? APIE FONDĄ

MISIJA

Švietimo mainų paramos fondas – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti nacionalinė agentūra,
administruojanti daugiau nei 50 Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamų projektų, programų ir veiklų švietimo ir mokymo srityje.

Inicijuodami ir administruodami programas bei projektus aktyviai prisidedame prie švietimo sistemos tobulinimo.

VIZIJA

2020 m. Švietimo mainų paramos fondas – švietimo sistemos tarptautiškumo
plėtros lyderis Lietuvoje.

ORGANIZACIJOS TIKSLAI
Pažangi, besimokanti, nuolat tobulinanti valdymo ir veiklos procesus, naudojanti
naujausias technologijas.
Socialiai atsakinga supančiai aplinkai, klientams, darbuotojams, užsakovams, bendruomenei.
Atvira darbuotojams ir visuomenei, priimami sprendimai yra skaidrūs ir aiškiai komunikuojami.
Darbuotojai yra savo srities ekspertai.
Aukštas klientų pasitenkinimo lygis.

KOLEKTYVAS
51 DARBUOTOJAS

11 vyrų
22 %

40 moterų
78 %

amžiaus vidurkis – 38 metai (jauniausiam – 25 m.)
100 %

100 % darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą.

MŪSŲ VERTYBĖS
Pagarba

Atsakomybė

Bendradarbiavimas

ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS
Europos Komisijos programos ir iniciatyvos:
ERASMUS+
nacionaliniai ECVET ekspertai
eTwinning
EPALE
ELGPN
EUROGUIDANCE
EUROPASS;
Europos kalbų ženklas
projektas „Europos aukštojo mokslo erdvė – studentams: vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas ir vadyba,
studijų programų tarptautiškumas ir socialinė dimensija“
projektas „Nacionalinių duomenų bazių kūrimas/tobulinimas siekiant užtikrinti ryšį su Ploteus portalu“
projektas „Thematic Network Work Based Learning“ (WBL)
Mokymosi visą gyvenimą programa

Nacionalinės programos:
Valstybinės stipendijos studijoms, stažuotėms ir vasaros kursams pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis.
Tarptautinių studentų praktikos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir lietuvių bendruomenėse bei
lituanistinėse mokyklose užsienyje.
Užsienio dėstytojų dėstymo vizitai Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Parama užsienio piliečiams magistratūros studijoms Lietuvos universitetuose.
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos „ERASMUS+“ ir kitoms tarptautinėms aukštojo mokslo programoms.

Šiaurės Šalių Ministrų Tarybos programa:
Nordplus

Europos socialinio fondo remiami projektai:
AMTP: Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
T.A.P.K.: Tobulėk, auk, pažink, kurk

KAS GALI PASINAUDOTI
FONDO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS
Fondo veiklos yra aktualios tiek jauniems, tiek vyresnio amžiaus piliečiams. Projektuose gali dalyvauti pačios įvairiausios institucijos: darželiai,
mokyklos, aukštojo mokslo ar kitos su švietimu ir mokymu susijusios institucijos.
Fondo teikiamomis galimybėmis taip pat gali pasinaudoti ir įvairios asociacijų, verslo ar nevyriausybinių organizacijų, kitų struktūrų, siekiančių tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją, atstovai. Fondo administruojamos programos ir projektai yra aktualūs
visiems, kuriems svarbi mokymosi visą gyvenimą idėja.

Finansuoti bendradarbiavimo projektai

Mokymosi visą gyvenimą programa

1289 Mokymosi visą gyvenimą programos finansuotų bendradarbiavimo projektų bendras skaičius 2007–2013 metais.
1000 Nordplus programos 2008–2015 m. finansuotų projektų bendras skaičius.
725 Užregistruota projektų 2014-2015 m. „eTwinning“. (Švietimo mainų paramos Fondas eTwinning programą administruoja nuo 2014 m.)
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2007–2013 m. laikotarpiu iš viso gauta 1 341 paraiška visų švietimo sektorių dalyvių mobilumui organizuoti, iš jų finansuoti ir sėkmingai
įgyvendinti 914 projektų.
Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvavusių dalyvių skaičius 2007–2013 metais
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Comenius: individualus mokinių mobilumas

Erasmus: studentai

2012

Comenius daugiašalės partnerystės

Leonardo da Vinci partnerystės

Leonardo da Vinci: profesinio lygmens moksleiviai

Erasmus: dėstytojai

Comenius dvišalės partnerystės

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo

Leonardo da Vinci: profesinio mokymo specialistai

Erasmus: dalyviai su spec. poreikiais

Grundtvig partnerystės
Nordplus programos 2008–2015 m. finansuoti projektai.

Leonardo da Vinci: darbuotojai

Erasmus: kalbų kursų dalyviai

Comenius Regio
Erasmus intensyvių programų

NACIONALINĖS PROGRAMOS
Nuo 2007 metų pagal Fondo įgyvendinamas Nacionalines aukštojo mokslo programas (Valstybinių stipendijų pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis, paramos užsienio dėstytojų vizitams bei užsienio studentų magistro studijoms programas) iš viso buvo išvykę 767 Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų studentai, doktorantai ir mokslininkai, studijoms, mokslinėms stažuotėms bei dėstymo vizitams - buvo atvykę
1366 užsienio piliečiai:
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Išvykstantys studentai, mokslininkai pagal
Valstybinių stipendijų programą
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2007–2013 m. fondas įgyvendino vieną didžiausių Europos Bendrijos programų – Mokymosi visą gyvenimą programą, jungiančią bendrąjį
ugdymą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą ir suaugusiųjų švietimą. 2007–2013 m. laikotarpiu iš viso buvo gautos 4 284 paraiškos bendradarbiavimo projektams, iš jų finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 1 289 projektai.
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2007–2013 m. laikotarpiu iš viso gautos 386 paraiškos kitų tipų projektams vykdyti (atvykstančiųjų mobilumo dalyvių seminarams ar mokymams organizuoti), iš jų finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 145 projektai.

erasmus+ programa
2014 metais Fondas pradėjo įgyvendinti naują „Erasmus+“ programą. 2014 ir 2015 metais iš viso gauta 897 paraiškos individualaus mobilumo
organizavimo projektams ir strateginių partnerysčių projektams įgyvendinti, iš jų finansuota 445 projektai.
2014 ir 2015 metais planuojama, kad Erasmus+ mobilumo galimybėmis pasinaudos virš 13 tūkstančių dalyvių – studentų, profesinių mokyklų
moksleivių, mokytojų, dėstytojų, suaugusiųjų švietimo ir kitų darbuotojų.

2014 m. Erasmus+ finansuotos paraiškos
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2015 m. Erasmus+ finansuotos paraiškos
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BIUDŽETAS
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
Europos Komisija
Šiaurės ministrų taryba
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NUORODOS

Kontaktai

Švietimo mainų paramos fondas www.smpf.lt
Programa „ERASMUS+“ www.erasmus-plius.lt
Projektas „Study In Lithuania“ www.studyinlithuania.lt

Rožių al. 2, 03106 Vilnius
Tel. (8 5) 261 0592
Faks. (8 5) 249 7137
El. p. info@smpf.lt
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