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Švietimo mainų paramos fondo veiklos
metinė apžvalga
2014 metai

2014-ieji – dviejų didžiausių ES švietimo programų sandūros metai: vis dar įgyvendindami Mokymosi
visą gyvenimą programos finansuojamus projektus, turėjome laiku pradėti ir naują – Erasmus+ – programą, kurios biudžetas keliskart didesnis nei ankstesniosios ir kuri grįsta kitokia filosofija: nuo paramos institucijoms ar asmenims pagal švietimo sektorius pereita prie organizacijų bendradarbiavimo
įgyvendinant jų strateginius tikslus. Kadangi Švietimo mainų paramos fondas administruoja daugiau
nei 50 veiklų, nemenkas iššūkis ir pareiga – ieškoti ir rasti būdų, kaip sujungti visų programų bei projektų uždavinius į vieną tikslą, efektyviai naudojant lėšas ir darbuotojų kompetencijas.
Šiame leidinyje trumpai ir paprastai pristatome Fondo veiklos tikslus, jos apimtis ir dinamiką, tikėdamiesi, kad skaitytojui bus įdomu sužinoti apie Fondo administruojamų veiklų mastą bei poveikį.

Švietimo mainų paramos fondo direktorė
Daiva Šutinytė

3

Organizacijos pristatymas

1
Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) – nuo
2007 m. veikianti organizacija, administruojanti ir įgyvendinanti tarptautinius švietimo projektus. Šiuo metu Fondas
administruoja daugiau nei 50 įvairių veiklų. Jos aktualios
moksleiviams, studentams, mokytojams, dėstytojams,
verslininkams, senjorams – visiems, kuriems mokymosi
visą gyvenimą koncepcija nėra svetima.

Šalia programos Erasmus+, kuri yra didžiausia Europos
Komisijos remiama švietimo programa, Fondas administruoja ir kitas švietimo programas ar iniciatyvas. Viena
tokių – Šiaurės ministrų tarybos finansuojama programa
Nordplus. Nuo 2010 m. Fondas taip pat įgyvendina du
Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus.

Įgyvendinami projektai
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Organizacijos misija, vizija ir vertybės
Misija

Tobulėjimas – nuolatinis Fondo veiklos procesų ir kli-

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

entų aptarnavimo tobulinimas. Darbuotojams sudaromos
sąlygos mokytis ir tobulėti. Naujai įgytos kompetencijos
pripažįstamos ir įvertinamos.

Vizija

Skaidrumas – sprendimų priėmimo organizacijos viduje

2020 metais Švietimo mainų paramos fondas - švietimo
sistemos tarptautiškumo plėtros lyderis Lietuvoje.

Vertybės

aiškumas, argumentavimas ir pagrindimas. Laiku ir teisingos informacijos pateikimas visuomenei. Informacijos prieinamumo užtikrinimas.

Fondo tikslai

Pagarba – Fondo darbuotojų santykiai ir bendravimas su
klientais grindžiamas abipuse pagarba ir pasitikėjimu.

Atsakomybė – kiekvienas Fondo darbuotojas prisiima
asmeninę atsakomybę už rezultatus, jų kokybę, klientų
pasitenkinimą bei Fondo įvaizdžio ir reputacijos formavimą. Fonde aiškiai nustatytos darbuotojų ir vadovų funkcijos; asmeninė atsakomybė yra svarbesnė nei veiklos procesai ir procedūros.

Bendradarbiavimas – veikla kartu su užsakovais, partneriais ir Fondo kolegomis siekiant bendrų tikslų.

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.

Organizacijos struktūra

Direktoriaus
pavaduotojas

Profesinio
mokymo,
Aukštojo
mokslo, BU ir
suaugusiųjų
švietimo
programų
skyrių
projektai

Direktoriaus
pavaduotojas

Profesinio
mokymo
programų
skyrius

Aukštojo
mokslo
programų
skyrius

Švietimo
ir mokslo
ministerija

EK

Direktorius

Valdymo
komitetas

Vyr.
finansininkas

Bendrojo
ugdymo ir
suaugusiųjų
švietimo
programų
skyrius

Finansų ir
apskaitos
skyrius

Teisininkas

Personalo
specialistas

Padėjėjas
bendriesiems
Komunikacijos
reikalams
skyrius
Administratoriai
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Fondo komunikacijos veiklų pristatymas

2
2014 m. įvykdyti komunikacijos projektai:
1) sukurta nauja Erasmus+ svetainė,

3) Studijų parodoje pristatyta Erasmus+ programa,

2) sukurtas Erasmus+ viešinantis filmukas,

4) parengtas straipsnių ciklas – interviu su mūsų
projektų dalyviais,

5) atnaujintas Fondo logotipas ir stiliaus vadovas,

Vizualinio
identiteto
gairės
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6) pradėta kurti nauja Fondo svetainė www.smpf.lt.

8) Europass komunikacijos kampanija
„Do you speak English“
Ypač sėkmingas projektas – komunikacijos kampanija „Do you speak English“ (projektas Europass).
Fondas 2014 m. įgyvendino Europass CV ir kalbų
paso viešinimo kampaniją, kuria kvietė įsivertinti
savo anglų kalbos mokėjimą. Kampanijai įgyvendinti
buvo sukurtas interaktyvus žaidimo formos anglų
kalbos testas, pasiekiamas interneto adresu
wŽaidimas sulaukė didelio susidomėjimo – testas
buvo atliktas net 350 000 kartų!

7) Tradiciškai viešinome nuveiktus darbus Fondo
laikraštyje „Mokomės visą gyvenimą“.
MOKOMĖS
VISĄ GYVENIMĄ

2014 m. gruodis, Nr. 15

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
Švietimo mainų paramos fondas

2014 m. ??????, Nr. ??

Mes ES 10 metų!
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Mokymosi visą gyvenimą programos
apžvalga, statistika ir poveikis

3
2007–2013 m. Fondas įgyvendino vieną didžiausių Europos Bendrijos programų – Mokymosi visą gyvenimą programą (toliau – MVGP), jungiančią visus švietimo sektorius – bendrąjį ugdymą (Comenius paprogramė), profesinį mokymą (Leonardo da Vinci paprogramė), aukštąjį
mokslą (Erasmus paprogramė) ir suaugusiųjų švietimą
(Grundtvig paprogramė). 2014 m. Fondas administravo
2011–2013 m. patvirtintus projektus. Dalis projektų buvo
užbaigti 2014 m. pabaigoje, dalis (dvejų trejų metų trukmės) dar tęsis 2015 ir 2016 metais.
Bendras Europos Komisijos Lietuvai skirtas biudžetas
MVGP įgyvendinti 2007–2013 m. sudarė 88,6 mln. eurų.
 Bendrasis ugdymas (Comenius)		
16,0 mln. eurų – 18 %
 Profesinis mokymas ( Leonardo da Vinci )
22,2 mln. eurų –25 %

 Aukštasis mokslas (Erasmus)			
43,7 mln. eurų – 49 %
 Suaugusiųjų švietimas (Grundtvig)		
6,3 mln. eurų – 7 %
 Pažintiniai vizitai				
0,4 mln. eurų – 1 %
Kasmet iš Lietuvos valstybės biudžeto papildomai buvo
skirta lėšų aukštojo mokslo Erasmus mobilumo veikloms
vykdyti. Septynerių metų laikotarpiu iš nacionalinio biudžeto buvo panaudota 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.

Gauta paraiškų bendradarbiavimo projektams

428
Mokymosi visa gyvenimą programos gautų paraiškų
bendradarbiavimo projektams bendras skaičius
2007-2013 metais
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Comenius daugiašalės partnerystės
Comenius dvišalės partnerystės
Comenius Regio
Erasmus intensyvių programų
Leonardo da Vinci partnerystės
Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo
Grundtvig partnerystės
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Finansuoti bendradarbiavimo projektai

1289
Mokymosi visą gyvenimą programos finansuotų
bendradarbiavimo projektų bendras skaičius
2007-2013 metais
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2007–2013 m. laikotarpiu iš viso buvo gauta 1 341
paraiška visų švietimo sektorių dalyvių mobilumui organizuoti, iš jų finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 914 projektų.

Comenius dvišalės partnerystės
Comenius Regio
Erasmus intensyvių programų
Leonardo da Vinci partnerystės
Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo
Grundtvig partnerystės

Gauta mobilumo projektų paraiškų
Comenius
individualaus
mokinių
mobilumo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Finansuota mobilumo projektų

Erasmus Leonardo Grundtvig
mobilumo da Vinci senjorų
savanorystės

0
0
0
0
0
8
4

45
45
41
41
40
40
41

93
105
130
163
173
142
169

Comenius
individualaus
mokinių
mobilumo

0
0
8
8
13
19
13

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0
0
0
0
0
8
4

Erasmus Leonardo Grundtvig
mobilumo da Vinci senjorų
savanorystės
45
45
41
41
40
40
41

65
74
73
82
96
91
110

0
0
2
5
6
6
5

41776
Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvavusių
dalyvių bendras skaičius
2007-2013 metais
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Leonardo da Vinci: profesinio lygmens moksleiviai
Leonardo da Vinci: profesinio mokymo specialistai
Leonardo da Vinci: darbuotojai
Erasmus: studentai
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2007–2013 m. laikotarpiu iš viso buvo gautos 386 paraiškos kitų tipų projektams vykdyti (atvykstančiųjų mobilumo dalyvių seminarams ar mokymams organizuoti), iš jų
finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 145 projektai.

Erasmus: dėstytojai
Erasmus: dalyviai su spec. poreikiais
Erasmus: kalbų kursų dalyviai
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Gauta paraiškų atvykstančiųjų dalyvių
mokymams ar stažuotėms organizuoti
Comenius mokyklos,
norinčios priimti
asistentus
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Erasmus intensyvių Grundtvig
Pažintinių
kalbų kursų
seminarų
vizitų
organizavimas
organizavimas organizavimas

19
42
11
23
30
13
18

10
6
10
11
7
6
6

0
0
13
20
27
30
16

4
11
17
13
3
20
0

Finansuota paraiškų atvykstančiųjų dalyvių
mokymams ar stažuotėms organizuoti

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Comenius mokyklos,
norinčios priimti
asistentus
5
6
8
9
15
10
8

Erasmus intensyvių Grundtvig
Pažintinių
kalbų kursų
seminarų
vizitų
organizavimas
organizavimas organizavimas
5
0
2
5
0
3
6
6
2
7
7
4
6
4
3
6
4
3
5
3
3

2007–2013 m. laikotarpiu iš viso buvo gautos 5 929 individualios paraiškos kvalifikacijai tobulinti, dalyvauti pažintiniuose ir parengiamuosiuose vizituose, iš jų finansuoti ir
sėkmingai surengti 2 175 vizitai.

Gauta individualių paraiškų kvalifikacijai kelti
ir vizitams užsienyje

5929
Mokymosi visą gyvenimą programos gauta paraiškų
individualiai kvalifikacijai kelti bendras skaičius
2007-2013 metais
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Comenius mokytojų kvalifikacijai tobulinti
Comenius asistentų praktikai
Grundtvig Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikacijai tobulinti
Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitams
Grundtvig asistentų praktikos
Pažintiniams vizitams
Visų sektorių parengiamiesiems vizitams
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Finansuota individualių paraiškų kvalifikacijai
kelti ir vizitams užsienyje vykdyti

2175
Mokymosi visą gyvenimą programos finansuoti
vizitai individualiai kvalifikacijai kelti bendras
skaičius 2007-2013 metais
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Comenius mokytojų kvalifikacijai tobulinti
Comenius asistentų praktikai
Grundtvig Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikacijai tobulinti
Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitams
Grundtvig asistentų praktikos
Pažintiniams vizitams
Visų sektorių parengiamiesiems vizitams

2007–2013 m. į Lietuvos švietimo institucijų tarptautiškumą buvo daug investuota, tačiau kokia yra grąža ir
poveikis tikslinėms grupėms? Akivaizdu, kad MVGP buvo
pagrindinė ir daugelyje švietimo sričių vienintelė programa
šalyje, nuosekliai remianti tarptautinį bendradarbiavimą ir
mobilumą. Neabejotinas programos indėlis yra tas, kad ji
padėjo atverti ir modernizuoti švietimo institucijas: buvo
sukurtos naujos mokymo ir mokymosi aplinkos, dalytasi
gerąja patirtimi su užsienio partneriais, pagerintas organizacijų administravimas ir valdymas, programoje dalyvaujančios institucijos pagerino savo įvaizdį vietos ir tarptautiniu lygmeniu.
Dauguma Comenius paprogramėje dalyvavusių mokyklų
pradėjo taikyti naujus mokymo ir mokymosi metodus, įtvirtino projektinio darbo metodą, praturtino ugdymo turinį
europine dimensija. Daugelis mokyklų ataskaitose nurodo
padidėjusią mokinių ir mokytojų motyvaciją mokytis užsienio kalbų bei norą išmokti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. MVGP sėkmingai pradėta mokinių mobilumo
veikla atvėrė mūsų mokyklų duris mokiniams iš Europos
ir atvirkščiai – sudarė galimybę mūsų vaikams pasimokyti
svetur. Taigi ši veikla Lietuvos mokykloms suteikė papildomą postūmį tarptautiškumo plėtrai.

Leonardo da Vinci Lietuvos profesinėms mokykloms padėjo
pritaikyti profesinio mokymo programas prie darbo rinkos
poreikių ir visoje ES pagerinti kvalifikacijų bei profesinių
standartų skaidrumą. Mobilumo ir Naujovių perkėlimo projektai turėjo teigiamą poveikį profesinio mokymo kokybei
ir jo patrauklumui didinti.
Aukštųjų mokyklų studentai, dalyvavę Erasmus mainų
programoje, tampa konkurencingesni Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkoje. Be to, tokie studentai kritiškiau vertina
studijas ir savo Alma Mater, inicijuoja pažangius pokyčius
studijų organizavimo ir turinio, dėstymo metodikos, dėstytojo ir studentų santykių srityse. Savo pedagoginę veiklą koreguoja ir iš dėstymo vizitų grįžę dėstytojai. Europos
Sąjungos Erasmus paprogramės poveikio tyrimo duomenimis (rezultatai paskelbti 2014 m. rugsėjį), tarptautinės
patirties turintiems absolventams darbo rinkoje sekasi kur
kas geriau. Palyginti su tais, kurie užsienyje nestudijavo ir
nesistažavo, šie absolventai dvigubai rečiau patiria ilgalaikį nedarbą. Užsienyje studijuojantys ar besistažuojantys
jaunuoliai ne tik įgyja konkrečių sričių ir užsienio kalbos
žinių, bet ir pagerina svarbiausias bendrąsias kompetencijas, kurias vertina darbdaviai. Savo ataskaitose dalyviai
pažymi, kad, norėdami geriau atstovauti savo šaliai, turėjo
patys daugiau susižinoti apie Lietuvos istoriją bei kultūrą,
jie sakėsi naujai Tėvynę „atradę“ būdami užsienyje.
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Dalyvaudamos Grundtvig projektuose suaugusiųjų švietimo srities organizacijos ėmėsi veiksmingesnių strategijų,
pritraukdamos mokytis socialiai atskirtus asmenis, ieškodamos naujų būdų gebėjimams ir įgūdžiams ugdyti ir pripažinti, didindamos suaugusiųjų švietimo srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų pasiūlą.

Atsižvelgiant į žemą pilietinės galios indeksą Lietuvoje,
ypač vertingas programos indėlis į žmonių tarpkultūrinį
sąmonėjimą ir tolerancijos ugdymą. Tai, kad Lietuvos miestai tapo tarptautiškesni, kad mokyklose ir universitetuose
vis daugiau jaunuolių kalba įvairiomis Europos kalbomis,
yra ir MVPG programos nuopelnas.

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,
daugiakultūrėje aplinkoje. Tai ypač svarbu globalizacijos
kontekste, nes darbo rinkoje keičiasi reikalavimai potencialiems darbuotojams: mažėja akademinių rezultatų
reikšmė, tačiau didėja bendrųjų gebėjimų, socialinio aktyvumo ir atsakingumo, gebėjimo dirbti daugiakultūrėje
aplinkoje ir komandoje svarba. Kaip labai svarbus dalyvavimo programoje rezultatas įvardijamas pasikeitęs požiūris į save ir savo profesiją, kintantis mąstymas, vertybių
kaita demokratėjimo ir tolerancijos link.

Tarpiniame MVGP vertinimo dokumente (2010 m. vasaris) pabrėžiama, kad programa esmingai prisidėjo prie
individų, organizacijų ir visos Lietuvos švietimo sistemos
kaitos. Dokumente pažymima, kad MVGP atitiko Lietuvos
nacionalinius švietimo politikos prioritetus ir buvo svarbi
katalizuojant struktūrinius pokyčius: programa rėmė kvalifikacijų atpažinimo, perkeliamumo ir pripažinimo priemonių, tokių kaip Europos kvalifikacijų sandara, Europos
kreditų perkėlimo sistema, Europos profesinio mokymo
kreditų sistema (ECVET) ir „Europass“ kūrimą bei įgyvendinimą. Vienose srityse esame pažengę labiau, pavyzdžiui,
nuo 2012 m. Lietuvoje įdiegta Europos kreditų perkėlimo
sistema aukštajame moksle, kitose – mažiau: dar tik pradedame kurti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą.
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Programos Erasmus+ veikla ir statistika

4
Metų pradžioje prasidėjusiai Erasmus+ programai pasirengėme tinkamai: pirmasis paraiškų teikimo etapas parodė,
kad programos naujovės nesumažino lietuvių ryžto siekti
žinių, dalyvauti švietimo projektuose ir tarptautiniuose
mainuose.
Čia pateikiama nauja programos struktūra.

Kaip ir ankstesnės mokymosi visą gyvenimą programos,
taip ir Erasmus+ švietimo dalis apima visus sektorius – nuo
ikimokyklinio ugdymo iki suaugusiųjų švietimo. Vis dėlto
naujojoje programoje teikiamo projekto tikslai ir veiklos
turi atitikti ne atskirų asmenų, o institucijos strateginius
poreikius.
Pristatome pirmuosius 2014 m. programos Erasmus+ kvietimo teikti paraiškas rezultatus.

Mokymosi visą
gyvenimą programos:
Grundtvig
Erasmus
Leonardo
Comenius

Tarptautinės
aukštojo mokslo
programos:
Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa,
Edulink

Programa
Veiklus jaunimas

Pirmo pagrindinio veiksmo (KA1)
– asmenų mobilumo projektų –
rezultatai
KA1 – 1 pagrindinio veiksmo asmenų
mobilumo projektų mokymosi tikslais
konkursas
14 000
12 257
12 000

Erasmus+

10 000
8 000

1. Mobilumas
mokymosi
tikslais

2. Strateginis
bendradarbiavimas,
inovacijos
kūrimas

6 000

3. Švietimo
politikos
reformos

4 423
4 000
2 126
2 000
80
0

Papildomos
veiklos:
Jean Monnet
Sportas

5 318

310

Jaunimo Profesinio Suaugusiųjų Bendrojo
mobilumas mokymo švietimo ugdymo
dalyvių
dalyvių
dalyvių
skaičius skaičius skaičius

Aukštojo
mokslo
dalyvių
skaičius

iš viso

Bendrojo ugdymo ir Suaugusiųjų švietimo atveju apima tik personalo dalyvius, o
Profesinio ir Aukštojo ir personalą ir mokinius/studentus

13

Didžiausi programos Erasmus+ pokyčiai susiję su mokykliniu sektoriumi: mobilumo projektų (kvalifikacijos tobulinimo) paraiškas galėjo teikti institucija, o ne atskiri
asmenys, kaip buvo iki šiol. Tačiau tai nesumažino dalyvių
skaičiaus, netgi atvirkščiai: 2014 m. buvo finansuoti 299
mobilumai (28 projektai), o 2013 m. – 120.
Kitaip nei mokykloms, profesinio mokymo organizacijoms
rengti mobilumo projektų paraiškas nebuvo toks didelis
iššūkis, nors naujovių, susijusių su programos Erasmus+
pokyčiais, nestigo.
Atsižvelgiant į jaunimo nedarbo rodiklius Lietuvoje ir Europoje, naujoje programoje ypač daug dėmesio skiriama
jaunimo darbo praktikai, todėl pagrindine tiksline grupe
profesinio mokymo sektoriuje išliko profesinių mokyklų
mokiniai, pameistriai ir absolventai, atliekantys praktiką
ES įmonėse.
Palyginti su 2013 m., gautų paraiškų skaičius sumažėjo
(169 ir 93), tačiau dalyvių skaičius gerokai išaugo (1 997
ir 2 145).
Aukštosios mokyklos, turinčios Erasmus aukštojo mokslo
chartiją, visą programos laikotarpį turi teisę gauti finansavimą mobilumo veikloms vykdyti, tad džiugu, kad 19
Lietuvos universitetų ir 22 kolegijos pasinaudojo šia teise
ir aktyviai dalyvauja programoje, vykdo studentų ir personalo mainus su užsienio aukštosiomis mokyklomis.
2014 m. į programą įsitraukė dar viena aukštojo mokslo
institucija – Šv. Ignaco Lojolos kolegija.

Gautų paraiškų ir finansuotų KA1 projektų
lentelė
Gauta paraiškų Finansuota
projektų
Suaugusiųjų švietimo sektoriaus 50
mobilumo projektai (Grundtvig)
Profesinio mokymo sektoriaus 93
mobilumo projektai (Grundtvig)
Mokyklinio ugdymo sektoriaus 146
mobilumo projektai (Grundtvig)

7
76
29

KA1 prašomos ir skirtos dotacijos
Gautų paraiškų Finansuotų
prašoma suma projektų suma
(LT)
(LT)
Suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 016 989
mobilumo projektai (Grundtvig)
Profesinio mokymo sektoriaus 4 472 655
mobilumo projektai (Grundtvig)
Mokyklinio ugdymo sektoriaus 2 809 309
mobilumo projektai (Grundtvig)

133 636 00
3 827 922 00
560 123 00

Viena programos naujovių – aukštojo mokslo mobilumo
konsorciumų veikla. 2014 m. paraiškas mobilumo konsorciumo sertifikatui gauti pateikė du konsorciumai. Abi
paraiškos įvertintos teigiamai.
Suaugusiųjų švietimo sektoriuje pagrindinė naujovė yra
tai, kad suaugusiųjų švietimo institucijos paraiškas gali
teikti susibūrusios į konsorciumus. 2014 m. paraiškas
pateikė keturi suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumai, tačiau atlikus kokybės vertinimą nė viena šių paraiškų
finansavimo negavo.
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Antro pagrindinio veiksmo (KA2) – strateginių
partnerysčių projektų – rezultatai
Strateginės partnerystės projektai skirti švietimo ir
mokymo ar kituose sektoriuose veikiančių organizacijų ir
(arba) įstaigų bendradarbiavimui, kuriuo siekiama įgyvendinti bendras iniciatyvas, skatinančias mokymąsi vieniems
iš kitų.

KA1

KA2

KA3

Mobilumas
mokymosi
tikslais

Bendradarbiavimas
inovacijų ir
keitimosi
gerąja
patirtimi
tikslais

Politinių
reformų
rėmimas

Tuo tarpu mokyklinio ugdymo iniciatyvas ir kūrybinius projektų rengėjų planus Lietuvoje ribojo 2014 m. šiai veiklai
skirtas biudžetas. Fondui pateiktų 13 kokybiškų paraiškų
suplanuotas biudžeto poreikis viršijo 2,7 milijono eurų.
Turimais beveik 650 tūkstančių eurų galima finansuoti
4 geriausiai ekspertų įvertintus projektus. Mokyklinio
ugdymo sektoriuje prie KA2 veiklų priskiriami projektai
skirti tarpmokykliniam bendradarbiavimui. Švietimo mainų
paramos fondas (Europos Komisijos sprendimu) pasirašė
sutartis ir su minėtų projektų organizatoriais ir su partneriais Lietuvoje. Todėl bendroje sumoje gautų paraiškų
kiekis yra 37(strateginių partnerysčių ir tarpmokyklinių
projektų) , o pasirašyta sutarčių su 71 bendrojo ugdymo
įstaigomis (pasirašytos sutartys ir su projekte partnerėmis
esančiomis Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigomis).
Suaugusiųjų švietimo sektoriuje projektus pateikė 20
organizacijų, prašomo biudžeto poreikis viršijo 4,3 mln.
eurų. Bet Europos Komisijos skiriamas biudžetas daug
mažesnis - 596 090 eurų. Tiek pakako finansuoti penkiems
geriausiai ekspertų įvertintiems projektams.

MVGP profesinio rengimo sektoriaus naujovių perkėlimo ir partnerysčių projektai naujojoje programoje Erasmus+ buvo sujungti į strateginių partnerysčių projektus.
Iš pateiktų 28 projektų paraiškų finansuoti 8 projektai,
geriausiai atitikę naujos programos reikalavimus. Programos Erasmus+ naujovė – strateginių partnerysčių projektai, skirti keliems sektoriams, buvo ypač populiari profesinio rengimo sektoriuje, todėl net 32 proc. visų gautų
paraiškų buvo pateiktos gauti šio tipo projektams finanNors intensyvios konsultacijos leido numanyti, kad atėjus
suoti. Vis dėlto į finansuojamų projektų sąrašą pateko tik
paraiškų teikimo terminui bent keletas strateginių partnevienas toks projektas.
rysčių paraiškų aukštojo mokslo sektoriui tikrai bus pateikta,
rezultatas išties nudžiugino – Švietimo mainų paramos fondas gavo 15 paraiškų. Apmaudu, kad dėl riboto biudžeto iš jų
finansuotos tik 3. Didžioji dalis paraiškų teikėjų – universite- 2014 metų gautų paraiškų ir finansuotų KA2
tai (8) ir kolegijos (4), nors paraiškas šiam sektoriui galėjo projektų lentelė
teikti visų tipų valstybinės arba privačios institucijos.
80
Nuo 2007 m. aukštojo mokslo sektoriuje įsitvirtinusios Intensyvios studijų programos, išsiskyrusios nestandartiniu turiniu bei formatu, naujoje Erasmus+ programoje turėjo užleisti
vietą strateginėms partnerystėms – ilgalaikiams, bendradarbiavimu tarp skirtingų sektorių paremtiems projektams,
gerinsiantiems aukštojo mokslo kokybę bei skatinsiantiems
naujoves jame.

Geriausiai įvertintų projektų paraiškas pateikė Vytauto
Didžiojo universitetas (toliau – VDU), Lietuvos pramonininkų
konfederacija (toliau – LPK) ir Vilniaus universitetas (toliau
– VU). Svarbu pažymėti, kad VU projektas – tarpsektorinis,
vadinasi, jį įgyvendinant sukurti rezultatai bus skirti ne tik
aukštojo mokslo, bet ir suaugusiųjų švietimo sektoriams.
Kiekvieno iš 3 finansuotų projektų trukmė – dveji metai. Bendras jiems skirtas biudžetas – 676 817 eurų.
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5
3. Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, lietuvių bendruomenėse bei lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse;

Fondas įgyvendina šias iš nacionalinio biudžeto finansuojamas aukštojo mokslo tarptautinių mainų programas:
1. 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;

4. Valstybinė parama užsienio piliečiams, atvykusiems
dėstyti arba studijuoti magistrantūros studijose Lietuvos aukštosiose mokyklose
5. Parama užsienio dėstytojų dėstymo vizitams Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

2. Valstybinių stipendijų programa atvykstantiems
užsienio šalių piliečiams dalinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursams ir mokslinėms
stažuotėms;

1. 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
2014 m. buvo skelbiama 20 konkursų Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, mokslinėms stažuotėms ir vasaros
kursams 2014–2015 m. m. finansuoti šiose šalyse: Baltarusijoje, Kinijoje, Belgijoje (Flandrijos ir Valonijos regionai), Latvijoje, Čekijoje, Lenkijoje (2 konkursai), Danijoje,
Meksikoje, Estijoje, Slovakijoje, Islandijoje, Šveicarijoje,
Italijoje, Izraelyje, Vengrijoje, Vokietijoje bei Japonijoje (2
konkursai).				

Valstybinių stipendijų konkursus laimėjusių
LR piliečių studijų ir stažuočių šalys
1
3
1
23
3

Konkursuose dalyvavo 220 kandidatų, iš jų 109 buvo
suteikta valstybinė stipendija ir (ar) kelionės išmoka.
Akademiniais metais 5 kandidatams dėl įvairių asmeninių
priežasčių atsisakius skirtos paramos, 2014–2015 m. m. iš
viso valstybines stipendijas gavo ir į užsienio šalis mokytis
ar stažuotis išvyko 98 asmenys.
Vasaros kursai

38

Mokslinės stažuotės

45

Daugiausia paraiškų gaunama mokslinėms stažuotėms
Lenkijos Respublikoje. 2014 m. Kinijos Liaudies Respublikai skyrus papildomą finansavimą Lietuvos Respublikos
piliečiams, išaugo į šią šalį dalinėms studijoms bei mokslinėms stažuotėms išvykstančiųjų skaičius.
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Vasaros kursai
Dalinės studijos
Mokslinės stažuotės

Valstybinių stipendijų programos finansavimą 2014–
2015 m. m. gavo 11 mokslo ir studijų institucijų atstovai: 8
aukštųjų mokyklų studentai bei dėstytojai ir 3 valstybinių
mokslinių tyrimų centrų darbuotojai.
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2. Valstybinių stipendijų programa atvykstantiems užsienio šalių piliečiams
dalinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursams
ir mokslinėms stažuotėms
Finansuotų paraiškų vasaros kursams skaičius
pagal šalis 2014 m.

Pagal Fondo administruojamą Valstybinių stipendijų programą užsienio piliečiams 2014 m. buvo skelbiami 3 konkursai:

1

Vengrija

 lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursams;

3

Uzbekistanas

7

Ukraina

 dalinėms studijoms, įskaitant baltistikos (lituanistikos) studijas;

5

Turkija
0

Švedija

4

Suomija

 mokslinėms stažuotėms.

3

Slovakija
1

Pakistanas

Gautos paraiškos vasaros kursams

153

Mongolija

Skirtos stipendijos vasaros kursams

91

Meksika

1
0

Moldova

1
14

Lenkija

Gautos paraiškos studijoms (įskaitant baltistiką), 55
stažuotėms

5

Latvija

6

Kinija
5

Kazachstanas

48

Skirtos stipendijos studijoms (įskaitant
baltistiką), stažuotėms

10

Rusija

Iš viso buvo pateiktos 208 paraiškos, iš jų 139 finansuotos.

0

Jordanija

5

JAV

Didelio užsienio piliečių susidomėjimo sulaukia lietuvių
kalbos ir kultūros vasaros kursai – 2014 m. daugiausia
paraiškų šiai veiklai pateikė Rusijos, Ukrainos, Gruzijos,
Uzbekistano ir Lenkijos piliečiai.

1

Japonija

3

Italija

11

Gruzija
Graikija

1

Čekija

2

Bulgarija

0

Brazilija

Gautų paraiškų skaičius vasaros kursams
pagal šalis 2014 m.
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Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai
2014 m. vyko keturiuose universitetuose.
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Ukraina

1
0

16

Uzbekistanas

0

Argentina

1

Vengrija

1

Baltarusija

8

Turkija
1

Švedija
Suomija

4

Slovakija

4
36

Rusija
2

Pakistanas
1

Mongolija
Moldova

1

Meksika

1
15

Lenkija
7

Kinija

7

Kazachstanas

Dalyvių skaičius 2014 m.

Vilniaus universitetas
Lietuvos edukologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Klaipėdos universitetas

15
32
16
25

Dalinės studijos, įskaitant baltistikos (lituanistikos) studijas, ir mokslinės stažuotės Lietuvoje 2014 m. labiausiai
domino Baltarusijos, Lenkijos ir Italijos piliečius.

5

Latvija

Institucija

1

Jordanija

7

JAV
1

Japonija

6

Italija

17

Gruzija
Graikija

3

Čekija

2

Bulgarija

1

Brazilija

1

Baltarusija

3

Argentina

3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

17

40

Gautų paraiškų dalinėms studijoms ir
mokslinėms stažuotėms skaičius pagal šalis
2014 m.
Baltarusija

19

Čekija
Estija
Vengrija

Baltarusija
3

1

Estija

1

1

Vengrija

1

Gruzija

7

Italija

Italija

2

JAV

JAV

1

Kinija

3

Latvija

11

Lenkija
Pakistanas

1

Rumunija

1

1
3
11

Lenkija
Pakistanas

1

Rumunija

1

2

Slovakija

Suomija

2

Suomija

1

3
1

Latvija

Slovakija
Švedija

17

Čekija

3

Gruzija

Kinija

Finansuotų paraiškų dalinėms studijoms ir
mokslinėms stažuotėms skaičius pagal šalis
2014 m.

Švedija

2
2
1

Užsienio piliečiai pasirinko studijas ir mokslines stažuotes
8 Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

3. Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentų praktikoms
Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, lietuvių bendruomenėse
bei lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse
2014 m. drauge su Švietimo ir mokslo ministerija bei
Užsienio reikalų ministerija Fondas įgyvendino naują paramos programą – teikė paramą Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse
atstovybėse, lietuvių bendruomenėse bei lituanistinio
švietimo mokyklose užsienio šalyse. Programos tikslas –
skatinti lietuvybės sklaidą, palaikyti ryšį su užsienio lietuviais ir drauge prisidėti prie studentų praktinių gebėjimų
stiprinimo.
Nauja programa ypatinga tuo, kad joje abipusės naudos
tiek praktikantui, tiek priimančiajai praktikos institucijai
aspektas ypač svarbus. Studentams tai puiki galimybė
susipažinti su diplomatine tarnyba ir lituanistiniu švietimu
pasaulyje, išbandyti save atliekant praktinę veiklą, papildyti savo žinias ir kompetencijas, o praktikantus priėmusios diplomatinės atstovybės bei lituanistinio švietimo
mokyklos džiaugiasi ne tik naujais darbuotojais, bet ir
naujomis idėjomis bei galimybe išgirsti kitokį požiūrį į iš
pažiūros nusistovėjusius dalykus. Lituanistinio švietimo
mokykloms ir lietuvių bendruomenėms atvykę praktikantai padeda sutvirtinti saitus su Lietuva bei stiprinti išeivių
lietuvių kalbos gebėjimus.

Aukštosios mokyklos buvo atsakingos už pirminę studentų
atranką, vėliau iš didelio sąrašo kandidatų studentus atsirinko pačios praktikos vietas siūlančios institucijos. Iš
maždaug 100 pateiktų kandidatūrų priimančiosios institucijos atsirinko 30 praktikantų, iš jų 23 atliko praktiką
diplomatinėse atstovybėse, o 7 – lituanistinio švietimo
mokyklose 15-oje skirtingų užsienio šalių.
Fondui buvo pateiktos septynios aukštųjų mokyklų paraiškos atrinktų praktikantų mobilumui finansuoti.
Institucija

Praktikantų
skaičius

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas
Kauno technologijos universitetas
Lietuvos edukologijos universitetas – 2 paraiškos
Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus universitetas
Iš viso

1
1
7
1
6
14
30
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4. Valstybinė parama užsienio piliečiams, atvykusiems dėstyti
arba studijuoti magistrantūros studijose
Lietuvos aukštosiose mokyklose
2011 m. pradėta įgyvendinti užsienio piliečių rėmimo
programa atvykstantiesiems studijuoti magistrantūros
programų. Fondas administruoja šią veiklą nuo 2012 m.
(2011 m. administravo Valstybinis studijų fondas). Paraiškos teikiamos tiesiogiai Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministerijai, jos darbuotojai ir vykdo kandidatų
atranką. Fondas įgaliotas administruoti paramą, sudaryti
sutartis su aukštosiomis mokyklomis, kuriose mokysis
atrinkti užsienio piliečiai.

Parama į antrosios pakopos nuolatinės studijų
formos studijų programas Lietuvos aukštosiose
mokyklose priimtų užsieniečių studijoms
Metai

Finansuota

2012

11 užsienio piliečių studijų: iš jų 3 Azerbaidžano, 2 Kazachstano, 3 Ukrainos,
86 474 Lt
3 Baltarusijos piliečiai
13 stipendijų: 7 stipendijos su išmoka studijų kainai padengti skirtos 3 Ukrainos,
2 Baltarusijos, ir 2 Gruzijos piliečiams; tik stipendija skirta 4 Azerbaidžano ir
2 Kazachstano piliečiams
Studijos 27 užsienio piliečiams: iš jų 5 Azerbaidžano, 6 Kazachstano, 1 Kinijos,
6 Ukrainos, 2 Baltarusijos piliečiams

2013
2014

2012 m. skirta 2013 m. skirta 2014 m. skirta
lėšų
lėšų
lėšų
219 183 Lt

71 000 Lt

94 560 Lt

179 000 Lt
199 521 Lt

Nuo 2012 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įgaliojo Fondą organizuoti paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, konkursą ir administruoti lėšų išmokėjimą.

5. Parama užsienio dėstytojų dėstymo vizitams
Lietuvos aukštosiose mokyklose
Metai Gauta
paraiškų
dėstytojų
vizitams
organizuoti

Finansuota
dėstytojų
vizitų

Skirta lėšų

Skirta lėšų
ekspertiniam
paraiškų vertinimui

2013 185
2014 225

75
95

456 582 Lt
787 000 Lt

20 000 Lt
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Kitų Fondo administruojamų programų
ir projektų metinė apžvalga

6

Programa NordPlus (angl. NordPlus Programme)
Programa Nordplus – viena didžiausių Šiaurės ministrų
tarybos programų, skatinančių kurti bendrą Baltijos
ir Šiaurės šalių švietimo erdvę. Švietimo mainų paramos fondas nuo 2008 m. administruoja šią programą,
suteikdamas galimybę įvairaus lygmens švietimo institucijų darbuotojams ir besimokantiesiems tobulintis,
mokytis, semtis patirties ir kurti bendradarbiaujant su
Šiaurės šalimis.

Nordplus Nordic Languages: remia bendradarbiavimo
projektus, skirtus Šiaurės šalių kalbų mokymui(si).

Nordplus Horizontal: remia inovatyvius bendradarbiavimo projektus, apimančius įvairius švietimo sektorius.

Programa skirstoma į šias paprogrames.

2014 m. programos rezultatai

Nordplus Higher Education: remia tinklų veiklą, intensyvius kursus ir aukštųjų mokyklų studentų bei dėstytojų mobilumą.

2014 m. Lietuva programai Nordplus pateiktų paraiškų
skaičiumi visuose švietimo sektoriuose lenkia ne tik
ankstesnių metų statistiką, bet ir daugelį kitų programoje dalyvaujančių šalių.

Nordplus Adult: remia bendradarbiavimo projektus,
tinklų projektus ir mobilumo tarp institucijų, veikiančių
suaugusiųjų švietimo srityje, projektus.

Nordplus Junior: remia bendradarbiavimo projektus,
mokytojų bei klasių mainus, individualų mokinių mobilumą ir mokinių praktiką.
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Lietuvos organizacijų dalyvavimas Nordplus programoje 2014 m.
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Programos svetainė: http://www.nordplusonline.org/.
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Aukštojo mokslo tarptautiškumas. Nuotoliniai kursai Erasmus Mundus
administratoriams (angl. INTER-HED – The internationalisation of higher
education. An on-line training course for Erasmus Mundus Administrators)
Projekto numeris:
351950-EM-1-2011-1-IT-ERAMUNDUS-EMA3.

nių struktūrų atstovams, dirbantiems ar rengiantiems jungtines studijų programas;

Projekto trukmė: 2011-11-07–2014-09-07.

 atrinkti dvi dalyvių grupes, kurios nuotoliniu būdu
susipažintų su kursų medžiagą ir atliktų praktines užduotis;

Projekto pareiškėjas: Erasmus Mundus National Contact Point, Italija.
Projekto partneriai: Švietimo mainų paramos fondas
(Lietuva), Ministry of the French Community of Belgium,
Directorate General for non-compulsory education and
scientific research (Belgija), Higher Education Authority
(Airija), Malta Qualifications Council (Malta), DGES –
Directorate General for Higher Education (Portugalija).
Biudžetas: 20 000 eurų.
Nacionalinis indėlis: 0 eurų.
Projekto tikslai:
 parengti aukštojo mokslo tarptautiškumo
mokymo kursą, skirtą aukštojo mokslo projektų
administratoriams ir Erasmus Mundus nacionali-

 sukurti institucijų ir asmenų, dalyvausiančių kursuose, tinklą.
Projekto rezultatai:
 INTER-HED kursų medžiaga paskelbta internete,
kur ja gali naudotis visi suinteresuotieji asmenys
ir organizacijos;
 suorganizuotos dvi mokymų sesijos. Dalyviams,
pabaigusiems nuotolinius INTER-HED kursus,
įteikti dalyvavimą patvirtinantys sertifikatai;
 sukurtas didelis kursų dalyvių tinklas.
Projekto svetainė: www.interhed.eu.

Orientavimo visą gyvenimą politikos tinklas
(angl. ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network)
Projekto trukmė: 2013-01-01–2014-12-31.
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.
Biudžetas: 63 839 eurai.

Projekto tikslai: pasiekti, kad jame dalyvaujančios
šalys plėtotų visą gyvenimą trunkančio orientavimo
politiką, sistemas ir paslaugas.
Projekto rezultatai:
 sukurta neformali nacionalinė referencinė grupė,
jungianti profesinio orientavimo politikos formuotojus ir praktikus iš švietimo ir darbo rinkos
srities;
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 atliktas tyrimas „Karjeros kompetencijų ugdymas Lietuvoje“;

mas“ (angl. Early School Leaving and Lifelong
Guidance);

 suorganizuotas 13-asis ELGPN projekto metinis
susitikimas Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu
(2013 m. gruodžio 11–13 d.);

 parengta priemonė „Įrodymais pagrįstas visą
gyvenimą trunkantis orientavimas“ (angl. The
Evidence Base on Lifelong Guidance);

 parengti dokumentai: „Mokymasis darbo vietoje
ir visą gyvenimą trunkantis orientavimas“ (angl.
Work-based Learning and Lifelong Guidance
Policies) ir „Ankstyvasis iškritimas iš švietimo
sistemos ir visą gyvenimą trunkantis orientavi-

 parengtas „Visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos plėtra: žodynėlis“ (angl. Lifelong
Guidance Policy Development: Glossary).
Projekto svetainė: http://www.elgpn.eu/.

EPALE Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba
Projekto trukmė: 2014-10-01–2015-12-31.
Biudžetas: 139 875 eurai.
Projekto tikslai
EPALE – tai Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymosi elektroninė platforma. Pagrindinis
projekto tikslas – suburti suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę daugiakalbėje, dinamiškoje, interaktyvioje ir novatoriškoje erdvėje. Platforma atvira
suaugusiųjų švietėjams, andragogams, lektoriams,
savanoriams, taip pat politikos formuotojams, mokslininkams ir dėstytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje.
Platforma kuriama siekiant:
 suburti daugiakalbę suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę;
 tobulinti suaugusiųjų švietimo ir mokymo specialistų profesines kompetencijas;
 skatinti suaugusiųjų švietimo ir mokymo specialistų bendradarbiavimą daugiakalbėje aplinkoje;

 gerinti suaugusiųjų mokymosi paslaugų kokybę
ir jų teikimą Europoje, sudarant palankias sąlygas suaugusiųjų švietimo specialistams pasiekti
visus suaugusiuosius.
Lietuvos nacionalinės paramos tarnybos uždaviniai:
 didinti EPALE platformos žinomumą Lietuvoje bei
skatinti suaugusiųjų švietimo specialistų bendradarbiavimą daugiakalbėje EPALE aplinkoje;
 skatinti Lietuvos suaugusiųjų švietimo srities
specialistus, politikos formuotojus aktyviai dalyvauti EPALE platformos siūlomose veiklose;
 integruoti (priartinti) EPALE platformą į suaugusiųjų švietimo bendruomenę Lietuvoje, suburiant
atitinkamų suinteresuotų šalių tinklą;
 plėtoti kokybišką platformos turinį daugiakalbėje, dinamiškoje, interaktyvioje ir novatoriškoje
erdvėje.
Projekto rezultatai: Lietuvoje žinomas ir naudojamas
ES suaugusiųjų švietimo portalas.
Projekto svetainė:
http://ec.europa.eu/epale/en/home-page.
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eTwinning
Tęstinis projektas kasmet nuo 2004 m., nauja
paraiška: 2015-01-01–2015-12-31.
Biudžetas: 167 000 eurų.
Projekto tikslai: plėtoti mokyklų ir mokytojų tinklų
kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti internetinius projektus su mokyklomis iš
Europos.
Projekto rezultatai:
 portale užsiregistravo 916 naujų mokytojų iš Lietuvos;
 užregistruoti 497 projektai, iš jų 196-iuose dalyvauja mokytojai iš eTwinning Plus šalių, 12 projektų užmegzta tarp Lietuvos mokyklų;
 prie eTwinning bendruomenės prisijungė 283 Lietuvos mokyklos;

 už kokybiškai įgyvendintą veiklą projektų metu
suteikti 39 nacionaliniai kokybės ženkleliai, 18
projektų įvertinti Europiniais kokybės ženkleliais;
 suformuotas eTwinning programos ambasadorių
tinklas, jungiantis 15 vadovų ir mokytojų iš įvairių
Lietuvos švietimo įstaigų. Ambasadoriams organizuoti 2 dienų mokymai;
 atliktas tyrimas „eTwinning programos, įgyvendintos 2007–2013 m., poveikis regioniniu, instituciniu ir asmeniniu lygiu bei eTwinning platformoje naudojamų metodų ir įrankių prieinamumas, patogumas ir nauda“;
 suorganizuotas tarptautinis eTwinning kontaktinis seminaras „Informacinės technologijos
mene“ Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Bulgarijos, Ukrainos ir Armėnijos mokytojams.
Projekto svetainės:
www.etwinning.lt; www.etwinning.net.

Euroguidance
Tęstinis projektas kasmet nuo 2005 m., nauja
paraiška: 2015-01-01–2015-12-31.
Biudžetas: 98 000 eurų.
Projekto tikslai: profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.
Projekto rezultatai:
 švietimo ir orientavimo sistemų sustiprinimas
per profesinio orientavimo projektų finansavimą.
Įgyvendinta 19 profesinio orientavimo projektų,
kuriuose sudalyvavo apie 3 000 dalyvių (profesinio orientavimo specialistai, dirbantys švietimo ir
darbo rinkos sektoriuose; jaunimas; suaugusieji;
socialinės atskirties grupės ir pan.). Pagrindiniai

įgyvendintų projektų rezultatai: sukurtos trys
metodinės priemonės; suorganizuoti 74 įvairaus
pobūdžio, su profesiniu orientavimu (karjeros
dienos, susitikimai, mokymai, jaunimo stovyklos, konsultacinės sesijos ir pan.) susiję renginiai; sukurti du metodiniai vaizdo filmukai apie
profesijas ir mokymosi galimybes; patobulintos
jaunimo ir suaugusiųjų karjeros valdymo bei profesinio orientavimo specialistų profesinės kompetencijos;
 išleista ir išplatinta konsultavimo priemonė „Profesijų labirintas“. Parengtas metodinis vaizdo filmukas, pristatantis šią priemonę;
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 parengtas el. leidinys su Šiaurės ir Baltijos šalimis
„Open the door to the world: mobility guidance
from up north. Compendium on the roles of counselors in international mobility“;
 parengtas Euroguidance naujienlaiškis apie
Europos Sąjungos kvalifikacijų skaidrumo ir pripažinimo įrankius bei kitas naujienas, aktualias
profesinio orientavimo specialistams;
 bendradarbiaujant su Europass projektu suorganizuoti 2 regioniniai seminarai profesinio orienta-

vimo specialistams, dirbantiems su nemotyvuotais jaunais bedarbiais;
 projekto Euroguidance žinomumo padidinimas
dalyvaujant didžiausiose su švietimu susijusiose
parodose „Studijos 2014“ ir „Mokykla 2014“;
 dalytasi patirtimi dalyvaujant tarptautinėse
darbo grupėse „Nordic-Baltic cluster“ ir „Promotion“ bei tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su profesiniu orientavimu.
Projekto svetainė: http://www.euroguidance.lt.

Europass
Tęstinis projektas kasmet nuo 2005 m., nauja paraiška
2015-01-01–2015-12-31.
Biudžetas: 120 000 eurų.
Projekto aprašymas

Europass dokumentai – tai visoje Europos Sąjungoje
naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save,
savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.
Europass sudaro penki dokumentai:
 Europass CV (gyvenimo aprašymas);
 Europass kalbų pasas (kalbų mokėjimo įsivertinimas);
 Europass mobilumo dokumentas – įgytą tarptautinę patirtį mokantis, studijuojant, stažuojantis
ar atliekant praktiką liudijantis dokumentas;
 Europass diplomo priedėlis – aukštųjų mokyklų
išduodamas priedas prie diplomo, kuriame lietuvių ir anglų kalbomis surašyti studijuoti dalykai,
kreditų skaičius ir gauti balai;
 Europass pažymėjimo priedėlis – dokumentas,
kuriuo papildomas profesinio mokymo pažymėjimas ir paaiškinama, kokią profesiją žmogus yra
įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.

Projekto tikslai
Skatinti naudoti Europass dokumentus, padedančius
ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar
tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.
Pagrindinės projekto Europass veiklos Lietuvoje yra
šios:
 vykdyti sklaidos veiklą, teikti informaciją apie
Europass dokumentų gavimą, prieinamumą;
 konsultuoti Europass CV ir Europass kalbų paso
dokumentų pildymo klausimais;
 koordinuoti Europass mobilumo dokumento išdavimą;
 bendradarbiauti su suinteresuotomis organizacijoms.
Projekto rezultatai:
 pagrindinėje Europass europinėje svetainėje nuo
projekto pradžios apsilankė per 1 milijoną lankytojų iš Lietuvos;
 Europass dokumentų lietuvių kalba nuo projekto
pradžios buvo atsisiųsta per 1 500 000;
 nuo projekto pradžios Lietuvos gyventojai užpildė
daugiau nei 370 000 Europass CV gyvenimo aprašymų;
 kasmet Lietuvoje išduodama apie 1 200 Europass mobilumo dokumentų.
Projekto svetainė: www.europass.lt.
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Europos aukštojo mokslo erdvė studentams: vidinė kokybė ir
pripažinimas, valdymas ir vadyba, studijų programų tarptautiškumo
didinimas ir socialinė dimensija (angl. EHEA to the Student:
Internal Quality and Recognition, Governance and Management,
Internationalisation of Study Programmes, and Social Dimension)
Projekto trukmė: 2014-11-01–2016-04-30.

Projekto rezultatai:

Projekto pareiškėjas: LR švietimo ir mokslo ministerija.

 atliktas tyrimas, kaip EHEA reformos įgyvendinamos instituciniu lygmeniu;

Biudžetas: 95 500 eurų.

 parengtos rekomendacijos EHEA reformoms įgyvendinti, orientuojantis į projekto prioritetines
potemes;

Projekto tikslas: įgyvendinti EHEA reformas.
Pagrindinė tema įgyvendinant projektą – į studentą
orientuotas požiūris, kuris ne tik suteikia galimybę
įvertinti, kaip institucijų lygmeniu įgyvendinami prioritetai, apibrėžti Bolonijos proceso dokumentuose ir
nurodyti politinėje darbotvarkėje bei teisiniuose dokumentuose, bet ir leidžia nustatyti tebeegzistuojančius
trūkumus ir iššūkius instituciniu lygmeniu.
Prioritetinės potemės: tarptautiškumo dimensija ir
studijų programų kokybė, įskaitant jungtinių studijų
programų mobilumo langus ir studijų programas užsienio kalbomis; pripažinimas ir kokybė, apimant ECTS,
kreditų mobilumą ir ankstesnio mokymosi pripažinimą
bei akreditavimą; socialinė dimensija; valdymas aukštajame moksle: vadyba ir vidinė kokybė.

 suorganizuoti seminarai ir konferencija apie EHEA
reformų įgyvendinimą;
 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, visiems suinteresuotiesiems.
Projekto svetainė: www.smpf.lt
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Europos kalbų ženklas
Tęstinis projektas, nauja paraiška: 2015-01-01–
2015-12-31.
Biudžetas: 840 eurų.
Projekto tikslai:
 skatinti naujas kalbų mokymosi ir mokymo iniciatyvas įvairiose švietimo ir mokymo srityse,
nepaisant amžiaus ir taikomų metodų;
 plėsti galimybes kuo plačiau susipažinti su naujomis vertingomis kalbos mokymo ir mokymosi
technikomis;

 skleisti gerąją kalbinių projektų patirtį.
Projekto rezultatai
 apdovanoti geriausi kalbiniai projektai;
 prisidėta prie daugiakalbystės plėtros padedant
organizuoti daugiakalbę olimpiadą ir kitus renginius;
 rūpintasi kalbinių iniciatyvų sklaida.
Projekto svetainė:
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategicframework/language-label_en.htm.

Jungtinių studijų programos nuo A iki Z (JDAZ)
Projekto numeris: 2012-2784/001-001-EM action 3.

Biudžetas: 3 060 eurų.

Projekto trukmė: 2012-09-15–2015-04-15.

Projekto tikslai: projektu siekiama sukurti išsamų
praktinių patarimų vadovą, skirtą jungtinėms studijų
programoms valdyti. Projekto tikslinės grupės: Europos mokslo ir studijų institucijos, Erasmus Mundus programų administratoriai, kiti jungtinių studijų programų
administratoriai.

Projekto koordinatorius: NUFFIC – Olandijos aukštojo
mokslo tarptautinio bendradarbiavimo organizacija.
Projekto partneriai: Švietimo mainų paramos fondas,
CIMO tarptautinio mobilumo centras, OeAD Austrijos
agentūra, SIU tarptautinio švietimo bendradarbiavimo
centras, FRSE švietimo sistemos plėtros fondas.
Dalyvaujančios šalys: Nyderlandai, Lietuva, Suomija,
Austrija, Norvegija, Lenkija.

Projekto rezultatai: išsamus kokybiškų jungtinių studijų programų kūrimą, administravimą ir tvarumą skatinantis vadovas.
Projekto svetainė: www.jdaz.eu.
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Nacionaliniai ECVET ekspertai (angl. ECVET national team)
Tęstinis projektas kasmet nuo 2014 m., nauja paraiška
2015-01-01–2015-12-31.
Biudžetas: 28 945 eurai.
Projekto tikslai:
 įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (toliau ECVET) sukūrimo;
 skatinti kurti ir naudoti ECVET kaip mokymosi visą
gyvenimą principą, kuris yra strategijos „Europa
2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam
augimui;
 adaptuojant sąlygas ir priemones, skatinti ir plėtoti ECVET pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje;
 skatinti ECVET kaip priemonės naudojimą kokybiškam geografiniam besimokančiųjų mobilumui.
Projekto rezultatai:
 2014 m. nacionaliniai ECVET ekspertai (toliau –
ekspertai) dalyvavo visuomenės informavimo
veiklose: diskusijose su suinteresuotomis šalimis Lietuvoje, skaitė informacinius pranešimus
Fondo bei kitų institucijų renginiuose Lietuvoje ir
užsienyje, rengė informacinius straipsnius ECVET
tema;

 ekspertai įgyvendino mokymų ir konsultavimo
veiklas ECVET klausimais profesinio mokymo
paslaugų teikėjų, įmonių, kitų suinteresuotų
institucijų atstovams: pradėjo aktyviai konsultuoti Lietuvos profesinio mokymo institucijas dėl
ECVET elementų taikymo projektinėje veikloje,
vadovavo darbo grupėms mokymuose ir teikė
konsultacijas;
 ekspertai dalyvavo mokymuose ECVET tematika
(mokymosi rezultatai ir darbo rinkos perspektyvos, geografinis mobilumas, ECVET profesijos
mokytojams ir kt.) užsienio šalyse ir dalijosi įgyta
gerąja patirtimi nacionalinių ECVET ekspertų susitikimuose;
 2014 m. spalio 9 d. Vilniuje vyko mokymai „Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET)
geografiniam mobilumui“;
 išleistas informacinis lankstinukas „Europos profesinio mokymo kreditų sistema“;
 į lietuvių kalbą išversta ir išleista antroji ECVET
vartotojo vadovo dalis „ECVET – geografiniam
mobilumui“;
 publikuoti du ECVET naujienlaiškiai.
Projekto svetainė: http://www.smpf.lt/lt/ecvet-2.
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Nacionalinių duomenų bazių kūrimas ir tobulinimas siekiant
užtikrinti ryšį su Ploteus portalu (angl. Databases on Learning
opportunities to be connected to Ploteus)
Projekto trukmė: 2014-06-01–2016-05-31.
Projekto partneriai: Švietimo ir mokslo ministerija,
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras,
Švietimo informacinių technologijų centras.
Biudžetas: 99 999 eurai.
Projekto tikslas: padidinti informacijos, pateiktos
AIKOS sistemoje, kokybę ir patrauklumą galutiniam
vartotojui.
Projekto rezultatai:
 AIKOS ir PLOTEUS portalų vartotojų poreikių tyrimo
rezultatai ir apibendrinimas. Parengta mokymų

apie informacijos teikimo reikalavimus IT portaluose apie mokymosi galimybes medžiaga;
 apmokyta 300 atstovų, kurie atsakingi už informacijos pateikimą apie mokymosi galimybes
AIKOS portale;
 atlikti reikiami AIKOS sistemos patobulinimai, kad
atsirastų trūkstama, kokybiškesnė ir tikslesnė
informacija PLOTEUS portale apie mokymosi galimybes.
Projekto svetainė:
http://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx;
https://ec.europa.eu/ploteus/.

Šiaurės ir Baltijos šalių nacionalinių agentūrų bendradarbiavimas
tobulinant tarptautinių švietimo programų valdymą
Projekto numeris: PA-GRO-588.
Projekto trukmė: 2014-05-20–2014-08-29.
Projekto partneriai: LR švietimo ir mokslo ministerija,
Swedish Council for Higher Education, RANNIS, Icelandic Centre of Reasearch.
Biudžetas: 7 846,15 euro.
Projekto tikslai: sukurti vidinės kontrolės bei duomenų analizės sistemas Švedijos ir Islandijos nacionalinių agentūrų gerųjų praktikų pavyzdžių pagrindu, į
šiuos procesus įtraukiant ir ministerijos atstovus.

 išsiaiškinti, kaip valdomas duomenų analizės
procesas šiose organizacijose;
 sutarti dėl tolesnių bendradarbiavimo veiklų;
 užtikrinti aktyvų ministerijos atstovų dalyvavimą;
 sukurti Fondo vidinės kontrolės sistemos dokumentus;
 sutarti dėl duomenų analizės proceso Fonde.
Projekto rezultatai:
 inicijuotas vidaus kontrolės politikos rengimas,

Projekto uždaviniai:

 parengtos vidaus auditoriaus funkcijos;

dalyvauti pažintiniuose vizituose Švedijos ir Islandijos
programos Erasmus+ nacionalinėse agentūrose;

 inicijuota programos Erasmus+ duomenų analizės poreikio studija;

 susipažinti su jų vidaus kontrolės sistemomis;

 sutartos ateities bendradarbiavimo veiklos,
kurios bus įtrauktos į vėlesnių metų darbo programas.
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angl. NetWBL – Thematic Network Work Based Learning
and Apprenticeships
Projekto numeris:
384349-LLP-1-2013-1-DE-KA4-KA4NATN.
Projekto trukmė: 2013-09-01–2016-08-31.
Projekto partneriai: 29 programos Erasmus+ 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.
Biudžetas: 25 206 eurai (skirta Fondui).
Projekto tikslai: skatinti ir efektyvinti mokymąsi
darbo vietoje (angl. Work based learning) profesiniame
mokyme ir aukštajame moksle, ypač akcentuojant
mokymąsi pameistrystės būdu.

Projekto rezultatai:
 bendras europinis mokymosi darbo vietoje įgyvendinimo švietimo sistemoje supratimas;
 geresnis bendradarbiavimas tarp projektų
atstovų ir projektų rezultatų naudotojų skirtinguose sektoriuose;
 parengta informacija apie projektų, skirtų mokymuisi darbo vietoje, gerąją patirtį naudojant
europines duomenų bazes;
 platesnė MVGP ir programos Erasmus+ projektų rezultatų, skirtų mokymuisi darbo vietoje,
sklaida;
 parengtas priemonių rinkinys, skirtas mokymuisi
darbo vietoje įgyvendinti, remiantis ankstesnių
projektų rezultatais;
 didesnis Erasmus+ ir kitų programų projektų
paraiškų, skirtų mokymuisi darbo vietoje, skaičius.
Projekto svetainė:
http://www.na-bibb.de/index.php?id=2071.

29

Fondo administruojamų ESF projektų
metinė apžvalga

7
Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Projekto trukmė: 58 mėn.
Projekto partneriai: 39 Lietuvos aukštojo mokslo institucijos.
Projekto tikslai:
1) didinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos žinomumą užsienio šalyse ir jo patrauklumą užsienio
šalių piliečiams;
2) Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo
pagal tarptautines aukštojo mokslo mobilumo
programas skatinimas.
Uždaviniai:
1) Lietuvos AM politikos ir reformos sklaida užsienio šalyse, skatinant užsienio piliečių ir aukštųjų
mokyklų suinteresuotumą Lietuvos AM sistema;
2) Lietuvos AM pristatymas užsienio šalims, siekiant
pritraukti į Lietuvą užsienio studentus;
3) skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų
mobilumą pagal ES aukštojo mokslo programas.
Projekto rezultatai
 Siekiant
padidinti
interneto
portalo
www.studyinlithuania.lt lankomumą buvo vykdoma rinkodaros kampanija internete. Pasiektas apsilankiusiųjų skaičiaus padidėjimas iki
90 tūkst. unikalių apsilankymų (2013 m. – 46
tūkst.);
 vykdyti portalo tobulinimo ir atnaujinimo darbai: pritaikyta atvaizduoti mobiliuosiuose įrenginiuose, atsirado galimybė pateikti studijų krypčių
aprašus, pagaminta ir įkelta vaizdinė medžiaga,
pasakojanti studentų iš užsienio sėkmės istorijas;

 atnaujinta aktuali informacija „Study in Lithuania“ vaizdo filmuke, reklamuojančiame Lietuvos
aukštąjį mokslą;
 viename didžiausių specializuotų portalų
www.studyportals.eu buvo sukurta „Study in
Lithuania“ paskyra, taip siekiant didinti Lietuvos
aukštojo mokslo žinomumą pasaulyje, panaudojant skirtingas viešinimo priemones;
 dalyvauta 12-oje tarptautinių parodų, ten pristatytas Lietuvos aukštasis mokslas;
 organizuoti 4 vizitai, kurių metu pristatytas Lietuvos aukštasis mokslas, ieškota bendradarbiavimo galimybių su užsienio institucijomis, dalytasi gerąja patirtimi;
 surengtas žurnalistų iš Azerbaidžano vizitas, jo
metu surinkta informacija buvo platinama prieš
mokslo ir studijų parodą Azerbaidžane. 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;
 įvyko mokymai, skirti projekto partneriams;
 pagaminta 10 atnaujintų „Study in Lithuania“
stendų;
 išleistas papildomas tiražas „Study in Lithuania“
knygučių – 2 500 vnt.;
 pagaminti gaminiai su „Study in Lithuania“ prekių
ženklu: kepurėlės, prijuostės, marškinėliai, balionai, ledinukai, popieriniai dovanų maišeliai.
Projekto svetainė: www.studyinlithuania.lt
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Neformaliojo švietimo sistemos sukūrimas Lietuvos savivaldybėse
Dabar Lietuvoje didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau greta, kaip neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis, turi funkcionuoti ir neformalus švietimas. Todėl būtina sukurti kokybiškai naujas
neformaliojo švietimo paslaugas Lietuvoje, ugdyti
neformaliojo švietimo teikėjų kompetencijas ir skatinti
naujų neformaliojo ugdymo metodų naudojimą.
Projekto trukmė: 62 mėn.
Projekto trukmė: 2010-07-01–2015-08-15.
Projekto biudžetas: 14 110 485 litai.
Projekto akronimas – TAPK (tobulėk, auk, pažink,
kurk).
Projekto tikslas. TAPK (tobulėk, auk, pažink, kurk)
projekto tikslas – plėtoti savivaldybėse pilietinio ir tautinio ugdymo pavienių iniciatyvų ir vaikų socializacijos
bei užimtumo veiklas, ugdyti kokybiškų neformaliojo
švietimo paslaugų teikimui reikalingus gebėjimus.
Projekto uždaviniai:
 užtikrinti mokinių socializacijos ir užimtumo
formų plėtrą, įgyvendinant neformaliojo švietimo
programas;
 plėtoti pilietinį ir tautinį ugdymą savivaldybėse
įgyvendinant neformaliojo švietimo programas;
 ugdyti kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų
teikimui reikalingus mokymosi visą gyvenimą
sistemos administratorių gebėjimus.
Projekto tikslinės grupės: mokiniai, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos
administracijos darbuotojai, jaunimas ir suaugusieji.
Projekto metu įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai:
 sukurtas projekto veiklas pristatanti interneto
svetainė www.tapk.lt;
 įvairiose TAPK projekto veiklose 47 375 moksleiviai turėjo galimybių tobulinti asmenines, socialines ir pilietines tautines kompetencijas;
 neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas
stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose

– įgyvendintos 58 neformaliojo švietimo programos;
 neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse (institucijose),
taikant neformaliojo ugdymo metodus – įgyvendinta 11 neformaliojo švietimo programų 58 savivaldybėse, 8 vasaros edukacinės programos ir 2
edukacinės programos vaikams su negalia;
 neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (mokytojų) mokymai – apmokyti 304 neformaliojo
švietimo paslaugų teikėjai (mokytojai);
 pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo
programų įgyvendinimas savivaldybėse – įgyvendintos 6 pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų
švietimo programos pagal 4 temas;
 mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos
administratorių mokymai – apmokyta 80 mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių;
 parengta neformaliojo vaikų švietimo programų
įgyvendinimo išorės vertinimo metodika;
 parengta neformaliojo švietimo teikėjų (mokytojų) ir mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymų poveikio vertinimo
ataskaita;
 parengta 2011–2012 m. pilietinio ir tautinio
neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo vertinimo ataskaita;
 parengta 2010–2013 m. stacionarių vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimo paslaugų vertinimo ataskaita;
 parengtas gerosios patirties sklaidos leidinys
(visi projekto produktai skelbiami svetainėje
www.tapk.lt).
Planuojama, kad iki 2015 m. liepos pabaigos projekto
lėšomis bus paremta dar daugiau kaip 2 800 vaikų
dalyvavimas vaikų vasaros poilsio stovyklose bei apie
300 neįgalių vaikų dalyvavimas neformaliuose edukaciniuose užsiėmimuose.
Projekto svetainė: www.tapk.lt
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Finansavimas
8
2014 m. biudžeto vykdymas
I. Pagal finansavimo šaltinius
Eil. Nr.

Finansavimo šaltinis

1.
2.
3.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
Europos Komisijos Generalinis Direktoratas „Švietimas ir kultūra“
Šiaurės Šalių Ministrų Taryba

2014 m.

Biudžetas

Panaudota suma Panaudota suma
procentais

12 310 841 Lt
65 167 279 Lt
126 468 Lt

12 255 818 Lt
39 634 167 Lt
126 468 Lt

100 %
61 %
100 %

77 604 588 Lt

52 016 453 Lt

67 %

II. Pagal veiklas
Eil. Nr.

Veiklos

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

Dotacijos MVGP ir programos Erasmus+ dalyviams
Valstybinės stipendijos
Užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų vasaros poilsio organizavimas
Studijų ir mokslo plėtros programa
Veiklų administravimas
Programos Erasmus+ administravimas
Projektas Euroguidance
Projektas Europass
Programa Nordplus
Projektas INTER-HED
Projektas JDAZ
Projektas ELGPN
Projektas ECVET
Projektas WBL
Projektas eTwinning
Projektas Ploteus
Europos kalbų ženklo projektas
ŠŠMT projektas PA-GRO-588
Projektas EPALE

2014 m.

Biudžetas

Panaudota suma Panaudota suma
procentais

68 884 316 Lt
1 058 523 Lt
59 320 Lt
1 483 521 Lt
6 118 908 Lt
4 141 728 Lt
355 732 Lt
345 280 Lt
107 420 Lt
20 029 Lt
2 442 Lt
98 557 Lt
99 941 Lt
8 192 Lt
720 772 Lt
132 054 Lt
3 268 Lt
30 202 Lt
53 291 Lt

43 351 264 Lt
1 058 523 Lt
56 263 Lt
1 431 498 Lt
6 118 905
4 141 728 Lt
355 732 Lt
345 280 Lt
107 420 Lt
20 028 Lt
2 442 Lt
98 557 Lt
99 941 Lt
8 192 Lt
720 771 Lt
132 053 Lt
3 268 Lt
30 202 Lt
53 290 Lt

63 %
100 %
95 %
96 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

77 604 588 Lt

52 016 453 Lt

67 %
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Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2, 03106 Vilnius
Tel. (8 5) 2610592
info@smpf.lt
www.smpf.lt
www.erasmus-plius.lt

