mobilumui, suaugusiųjų švietimui, bendra- suaugusiųjų švietimo sektoriuje kasmet
jam ugdymui ir profesiniam mokymuisi finansuojama apie 22 proc. paraiškų, o
skirta daugiau nei 14 mln. eurų iš prog- aukštojo mokslo srityje – 14 proc.
ramos „Erasmus+“ biudžeto.

Strateginėms partnerystėms
skirta daugiau nei 7 mln. eurų
Programa „Erasmus+“ taip pat remia
švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų,
įmonių, vietos ir regionų valdžios bei nevyriausybinių organizacijų strategines
partnerystes. Ji padeda sukurti intelektinių
produktų, didina atitinkamo sektoriaus
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Be jau aptartų strateginių partnerysčių,
šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama ir 150
tarpmokyklinių strateginių partnerysčių
projektų, kuriais siekiama skatinti Europos mokyklų bendradarbiavimą ir stiprinti
europinį mokyklinio ugdymo matmenį.
Šiems projektams įgyvendinti skirta beveik 4 mln. eurų.
Lietuvos organizacijos: aukštosios mokyklos, bendrojo ugdymo įstaigos (įskaitant tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektus), suaugusiųjų švietimo
ir profesinio mokymo įstaigos taip pat
dalyvauja strateginių partnerysčių projektuose, kuriuos koordinuoja kitų Europos
šalių organizacijos. 2014 metais buvo
finansuotas 151 toks projektas, kuriam
finansavimą skyrė kitos 27 programos
šalys. Iš viso skirta 3,9 mln. eurų.
Be to, programa „Erasmus+“ itin skatina
kurti partnerystes – vadinamąsias žinių ir
įgūdžių sąjungas. KA2 sektoriuje finansavimą gali gauti ne tik švietimo įstaigos, bet ir
verslo įmonės. Tai leis mokymo įstaigoms
lengviau suprasti ir prisitaikyti prie verslo
poreikių, paruošti reikiamus specialistus,
o verslui – užsiauginti kvalifikuotų darbuotojų. Savo ruožtu dabar iš aukštojo, profesinio, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų
švietimo sričių gaunami projektai siekia
pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę,
kuriant ir taikant naujas metodikas ir technologijas, ugdant verslumą ir skatinant
nuotolinį mokymąsi.
Aukštojo mokslo srityje dažniausiai
finansuota mokymo(si) veikla – trumpalaikiai bendrieji darbuotojų mokymo
renginiai, susiję su strateginių partnerysčių tema ar jos taikymo sritimi. Jie
skirti nedidelėms projekte dalyvaujančių
organizacijų darbuotojų grupėms. 2014 ir
2015 metais finansuotų projektų temos:
studijų kokybės ir aktualumo gerinimas
rengiant naujas arba atnaujinant esamas studijų programas; studijų proceso modernizavimas integruojant naujus
mokymo metodus, informacines ir komunikacines technologijas; skaitmeninių kompetencijų ir verslumo ugdymas;
atvirojo ir nuotolinio mokymosi skatinimas. Numatyta, kad šiuose projektuose
dalyvaus 565 asmenys.
2014 metais taip pat buvo įgyvendinti trumpalaikiai bendrieji darbuotojų
mokymo renginiai, kuriuose dalyvavo 8
profesinių mokyklų atstovai, o 2015 metais, skyrus finansavimą 7 projektams,
tokio pobūdžio renginiuose 2016-aisiais

dalyvaus 34 mokiniai. 2014 metais strateginių partnerysčių projektuose buvo
įgyvendinamas ir mišrus mokinių mobilumas, kuriame dalyvavo net 56 profesinių
mokyklų moksleiviai.
Savo ruožtu bendrojo ugdymo srityje
siekiama pagerinti ir specialiųjų poreikių
turinčių mokinių integraciją mokykloje ir
bendruomenėje, sukurti kultūriškai pagrįstas naratyvinio žaidimo ir mokymosi
erdves. Be to, vienu iš projektų siekiama stiprinti mokinių, mokyklos vadovų
ir mokytojų pilietiškumą ir toleranciją.
Per dvejus metus tokiuose inovatyviuose projektuose dalyvavo 236 mokyklų
darbuotojai.
Strateginės partnerystės per dvejus
metus prisidėjo ir stiprinant suaugusiųjų
švietimą Lietuvoje. Per 2014 metus 17
suaugusiųjų švietimo specialistų išmoko
taikyti naujai parengtą mokymo modulį, o
pernai 58 specialistai dalyvavo mokymosi
vizituose. 2015 metais paraiškose numatytas suaugusiųjų mokymosi mobilumas,
kuriame šiemet dalyvaus dar 72 asmenys.
Šios srities projektais didžiausias dėmesys
skiriamas socialinės atskirties grupių neformaliajam švietimui, senjorų, bedarbių,
imigrantų ir neįgaliųjų integracijai – tai
buvo populiariausios temos tiek 2015,
tiek 2014 metais teikiamuose projektuose. Šiais metais bus vykdomi projektai, kuriuos įgyvendinant bus kreipiamas
dėmesys įvairiose suaugusiųjų švietimo
organizacijose dirbančių specialistų profesiniam tobulėjimui.

Papildomas dėmesys jaunimui
Kaip atskirą veiklos sritį, programa
„Erasmus+“ išskiria jaunimą. Šiuos projektus administruoja Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūra (JTBA). Tokia veikla siekiama tobulinti jaunuolių ir
su jaunimu dirbančiųjų kompetencijas
taikant neformaliojo ugdymo metodus,
sustiprinti jaunimo sektoriaus ir darbo
rinkos ryšį. Programos jaunimo sritis turi
padėti sustiprinti jaunų žmonių dalyvavimą darbo rinkoje, aktyvinti pilietiškumą, kultūrų dialogą, socialinę įtrauktį ir
solidarumą.
Jau pirmieji veiklos metai išsiskyrė dideliu projektų skaičiumi, kokybiškomis
paraiškomis, inovatyviomis idėjomis ir
ryžtu spręsti jauniems žmonėms, jaunimo
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organizacijoms ir jaunimo politikai svarbias problemas.
2014 metais programos „Erasmus+“
jaunimo srityje finansuoti 124 projektai:
116 KA1 projektų, 3 strateginės partnerystės, 5 struktūrinio dialogo projektai.
Finansuotos 28 savivaldybių paraiškos.
Be to, JTBA devyniolikai organizacijų iš dešimties savivaldybių suteikė akreditacijas,
kurios suteikia teisę dirbti su tarptautiniais
savanoriais arba sudaryti sąlygas lietuviams išvykti savanoriauti į kitas valstybes.
Džiugina tai, kad šių akreditacijų siekia ir
organizacijos, įsikūrusios nuošalesnėse
kaimiškose vietovėse. 2015 metais per
tris paraiškų teikimo terminus sulaukta 496 paraiškų, finansavimas skirtas
121 projektui.
Taip pat programa „Erasmus+“ pirmą
kartą siūlo galimybę finansuoti tarptautinių strateginių partnerysčių projektus
jaunimo srityje. Taip siekiama paskatinti
tarptautinį bendradarbiavimą, įvairių sektorių atstovų keitimąsi patirtimi: švietimo,
mokymo, nevyriausybinio, verslo.
Siekdama pagerinti planuojamų ar jau
vykdomų projektų kokybę ir efektyvumą, JTBA kartu su kitomis nacionalinėmis
agentūromis organizuoja tarptautinius
mokymo renginius. Šiais mokymo kursais
pritraukiama naujų organizacijų, projektų vykdytojams suteikiama papildomų
kompetencijų.

Platforma „eTwinning“:
kai akys dega susidomėjimu ir moksleiviams,
ir mokytojams

Įkvepiančios galimybės
ateityje

Susidraugauti su už šimtų kilometrų
esančia mokykla, vesti bendras pamokas internetu, mokytis vieniems iš kitų,
pažinti kitą kultūrą ne iš vadovėlių, o
bendraujant tiesiogiai. Utopija, pasakysite, bet šios daugeliui dar kaip fantazija skambančios galimybės jau virto
realybe ir pasiekė Lietuvą. Internetinė
platforma „eTwinning“ mokykloms siūlo
tiesioginį ryšį su bet kuria Europos mokykla, mokymosi priemonių tobulėjimui
ir patirties, kuri išlieka ilgam.
„Mano akys dega susidomėjimu. Matau,
kaip jos dega ir vaikams. Juk šiuolaikiniai
mokiniai taip nori visko čia ir dabar. Jiems
greitai viskas atsibosta. Mano tikslas –
išmokyti vaikus sustoti, įsigilinti, atrasti
naujų dalykų“, – pasakoja Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija Dirginčienė, su
auklėtiniais jau daugiau nei penkerius metus dalyvaujanti „eTwinning“ projektuose.

Visi šie įkvepiantys dvejų metų programos „Erasmus+“ rezultatai Lietuvoje –
šimtai paraiškų ir finansuojamų projektų,
tūkstančiai dalyvių – leidžia tikėtis, kad
artimiausiais metais pasiekimai bus dar
įspūdingesni. Prie to nemažai prisideda
augantis visuomenės suvokimas, kad
švietimas yra svarbiausia sritis didinant
Lietuvos ir visos Europos konkurencingumą. Savo ruožtu efektyviau siekti programos tikslų padės ir gerėjanti teikiamų
projektų kokybė.
Vienas iš svarbiausių programos „Erasmus+“ privalumų yra tai, kad programa
nuolat atnaujinama atsižvelgiant į naujas
galimybes, besikeičiančią darbo rinką, dalyvių poreikius. To tikimasi ir iš paraiškų
teikėjų – žvelgti novatoriškai ir nebijoti
pateikti kūrybiškų idėjų!
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Pasak pedagogės, mokykloms skirtą
bendruomenę internete ji netikėtai atrado
su kolege apsilankiusi viename iš pedagogams skirtų seminarų. Grįžusi po motinystės atostogų, A. Dirginčienė ieškojo
naujos veiklos, todėl iš karto susidomėjo
inovatyviu projektu.
O ir įsijungti buvo paprasta – svetainė patogi, aiškiai išdėstyta, todėl lengva
susigaudyti, greitai surasti visą rūpimą
informaciją ir ryžtis dalyvauti.

projektais, bet ir aprūpinami profesionaliomis metodikomis, mokymosi priemonėmis,
kviečiami dalyvauti profesinio tobulinimo
seminaruose ir diskusijose.
Vien tik rugsėjo–lapkričio mėnesiais
Lietuvos mokyklų specialistai turi galimybę sudalyvauti šešiuose seminaruose
Lenkijos, Suomijos, Ispanijos, Belgijos
miestuose. Vieni skirti gamtos ir tiksliųjų
mokslų pedagogams, kiti – mokantiems
ispanų kalbą, dar kiti – pradedantiesiems
„eTwinning“ naudotojams. Visi išsamiai
pristatomi Lietuvos mokykloms skirtoje
svetainėje www.etwinning.lt, kuri atnauMokyklas dirbti kartu skatina jinta pradėjo veikti 2015 rugsėjį.
Kad siūlomi profesinio tobulinimo semijau 10 metų
narai įdomūs ir naudingi šalies mokykloms,
Kas yra „eTwinning“? Tai jau dešimt metų liudija teikiamų paraiškų gausa. Vien šiais
Europos mokyklas jungianti bendruomenė. metais iš Lietuvos mokyklų gauta 113 paMokytojai, mokyklų direktoriai, biblioteki- raiškų. Dotacijos jau skirtos 52 teikėjams.
ninkai ir kiti specialistai ne tik skatinami Iki metų pabaigos planuojama patvirtinti
dirbti su pačios įvairiausios tematikos dar 16 paraiškų. Aktyviausiai „eTwinning“
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galimybes išnaudoja Kauno, Šiaulių ir MaSu mokyklomis iš daugumos Europos
rijampolės regionai.
šalių jau teko susidurti ir pradinių klasių
Pamokos, kurių vaikai laukia visą vasarą mokytojai A. Dirginčienei iš „Juventos“
„eTwinning“ projektuose dalyvaujančios progimnazijos. Štai įsitraukusi į projekmokytojos džiaugiasi, kad vaikus į juos tą „Grandininė reakcija“, mokykla išsyk
įtraukti paprasta ir papildomai motyvuoti mokėsi su mokyklomis iš 20 šalių. Renebereikia. Štai Rokiškio rajono Pandėlio kordiniu partnerių skaičiumi pasižymėjo
gimnazijos rusų kalbos mokytoja meto- kitas projektas, sujungęs net 47 šalis,
dininkė Larisa Tichonova pasakoja, kad tarp kurių, be Europos mokyklų, būta
pernai visam pasauliui intensyviai ste- mokymo įstaigų ir iš Izraelio, Gruzijos,
bint įvykius Ukrainoje buvo organizuotos Azerbaidžano.
bendros pamokos per „Skype“ su Ukrainos
„Viena iš įdomiausių mūsų patirčių
mokyklomis. Moksleiviai taip įsitraukė ir „eTwinning“ buvo projektas su Ispanija.
susidomėjo, kad jau klausinėja, kada jos Susisiekėme su mokykla per „Skype“ ir
atlikome tą patį fizikinį bandymą tuo
vyks šiemet.
„Kadangi gyvename ir mokomės kaimo pačiu metu. Ant virvės pririšome gauvietovėje, tokios pamokos mums yra di- sybę pripūstų balionų ir juos paleidodelė naujovė. Tai suteikia galimybę bent me, o vėliau matavome, kurios šalies
trumpam apsilankyti kitoje šalyje ir susi- balionai nuskrido toliau“, – prisiminė
pažinti su jų gyvenimu, aktualijomis. Be A. Dirginčienė.
to, tai mus suartina: tobulėja ne tik vaikai,
Kitą įdomų bandymą pašnekovės auklėbet ir mokytojai“, – džiaugėsi mokytoja jami pradinukai atliko su pieniniais danmetodininkė L. Tichonova.
tukais. Juos užpylė gėrimais „Coca-Cola“,
Paklausta, su kurių Europos šalių mo- „Sprite“, ant viršaus išspaudė apelsinų
kyklomis jau teko bendradarbiauti, Pandėlio sulčių, apliejo vandeniu ir kelias dienas
gimnazijos pedagogė nusišypso ir sako, kad stebėjo vykstančias reakcijas.
lengviau išvardyti tas, su kuriomis dar neteko.
„Taip daug ką sužinojome apie mitybą
„Mūsų partnerių sąraše – beveik visa ir sveiką gyvenseną“, – tvirtino pradinių
Europa“, – gyrėsi pašnekovė.
klasių pedagogė.

Kalbos barjeras netrukdo
Abi kalbintos pedagogės tikina, kad dalyvauti „eTwinning“ mokykloms skirtuose
tobulėjimo projektuose netrukdo nei skirtingos patirtys, nei kalbos barjeras. Kartais
atsitinka ir taip, kad pedagogai renkasi
jiems geriau žinomą kalbą, o moksleiviai –
dar kitą kalbą.
„Aš bendrauju rusų ir vokiečių kalbomis,
vaikai – angliškai. Renkamės, kaip kam
patogiau“, – šypsosi L. Tichonova.
Tuo metu A. Dirginčienė pasakoja
kviečianti į pagalbą anglų kalbos mokytoją. Paprastai visi projektai, kuriuose
dalyvauja jos auklėtiniai, vyksta anglų
kalba. Pašnekovė džiaugiasi, kad pas
arčiau gyvenančius „eTwinning“ partnerius galima ir pasisvečiuoti – „Juventos“
gimnazija jau lankėsi Estijos, Latvijos
mokyklose.
Domimės, nuo kurios klasės jau
galima bandyti dalyvauti „eTwinning“
projektuose.
„Nuo darželio! – neabejoja A. Dirginčienė. – Žinoma, mokytojams daugiau
darbo, bet juk taip smagu. Jeigu ruošiesi
nuo vasaros, žinai, kokiuose projektuose
dalyvausi, galima viską susiplanuoti.“

Kodėl pusės tūkstančio metų
senumo CV neužleidžia vietos „LinkedIn“?

Ar kada pagalvojote, nuo ko prasidėjo
jūsų karjera ir kaip atsidūrėte dabar einamose pareigose? Greičiausiai nuo savo
įgūdžių, kompetencijų ir patirčių sudėliojimo į gana paprastą, tačiau išties reikšmingą ir personalo atrankos specialistams
darbą palengvinančią formą – gyvenimo
aprašymą. CV egzistuoja jau daugiau nei
penkis šimtus metų, tačiau panašu, kad
iš pirmo žvilgsnio paprastas popieriaus
lapas ar elektroninė jo versija lieka vis
dar nepakeičiami darbuotojų ieškantiems
darbdaviams ir save pristatyti norintiems
kandidatams.

Socialiniai tinklai – tik
papildoma priemonė
Švietimo mainų paramos fondas,
įgyvendindamas „Europass“ projektą, atliko tyrimą. Jis parodė, kad kiek
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mažiau nei penktadalis darbdavių Lietuvoje darbuotojų ieško per socialinius
tinklus – „LinkedIn“ ar „Facebook“, o
potencialaus darbuotojo profilį šiuose
tinkluose po CV peržiūros patikrina tik
keturi iš dešimties darbdavių. Reikia
pabrėžti, kad įmonės, kurios darbuotojų
paieškai pasitelkia socialinius tinklus,
labiau naudoja juos informacijai apie
laisvas pozicijas skelbti, o ne asmenų
atrankai ir įvertinimui.
Tradicine forma pateikta informacija
apie asmens išsilavinimą, profesinę patirtį ir specifinius jo gebėjimus daugeliui
darbdavių lieka suprantamesniu ir patogesniu būdu siekiant įvertinti potencialų darbuotoją pirminiuose atrankos
etapuose, kai kandidatų yra daugiausia.
Gyvenimo aprašymai dažniausiai kuriami
ar koreguojami atsižvelgiant į konkrečias pozicijas, tuo metu „LinkedIn“ anketose paprastai sudedama visa įmanoma
informacija. Ji dažniausiai nepritaikyta

konkrečiam darbdaviui. Dėl to socialiniai
tinklai daugiausia naudojami tik kaip
papildoma priemonė kandidatui įvertinti.

Palyginti daug ir skirtingų
CV – sudėtinga
Vykdytas tyrimas atskleidė tris pagrindines problemas, su kuriomis susiduria
personalo specialistai. Visų pirma iš daugybės gaunamų CV darbdaviams sudėtinga
atsirinkti tinkamiausius kandidatus, o jų
peržiūra ir palyginimas užima daug laiko. Kita problema – gaunama nemažai
darbdaviui neaktualių CV, kurie neatitinka
darbo skelbime nurodytų reikalavimų. Trečia – gaunama neinformatyvių CV, pagal
kuriuos darbdaviams sunku objektyviai
įvertinti kandidatus.
Švietimo mainų paramos fondo projektų
koordinatorės Sigitos Remeikienės
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Socialiniai tinklai – per daug
komplikuoti

įsitikinimu, šiandien – socialinių tinklų ir
elektroninių paslaugų amžiuje – įprastas
CV tikrai nepraranda savo aktualumo.

Paiešką palengvina
standartizuotos CV
platformos
„Skiriasi gaunamų CV struktūra, informacijos išdėstymo būdai, o darbuotojams
aktualios informacijos apie asmenį dažnai
tenka ieškoti net tarp 3–4 puslapių. Be
to, tam tikros informacijos vieni kandidatai visai nepateikia, kiti surašo daug
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perteklinių faktų. Šiai problemai išspręsti
buvo sukurta nemažai standartizuotų CV
formų. Bėda tik, jei kandidatų nepaprašoma naudoti vienos iš jų, skirtingų formatų
gausa išlieka“, – sako S. Remeikienė.
Europoje viena plačiausiai naudojamų
ir pripažįstamų formų yra daugeliui girdėtas „Europass“ CV. Tyrimas parodė, kad
šią formą žino beveik 90 proc. darbdavių.
Daugiau nei trečdalis darbdavių atskleidė,
kad nuo 10 iki 30 proc. visų gaunamų CV
sudaro būtent šis formatas.
Pagrindiniai darbdavių įvardijami tokio
CV privalumai kaip tik ir yra susiję su galimybe lengviau palyginti tokiu pat principu
struktūruotą ir susistemintą informaciją.

„Tarp pagrindinių netinkamo CV bruožų
personalo specialistai įvardija nevisiškai
jame pateiktą ir neišsamią informaciją,
netvarkingą CV išvaizdą ir netinkamą
gyvenimo aprašymo formatą. Standartizuotos CV formos gali leisti išvengti visų
šių trūkumų, tad jų naudojimu turėtų būti
suinteresuoti ir patys darbo ieškantys
asmenys“, – įsitikinusi S. Remeikienė.
Iki 2015 metų visoje Europoje buvo sukurta 60 mln. „Europass“ CV, dar daugiau nei
45 mln. šio formato šablonų buvo atsisiųsta
užpildyti ne internete. Palyginimui: „LinkedIn“ naudotojų skaičius Europoje siekia
daugiau nei 96 mln. Visgi nepamirškime,
kad minėtas socialinis tinklas naudojamas
daug plačiau nei vien darbo paieškoms.
Taigi šiuo atžvilgiu visoje ES galiojantį CV
formatą galima laikyti gana paplitusiu. Be
to, nemažai specialistų turbūt naudoja
abi šias priemones savo kompetencijoms
įvardyti. Juolab kad informaciją iš „LinkedIn“
į „Europass“ CV galima perkelti vienu mygtuko paspaudimu ir toliau pagal poreikius
ją koreguoti dokumente.
Turbūt nesuklysime teigdami, kad gero
specialisto paieškos gali būti gana komplikuotas ir ilgas procesas, todėl įmonėms
itin svarbu kiekvieną darbuotojo atrankos
etapą paversti kuo sklandesnį ir paprastesnį. Kol kas tai geriausiai padaryti leidžia ne
specializuoti socialiniai tinklai, o tvarkingas
ir pagal darbdavio poreikius pritaikytas
gyvenimo aprašymas. Būtent paprastumo
ir trūksta internetinėms platformoms.
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UŽDUOTIS
Atspėkite kokią Švietimo mainų
paramos fondo administruojamą veiklą
iliustruoja paveikslėlis?

20

