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Švietimo mainų paramos fondas – Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių
organizacijų projektus bei programas švietimo ir profesinio mokymo srityse
administruojanti Lietuvos institucija, kurios steigėja – Švietimo ir mokslo
ministerija. Fondas įpareigotas įgyvendinti ir Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis finansuojamas programas, skirtas remti studentų bei dėstytojų
mobilumą, lietuvių kilmės užsieniečių studijas Lietuvoje, neformaliajam
švietimui skirtas iniciatyvas bei priemones, kuriomis siekiama skatinti mokytis
lietuvių kalbos ir kultūros.
Šioje apžvalgoje siekiame trumpai supažindinti su Fondo veiklos struktūra,
tikslais, rodikliais, pristatyti administruojamų projektų apimtis bei poveikį
švietimo sistemai.
Tikimės, kad šį leidinį maloniai paskaitysite, o kilus klausimų, kreipsitės.
Direktorė
Daiva Šutinytė
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Mokymosi visą gyvenimą programos apžvalga,
statistika ir poveikis
2015 m. Fondas baigė administruoti 2007–2013 m. veikusios Mokymosi visą gyvenimą programos (toliau – MVGP)
projektus. Bendras Europos Komisijos Lietuvai skirtas biudžetas MVGP įgyvendinti 2007–2013 m. sudarė 88,6 mln.
eurų.
2007-2013 m. MVGP biudžetas ir jo panaudojimas

Paprogramė

Bendrasis ugdymas („Comenius“)
Profesinis mokymas („Leonardo da Vinci“)
Aukštasis mokslas („Erasmus“)
Suaugusiųjų švietimas („Grundtvig“)
Pažintiniai vizitai

Skirtas biudžetas

Dalis (%) nuo bendro biudžeto

16,0 mln. eurų

18 %

22,2 mln. eurų

25 %

43,7  mln. eurų

49 %

0,4 mln. eurų

1%

6,3 mln. eurų

7%

Dotacijų gavėjų
panaudotas biudžetas 2013–2015 m.
99,92 %
*

99,59 %

99,92 %

99,73 %

*5 „Leonardo da Vinci “ naujovių perkėlimo projektai bus baigti 2016 m.

Kasmet iš Lietuvos valstybės biudžeto papildomai buvo skirta lėšų aukštojo mokslo „Erasmus“ mobilumo veikloms
vykdyti. Septynerių metų laikotarpiu iš biudžeto Lietuvos studentų ir dėstytojų mobilumui buvo skirta daugiau kaip 21
825 000 eurų (apie 75 357 560 litų).
2007–2013 m. laikotarpiu iš viso buvo gautos 4 284 paraiškos bendradarbiavimo projektams, iš jų finansuoti ir
sėkmingai įgyvendinti 1 289 projektai.
2015 m. MVGP administruoti projektai
Paprogramė
„Leonardo da Vinci“*
„Erasmus“
„Comenius“
„Grundtvig“
Iš viso

Projektų skaičius
42

31

Projektų lėšos, EUR

1 000 924,79

6 059 332,49

103

2 100 870,88

223

9 903 084,37

47

741 956,21

**5 „Leonardo da Vinci“ naujovių perkėlimo projektai bus baigti 2016 m.

Visų paprogramių dalyviai kaip patį didžiausią teigiamą MVGP poveikį nurodė bendrųjų gebėjimų ugdymą, sustiprintus iniciatyvumo ir verslumo įgūdžius, didesnį pasitikėjimą savimi, gebėjimą prisitaikyti ir dirbti komandoje bei daugiakultūrėje aplinkoje. Pasikeitęs požiūris į save ir savo profesiją, kintantis mąstymas, vertybių kaita demokratėjimo ir
tolerancijos link – dar vienas labai svarbus dalyvavimo programoje rezultatas, ypač  Lietuvoje, kurioje pilietinės galios
indeksas yra labai žemas. Tai, kad Lietuvos miestai tapo tarptautiškesni, kad mokyklose ir universitetuose vis daugiau
jaunuolių kalba įvairiomis Europos kalbomis, yra ir MVPG programos nuopelnas.
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„Erasmus+“ rezultatai Lietuvoje: tūkstančiai dalyvių ir šimtai
projektų
2015-ieji metai nuo pirmųjų programos gyvavimo metų skyrėsi tuo, kad daugėjo galimybių studentams, dėstytojams, švietimo sistemos darbuotojams ir kitiems su švietimu susijusiems asmenims, bei projektų, skirtų skatinti strateginę partnerystę švietimo sistemoje. Pažanga pasiekta ir jaunimo srities mobilumo, struktūrinio dialogo projektuose, kurių tikslas yra suburti jaunus žmones, politikus ir valdininkus kartu diskutuoti, kaip išspręsti jaunimui aktualias
problemas. „Erasmus+“ programos projektai yra suskirstyti į tris dalis: Mobilumo mokymosi tikslais projektai (KA1),
skirti gerinti piliečių įgūdžius, kelti kvalifikaciją, didinti įsidarbinimo galimybes, gerinti mokymo ir mokymosi kokybę,
skatinti mokytis visą gyvenimą ir mažinti socialinę atskirtį; Strateginių partnerysčių projektai (KA2), skirti remti švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos ir regionų valdžios bei nevyriausybinių organizacijų strategines partnerystes; Jaunimo srities mobilumo ir struktūrinio dialogo projektai (KA3), kurių tikslas – suburti jaunimą ir politikus
bendrai diskusijai, kaip spręsti jaunimui rūpimus klausimus.

Mobilumo mokymosi tikslais projektai –
gilinti žinias ir semtis patirties
2015 m. paraiškas projektams pateikė net 42 Lietuvos aukštosios mokyklos ir konsorciumas, sudarytas iš Kauno
technologijos, Klaipėdos, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetų ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos.  
Vien 2015 m. „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. Papildomai iš Lietuvos
biudžeto 2015 m. 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 šalių bankų.
Naujomis galimybėmis 2015 m. pirmieji suskubo pasinaudoti dėstytojai ir kiti aukštųjų mokyklų darbuotojai. Jiems
programa padės išvykti į užsienį dėstymo vizitų ir dalyvauti užsienio įmonių organizuojamuose mokymuose. Per
2015–2016 mokslo metus bus suorganizuota daugiau nei 1 700 tokių vizitų.
2015 m. atsirado galimybė teikti paraiškas studentų ir dėstytojų mainams su programoje nedalyvaujančiomis pasaulio valstybėmis. Jos yra suskirstytos į vienuoliką pasaulio regionų: Balkanų šalių, Rytų partnerystės ir Viduržemio
jūros regiono, Rusijos, Centrinės Azijos, Azijos ir Industrinės Azijos, Lotynų ir Šiaurės Amerikos, Pietų Afrikos Respublikos, Centrinės Afrikos, Okeanijos ir Karibų jūros regiono.
Paraiškas vykdyti studentų ir personalo mainus su ne ES / EEE šalimis pateikė 30 aukštųjų mokyklų. 25 aukštosioms mokykloms buvo skirta apie 1,7 mln. eurų. Į Lietuvos aukštąsias mokyklas atvyks 193 atstovai iš šalių partnerių, o 178 Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojai vyks į šalių partnerių aukštąsias mokyklas. 236 mainų dalyviai
yra studentai, iš kurių 172 užsieniečiai, atvyksiantys dalinių studijų į Lietuvą, bei 64 Lietuvos studentai, išvyksiantys
dalinių studijų į šalių partnerių aukštąsias mokyklas. 2015–2016 mokslo metais suplanuota ir finansuota daugiau nei
600 tokių mainų. Kol ši veikla nauja, iki 60 proc. mainų dalyvių sudarys aukštųjų mokyklų dėstytojai ir personalas.
Tikimasi, kad tai padės pasirengti intensyviems personalo ir studentų mainams ateityje.
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Skirta apie 8
mln. EUR

3868 dalyviai

Skirta apie 1,7
mln. EUR

601 dalyvis

3932
studentai

76,6%

1048

172
193
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2014-2015 mokslo metų studentų, dalyvavusių „Erasmus+“ , skaičius išaugo 22 % (4379)
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Švietimo ir verslo bendradarbiavimas
Ypač gerų rezultatų pasiekta profesinio mokymo srityje: sulaukta 115 paraiškų – 19 proc. daugiau nei 2014 metais.
Profesinio mokymo srityje ypač aktyvūs konsorciumai: jie pateikia maždaug pusę visų paraiškų.  
Profesinio mokymo srityje „Erasmus+“ suteikia galimybę kitoje šalyje atlikti darbo praktiką įmonėse ar profesinio
mokymo įstaigose. Tuo gali pasinaudoti tiek profesinių mokyklų moksleiviai, tiek šias mokyklas baigę absolventai.
Profesinio mokymo įstaigų mokytojai gali atlikti ne tik 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.
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PROFESINIS MOKYMAS
Pirmojo pagrindinio veiksmo (KA1)
2015 m. rezultatai

68 finansuotos
2122 mobilumai
4 mln. EUR

8%
Profesinio mokymo
Kita (asociacijos,
UAB ir kt.)

92 %

2015

2122 *
(69 %)

2014

2134
(85 %)

0,8 %

22,8 %
70,1 %

6,3 %

absolventai
personalas
spec. poreikio
mokiniai
mokiniai
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2014 ir 2015 m. 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, bei sukurti inovatyvius praktinio mokymo (-si) metodus.
Profesinės mokyklos šiemet sulaukė dar vienos naujovės – 14-ai mokyklų buvo suteiktos profesinio mobilumo
chartijos. Jos numato galimybę chartiją gavusioms profesinio mokymo institucijoms be dalyvavimo kasmetiniuose
konkursuose gauti „Erasmus+“ programos finansavimą mobilumo veikloms iki pat programos pabaigos 2020 m.

Postūmis plėtoti bendrąjį ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą
Palyginti su 2014 m. konkursu, 2015 m. bendrojo ugdymo sektoriuje gauta 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 m. didžioji dalis mokyklų su šia
užduotimi susitvarkė puikiai.
Svarbiausia 2015 m. naujovė projektuose buvo galimybė teikti nacionalinio konsorciumo paraiškas. Nacionalinį
konsorciumą gali sudaryti savivaldybės Švietimo skyrius ir mažiausiai dvi jam pavaldžios ugdymo įstaigos. 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 m. 27-iuose finansuotuose bendrojo ugdymo projektuose dalyvavo 385 asmenys. Palyginus su 2014 m. 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 m., tiek 2015 m. buvo finansuota po vieną projektą iš ugdymo įstaigų, kuriose dirbama su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.
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3%

11 %

97 000 EUR

54 %

Kokie teikiami projektai populiaresni

20 %

2 metai
Konsorciumai

1 metai

Bendrasis ugdymas

Pirmojo pagrindinio veiksmo (KA1)
2015 m. rezultatai

385 mobilumai
25 %

0,6 mln. EUR
2%
2%

57 %

18 %

5

16

6
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„Erasmus+“ mokymosi mobilumo tikslais projektuose dalyvauja ir suaugusiųjų švietimo sektoriaus darbuotojai. Per
dvejus programos metus jau finansuota 14 projektų, skirtų suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijai tobulinti.
Per 2014–2015 m. skirtas finansavimas 130 asmenų stebėti kitų darbą, tobulinti kvalifikaciją, mokytis kalbų, dalyvauti užsienyje rengiamuose mokymuose ar dėstyti kitose programos valstybėse. Kaip ir profesinio mokymo sektoriuje, suaugusiųjų švietimo sektoriuje paraiškas teikia labai įvairios organizacijos – nuo suaugusiųjų mokymo centrų
iki valstybinių įstaigų bei verslo įmonių.
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Utenos apskr.

24
4
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1
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Kauno apskr.

34

20

Vlniaus apskr.

7

1

9

Alytaus apskr.
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Strateginėms partnerystėms skirta daugiau nei 7 mln. eur
„Erasmus+“ taip pat remia švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos ir regionų valdžios bei nevyriausybinių organizacijų strategines partnerystes. Per dvejus veiklos metus „Erasmus+“ fondas šiai veiklai skyrė beveik
7 mln. eurų. Vien 2015 m. 22 strateginių partnerysčių projektams skirta apie 3,5 mln. eur, 2014-aisiais finansuota
20 tokių projektų. Profesinio mokymo sektoriaus projektams tiek 2014, tiek 2015 m. pateikta beveik trečdalis visų
paraiškų. Tai sudaro atitinkamai net 42 ir 32 proc. visų finansuojamų projektų (15 projektų per dvejus metus). 2015
m. nuo 21 iki 32 proc. išaugo bendrojo ugdymo sektoriaus finansuojamų paraiškų skaičius. Deja, dėl riboto biudžeto
suaugusiųjų švietimo sektoriuje kasmet finansuojama apie 22 proc. paraiškų, o aukštojo mokslo srityje – tik 14 proc.
Be jau aptartų strateginių partnerysčių šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama ir 150 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektų, kuriais siekiama skatinti Europos mokyklų bendradarbiavimą ir stiprinti mokyklinio ugdymo europinį
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 Sąjungos šalių organizacijos. 2014 m. buvo finansuotas 151 projektas,
kuriam finansavimą skyrė kitos 27 programos šalys. Iš viso skirta 3,9 mln. eurų.
Bet to, „Erasmus+“ programa itin skatina kurti partnerystę – vadinamąsias žinių ir įgūdžių sąjungas. Aukštojo
mokslo srityje dažniausiai finansuota mokymo (-si) veikla – trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai, susiję
su strateginių partnerysčių tema ar jos taikymo sritimi. Jie skirti nedidelėms projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojų grupėms. 2014 ir 2015 m. 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 bei verslumo ugdymas; atvirojo ir nuotolinio
mokymosi skatinimas. Numatyta, kad šiuose projektuose dalyvaus 565 asmenys.
2014 m. taip pat buvo įgyvendinti trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai, kuriuose dalyvavo 8 profesinių mokyklų atstovai, o 2015 m. skyrus finansavimą 7 projektams, tokio pobūdžio renginiuose 2016-aisiais dalyvaus
34 besimokantieji. 2014 m. strateginių partnerysčių projektuose buvo įgyvendinamas ir mišrus besimokančiųjų mobilumas, kuriame dalyvavo net 56 profesinių mokyklų moksleiviai.
Bendrojo ugdymo srityje siekiama pagerinti ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių integraciją mokykloje ir bendruomenėje, sukurti kultūriškai pagrįstas naratyvinio žaidimo ir mokymosi erdves. Per dvejus metus tokiuose projektuose dalyvavo 236 mokyklų darbuotojai.
Strateginės partnerystės per dvejus metus prisidėjo stiprinant suaugusiųjų švietimą Lietuvoje.   Per 2014 m. 17
suaugusiųjų švietimo specialistų išmoko taikyti naujai parengtą mokymo modulį, o 2015 m. 58 specialistai dalyvavo mokymosi vizituose, 72 asmenys dalyvavo suaugusiųjų mokymosi mobilumo programose. Šios srities projektais
didžiausias dėmesys skiriamas socialinės atskirties grupių neformaliajam švietimui, senjorų, bedarbių, imigrantų ir
neįgaliųjų integracijai – tai buvo populiariausios 2015 bei 2014 m. teikiamų projektų temos.
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„NordPlus“
„NordPlus“ programos tikslas yra prisidėti prie bendros Šiaurės – Baltijos šalių švietimo erdvės kūrimo, skatinant
švietimo institucijų bendradarbiavimą.
„Nordplus Higher Education“: remia tinklų veiklą, intensyvius kursus ir aukštųjų mokyklų studentų bei  dėstytojų mobilumą.
„Nordplus Junior“: remia bendradarbiavimo projektus, mokytojų bei klasių mainus,  individualų mokinių mobilumą ir
mokinių praktiką.
„Nordplus Nordic Languages“: remia bendradarbiavimo projektus, skirtus Šiaurės šalių kalbų mokymui (-si).
„Nordplus Adult“: remia bendradarbiavimo projektus, tinklų projektus ir mobilumo tarp institucijų, dalyvaujančių
suaugusiųjų švietime, projektus.
„Nordplus Horizontal“: remia inovatyvius bendradarbiavimo projektus, apimančius įvairius švietimo sektorius.  
2012–2015 m. „NordPlus“ programos kvietimų teikti paraiškas rezultatai
„Nordplus Junior“

„Nordplus Adult“

„Nordplus Higher
Education“

„Nordplus
Horizontal“

„Nordplus Nordic
Languages“

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Pateiktų Lietuvos institucijų koordinuojamų
projektų skaičius

19

22

30

22

12

11

22

22

5

7

15

15

5

8

15

6

0

0

0

0

Patvirtintų Lietuvos
institucijų koordinuojamų projektų skaičius

12

15

19

20

9

5

6

10

4

6

9

11

0

3

9

3

0

0

0

0

Lietuvos institucijų,
dalyvaujančių kaip
partneriai, skaičius

25

19

26

21

11

23

27

25

57

60

56

61

9

30

65

29

1

1

3

2

37

34

45

41

20

28

33

35

61

66

65

72

9

33

68

32

1

1

3

2

Bendras Lietuvos institucijų, dalyvaujančių
kaip partneriai ir koordinatoriai, skaičius

2015 m. „NordPlus“ programos kvietimų teikti paraiškas rezultatai
„Nordplus
Junior“
Pateiktų Lietuvos institucijų
koordinuojamų projektų skaičius
Patvirtintų Lietuvos institucijų
koordinuojamų projektų skaičius
Lietuvos institucijų, dalyvaujančių
kaip partneriai, skaičius
Bendras Lietuvos institucijų, dalyvaujančių
kaip partneriai ir koordinatoriai, skaičius

„Nordplus
Adult“

„Nordplus
Higher
Education“

„Nordplus
Horizontal“

„Nordplus
Nordic
Languages“

22

22

15

6

0

20

10

11

3

0

21

25

61

29

2

41

35

72

32

2
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Nacionalinės mobilumo programos
Švietimo mainų paramos fondas  administruoja 5 nacionalinio biudžeto finansuojamas aukštojo mokslo tarptautinių mainų programas:
• valstybinių stipendijų programa išvykstantiems Lietuvos Respublikos piliečiams dalinėms studijoms, užsienio kalbų
vasaros kalbos ir kultūros kursams ir mokslinėms stažuotėms pagal Lietuvos ir užsienio šalių tarptautines sutartis;
• valstybinių stipendijų programa atvykstantiems užsienio šalių piliečiams dalinėms studijoms, lietuvių kalbos ir
kultūros vasaros kursams ir mokslinėms stažuotėms;
• parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, lietuvių bendruomenėse bei lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse;
• valstybinė parama užsienio piliečiams, atvykusiems dėstyti arba studijuoti magistrantūros studijose Lietuvos
aukštosiose mokyklose;
• parama užsienio dėstytojų dėstymo vizitams Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

Valstybinių stipendijų programa išvykstantiems Lietuvos Respublikos piliečiams
dalinėms studijoms, užsienio kalbų vasaros kalbos ir kultūros kursams ir mokslinėms
stažuotėms pagal Lietuvos ir užsienio šalių tarptautines sutartis
2015 m. buvo skelbiami konkursai Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, mokslinėms stažuotėms ir vasaros
kursams 2014–2015 m. finansuoti šiose šalyse: Baltarusijoje, Kinijoje, Belgijoje (Flandrijos ir Valonijos regionai),
Latvijoje, Čekijoje, Lenkijoje (2 konkursai), Danijoje, Meksikoje, Estijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Izraelyje,
Vengrijoje bei Japonijoje (2 konkursai).  Šie konkursai vykdomi pagal tarptautinius susitarimus arba remiantis užsienio šalių siūlomomis mobilumo programomis Lietuvos Respublikos piliečiams. Šios programos finansavimas gali
skirtis, kadangi sutartys su skirtingomis šalimis bei užsienio šalių nustatytos taisyklės numato skirtingas konkursų
organizavimo ir finansavimo sąlygas.
Šioje apžvalgoje skelbiama statistika tų paraiškų, kurioms buvo skirtas finansavimas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – valstybinė stipendija ir išmoka kelionei arba tik išmoka kelionei, jeigu stipendiją moka priimančioji
šalis.
Gautos ir finansuotos paraiškos

Gauta paraiškų finansavimui iš LR biudžeto
Skirta stipendijų ir / ar išmokų iš LR biudžeto

2014–2015 m.

2015–2016 m.

98

70

136

131

14

Finansuotos paraiškos pagal veiklos tipą

2014–2015 m.

2015–2016 m.

38

26

15

Vasaros kursai
Dalinės studijos

13

45

Mokslinės stažuotės

31

Valstybinių stipendijų programos finansavimą 2015 m. gavusių LR piliečių studijų ir stažuočių šalys

15

16

13

14
12
10

7

8

7
5

6
4
2

2

1

2

3

7

4
2

2

0
Baltarusija

Belgija

Čekija

dalinės studijos

Danija

stažuotė

Kinija

Latvija

Lenkija

vasaros kursai

Kaip ir kiekvienais metais, 2015 m. daugiausia paraiškų gauta ir finansuota  stažuotėms į Lenkiją. Valstybinių stipendijų programos finansavimą 2015–2016 m. gavo 16 mokslo ir studijų institucijų atstovai: 12 aukštųjų mokyklų
studentai bei dėstytojai ir 4 valstybinių mokslinių tyrimų centrų darbuotojai.
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Valstybinių stipendijų programos finansavimą 2015 m. gavusių LR piliečiai pagal MSI ir veiklos tipą

Institucija
ASU
GTC
KK
KTU
LEI
LEU
LII
LLTI
LSMU
MRU
VDU
VGTU
VU
VU TVM
VDA
LSU
IŠ VISO

Dalinės studijos
1
1

Mokslinė stažuotė
3

1
1

1
4
1
3
3
3

11
4
5

1
1
2
6

26

2
1
31

1
1

Vasaros kursai

1
1
6
1
3
1
13

Iš viso
4
1
1
5
2
3
5
4
1
1
18
7
14
1
2
1
70

Valstybinių stipendijų programa atvykstantiems užsienio šalių piliečiams dalinėms
studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursams ir mokslinėms stažuotėms
Pagal Fondo administruojamą Valstybinių stipendijų programą užsienio piliečiams 2015 m. buvo skelbiami 3 konkursai:
• lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursams;
• dalinėms studijoms, įskaitant baltistikos (lituanistikos) studijas;
• mokslinėms stažuotėms.
Iš viso buvo pateiktos 208 paraiškos, iš jų 139 finansuotos.
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Gautos ir finansuotos paraiškos pagal veiklos tipą

2014–2015 m.

2015–2016 m.

Skirtos stipendijos vasaros kursams

91

96

Gautos paraiškos studijoms (įskaitant baltistiką), stažuotėms

55

151

Gautos paraiškos vasaros kursams

135
68

46

Skirtos stipendijos studijoms (įskaitant baltistiką), stažuotėms

56

Kaip ir kasmet, didelio užsienio piliečių susidomėjimo sulaukė lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai. 2015 m.
daugiausia paraiškų šiai veiklai pateikė Ukrainos, Gruzijos, Lenkijos, Uzbekistano ir Kinijos piliečiai.
Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai 2015 m. vyko penkiuose universitetuose.  Daugiausiai studentų ir dėstytojų atvyko į Klaipėdos ir Lietuvos Edukologijos universitetus.

2015 m. gautų ir finansuotų paraiškų vasaros kursams skaičius pagal šalis

2
2

Vokietija

6

Uzbekistanas
Urugvajus

0

13

1

16

Ukraina
3

Turkija
Suomija
Slovėnija

0

Salvadoras

0

10

1
1
1

Slovėnija

2
2

1

9

Rusija
Prancūzija

0

Meksika

0

11

1
3

12

Lenkija
3
3

Latvija

10

Kinija
4

Kazachstanas
JAV
Japonija

0

1
1
1

Italija

2

1
1

Baltarusija

2

Austrija

2
2

Alžyras

0

0

14
13

5

3

15

Gruzija
Čekija

19

22

4

1

5

10

Skirtas finansavimas

15

Gauta paraiškų

20

25

17

Vasaros kursų dalyvių pasiskirstymas pagal kursus organizavusias institucijas

Dalyvių skaičius
22

Vilniaus universitetas
Klaipėdos universitetas

32

Lietuvos edukologijos universitetas

28
9

Vytauto Didžiojo universitetas
LCC tarptautinis universitetas

5

IŠ VISO

96

Dalinės studijos, įskaitant baltistikos (lituanistikos) studijas, ir mokslinės stažuotės Lietuvoje 2015 m. labiausiai
domino Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos piliečius.

2015 m. gautų ir finansuotų paraiškų baltistikai, kitoms studijoms, stažuotėms skaičius pagal šalis
1
1

Vokietija

2
2

JAV

3
3

Urugvajus

8
8

Ukraina
Turkija

1

Suomija

1
1

4

5
5

Slovakija
4
4

Rusija
1
1

Pakistanas

9
9

Lenkija
1

Latvija
0

Kinija

4

1
2
2

Italija
1
1

Čekija

11

Baltarusija
2

Argentina
0

Airija
0

17

3

1

2

4

6

Skirtas finansavimas

8

10

Gauta paraiškų

12

14

16

18

18

2015 m. gautų ir finansuotų paraiškų baltistikai, kitoms studijoms, stažuotėms skaičius pagal šalis

Baltistikos
studijos
Fizinių mokslų ir technologijų centras
Gamtos tyrimų centras
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Klaipėdos universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos istorijos institutas
Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

3

19
3

Stažuotės
1
1

Kitos studijos

IŠ VISO
1
1
1
3
1
5
6
1
2
22
6

1

3
1
2
6
1

2

3
1

2

Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, lietuvių bendruomenėse bei lituanistinio švietimo
mokyklose užsienio šalyse
2015 m. Fondas  kartu su Švietimo ir mokslo ministerija bei Užsienio reikalų ministerija įgyvendino  paramos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, lietuvių bendruomenėse bei lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse programą.
Pirminę kandidatų atranką atlikusios aukštosios mokyklos Fondui pateikė 13 paraiškų praktikai 24-iose užsienio
šalyse. Iš 233 pateiktų kandidatūrų patvirtintas 61 praktikantas, iš kurių 40 atliko arba dar atliks praktiką diplomatinėse atstovybėse, o 21 – lituanistinio švietimo mokyklose.

Gautos ir finansuotos paraiškos

Gauta aukštųjų mokyklų paraiškų
Pateikta kandidatų
Finansuota praktikantų

2014 m.

2015 m.

100

233

7

30

13

61

19

Lyginant su 2014 m., programa sulaukė dar didesnio susidomėjimo tiek iš priimančiųjų institucijų, tiek iš studentų.  
Didžiausio studentų susidomėjimo sulaukė praktikų vietos diplomatinėse atstovybėse Jungtinėje Karalystėje ir ne ES
šalyse.

Patvirtinti praktikantai 2015 m. pagal aukštąsias mokyklas
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8

8

6

6
4

2
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2
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MRU

VDA

1

0
KTU

LEU

VGTU

VU

Patvirtinti praktikantai 2015 m. pagal šalis ir priimančiąsias institucijas
Vokietija

1

Vatikanas

2

Ukraina

2

Šveicarija

1

Suomija

2
2
2

Prancūzijos respublika

2

Norvegijos karalystė

2

Švedija

Norvegija

1

Lenkija

1

Latvija

1

Kinija

2

Jungtinė Karalystė

1

JAV
Japonija

2
2

Italija

2

5

Estija

4

Čekija

1

Brazilija

1

2

Belgija

4

Austrija

3

Australija

4

Argentina

4

Airija

2

0

1

2

3

3

Diplomatinės atstovybės

4

5

6

7

8

Lituanistinės mokyklos
20

Valstybinė parama užsienio šalių piliečiams, atvykusiems dėstyti arba studijuoti
magistro studijų programose Lietuvos aukštosiose mokyklose
2011 m. pradėta įgyvendinti užsienio piliečių rėmimo programa atvykstantiesiems studijuoti magistro studijų programose. Fondas administruoja šią veiklą nuo 2012 m. (2011 m. administravo Valstybinis studijų fondas). Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija priima kandidatų paraiškas, vykdo atranką. Fondas įgaliotas administruoti
paramą, sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis, kuriose studijuos atrinkti užsienio šalių piliečiai.

Skirta parama užsienio šalių piliečiams, priimtiems į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose

2014 m.

2015 m.

27

67

49

Pateiktų paraiškų skaičius
Finansuotų paraiškų skaičius

210

2015 m. net 40 studijų išmokų ir stipendijų buvo skirta studentams iš Ukrainos, planuojantiems magistro studijas
vienoje iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Parama taip pat skirta studentams iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Kazachstano, Kinijos, Moldovos ir Uzbekistano.

Patvirtinti praktikantai 2015 m. pagal aukštąsias mokyklas
1
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Daugiausia studentų, gaunančių paramą 2015 m., rinkosi magistro studijas Vilniaus bei
Mykolo Romerio universitetuose.
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Studentai, gavę paramą 2015 m., pagal institucijas
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Parama užsienio dėstytojų dėstymo vizitams Lietuvos
aukštosiose mokyklose
Gauta ir finansuota paraiškų

Gauta paraiškų dėstytojų vizitams organizuoti
Finansuota dėstytojų vizitų

2014 m.

2015 m.

95

80

225

206

22

2015 m. patvirtintų užsieniečių dėstytojų skaičius institucijose

2

Aleksandro Stulginskio universitetas

1
1
1

Alytaus kolegija
Europos humanitarinis universitetas
Kauno kolegija

6

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

2
2

Klaipėdos valstybinė kolegija
Lietuvos edukologijos universitetas

10

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

3

Lietuvos sporto universitetas

1

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

10

Mykolo Romerio universitetas

1
1

Socialinių mokslų kolegija
Šiaulių universitetas

3

Šiaulių valstybinė kolegija

1
1

Utenos kolegija
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

8

Vilniaus dailės akademija

10

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus kolegija

6

Vilniaus universitetas

1

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

2

Vilniaus verslo kolegija

3

Vytauto Didžiojo universitetas

1
1

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija
Viešoji įstaiga Vilniaus dizaino kolegija
0
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„eTwinning“
i

Veiklos pradžia: 2015 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. gruodžio 31 d.
Biudžetas: 213 750,00 EUR
Projekto tikslas - plėtoti mokyklų ir mokytojų tinklų kūrimą Europoje, sudarant galimybes
visoms mokykloms kurti internetinius projektus su mokyklomis iš Europos.

Projekto rezultatai Lietuvoje
• Portale www.etwinning.net užsiregistravo 919 naujų narių iš Lietuvos.
• Užregistruoti 559 projektai, iš kurių 49 projektai užmegzti tarp Lietuvos mokyklų.
• Prie „eTwinning“ bendruomenės prisijungė 241 Lietuvos mokykla.
• Už kokybiškai įgyvendintą veiklą projektų metu suteikti 39 nacionaliniai kokybės ženkleliai ir 18 projektų įvertinti Europiniais kokybės ženkleliais.
• Suorganizuota 43 regioniniai seminarai ir 9 teminiai seminarai internetu, skirti partnerių suradimui ir projekto
registravimui.
• Suorganizuotas tarptautinis kontaktinis seminaras „Tautiškumo ugdymas „eTwinning“ projektuose“ Lietuviams
mokytojams, gyvenantiems Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Užregistruoti 8 nacionaliniai projektai.
• Suorganizuotas nacionalinio lygmens renginys „Šiuolaikinė mokykla – vieta kūrybai ir veiklai“ progimnazijų
vadovams, į kurį susirinko daugiau kaip 70 Lietuvos progimnazijų atstovų.
• Atrinkta 11 Lietuvos mokyklų, kokybiškiausiai įgyvendinusių „eTwinning“ projekto veiklas 2015 m. Projektuose
dalyvavusiems mokiniams suorganizuota 2 d. trukmės nacionalinė mokinių stovykla.
• Sukurta metodinė priemonė „Nuo registracijos iki projekto“, pristatanti kaip žengti pirmuosius žingsnius programoje, surasti patikimus partnerius ir pradėti projektą.
• Skirtos 62 dotacijos mokytojams kelti kvalifikaciją seminaruose užsienyje.
• Sukurta Elektroninė paraiškų / ataskaitų teikimo sistema.

Projekto nacionalinė svetainė www.etwinning.lt  
Projekto europinis portalas www.etwinning.net  
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„Euroguidance“
i

Veiklos pradžia: 2015 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. gruodžio 31 d.
Projekto biudžetas: 113 000 EUR
Projekto tikslas – profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.

Projekto rezultatai Lietuvoje
• Švietimo ir orientavimo sistemų sustiprinimas per profesinio orientavimo projektų finansavimą.
• Įgyvendinta 10 profesinio orientavimo projektų, kuriuose sudalyvavo apie 11 945 dalyvių (profesinio orientavimo specialistai, dirbantys švietimo ir darbo rinkos sektoriuose; jaunimas; suaugusieji; socialinės atskirties grupės ir
pan.). Pagrindiniai įgyvendintų projektų rezultatai: sukurtos penkios metodinės priemonės; suorganizuota 67 įvairaus
pobūdžio, su profesiniu orientavimu (karjeros dienos, susitikimai, mokymai,  stovyklos, konsultacinės sesijos ir pan.)
susijusių renginių; sukurtas vienas metodinis videoklipas apie profesijas ir perspektyvas žemės ūkyje; patobulintos
jaunimo karjeros valdymo bei profesinio orientavimo specialistų profesinės kompetencijos.
• Išleista ir išplatinta konsultavimo priemonė „Tavo karjeros kelias”, viena iš  „Metodinių priemonių rinkinio profesijos konsultantams” dalių.
• Atnaujinta ir patobulinta metodinės priemonės „Profesijų labirintas” metodinė medžiaga.
• Suorganizuoti du profesinio veiklinimo renginiai, kurių metu 10–12 klasės mokiniai buvo   supažindinti su Švietimo mainų paramos fonde vyraujančiomis profesijomis.
• Atliktas bendro e-leidinio su Nordic – Baltic šalimis „Open the Door to the World. Views on Mobility Guidance from
up North“ vertimas į lietuvių kalbą ir išplatinimas profesinio orientavimo specialistams.
• Parengta informacija apie Lietuvos švietimo ir profesinio orientavimo sistemas.
• Dalintasi patirtimi dalyvaujant tarptautinėse darbo grupėse „Nordic-Baltic cluster” ir „Promotion” bei tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su profesiniu orientavimu.
• Parengtas „Euroguidance“ naujienlaiškis apie  Europos Komisijos iniciatyvas, kurios aktualios profesinio orientavimo specialistams.
• „Euroguidance“ projekto žinomumo padidinimas dalyvaujant didžiausiose su švietimu susijusiose parodose „Studijos 2015“, „Mokykla 2015“ bei karjeros dienose,  organizuojamose bendrojo ugdymo mokyklose. Parodos „Mokykla
2015“ metu buvo  pristatyti 2015 m. „Euroguidance“ projektinės veiklos rezultatai.
• Bendradarbiaujant su „Europass“ projektu suorganizuotas seminaras profesinio orientavimo specialistams, dirbantiems darbo rinkos sistemoje. Seminaro metu buvo pristatyti patobulinti „Europass“ įrankiai, karjeros kompetencijų ugdymo svarba ir „Euroguidance“ projekto  metodinės priemonės.

Projekto nacionalinė svetainė http://www.euroguidance.lt
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Nacionalinių duomenų bazių kūrimas / tobulinimas siekiant užtikrinti
ryšį su „Ploteus“ portalu (Databases on Learning opportunities to be connected to Ploteus)
i

Veiklos pradžia: 2014 m. birželio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2016 m. gegužės 31 d.
Biudžetas: 99 999 EUR
Projekto partneriai: Švietimo ir mokslo ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Švietimo informacinių technologijų centras.
Projekto tikslas – padidinti informacijos, pateiktos AIKOS sistemoje, kokybę ir patrauklumą
galutiniam vartotojui.

Projekto rezultatai
• Atliktas AIKOS ir PLOTEUS portalų vartotojų poreikių tyrimas ir parengtos rekomendacijos AIKOS tobulinimui.                                                                                                
• Parengta mokymų apie informacijos teikimo reikalavimus IT portaluose bei mokymosi galimybes medžiaga.                                                                              
• Suorganizuoti atstovų, kurie atsakingi už informacijos pateikimą apie mokymosi galimybes AIKOS portale, mokymai Klaipėdos ir Kauno regionuose.  Apmokyta apie 100 dalyvių.                                    
• Atlikta 13 AIKOS sistemos patobulinimų, kurie pagerino AIKOS esančios informacijos kokybę ir užtikrino, kad
atsirastų trūkstama, kokybiškesnė ir tikslesnė informacija PLOTEUS portale apie mokymosi galimybes.

Projekto nacionalinė svetainė https://www.aikos.smm.lt
Projekto europinis portalas https://ec.europa.eu/ploteus/
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Visą gyvenimą profesinio orientavimo politikos tinklas ELGPN
(European Lifelong Guidance Policy Network )

i

Veiklos pradžia: 2015 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. gruodžio 31 d.
Projekto biudžetas: 7 508 EUR
Projekto partneriai: 29 Europos šalių atstovai (švietimo ir darbo rinkos srities), šalių stebėtojų – Belgijos ir Šveicarijos atstovai, tarptautiniai profesinio orientavimo ekspertai, „Fedora“, „Cedefop“, ETF, „Euroguidance“, PES, EARLALL, ETUC, ICCDPP, IAEVG, EMCO.
Projekto tikslai – pasiekti, kad tinkle dalyvaujančios šalys plėtotų visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politiką, sistemas ir paslaugas.

Projekto rezultatai
• Parengtos „Europinės gairės dėl visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos ir sistemų kūrimo“ (angl. Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance).
• Parengti  „Bendri Europos principai dėl karjeros kompetencijų ugdymo politikos kūrimo“ (angl. Designing and
Implementing Policies Related to Career Management Skills).
• Parengtas dokumentas „Kokybės užtikrinimo   ir įrodymais pagrįstos   rezultatų sistemos stiprinimas“ (angl.
Strengthening the Quality Assurance and Evidence-Base for Lifelong Guidance).
• Parengtos rekomendacijos dėl suaugusiųjų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo srities tobulinimo Lietuvoje
ir pristatytos švietimo politikos kūrėjams.

Projekto europinis portalas  http://www.elgpn.eu/
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EPALE Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba

i

Veiklos pradžia: 2015 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. gruodžio 31 d.
Biudžetas
Pagrindinis projekto tikslas – suburti suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę daugiakalbėje, dinamiškoje, interaktyvioje ir novatoriškoje erdvėje. Elektroninė platforma atvira suaugusiųjų švietėjams, andragogams, lektoriams, savanoriams, taip pat politikos formuotojams, mokslininkams ir dėstytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto tikslai 2015 m.
1. Didinti „Epale“ platformos žinomumą Lietuvoje.
2. Skatinti suaugusiųjų švietimo ir mokymo specialistų bendradarbiavimą daugiakalbėje
aplinkoje.
3. Skatinti Lietuvos suaugusiųjų švietimo srities specialistus, politikos formuotojus aktyviai dalyvauti „Epale“ platformos siūlomose veiklose.
4. Suburti suinteresuotų šalių tinklą.
5. Plėtoti kokybišką platformos turinį daugiakalbėje, dinamiškoje, interaktyvioje ir novatoriškoje erdvėje.
6. Išskirtinis dėmesys skiriamas inovatyviems IKT suaugusiųjų mokymo (-si) metodams ir
jų taikymui, socialinės atskirties grupių švietimui.

Projekto rezultatai
• „Epale“ platforma buvo plačiai pristatyta Lietuvos suaugusiųjų švietėjams 2014–2015 m. Suorganizuota 12 tikslingų regioninių renginių, kurių metu žmonės buvo skatinami aktyviai dalyvauti platformos veikloje ir pasinaudoti jos
teikiamomis galimybėmis. Lietuviai aktyviai sekė „Epale“ platformos informaciją socialiniame tinkle „Facebook“. 2016
m. pradžioje Lietuvos „Epale“ puslapis jau turėjo 3009 „Facebook“ vartotojus, kuriems lietuviškasis „Epale“ puslapis
„patinka“.
• Iki 2015 m. pabaigos „Epale“ platformoje užsiregistravo 276 vartotojai iš Lietuvos. Suaugusiųjų švietėjai aktyviai
naudojosi platformos teikiamomis galimybėmis susirasti partnerių projektams iš kitų Europos šalių.
• „Epale“ platformos veikla ir galimybės buvo pristatomos švietimo srities specialistams, politikos formuotojams LR
Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusių renginių ir neformalių metu, konferencijoje Lietuvos savivaldybėms „Suaugusiųjų švietimo plėtros galimybės savivaldybėse“, pažangos forume „Mokomės visą gyvenimą“.
• Įgyvendinant „Epale“ projektą, buvo sudarytas tikslinis suinteresuotų šalių sąrašas.
• „Epale“ platformoje 2015 m. buvo patalpinti 269 kokybiški suaugusiųjų švietimo šaltiniai lietuvių kalba (originali lietuviška medžiaga ir kitų šalių patalpintų šaltinių vertimai).
• 2015 m. spalio mėn. buvo suorganizuota konferencija Trečiojo amžiaus universitetų švietėjų tikslinei grupei, kurios
metu buvo diskutuota aktualiais senjorų švietimo klausimais, pristatoma „Epale“ platforma ir jos galimybės. 2015 m.
lapkričio mėn. buvo suorganizuota konferencija neįgaliųjų suaugusiųjų švietėjų tikslinei grupei. Konferencijos metu buvo
pristatyta esama situacija, pristatyti galimi IKT metodai neįgaliųjų švietimui ir pan. Taip pat buvo suorganizuotas seminaras – diskusija „Imigrantų švietimas Lietuvoje – andragogų patirtis“. Seminaro metu Lietuvos andragogai pasidalino
turima migrantų švietimo patirtimi ir apsvarstė ateities iššūkius ir galimybes.   
„Facebook“ paskyra www.facebook.com/EPALE.LT
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„Europass“

i

Veiklos pradžia: 2015 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. gruodžio 31 d.
Biudžetas: 120 000 EUR
Projekto tikslas – skatinti naudoti „Europass“ dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.

Europass 2015 m. tikslai
1. Įvairiomis interaktyviomis priemonėmis teikti informaciją apie „Europass“ dokumentus
ir skatinti juos naudoti.
2. Konsultuoti „Europass“ dokumentų pildymo ir išdavimo klausimais.
3. Tobulinti „Europass“ dokumentų formas ir supaprastinti pildymo bei išdavimo procesą.
4. Bendradarbiauti su suinteresuotomis organizacijoms ir kitų šalių „Europass“ centrais.

„Europass“ rezultatai ir pasiekimai
• Sukurti 3 filmukai: apie visus „Europass“ dokumentus projekto tinklalapyje, atskirai apie „Europass“ CV redagavimo programos naudojimą ir „Europass“ mobilumo dokumento išdavimo procesą.
• Atliktas darbdavių tyrimas apie „Europass“ CV.  
• Darbdavių tyrimo išvadų pagrindu parengta elektroninė interaktyvi knyga su patarimais ieškantiems darbo
http://www.europass.lt/ieskantiems-darbo/
• „Europass“ bendradarbiaujant su „Euroguidance“, „Eures“, „Eurodesk“, „SOLVIT“, penkiuose skirtinguose Lietuvos miestuose, profesinėse mokyklose skaitytas pranešimas „Dirbk ir studijuok Europoje“. Pateikta informacija apie
minėtų tinklų veiklą bei jaunimui teikiamą pagalbą.
• Atnaujintas duomenų teikimas į „Europass“ pažymėjimo priedėlius AIKOS sistemoje, nurodant EKS ir LTKS lygmenis.
• Europos „Europass“ trumpųjų filmukų konkursą (komisijos balsavime) laimėjo lietuvio Viliaus Petriko sukurtas
filmukas http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=143519074

Projekto nacionalinė svetainė www.europass.lt
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Nacionaliniai ECVET ekspertai (ECVET national team)
i

Veiklos pradžia: 2015 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. gruodžio 31 d.
Biudžetas: 28 945 EUR

Projekto tikslai
1. Skatinti ir plėtoti ECVET pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje.
2. Įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos
profesinio švietimo ir mokymo srityje sukūrimo.
3. Skatinti kurti ir naudoti ECVET kaip mokymosi visą gyvenimą principą, kuris yra strategijos „Europa 2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.

Projekto rezultatai
• Padidėjęs žinomumas apie ECVET taikymą ir naudą profesinio mokymo institucijų ir kitų suinteresuotų šalių tarpe.
• Pagerintas ECVET elementų naudojimas Lietuvos profesinio mokymo institucijose.
• Atlikta teisinių aktų bei kitų dokumentų analizė, siekiant pagerinti ECVET įgyvendinamumą Lietuvoje.
• Glaudesnis bendradarbiavimas tarp suinteresuotų šalių įgyvendinant ECVET Lietuvoje.
• Organizuoti 3 regioniniai seminarai, skirti ECVET naudojimui įgyvendinant geografinį besimokančiųjų mobilumą.
• Atliktas Lietuvos profesinio mokymo institucijų tyrimas apie ECVET žinomumą.
• Platesnė ECVET elementų  taikymo  ir naudos sklaida: ekspertų pranešimai, elektroniniai leidiniai, straipsniai ir
naujienlaiškiai.  
• Sukurta ECVET naudotojų bendruomenė.
• Įgyvendinti ECVET ekspertų mokymai.   

Projekto nacionalinė svetainė http://smpf.lt/lt/ecvet
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Europos aukštojo mokslo erdvė studentams HE2STU

(„EHEA to the Student: Internal Quality and Recognition, Governance and
Management, Internationalisation of Study Programmes, and Social Dimension)

i

EHEA Europos aukštojo mokslo erdvė studentams: vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas
ir vadyba, studijų programų tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija.

i

Veiklos pradžia: 2014 m. gruodžio 14 d.
Veiklos pabaiga: 2016 m. balandžio 30 d.
Biudžetas: 95 500 EUR

Projekto tikslas – įgyvendinti EHEA reformas.

2015 m. rezultatai
• Atliktas tyrimas, kaip EHEA reformos įgyvendinamos instituciniame lygmenyje.
• Parengtos rekomendacijos EHEA reformų įgyvendinimui, orientuojantis į projekto prioritetines potemes.
• Suorganizuotas regioninis seminaras socialinės dimensijos aukštajame moksle tema Šiauliuose.
• Suteiktos ekspertinės konsultacijos EHEA reformų įgyvendinimo klausimais.
• Užtikrinta platforma EHEA ekspertų mokymuisi bendradarbiaujant ir dalijimuisi gerąja patirtimi Europos Sąjungos siūlomų priemonių taikymo srityje.
• Įgyvendintos sklaidos priemonės tikslinėms grupėms: aukštojo mokslo institucijų atstovams, politikams, suinteresuotoms pusėms.
• Publikuoti straipsniai socialinės dimensijos ir pripažinimo temomis.

Projekto nacionalinė  svetainė
http://www.smpf.lt/lt/europos-aukstojo-mokslo-erdve-studentams-he2stu
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Mokymosi darbo vietoje ir pameistrystės būdu tematinis tinklas
(Thematic Network Work-Based Learning and Apprenticeships (NetWBL)

i

Veiklos pradžia: 2013 m. rugsėjo 1 d.
Veiklos pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 31 d.
Biudžetas: 25 206 EUR (skirta Lietuvai)
Projekto partneriai: 29 „Erasmus+“ programos nacionalinės agentūros.
Projekte dalyvaujančios šalys:   Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija,
Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija,
Vengrija, Vokietija.
Projekto tikslas – skatinti ir efektyvinti mokymąsi darbo vietoje (angl. Work-based learning) profesiniame mokyme ir aukštajame moksle, ypač akcentuojant mokymąsi pameistrystės būdu.

2015 m. projekto veiklos ir pasiekti rezultatai
• Vilniuje organizuota tarptautinė konferencija „Work-based Learning TOOLKIT goes live!“.
• Parengta interneto platforma „Work-based Learning Toolkit“, kurioje patalpintos mokymuisi darbo vietoje ir pameistrystei skirtos priemonės, sukurtos įgyvendinant „Mokymosi visą gyvenimą“ programos projektus http://www.
wbl-toolkit.eu/
• Bendras europinis mokymosi darbo vietoje įgyvendinimo švietimo sistemoje supratimas.
• Geresnis bendradarbiavimas tarp projektų atstovų ir projektų rezultatų naudotojų skirtinguose sektoriuose.
• Platesnė „Mokymosi visą gyvenimą“ ir „Erasmus+“ programos projektų rezultatų, skirtų mokymuisi darbo vietoje
ir pameistrystei, sklaida.
• Didesnis „Erasmus+“ ir kitų programų projektų paraiškų, skirtų mokymuisi darbo vietoje ir pameistrystei, skaičius.

Projekto europinis portalas http://www.net-wbl.eu/
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Study in Lithuania
i

2015 m. baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuotas projektas „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“

i

Veiklos pradžia: 2010 m. rugsėjo 28 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. spalio 31 d.
Biudžetas 6 930 751,92 EUR (stipendijos 4 900 636,63 EUR, sklaida 2 030 115,29 EUR)
Projekto tikslas – didinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos žinomumą užsienio šalyse bei
jo patrauklumą užsienio šalių piliečiams; skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumą pagal tarptautines Aukštojo mokslo mobilumo programas.

2015 m. projekto veiklos ir pasiekti rezultatai
• Siekiant padidinti interneto portalo www.studyinlithuania.lt lankomumą liepos – rugsėjo mėn. buvo vykdoma
interneto rinkodaros kampanija keturiose šalyse – Azerbaidžane, Gruzijoje, Turkijoje ir Ukrainoje. Pasiektas unikalių
apsilankymų skaičiaus – 86 359; bendras unikalių lankytojų skaičius 2015 m. buvo 191 000.
• Pasiektas „Study In Lithuania“ „Facebook“ paskyros prenumeratorių skaičius – 3 470.
• Atnaujinta studijų programų ir kita aktuali informacija „Study in Lithuania“ svetainėje;
• Viename didžiausių specializuotų portalų www.studyportals.eu toliau palaikoma „Study in Lithuania“ paskyra,
taip siekiant didinti Lietuvos aukštojo mokslo žinomumą pasaulyje, panaudojant skirtingas viešinimo priemones;
• Dalyvauta 9-ose tarptautinėse parodose, kuriose pristatytas Lietuvos aukštasis mokslas.
• Organizuoti 6 vizitai, kurių metu pristatytas Lietuvos aukštasis mokslas, ieškota bendradarbiavimo galimybių su
užsienio institucijomis, dalintasi gerąja patirtimi.
• Surengti žurnalistų iš Indijos, Japonijos ir Gruzijos vizitai, kurių metu surinkta informacija buvo platinama tų šalių
žiniasklaidoje. Taip buvo pasiekta didesnė tikslinė auditorija.
• Įvyko 5 Lietuvos aukštąjį mokslą pristatantys renginiai užsienyje, kuriuose dalyvavo vietiniai aukšto rango švietimo srityje dirbantys pareigūnai, akademinė bendruomenė, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų absolventai.
• Sausio ir lapkričio mėnesiais įvyko 2 mokymai skirti projekto partneriams.
• Pagaminti „Study in Lithuania“ stendai – 20 vnt.
• Finansuoti 494 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumai.
• Pagamintas specialus gaminys – gintarinis raktų pakabukas ir vizitinių kortelių dėklas – su „Study in Lithuania“
prekės ženklu.
• 2015 m. spalio 31 d. projektas sėkmingai pabaigtas.

Projekto nacionalinė svetainė www.studyinlithuania.lt
„Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/StudyinLithuania/?fref=ts
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TAPK (tobulėk, auk, pažink, kurk)
Neformaliojo švietimo sistemos sukūrimas Lietuvos savivaldybėse

i

2015 m. baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuotas projektas „Neformaliojo švietimo sistemos sukūrimas Lietuvos
savivaldybėse“, skirtas plėtoti savivaldybėse pilietinio ir tautinio ugdymo pavienių iniciatyvų ir vaikų socializacijos bei užimtumo veiklas, ugdyti kokybiškų neformaliojo švietimo
paslaugų teikimui reikalingus gebėjimus.

i

Veiklos pradžia: 2010 m. liepos 1 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. rugpjūčio 15 d.
Biudžetas: 4 081 610,59 EUR
Projekto tikslinės grupės: mokiniai, neformaliojo ugdymo mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, jaunimas ir suaugusieji.

2015 m. projekto veiklos ir pasiekti rezultatai
• Neformaliojo švietimo programose stacionariose vaikų vasaros stovyklose dalyvavo ir tobulino asmenines, socialines, pilietines ar tautines kompetencijas 3 663 moksleiviai, iš jų 354 socialiai remtini vaikai.
• Vaikų vasaros stovyklose Lietuvoje 2014–2015 m. dalyvavo 369 užsienio lietuvių vaikai iš 22 valstybių.
• Įgyvendintos 3 neformaliojo švietimo edukacinės programos vaikams su negalia. Jose 2014–2015 m. dalyvavo
788 vaikai.

Projekto nacionalinė svetainė http://www.tapk.lt
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Reikšmingiausi komunikaciniai projektai
Visoje Fondo komunikacijos veikloje išskiriamos dvi kryptys: Fondo kaip organizacijos veiklos viešinimas ir informacijos sklaida apie administruojamas programas bei projektus.
2015 m. baigėme įgyvendinti 2 ESF finansuotus projektus ir paskelbėme informaciją apie jų įgyvendinimą skaidrumo iniciatyvoje www. jonvabaliai.lt Skaidri fondo veikla įvertinta maksimaliai – surinkome 3 jonvabalius.

Žiniasklaida
Fondas naudojasi žiniasklaidos monitoringo paslauga, remdamiesi pateiktais duomenimis bei analizėmis galime
daryti išvadas bei planuoti naujas veiklas. 2015 m. išanalizuota 1 309 Lietuvos spaudos, interneto ir RTV pranešimų,
užfiksuoti 1 552 su Fondo veikla susijusių mainų programų paminėjimai.
2015 m. sausio – gruodžio mėnesiais daugiausiai dėmesio sulaukė „Erasmus+“ (583 paminėjimai). Antra dažniausiai minėta – „Erasmus“ (361), ŠMPF (229), „Comenius“ (165) ir „Nordplus“ (42).
ŠMPF komunikacijoje dominavo internetiniai portalai, sudarę 76,0 % visos pasiektos auditorijos.
Analizuojant ŠMPF žiniasklaidoje, vertinamas ir mūsų pranešimų fonas (neutralus, teigiamas, neigiamas). Įvertinama kiekviena programa atskirai. Geriausią įvaizdį analizuojamu laikotarpiu turėjo Europos suaugusiųjų švietimo
specialistų mokymosi elektroninė platforma EPALE, kurios svertinio palankumo indeksas siekė 0,38.
15,86 % pranešimų publikuojami regioninėje žiniasklaidoje. Dažniausiai minima  pati organizacija (ŠMPF), programos „Erasmus+“ ir „Comenius“, projektas EPALE.
Norėdami sustiprinti ryšius su regionine žiniasklaida, 2015 m. pradėjome naują iniciatyvą – „Verslo pusryčius su regionine žiniasklaida“, skirtus tam tikrai aktualiai temai. Birželio mėnesį Panevėžyje organizavome diskusiją apie tarptautinius mokyklų bendradarbiavimo projektus, kaip būtina sudominti moksleivius aktyviai dalyvauti tiek mokymosi
procese, tiek ir mokyklos bendruomenės veikloje. Gruodžio mėnesį Alytuje vyko diskusija bei atvira ISM universiteto
ekonomikos ir politikos dėstytojos  Dr. Eglės Verseckaitės (Grzeskowiak) paskaita visuomenei „Migracija: priežastys,
pasekmės, klausimai“.

Renginiai

Fondas tradiciškai dalyvavo svarbiausiose nacionalinėse švietimui skirtose parodose „Studijos 2015” ir „Mokykla 2015”
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Kokybės konkursas

• Didžiausias pagal dalyvių skaičių 2015 m. vykęs renginys – Projekto NetWBL tarptautinė monitoringo konferencija „Work Based Learning and Apprenticeship“.
Data: 2015 m. spalio 1–2 d.; vieta: „Radisson Blu hotel Lietuva“; dalyvių skaičius: 142 asm.
• Įsimintiniausias renginys, kuriame dalyvavo visų sektorių atstovai – Kokybės konkursas.
2015 m. lapkričio 12 d. Vilniuje, Socialinių mokslų kolegijoje vykusio iškilmingo renginio metu apdovanoti 2015
–ųjų metų „Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso“ nugalėtojai. Kokybės konkursą organizuojame jau
devintus metus. Kviesdami teikti paraiškas bei atrinkdami geriausiai numatytus kriterijus atitinkančias veiklas, norime atkreipti dėmesį bei pasidžiaugti sukurtų produktų sėkme bei nauda. 2015 m. konkurse kvietėme dalyvauti visų
fondo administruojamų programų projektus bei iniciatyvas, kurių veikla baigėsi  2014 ir 2015 m. 2015 m. konkurso
tema – verslumas. 2015–ųjų metų konkurso naujovė – išorinė vertinimo komisija, atnaujinome ir apdovanojimo simbolį – Kokybės Konkurso statulėlę.
Data: 2015 m. lapkričio 12 d.; vieta: Socialinių mokslų kolegija; dalyvių skaičius: 122 asm.
• „Time to move“ kartu su JTBA, „Eurodesk“ – geografiškai plačiausias renginys. 2015 m. Švietimo mainų paramos
fondas prisidėjo prie „Eurodesk“ tinklo informacinės kampanijos „Time to Move“. Šioje kampanijoje kartu dalyvavo
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir „Erasmus“ studentų tinklas (ESN). „Time to Move“ kampanija – tai
„Eurodesk“ tinklo iniciatyva, kuri vyko 2015 m. rugsėjo 21 – spalio 4 d. visoje Europoje. Kampanijos tikslas – suteikti
informaciją jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims apie įvairias tarptautinio mobilumo galimybes. Visos kampanijos metu įvyko net 24 renginiai 15-oje Lietuvos miestų. Renginiuose dalyviai susipažino su Europos savanorių
tarnybą išbandžiusiu savanoriu bei iš „Erasmus“ studentų mainų grįžusiu studentu, kurie pasidalino savo patirtimi ir
patarė, kaip kitiems pasinaudoti šiomis galimybėmis. Renginių metu buvo pristatoma net tik „Erasmus+“, bet ir Valstybinių stipendijų programa.
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Informacinės kampanijos
• Komunikacinė kampanija „Studijų kryptis – Lietuva! (Įgyk tarptautinės patirties studijuodamas Lietuvoje)“. Vasario mėnesį vykusi kampanija skirta esamiems ir ypač būsimiem studentams, ieškantiems studijų krypties. Straipsniai žiniasklaidoje, renginiai „Studijų parodos metu“ ir tikslinės kampanijos socialiniuose tinkluose pristatė įvairias
mainų studijų ir praktikos galimybes, pasitelkiant dalyvavusių studentų pasakojimus.
„Europass“ el. knygos sukūrimas ir informacinė viešinimo kampanija vyko rugsėjo – spalio  mėnesiais socialiniame
tinkle „Facebook“. Rezultatai: daugiau nei 9000 peržiūrų, vidutinis praleistas laikas viršija 3 min. 30 sek., ypač daug
reklamos parodymų – 3 809 439 vnt.

3 min. 30 sek.
vidutinis praleistas
laikas

Interneto svetainės
Fondas administruoja 11 pavadinimų interneto svetaines. Naujos svetainės 2015 m.: www.erasmus-plius.lt,
www. etwinning.lt; www.scholarships.lt
www.erasmus-plius.lt
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www.etwinning.lt

www.scholarship.lt
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Pagrindinių Fondo administruojamų svetainių statistika iki 2015 m. gruodžio 31 d.

www.smpf.lt

www.erasmus-plius.lt

www.studyinlithuania.lt

• Nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. pradėjo veikti „Erasmus+ Lietuva“ puslapis socialiniame tinkle „Facebook“. Puslapio
tikslinė auditorija – auštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, profesinių mokyklų mokiniai. „Erasmus+ Lietuva“ puslapyje skelbiamos pagrindinės programos naujienos, taip pat pateikiama naudingos informacijos apie studijas, praktikas
ir stažuotes užsienyje, dalinamasi patarimais, kurie padeda mokymosi procese. Lapkričio mėnesį įvyko akcija, kurios
metu buvo pristatoma „Erasmus+“ praktikų veikla. Akcijos metu puslapio sekėjai dalinosi nuotraukomis iš šalių, kurias norėtų aplankyti „Erasmus+“ praktikos metu. Buvo sulaukta 44 nuotraukų, iš kurių išrinktos 3 laimėtojos. Taip pat
reikėtų pasidžiaugti, jog vos tik pradėjęs veikti, „Erasmus+ Lietuva“ puslapis susilaukė daugybės sekėjų, iš viso net
4 779 paspaudimų „patinka“ per keturis mėnesius. Taigi, naujasis puslapis jau yra įvertintas kaip puiki komunikacinė
priemonė programos „Erasmus+“ sklaidai.
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• Išleista 14 pavadinimų leidinių, kurių bendras tiražas – 19 362 vnt. Apžvalgos, sąvadai ar rekomendacijos publikuojami  elektroniniuose leidiniuose: 2015 m. pagaminti ir paskelbti 4 tokio tipo elektroniniai leidiniai.

14

19 362

4

leidiniai

tiražas

elektroniniai leidiniai

Informacinių technologijų plėtra
Visų institucijos veiklos sričių kompiuterizavimas bei aprūpinimas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis
(IT) yra svarbi veiklos prielaida. Todėl kasmet Fondas skiria daug lėšų ir pastangų IT diegimui, atnaujinimui ir plėtrai.
Su nauja „Erasmus+“ programa EK atsisakė popierinės dokumentacijos, tad visos paraiškos bei ataskaitos yra
teikiamos elektroninėje sistemoje. Fondo darbuotojai dalyvauja EK rengiamuose mokymuose, priemonės yra nuolat
tobulinamos ir adaptuojamos kasdieninei veiklai.
Fondo infrastruktūroje įdiegtos ir naudojamos EK duomenų bazės, programos ir įrankiai: EPlusLink, LLPLink, OLT
XLIFF Editor, CIRCABC, OOET, NAconnECt, BO Reports, IMT, Mobility Tool, URF, MS Yammer, PMTAC.

Svarbiausi 2015 m. darbai
•
•
•
•
•
•
•
•

Sharepoint serveris iš fizinės mašinos (FIZINIS1) perkeltas į Hyper-V virtualią mašiną.
Sukurta IT infrastruktūros schema.
Automatizuotas atsarginių kopijų procesas (pagal KVS).
Pakeistas pagrindinis tinklo komutatorius (fortigate).
Bendras vidinio tinklo pralaidumas tarp mazgų siekia nuo 1gb/s iki 10gb/s
Patobulintas SPAM filtravimas.
VPN galimybė jungtis iš mobiliųjų įrenginių į ŠMPF tinklą.
Įdiegtas Avira serveris (centralizuotas klientų dalies diegimas bei naujinimas).
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Fondo IT infrastruktūros schema
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Personalas ir valdymas

Organizacinė struktūra
Visų institucijos veiklos sričių kompiuterizavimas bei aprūpinimas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis
(IT) yra svarbi veiklos prielaida. Todėl kasmet Fondas skiria daug lėšų ir pastangų IT diegimui, atnaujinimui ir plėtrai.
Su nauja „Erasmus+“ programa EK atsisakė popierinės dokumentacijos, tad visos paraiškos bei ataskaitos yra
teikiamos elektroninėje sistemoje. Fondo darbuotojai dalyvauja EK rengiamuose mokymuose, priemonės yra nuolat
tobulinamos ir adaptuojamos kasdieninei veiklai.
Fondo infrastruktūroje įdiegtos ir naudojamos EK duomenų bazės, programos ir įrankiai: EPlusLink, LLPLink, OLT
XLIFF Editor, CIRCABC, OOET, NAconnECt, BO Reports, IMT, Mobility Tool, URF, MS Yammer, PMTAC.

EK

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas

Valdymo
komitetas

Direktoriaus
pavaduotojas

Personalo
specialistas

Komunikacijos
skyrius

Fondo
administratorius

Projektai

Darbuotojų statistika, išsilavinimas ir kvalifikacijos tobulinimas
2015 m. pabaigoje Fonde dirbo 52 specialistai, iš jų 11 vyrų ir 41 moteris. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 37 metai.
Vidutinis darbuotojų darbo stažas organizacijoje – 6,5 metų. Visi fonde dirbantys specialistai turi aukštąjį išsilavinimą:
68 proc. darbuotojų turi magistro laipsnį, vienas mokslų daktaras; 70 proc. fondo darbuotojų moka bent dvi užsienio
kalbas. Du fondo darbuotojai turi įgiję „Project Management Professional (PMP)“ sertifikatą.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir toliau lieka vienas iš svarbiausių personalo politikos prioritetų. Iš viso 179 dalyviai mokėsi 230 dienų arba kiekvienas darbuotojas vidutiniškai po 4,4 dienos per metus.
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179 mokymų dalyviai 2015 m.

1
13
31

34
15
1
11

1
9
50

8

5

* Vidiniai mokymai organizuojami darbuotojų iniciatyva aktualia, su darbu susijusia tema
** 2015 m. semtasi patirties Prancūzijos, Suomijos, Norvegijos, Islandijos, Danijos ir Švedijos nacionalinėse agentūrose. 8 vizitai finansuoti
gavus Šiaurės šalių ministrų tarybos paramą pagal pateiktą paraišką.

Praktika
2015 m. praktiką fonde atliko 2 aukštųjų mokyklų studentai bei  7 moksleiviai, 3 moksleiviai dalyvavo darbo stebėjimo, kuris truko po 3 dienas, programoje.

Darbuotojų pasiekimų vertinimas
2015 m. pakeista darbuotojų metinio vertinimo sistema, kuri dabar vadinama darbuotojų pasiekimų vertinimo
sistema ir yra susieta su darbo užmokesčio dydžio nustatymu kiekvienai pareigybei bei horizontalios karjeros galimybėmis. Vertikalioji karjera fonde labai ribota, nes metinė darbuotojų kaita sudaro mažiau nei 4 %.
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Kokybės vadybos naujienos
2015 m. spalio mėn. UAB „Bureau Veritas Lit“ atliko Fondo Kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS) priežiūros auditą.
Neatitikimų nenustatyta. Teigiamai įvertinas įdiegtas rizikų valdymo procesas. KVS yra pakartotinai sertifikuota pagal
ISO 9001:2008 standartą. 2016 m. Fondas rengsis sertifikaciniam auditui pagal ISO 9001:2015 standartą.  

„PricewaterhouseCoopers“ auditavo Fondo procesų brandos lygį. Audito rezultatai

5
Komunikacija

4
3
2
1
0

Verslo valdymas

Dokumentų valdymo sistemos diegimas
Kadangi „PricewaterhouseCoopers“ Fondo dokumentų valdymo sritį įvardijo kaip silpniausią, 2015 m. sukurta elektroninė dokumentų valdymo sistema. Šios sistemos diegimo pagrindinis tikslas – efektyvinti Fondo vidinius procesus.

Veiklos organizavimas
Fondo veiklos valdymas organizuotas matricine sistema, t. y., visi Fondo administruojami ar įgyvendinami projektai
yra integruoti į skyrius pagal temines sąsajas, o atsakomybė už veiklų grupes priskirta skirtingiems vadovams.
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Skyrius

Skyrius

Skyrius

Projektas

Projektas

Projektas

Fondo direktorius atskaitingas LR švietimo ir mokslo ministerijai, Europos Komisijai ir Fondo valdymo komitetui, kurio sudėtį tvirtina Švietimo ir mokslo ministras. Valdymo komiteto pagrindinės funkcijos yra teikti siūlymus dėl Fondo
administruojamų programų ir projektų įgyvendinimo Lietuvoje, Fondo reorganizavimo ar pertvarkymo;  nustatyti administruojamų programų ir projektų nacionalinius prioritetus bei priimti strateginius sprendimus Fondo veiklos klausimais.

Finansiniai duomenys
2015 m.
Programos

Mokymosi
visą gyvenimą
programa
Aukštasis mokslas
14 506 €
Profesinis mokymas
473 649 €
Bendrasis ugdymas
418 955 €
Suaugusiųjų švietimas
147 494 €
Veiklų administravimas
0€
Iš viso
1 054 604 €

„Erasmus+“
programa
10 638 641 €
5 198 005 €
3 648 137 €
717 582 €
1 471 233 €
21 673 598 €

Nacionalinės
iniciatyvos*
806 687 €
0€
24 195 €
0€
0€
830 882 €

Projektai**
109 098 €
435 432 €
224 288 €
140 525 €
0€
909 343 €

ESF projektai
2 099 183 €
0€
329 964 €
0€
175 749 €
2 604 896 €

*Nacionalinės iniciatyvos: valstybinės stipendijos + studijų plėtros programa + užsienio lietuvių vaikų poilsis
** Projektai: „Euroquidance“, ELGPN, „Europass“, „Ploteus“, WBL, ECVET, Šiaurės ministrų tarybos, „eTwinning“, „NordPlus“, EPALE, EHEA,
„D-Jazz“.
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Fondo tikslų ir priemonių planas 2015 m.
Tikslas

Vertinimo
kriterijai

1.1 Fondo
skaidrumas ir
atsakomybė

Priemonės

Matavimo rodikliai

Terminai

Suinteresuotų šalių tyrimas dėl Fondo skaidrumo

Fondo veiklų skaidrumas
vertinamas teigiamai pagal nustatytus kriterijus

2015 m. spalio
Nukelta
mėn. ir 2019 m.
2016 m.
spalio mėn.

Fondo darbuotojų tyrimas dėl Fonde priimamų
sprendimų priėmimo,
komunikavimo skaidrumo
Informacijos http://
jonvabaliai.lt puslapyje
talpinimas apie Fondo įgyvendinamus struktūrinius
projektus
Sprendimų priėmimo ir
komunikavimo sistemos
sukūrimas
Profesinis moksleivių ir
aktyvus moksleivių,
studentų  veiklinimas

1. Atvira
organizacija

1.2 Informacijos prieinamumas

1.3 Fondo
paslaugų
kokybė

Viešas Fondo veiklos metinės ataskaitos pristatymas suinteresuotoms
šalims
Informacijos apie darbuotojus talpinimas Fondo
svetainėje
Kasmetinė atvirų durų
diena
Suinteresuotų šalių tyrimas dėl Fondo paslaugų
kokybės

2015 m.
vertinimas

Fondo vidinių veiklų
skaidrumas vertinamas
teigiamai pagal nustatytus kriterijus

2015 m.
gruodžio mėn. ir Nukelta
2016 m.
2019 m.
gruodžio mėn.

Įvykdymas

2015 m.
kovo mėn.

Atlikta

Įvykdymas

2015 m.
vasario mėn.

Atlikta

2 moksleivių vizitai per
metus
Ne mažiau kaip 4 praktikantai / savanoriai per
metus

Atliekama
kiekvienais
metais iki
gruodžio mėn.

Atlikta

Įvykdymas

2015 m.
vasario mėn.

Atlikta

Įvykdymas

2015 m.
vasario mėn.

Atlikta

Įvykdymas

2015 m.
gegužės mėn.

Atlikta

Fondo veiklų kokybė
2015 m. spalio
Nukelta
vertinama teigiamai pagal mėn. ir 2019 m.
2016 m.
nustatytus kriterijus
spalio mėn.
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Tikslas

Vertinimo
kriterijai

Priemonės

Matavimo rodikliai

Terminai

Sprendimų sąvado
rengimas

Įvykdymas

2016 m. iki
gruodžio mėn.

-  Nėra nuokrypio  nuo
veiklų vykdymo laiku
-  Veiklų administravimui
skirtų nacionalinių lėšų
įsisavinimas – ne mažiau
kaip 99 proc.
-  Sutarčių su EK įgyvendinimas – ne mažiau kaip
99 proc.

Atlikta

Atlikta
„Erasmus+“ programos, ECVET,
„eTwinning“ ir
EPALE projektų auditas bus
atliktas 2016 m.
pradžioje
Atliekama
kiekvienais
metais iki
gruodžio mėn.

Darbo programų ir projektų vykdymas laiku ir pagal
reikalavimus

- Neužskaitytų dotacijų
gavėjų išlaidų ir deklaruotų išlaidų santykis (angl.
„error rate”) – ne daugiau
kaip 2 proc. pagal veiklas

Atlikta
Atlikta

- Galutinės ataskaitos,
išorinio audito išvados,
ataskaitų EK įvertinimas
(angl. „debit note”) – 100
proc. užskaitymas
1.3 Fondo
1. Atvira
paslaugų
organizacija
kokybė

2015 m.
vertinimas

Vadovaujantis
ataskaita Europos Komisijai už
2014 m., kuri
buvo teikiama
2015 m., neužskaitytų dotacijų
gavėjų išlaidų
ir deklaruotų
išlaidų santykis
iš 2011 m. sutarties 146 galutinių  
ataskaitų sudarė
0,09 proc.; iš
2012 m. sutarties 155 galutinių
ataskaitų sudarė
0,15 proc., iš
2013 m. sutarties 70 galutinių
ataskaitų sudarė
0,04 proc.
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Tikslas

Vertinimo
kriterijai

1.3 Fondo
paslaugų
kokybė

1. Atvira
organizacija

1.6 Fondo
darbuotojų
dalyvavimas
formuojant
švietimo sistemos tarptautiškumo politiką

2.1 Darbuotojų
kvalifikacijos
augimas
2. Besimokanti organizacija

2.2 Procesų
tobulin imas

3. Auganti 3.1 Fondo
organizacija veiklų plėtra

Priemonės

Matavimo rodikliai

Užtikrinti teisėtą progra- Ne daugiau kaip 1
mų ir projektų administra- pasikartojanti neatitiktis
vimą
ir / ar pagrįsta pretenzija
Užtikrinti KVS atitikimą
ISO 9001:2008 reikalavimams

Ne daugiau kaip 1
pasikartojanti neatitiktis

Bendradarbiavimas su
kitomis institucijomis,
keičiantis patirtimi bei
žiniomis

Įvykdymas

Dalyvavimas rengiant su
švietimo sistemos tarptautiškumu susijusius
strateginius dokumentus

Rengiant su švietimo
sistemos tarptautiškumu
susijusius strateginius
dokumentus dalyvauja
po mažiausiai 1 Fondo
atstovą

Dalyvavimas darbo grupėse, susijusiose su švietimo Įvykdymas
sistemos tarptautiškumu
Personalo mokymo(-si)
sistemos sukūrimas
Darbuotojų įsitraukimo
tyrimas
Įdiegta elektroninė dokumentų valdymo sistema
Fondo projektų administravimui naudoti „Microsoft Project“ programą

Įvykdymas
Įvykdymas
Įvykdymas
Įvykdymas

Darbuotojų produktyvumo
didinimo taisyklių sukūĮvykdymas
rimas

Terminai
Atliekama
kiekvienais
metais iki
gruodžio mėn.
Atliekama
kiekvienais
metais iki
gruodžio mėn.
Atliekama
kiekvienais
metais iki
gruodžio mėn.
Atliekama
kiekvienais
metais iki
gruodžio mėn.
Atliekama
kiekvienais
metais iki
gruodžio mėn.
2015 m.
gruodžio mėn.
2015 m.
gruodžio mėn.
2015  m.
gruodžio mėn.
2015 m.
gruodžio mėn.
2015 m.
birželio mėn.

Švietimo programų ir
projektų tarptautiškumo 1 naujas projektas / inicisrityje inicijavimas / admi- atyva
nistravimas
Visų Fondui priskirtų
veiklų administravimui
Įvykdymas
reikalingų resursų
užtikrinimas

Atliekama
kiekvienais
metais iki
gruodžio mėn.

Pokyčių valdymo sistemos
Įvykdymas
sukūrimas

2015 m.
gruodžio mėn.

2015 m.
gruodžio mėn.

2015 m.
vertinimas
Atlikta

Atlikta

Atlikta

Atlikta

Atlikta
Atlikta
Atlikta
Atlikta
Atlikta
Atlikta. Prijungta
prie sprendimų
prėmimo
sistemos
Rengiami aprašai TAPK, AMTP
projektams iki
2020 m.
Atlikta
Nukelta 2016 m.
kovo mėn. (siejama su ESF)
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Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2, 03106 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 261 0592
Faks. (+370 5) 249 7137
El. p. info@smpf.lt
www.smpf.lt
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