KVIETIMAS
TEIKTI PARAIŠKAS „EPALE“
EKSPERTŲ VEIKLAI 2019 M.

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendina projektą „Epale“ Lietuvos nacionalinė paramos
tarnyba“, kuris finansuojamas Europos Komisijos ir valstybės biudžeto lėšomis. „Epale“ – tai elektroninė
platforma, atvira suaugusiųjų švietėjams, andragogams, lektoriams, savanoriams, taip pat politikos
formuotojams, mokslininkams ir dėstytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje visoje Europos
Sąjungoje. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti adresu http://smpf.lt/lt/vykstantysprojektai/epale-nacionaline-paramos-tarnyba-npt.
Kviečiame teikti paraiškas „Epale“ ekspertų veiklai 2019 m.
„Epale“ ekspertų veiklos tikslai:
- informacijos apie „Epale“ platformą sklaida;
- „Epale“ platformos turinio plėtojimas;
- informacijos apie suaugusiųjų mokymosi paslaugų kokybę ir jų teikimą rengimas ir sklaida;
- projekto tikslinių grupių poreikių ir naudos analizės atlikimas;
- suinteresuotų asmenų konsultavimas, suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimo daugiakalbėje
aplinkoje skatinimas ir suaugusiųjų švietėjų tinklo regione plėtojimas.
„Epale“ ekspertų finansuojamos veiklos:
-

švietimo darbuotojų, dirbančių suaugusiųjų švietimo srityje, prisijungimo prie tarptautinės

„Epale“ bendruomenės skatinimas ir kvietimas dalintis savo profesine patirtimi;
- gerosios „Epale“ platformos patirties įvairiais būdais ir priemonėmis skleidimas suaugusiųjų
švietimo srities specialistams, politikos formuotojams;
- prisidėjimas rengiant ir plėtojant kokybišką platformos turinį daugiakalbėje aplinkoje: aktualių
suaugusiųjų švietimo naujienų, renginių, skirtų suaugusiųjų švietėjams, straipsnių, tyrimų, metodinės
medžiagos identifikavimas ir pateikimas; informacijos tinklalapiui (straipsnių, apibendrinimų,
rekomendacijų, tyrimų, analizių, gerosios praktikos apibendrinimų) aktualia suaugusiųjų švietimo tema
lietuvių, anglų ar kitomis ES kalbomis rengimas;

- aktyvus dalyvavimas interaktyviose veiklose: diskusijų „Epale“ forume aktualiomis suaugusiųjų
švietimo temomis moderavimas; informacijos apie „Epale“ platformą socialiniuose tinkluose (Facebook
(EPALE.LT), kt.) ir suinteresuotų šalių tinklalapiuose skleidimas;

- metodinių priemonių, susijusių su „Epale“ projekto bendrųjų tikslų pasiekimu parengimas;
- sklaidos ir informacinių renginių organizavimas; pranešimų, skirtų suaugusiųjų švietėjų
bendruomenei, rengimas ir skaitymas;
- vietos ir regioninės valdžios institucijų informavimas apie organizuojamus sklaidos renginius,
siekiant paskleisti informaciją apie „Epale“ platformą kuo platesnei suaugusiųjų švietimo bendruomenei.
- vartotojų poreikių ir jų pasitenkinimo lygio „Epale“ platformos teikiamomis galimybėmis
analizavimas;
- suaugusiųjų švietėjų konsultavimas „Epale“ platformos siūlomų galimybių klausimais: el. paštu,
telefonu, susitikimų metu;
-

konsultacinių vizitų į susijusias vietos institucijas organizavimas.

„Epale“ ekspertų veiklos finansavimas:
Ekspertų veikla bus finansuojama iš „Epale“ projekto lėšų.

Reikalavimai kandidatams:
1.

Veiklos, susijusios su suaugusiųjų švietimo sritimi, patirtis (ne mažesnė kaip 4 metai);

2.

Aktyvus dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ar iniciatyvose,

susijusiose su suaugusiųjų švietimo plėtra (ne mažiau kaip 2 projektuose/iniciatyvose per pastaruosius 5
metus);
3.

Puikūs rašymo, bendravimo ir anglų kalbos mokėjimo įgūdžiai (pagal Bendruosius

Europos kalbų metmenis B2 Pažengęs vartotojas).
Vertinant paraiškas, prioritetas bus teikiamas šiems pareiškėjams:
- Gebantiems parengti analitinius straipsnius ar rengiantiems metodines priemones suaugusiųjų
švietimo temomis.
- Gyvenantiems ir dirbantiems Alytaus ar Panevėžio apskrityse.
„Epale“ ekspertų veiklos trukmė:
2019 m. balandžio 1 d. – gruodžio 31 d.

Paraiškų teikimas:
Pasirašyta elektroniniu parašu arba skenuota el. paraiškos forma ir gyvenimo aprašymas („Europass
CV“ formatu) Švietimo mainų paramos fondui turi būti atsiųsti el. pašto adresu EPALE@smpf.lt iki
2019-02-25 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).
Paraiškų vertinimo eiga:
Apie konkurso rezultatus visi paraiškų teikėjai bus informuojami asmeniškai paraiškose nurodytais
el. pašto adresais iki š. m. kovo 18 d.
Pagal ekspertines sritis ir patirtį bei paraiškai skirtą didžiausią balą atrinkti pareiškėjai bus vertinami
kaip galimi kandidatai toliau dalyvauti Fondo vykdomuose mažos vertės pirkimuose. Pirkimai vykdomi
vadovaujantis 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakyme Nr. 1S-97 „Dėl
mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir Fondo viešųjų pirkimų
procedūromis.
Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais:
Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Kuzmaitę tel. (8 5)
265 8861 arba Kristiną Maldonienę tel. (8 5) 250 3703 arba el. paštu EPALE@smpf.lt.

