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Įžanga
Kasmetinėje Fondo veiklos apžvalgoje kviečiu susipažinti su Jums gerai žinomomis
švietimo programomis, kurios kiekvienais metais stebina savo mastu ir įtaka švietimo
sistemai, ir su darbais, nuveiktais administruojant Sporto rėmimo fondo veiklas. Nuo
2019 metų pradžios įsigaliojus naujam Sporto įstatymui, valstybės sporto politikos
formavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą perėmė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Šis pokytis mūsų organizacijai atnešė daug naujovių ir iššūkių. Nuo pat įstatymo
įsigaliojimo pradžios aktyviai prisidėjome prie Sporto rėmimo fondo administravimo,
nauja sritis leido susipažinti su kitokia tiksline auditorija, praplėtė darbuotojų gretas. Viską
kartu sudėjus tai buvo labai įdomūs, patirtimi neįkainojami metai.

Malonaus skaitymo
Daiva Šutinytė

Pagrindinės Fondo atsakomybės:
• Informuoti ir konsultuoti apie
administruojamų programų bei projektų
įgyvendinimą;
• Skelbti konkursus paraiškoms teikti,
organizuoti paraiškų vertinimą ir atranką;
• Sudaryti sutartis dėl projektų finansavimo
bei pervesti atitinkamą finansavimą projektų
vykdytojams ar programų dalyviams;
• Prižiūrėti ir užtikrinti sklandų programų ir
projektų įgyvendinimą;
• Stebėti, analizuoti ir viešinti programų ir
projektų rezultatus, atsiskaityti
suinteresuotoms institucijoms;
• Inicijuoti ir įgyvendinti kitus aktualius
projektus ar veiklas.

ŠMPF per 13 veiklos metų sukūrė aukštą
reputaciją tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu
lygmeniu. Paraiškų teikėjai ir projektų dalyviai
Fondą vertina dėl draugiško ir palaikančio
požiūrio, o programas ir projektus
finansuojančios institucijos – dėl
profesionalumo ir patikimumo.

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS
FONDO V I Z I J A :
Tarptautinė švietimo patirtis –
kiekvienam Lietuvoje.
MŪSŲ
VERTYBĖS:

Pagrindinės Fondą finansuojančios
institucijos:
• Europos Komisija;
• Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
• Šiaurės ministrų taryba.
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ŠMPF administruoja švietimo ir mokymo
programas ir projektus. Mes padedame
asmenims įgyti tarptautinės mokymosi ar
studijų patirties, o organizacijoms suteikiame
galimybę plėsti tarptautinį bendradarbiavimą ir
diegti švietimo inovacijas. Jau metus Fondas
administruoja ir Sporto rėmimo fondo
projektus. Jais siekiama didinti Lietuvos
gyventojų fizinį aktyvumą ir socialinę
integraciją.
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Švietimo mainų
paramos
fondo veikla

Organizacijos, su kuriomis Fondas glaudžiai
bendradarbiauja:
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigos;
• Bendrojo ugdymo mokyklos;
• Profesinės mokyklos;
• Aukštosios mokyklos;
• Suaugusiųjų švietimo organizacijos;
• Verslo ir nevyriausybinės organizacijos;
• Vietos savivaldos ir valstybės institucijos.
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Veiklos
Ištekliai

3

42
mln. €
71

ŠMPF
darbuotojas

3

Pr o gr am os
Erasmus+
Valstybinių
stipendijų
Sporto rėmimo
fondo

ES st r u kt ū r iniai
(ES F ) pr o jekt ai
TAPK
AMTP (Study in LT)
PMTP
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Pr o jekt ai
EPALE,
Euroguidance,
Europass,
ECVET,
eTwinning,
Nordplus

Atsisiųsti 2019 metų veiklos plano ataskaitą.

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO VEIKLA
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Organizacijos
struktūra
ir darbuotojai
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Darbuotojų skaičius, 2019 m. pab.
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Finansų
ir apskaitos
skyrius

7

Komunikacijos
skyrius

12

12

Aukštojo
mokslo
programų
skyrius

15

13
14

Bendrojo
ugdymo
programų
skyrius
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Profesinio mokymo
ir suaugusiųjų
švietimo programų
skyrius

Darbuotojų skaičius, 2018 m. pab.

Darbuotojų skaičiaus pokytis

Vyrų skaičius

Moterų skaičius

Aukščiausio
lygio
vadovai
Struktūrinio
padalinio
vadovai
Padalinių
darbuotojai

Švietimo mainų paramos fondas
turi veikiančią Darbo tarybą,
susidedančią iš trijų darbuotojų.

Darbuotojai pagal lytį 2019 m.

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI
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32

Vienam darbuotojui vidutiniškai tenkančių
mokymų ir kvalifikacijos kėlimo valandų
skaičius 2019 m.

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI
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Organizacijos
struktūra
Švietimo, mokslo
ir sporto ministerija

Europos Komisija

Valdymo
komitetas

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas

Profesinio
mokymo ir
suaugusiųjų
švietimo
programų
skyrius

Direktoriaus
pavaduotojas

Aukštojo
mokslo
programų
skyrius

Bendrojo
ugdymo
programų
skyrius

Vyr.
finansininkas

Finansų ir
apskaitos
skyrius

Komunikacijos
skyrius

Specialistai:
- Teisės
- Personalo
- Viešųjų
pirkimų

Padėjėjas
bendriems
reikalams
Fondo
administratorius

- Kokybės ir
auditų

ERASMUS+ PROGRAMA
Nacionaliniai projektai
SPORTO PROGRAMA
EK ir ŠMT projektai

- Informacinių
tachnologijų

Švietimo mainų programos fondo
organizacinė struktūra nuo 2019 01 01

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI
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2019 m. fondo
veiklos apžvalgos
finansiniai
duomenys
Europos Komisijos
biudžetas

Valstybės
biudžetas

Struktūrinės
paramos lėšos

Šiaurės ministrų
tarybos biudžetas

Iš viso, Eur

Dotacijų sutarčių suma

32 733 377

3 175 060

2 767 127

0

38 675 564

Projektų finansavimas

412 746

94 915

32 166

539 827

Veiklų administravimas

1 233 759

745 163

613 511

34 379 882

4 015 138

3 380 638

Iš viso, Eur

2019 M. FONDO VEIKLOS APŽVALGOS FINANSINIAI DUOMENYS

2 592 433
32 166

41 807 824
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„Erasmus+“
programa
„Erasmus+“ kaip tarptautinių mainų programa
šiandien puikiai žinoma daugelyje pasaulio
šalių ir jos žinomumas peržengė formaliojo
švietimo sampratos ribas. Pastaruoju metu
ypač daug dėmesio skiriama įtraukčiai, kad
programa taptų žinoma ir labiau prieinama
mažiau fizinių, finansinių, socialinių ir kitokių
galimybių turintiems žmonėms.

Programa turi du pagrindinius projektų tipus.
Pirmasis – mobilumas mokymosi tikslais, kai
žmonės mokosi, studijuoja užsienyje, įgyja
profesinių žinių ir praktinės patirties. Antrasis –
bendradarbiavimo projektai, kai partneriai iš
įvairių šalių, mažiausiai iš trijų, jungiasi, kad
sukurtų inovatyvų intelektinį produktą ar
keistųsi gerąja praktika.

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos (ES) rėmimo
programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo
galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų
asmenims bei galimybę įvairioms
organizacijoms, įstaigoms, institucijoms
įgyvendinti programos prioritetus atitinkančius
projektus. Šiuo metu „Erasmus+“ programa
apima visus švietimo sektorius, jaunimo sritį ir
sportą.

Remiantis Europos Komisijos duomenimis,
Lietuva, kurios gyventojų skaičius yra 2,79
mln., pagal skiriamą biudžetą mokyklų
projektams lenkia tokias Europos Sąjungos
senbuves kaip Austrija (8,86 mln. gyventojų,
2019 m. skirtas biudžetas šios šalies
mokykloms – 3,67 mln. eurų), Airija (4,90 mln.
gyventojų, 1,67 mln. eurų).

Tai, kad programa gyvuoja ne vieną dešimtmetį
ir toliau plečiasi, rodo didelę jos sėkmę. Kaip
vieną didžiausių ES sėkmės istorijų ją įvertino ir
Europos Komisija bei Europos Parlamentas, o
pernai atlikto „Eurobarometro“ Nr. 89 tyrimo
metu ir paprasti ES piliečiai įvardijo, kad tokios
programos, kaip „Erasmus+“, yra ketvirtoje
vietoje pagal suvokiamą naudą.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

Praeiti, 2019 metai, buvo itin sėkmingi
Lietuvos mokykloms – jos pasidalijo
1.973.882,00 eurų papildomą finansavimą,
skirtą kitoms šalims. Pastarosios nesugebėjo
įsisavinti net pradinio joms skirto biudžeto.
Todėl Lietuvos mokykloms, vietoj numatytų
3.656.641,00 eurų teko net 5.630.523,00 eurų
tarptautiniams projektams.
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Kaip finansuojamos
švietimo inovacijos?

Tarptautinės veiklos vystymas, gerosios praktikos diegimas
ir švietimo inovacijų kūrimas – tai esminiai „Erasmus+“
strateginių partnerysčių tikslai. Jų siekti gali visos Lietuvos
organizacijos – veikiančios švietimo, mokymo ar kitoje
srityje, viešajame, nevyriausybiniame ar verslo sektoriuje.
Programa „Erasmus+“ organizacijoms suteikia galimybę
pagerinti švietimo ir mokymo praktikas bei įgyvendinti
tarptautinio bendradarbiavimo veiklas, susijusias su
mokymusi ir patirties mainais.

„Erasmus+“ strateginės partnerystės
Lietuvoje 2019 m.

Lietuvoje finansuotų strateginių partnerysčių
skaičius 2019 m.:

33
5,6

14 % daugiau
nei 2018 m.

projektai

Šių partnerysčių biudžetas:

6

8 % daugiau
nei 2018 m.

mln. eurų

20 %

27 %

25 %

28 %

Bendrajam
ugdymui

Profesiniam
mokymui

Aukštajam
mokslui

Suaugusiųjų
švietimui

10

Prancūzija

13

11

Italija

Ispanija

10

Finansuotų paraiškų dalis 2019 m.:

Remiantis paraiškų teikėjų apklausa,
paraiškos sąlygos buvo labai aiškios arba
aiškios 96 % respondentų.

Finansuotos projektų veiklos 2019 m.:

114

89

44

Inovacijų
sklaidos

Švietimo
inovacijos

Mokymosi
renginiai

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI
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Graikija

Portugalija

40 %
Pateiktos projektų paraiškos 2019 m.:

Paraiškos sąlygų aiškumas 2019 m.:

Latvija

6

Populiariausios šalys, pagal
Lietuvos partnerių skaičių

Projektai atrinkti konkursiniu principu – finansuotos
tik tos paraiškos, kurios ekspertinio vertinimo metu
surinko aukščiausius kokybės balus.

Estija

Bendrojo ugdymo

96 %

6
11

Profesinio mokymo
Aukštojo mokslo
Suaugusiųjų švietimo
Finansuotos paraiškos

1/7

20

5

12
9

11

8

Nefinansuotos paraiškos

finansuotų projektų turi socialinės
įtraukties ir integracijos tikslų.
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Kaip finansuojamas
mokymasis užsienyje?

Aukštųjų mokyklų studentai ir darbuotojai, profesinio
mokymo įstaigų mokiniai, absolventai ir darbuotojai,
bendrojo ugdymo mokyklų bei suaugusiųjų švietimo
organizacijų darbuotojai – visi turi galimybę įgyti mokymosi
ar profesinės patirties kitoje šalyje. Programa „Erasmus+”
finansuoja įvairaus pobūdžio ir trukmės mobilumą: nuo kelių
dienų profesinių vizitų iki vienerių metų studijų užsienyje.

„Erasmus+“ mobilumas mokymosi
tikslais Lietuvoje 2019 m.
Pagal 2019 m. mobilumo sutartis
finansuojama:.

9,7
21,5

tūkst.
dalyvių

12 % daugiau
nei 2018 m.

Šių dalyvių mobilumo biudžetas:

mln.
eurų

3,6 tūkst.

studentų

15 % daugiau
nei 2018 m.
2,6 tūkst.

dėstytojų*
1,8 tūkst.

mokinių

Aukštajam
mokslui

0,8 tūkst.
mokytojų*

63 %
Profesiniam
mokymui

28 %

Bendrajam
ugdymui

7%

0,2 tūkst.
dalyvių

Suaugusiųjų
švietimui

* Ir administracijos darbuotojų.

Mobilumo poreikio patenkinimas 2019 m.:
Finansuojamų dalyvių skaičiaus procentinė
dalis nuo pateiktose paraiškose nurodyto
dalyvių skaičiaus. Poreikio patenkinimas
priklauso nuo paraiškų kokybės ir
mobilumo biudžeto.

2%

42%

Mobilumo paraiškų skaičius 2019
Aukštojo mokslo

60

5

Profesinio mokymo

58

14

Bendrojo ugdymo
Suaugusiųjų švietimo

Projektų rezultatai 2018 m.:
Daugiau nei 95 % apklaustų 2018 m. mobilumo dalyvių
teigia, kad po laikotarpio užsienyje pagerėjo jų įgūdžiai,
užsienio kalbos žinios ir konkurencingumas darbo rinkoje.
Mobilumo patirtis 2018 m. 97 % respondentų buvo labai
teigiama arba teigiama.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

0,6 tūkst.
mokytojų*

Finansuotos paraiškos

64
22

54

18
Nefinansuotos paraiškos
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Europos mokyklos –
Lietuvos mokykloms

Ugdymo įstaigos – nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo –
gali dalyvauti mokyklų mainų projektuose. Programa
„Erasmus+” finansuoja mokytojų, mokyklų administracijos
darbuotojų ir mokinių tarptautinius mainus, tarptautinius
susitikimus, bendras mokymosi veiklas ir ugdymo
programos tobulinimo iniciatyvas. Lietuvos mokyklos gali
koordinuoti tokius projektus arba dalyvauti kaip partnerės
užsienio mokyklų projektuose.

„Erasmus+“ mokyklų mainų
partnerystės Lietuvoje 2019 m.

Lietuvos mokyklų mainų projektai, finansuoti
2019 m.:

112
29
3,6

projektų

projektai

32 % daugiau
nei 2018 m.

12 %

Šių 29 projektų biudžetas:

mln. eurų

48 % daugiau
nei 2018 m.

LYGIOS
GALIMYBĖS

1/3
1/2

Lenkija

Prancūzija

11 %

11 %

Populiariausios šalys, pagal
Lietuvos partnerių skaičių

STEM

Vokietija

10 %

11 %

11 %

Italija

Ispanija

Turkija

Vidutiniškai po 5 partnerius

projektų didins STEM
mokymo kokybę ir
patrauklumą.

Šių projektų koordinatoriai pagal
organizaciją:
62 %

Gimnazijos

projektų įtrauks dalyvių,
turinčių specialiųjų
poreikių.

Paraiškos finansuojamos konkursiniu būdu.
Iš gautų 83 paraiškų
finansuotos 29 kokybiškiausios.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

10 %
7%

35 %
Paraiškų teikimo procesas 2019 m.:

Paraiškos sąlygų aiškumas 2019 m.:
Remiantis paraiškų teikėjų apklausa,
paraiškos sąlygos yra labai aiškios arba
aiškios 98 % respondentų.

Pagrindinės mokyklos
Darželiai

Finansuotų paraiškų dalis 2019 m.:

21 %

Progimnazijos

98 %

„Gavau atsakymus į visus rūpimus klausimus
labai operatyviai ir tiksliai. Ypač dalykiškai buvo
suorganizuoti informaciniai seminarai.“
KA229 paraiškos teikėjas
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Valstybinių
stipendijų programa
Valstybinių stipendijų programa, tai LR valstybės paramos programa skirta remti Lietuvos
Respublikos piliečių studijų ir akademinį mobilumą bei atvykstančių užsieniečių bei
užsienio lietuvių studijų Lietuvoje mobilumą ir lituanistinį švietimą. Švietimo mainų
paramos fondas administruoja šią veiklą ir pristato 2019 metų rezultatus.

Bendra apžvalga
Administruojamos veiklos 2019 m.
Atvykstantys
programos dalyviai

Išvykstantys
programos dalyviai

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai
užsieniečiams ir užsienio lietuviams

Kelionės išmokos, išvykstantiems pagal
užsienio šalių valstybines mobilumo
programas

Parama užsienio dėstytojų vizitams Lietuvos
aukštosiose mokyklose

Dalinės doktorantūros studijos tarptautinį
pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių
universitetuose

Užsieniečių II-osios pakopos studijos
Lietuvoje

Praktikos lituanistinėse mokyklose,
lituanistikos centruose ir lietuvių
bendruomenėse

Įvairių studijų krypčių dalinės ir lituanistinės
studijos
Intensyvios neformalios lituanistinės studijos
mokytojams

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI
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Gautos

1000
800

Finansuotos
878

806

684
„Manau, kad „Kinijos studijų“ įrašas mano
gyvenimo aprašyme gerokai sudomins
bet kurį darbdavį, uoliai kibau į studijas ir
nepraleidau nei vienos galimybės įgauti
naujos patirties.“

600

422

398

373

400
200
0

2017

2018

M. Česnavičius

2019

Dalinės studijos Kinijoje

Gautos ir finansuotos paraiškos
2017–2019 m. periodu

„Manau, kad vienas iš labai svarbių tikslų
šios praktikos metu buvo skleisti ir
puoselėti lietuvybę kitame pasaulio
krašte.“

„Pastaruosius tris mėnesius mane lydėjo nuostabūs ir
įkvepiantys žmonės. Trijų mėnesių praktika
San Francisko šeštadieninėje lituanistinėje
mokykloje „Genys“ buvo daugiau nei praktika, daugiau nei
kelionė. Tai buvo trys mėnesiai aukščiau žemės.“

V. Kavaliauskaitė
Atliko praktiką lituanistinėje
mokykloje Argentinoje

I. Kazakauskaitė
Praktika JAV

Panaudotos lėšos 2019 m.
Veikla

Mobilumo
dalyvių skaičius

Panaudota lėšų,
Eur

Intensyvios neformalios lituanistinės studijos mokytojams

36

30 554,39

Įvairių studijų krypčių dalinės ir lituanistinės studijos

64

126 057,65

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai užsieniečiams ir užsienio lietuviams

194

247 744,48

Užsieniečių II-osios pakopos studijos Lietuvoje

163

639 085,79

Parama užsienio dėstytojų vizitams Lietuvos aukštosiose mokyklose

78

208 840,25

„Fulbright“ programa

5

3 276,00

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos

9

4 428,00

Šveicarijos Vyriausybės stipendijos

1

165,00

Dalinės doktorantūros studijos tarptautinį pripažinimą pelniusiuose
užsienio valstybių universitetuose

8

30 689,69

Iš viso, Eur

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

558

1 290 841,25
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Parama išvykstantiems
60

Gautos

55

Finansuotos

52

5

50

9

40

34

30

27

24

8

24

20

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos
Dalinės doktorantūros studijos tarptautinį pripažinimą
pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose
„Fulbright“ programa

10

0

1

2017

2018

2019

Gautos ir finansuotos išvykstančiųjų
paraiškos 2017–2019 m. periodu

Šveicarijos Vyriausybės stipendijos

Finansuotos paraiškos pagal veiklas 2019 m.

Parama atvykstantiems

36
40

144

Gautos

1000

Finansuotos
50

826
800

751
657
78

600

400

349

398

364

50

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai
užsieniečiams ir užsienio lietuviams
Parama užsienio dėstytojų vizitams Lietuvos
aukštosiose mokyklose
Užsieniečių II-osios pakopos studijos Lietuvoje
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Lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai
užsieniečiams ir užsienio lietuviams
0

2017

2018

2019

Gautos ir finansuotos atvykstančiųjų
paraiškos 2017–2019 m. periodu
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Įvairių studijų krypčių dalinės ir lituanistinės studijos
Intensyvios neformalios lituanistinės studijos
mokytojams

Finansuotos paraiškos pagal veiklas 2019 m.
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Sporto rėmimo
fondas
Didžiausias pokytis mūsų organizacijai 2019 metais – Sporto rėmimo fondo lėšomis remiamų
sporto projektų administravimas. Nuo metų pradžios valstybės sporto politiką formuoti,
koordinuoti ir įgyvendinti ėmėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Seimui priėmus naująjį Kūno
kultūros ir sporto įstatymą, jame nuamatyta daugiau dėmesio skirti visuomenės fizinio aktyvumo
skatinimui ir didelio meistriškumo sportui.
Sporto projektai pradėti finansuoti per Sporto rėmimo fondą (anksčiau buvusį Kūno kultūros ir
sporto rėmimo fondą) – lėšos skiriamos fizinio aktyvumo ir fizinio aktyvumo plėtrą skatinančiomis
veiklomis, sporto renginių organizavimui, sportinio inventoriaus ir įrangos įsigijimui, kvalifikacijos
tobulinimui, esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.
Projektus, susijusius su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu, administruoja viešoji
įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Likusias veiklas dalinai administruoti pavesta
Švietimo mainų paramos fondui. Tiesa, ne visas administravimo funkcijas perėmėme iš karto,
atlikome tik ministerijos pavestus darbus.

Sporto rėmimo fondui 2019 metais
buvo skirta beveik 12 mln eurų. Ne
mažiau kaip 10 proc. Sporto rėmimo
fondo lėšų skirta neįgaliųjų sporto
plėtrą skatinantiems projektams
įgyvendinti.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

Pirmasis įvykęs kvietimas teikti
paraiškas 2019 m. sulaukė rekordinio
skaičiaus – pateiktos net 1237
paraiškos sporto veikloms organizuoti.
Šiemet paraiškų teikimo konkurse
nauja buvo tai, kad sporto projektų
finansavimui iš valstybės biudžeto
paraiškas pirmą kartą galėjo teikti ne
tik nevyriausybinės, bet ir kitos
organizacijos, kiti juridiniai asmenys.
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1237

Pateiktos paraiškos

11 866 000 Eur
Bendras SRF visų veiklų biudžetas

1053

Tinkamos paraiškos,
atitikusios paraiškų
administracinės
atitikties tinkamumo
vertinimą

362

Bendras finansuotų
projektų skaičius

352

Finansuoti projektai,
kuriuos administruoja
ŠMPF

27

10 679 000 Eur
Bendras SRF 4 sričių, kurias dalinai
administruoja ŠMPF, biudžetas

2019 m. pasibaigė
27 projektai

Statistika apie projektus:
www.smpf.lt/lt/skelbiame-sporto-remimo-fondofinansuojamu-2019-m-kvietimo-sporto-projektu
-finansiniai-ir-statistiniai-duomenys/

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI
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„Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.“
(TAPK 2) projektas
Projekto trukmė 2016-08-18–2021-04-18
Biudžetas – 2 191 662,00 EUR
Interneto puslapis: www.tapk.lt

2019 m. vasarą TAPK projektas
dalinai finansavo 18 skirtingų
stovyklų programų aštuoniolikoje
Lietuvos savivaldybių.
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2785
285

Savivaldybės, kuriose vyko TAPK remiamos
vasaros stovyklos:

Mažeikių r.

Vasaros stovyklose dalyvavo
2785 vaikai, iš jų – 285 vaikai
iš socialiai remiamų šeimų.

Akmenės r.

Rokiškio r.

Palangos m.

Akmenės r.
Alytaus r.
Kalvarijos
Kauno r.
Kelmės r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Kupiškio r.
Mažeikių r.

Molėtų r.
Neringos
Palangos m.
Panevėžio r.
Panevėžio m.
Rokiškio r.
Ukmergės r.
Varėnos r.
Zarasų r.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

Panevėžio m.
Klaipėdos

Klaipėdos r.

Kupiškio r.
Zarasų r.

Kelmės r.
Panevėžio r.

Neringos s.
Ukmergės r.

Molėtų r.

Kauno r.

Kalvarijos

Alytaus r.
Varėnos r.
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Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra
(Study in LT)
Projekto trukmė 2016-12-30–2023-09-01
Biudžetas – 13 725 301,85 EUR
Interneto puslapis: www.studyin.lt

2019 m. veiklos
rezultatai
Mobilumai, remiami projekto lėšomis:

35

Galiojančios sutartys su:

17
galiojančios sutartys dėl
Erasmus+ mobilumų su
mokslo ir studijų institucijomis

Pristatyti užsienio
studentų pasitenkinimo
tyrimo rezultatai

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

kolegijų

18

897

universitetų

Deklaruoti 897 studentų
mobilumai.

Surengti mokymai Lietuvos
aukštojo mokslo institucijų
tarptautinių ryšių
koordinatoriams

20

14

VALSTYBIŲ

11

DALYVAVIMŲ
PARODOSE

7

SURENGTI
VIZITAI

5

SUSITIKIMAI SU
LR AMBASADŲ ATSTOVAIS

3

SUSITIKIMAI SU LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖMIS

POPULIARIAUSIOS
MOBILUMŲ KRYPTYS ES
Ispanija,
Portugalija,
Italija,
Vokietija,
Čekija

6077
FACEBOOK
PASKYROS SEKĖJAI

POPULIARIAUSIOS
KRYPTYS NE ES
Gruzija,
Turkija,
Ukraina,
Pietų Korėja

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

68 847
503 089

STUDYIN.LT LANKYTOJAI
PER METUS PERŽIŪRĖJO
SVETAINĖS PUSLAPIUS
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Profesinio
mokymo ir suaugusiųjų švietimo
sistemos tarptautiškumo plėtra
Projekto vykdytojas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Projekto partneriai: Švietimo mainų paramos fondas, Tęstinio mokymo centrų asociacija,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Projekto trukmė 2018-05-31–2021-05-31
Biudžetas – 42 052,00 EUR (ŠMPF administruojamo projekto dalies)
Projekto metu organizuojamos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų
pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į užsienį bei
užsienio ekspertų vizitai į Lietuvą. Šių priemonių dėka bus padidintas profesinio mokymo
ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumas ir jos dalyvių tarptautinis mobilumas.

Švietimo mainų paramos fondas projekte yra
partneriai ir atsakingas už vieno iš projekto
uždavinių – Lietuvos profesinio mokymo ir
suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo
strategijos bei priemonių plano parengimo
įgyvendinimą. Sudarius sutartį su „Smart
Continent LT“ buvo analizuojama Lietuvos bei
užsienio šalių Airijos, Danijos, Suomijos bei
Austrijos tarptautiškumo patirtis, atlikti
interviu su Lietuvos bei užsienio profesinio
mokymo ir suaugusiųjų švietimo atstovais,
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organizuotos grupinės diskusijos, kuriose
diskutuota dėl rekomendacijų ir siūlymų,
siekiant didinti Lietuvos profesinio mokymo ir
suaugusiųjų švietimo tarptautiškumą.
Strategijos projektas turėtų tapti pagrindu
nacionaliniams profesinio mokymo ir
suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros
dokumentams rengti.
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„Epale“
projektas
Projekto trukmė 2019 01 01–2020 12 31
Biudžetas – 242 875,00 EUR
Interneto puslapis: https://ec.europa.eu/epale/lt
„Epale“ – tai elektroninė platforma, vienijanti visos Europos Sąjungos suaugusiųjų švietėjus ir
ne tik. Ji atvira andragogams, lektoriams, savanoriams, taip pat politikos formuotojams,
mokslininkams ir dėstytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje visoje Europos
Sąjungoje.

Veiklos rezultatai
343

12

14

13 000

„Epale“ platformoje paskelbti
343 skirtingo turinio tekstai.
Surengta 12 renginių
(konferencijų, seminarų ir
susitikimų).
„Epale“ andragogo sertifikatai
suteikiami 14 geriausių
„Epale“ suaugusiųjų švietėjų.
Aktyvus ir labai populiarus
lietuviškas „Epale“ Facebook
puslapis, turintis daugiau nei
13 tūkst. sekėjų.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

50

6

Išversta 50 šaltinių (straipsniai,
metodinė medžiaga, nukreipimo
puslapiai, tinklaraščių įrašai ir
informaciniai
biuleteniai).
Buvo sukurti 6 vaizdo įrašai
„Epale“ vartotojams. Trumpi
vaizdo įrašai buvo naudojami
skatinti įvairias platformos
galimybes ir parodyti
paprasčiausius platformos
naudojimo būdus.
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100

Labai džiaugiamės „Epale“
konferencija „Savivaldus
mokymasis suaugusiųjų
švietimui“ tema, įtraukiant
neįgalių asmenų mokymąsi.
Konferencijoje sulaukėme virš
100 dalyvių.

2

Visus metus „Epale“ projektas
bendradarbiavo su filosofu
Kristupu Saboliumi. Buvo
surengti du susitikimai –
paskaitos suaugusiųjų švietėjų
bendruomenei, kurios buvo
prieinamos ir viešai
visuomenei.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI
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„Euroguidance“
projektas
Projekto trukmė 2018 01 01–2020 12 31
Biudžetas – 228 803,00 EUR
Interneto puslapis: www.euroguidance.lt

Veiklos rezultatai
1.

2019 m. pavasarį projekte
„Euroguidance“ veiklą pradėjo 5
ekspertai. Jie organizavo paskaitas,
seminarus, praktinius mokymus, rašė
straipsnius, rengė metodinę
medžiagą, teikė konsultacijas karjeros
ugdymo tema bei kitais būdais
dalinosi savo žiniomis bei įgūdžiais su
ugdymo karjerai konsultantais,
dirbančiais bendrojo ugdymo bei
profesinio mokymo institucijose.
Daugiau apie ekspertus:
http://www.euroguidance.lt/naujienos/pri
e-projekto-euroguidance-prisijunge-5-ek
spertai
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2.

„Euroguidance“ projektas,
bendradarbiaudamas su „Europass“
projektu, surengė patirčių
pasidalinimo konferenciją, skirtą
karjeros specialistams „Kaip su
mokiniais kalbėti apie karjeros
pasirinkimą“.
Renginyje dalyvavo per 100 dalyvių,
renginys buvo transliuojamas gyvai.
Renginyje tuo pačiu pavadinimu
pristatyta metodinė priemonė
karjeros specialistams.
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3.

Džiaugiamės gražia „Euroguidance“ ir
TAPK projekto draugyste! Rugpjūčio
mėn. „Euroguidance“ ekspertai
lankėsi 5 TAPK stovyklose, bendravo
su vaikais, organizavo profesijų
viktorinas, darė pranešimus,
konsultavo individualiai ir taip
paįvairino stovyklų programas, įnešė į
jas profesinio orientavimo aspektą.
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4.

„Euroguidance“ projektas dalyvavo
Baltijos kelio minėjimo renginiuose ir
kvietė Vilniaus miesto gyventojus ir
svečius užsukti pasikonsultuoti,
dalyvauti 3D dirbtuvėse ir dalyvauti
viktorinose. „Euroguidance“ ekspertės
psichologė Sigita Novikovienė ir Utenos
jaunimo užimtumo skyriaus vedėja
Virginija Jaruševičiūtė teikė nemokamas
konsultacijas jaunimui apie profesijos
pasirinkimą.
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„Europass“
projektas
Projekto trukmė 2018-01-01–2020-12-31
Biudžetas – 288 800,00 EUR
Interneto puslapis: www.europass.lt

Veiklos rezultatai
1.

Pasirašyti bendradarbiavimo
susitarimai:
Lietuvos
karjeros
specialistų
asociacija

„Europass“ lektorės
Rasos Jusionytės
sėkminga veikla.

Lietuvos
moksleivių
sąjunga

Sutartas bendradarbiavimas
atskirose „Europass“
projekto veiklose
Eurodesk
Lietuva

2.

ESN Lietuva

(Erasmus
Student Network)

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI

14 paskaitų
mokiniams karjeros temomis
Apie1500
įtrauktų moksleivių
Sklaida mokyklų tinklapiuose,
regioninėje spaudoje, Facebook,
Instagram
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3.

Sukurti dar
šeši istoriniai CV:
www.istoriniaicv.lt/lt

4.

5.

Atnaujintas europass.lt puslapis

Sėkmingas bendradarbiavimas su
„Euroguidance“ projektu. 2019 m.
gegužės mėnesį „Europasss“ kartu su
„Euroguidance“ projektu ir Lietuvos
karjeros specialistų asociacija surengė
konferenciją, skirtą karjeros
specialistams „Kaip su mokiniais
kalbėti apie karjeros pasirinkimą“.
Konferencijos metu buvo pristatyta
nauja metodinė priemonė tuo pačiu
pavadinimu „Kaip su mokiniais kalbėti
apie karjeros pasirinkimą“.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI
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Nacionaliniai
ECVET ekspertai
angl. ECVET national team
Projekto trukmė 2019 01 01–2019 12 31
Biudžetas – 29 889,00 EUR
Interneto puslapis: www.smpf.lt/ecvet

Veiklos ir
rezultatai:
Geresnis žinomumas apie ECVET
taikymo naudą tarp profesinio mokymo
institucijų ir kitų suinteresuotų šalių.
Pagerintas ECVET elementų naudojimas
Lietuvos profesinio mokymo
institucijose.
Įgyvendintos profesinio mokymo
institucijų konsultacijos dėl ECVET
taikymo.

Publikuoti 2 naujienlaiškiai, 6
straipsniai.
Parengtas „Kompetencijų pripažinimo
vadovas“.
Glaudesnis suinteresuotų šalių
bendradarbiavimas įgyvendinant
projektą ECVET Lietuvoje.

Organizuoti 3 seminarai, skirti ECVET
principams įgyvendinti, įskaitant
ilgalaikio mobilumo organizavimą.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ REZULTATAI
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„eTwinning“
projektas
Projekto trukmė 2019-01-01–2020-12-31
Biudžetas – 497 805,00 EUR
Interneto puslapis: www.etwinning.lt
„eTwinning“ projekto tikslas – plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje,
sudarant galimybes visoms mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir Lietuvos
mokyklomis.

Augantis „eTwinning“ projektuose
dalyvaujančių institucijų ir asmenų skaičius

85,8 %

- užsiregistravusių vartotojų
dalyvavo projektuose 2019 m.

72

pedagogai kėlė
kvalifikaciją
užsienyje 2019 m.
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Didžiuojamės nuolat augančia „eTwinning
Lietuva“ Facebook bendruomene

2019 m. gauta daug nacionalinių, europinių
kokybės ženklelių ir europinių prizų:
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Nacionalinius kokybės ženklelius
(gauna mokytojai)

6850

6486

114
Europinių kokybės ženklelių
(gauna mokytojai iš 50 Lietuvos
ugdymo įstaigų)
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5500

„eTwinning Lietuva“ Facebook sekėjai, 2019 m.

13

„eTwinning“ mokykla ženklelių
(gauna mokykla)

net

4

europinius prizus
(iš viso šiemet buvo apdovanoti
16 geriausių Europos mokytojų
vykdytų „eTwinning“ projektų)
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Surengti 35 regioniniai seminarai ir
24 webinarai.

72 Lietuvos mokytojai dalyvavo
tarptautiniuose profesinio tobulėjimo
renginiuose, organizuotuose „eTwinning“
tinkle.

Bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo
ir sporto ministerija bei programa
„Erasmus+“ buvo surengta bendra
nacionalinė sinergijos konferencija
mokytojams.

Nacionalinis konkursas „Geriausia
Lietuvos eTwinning mokykla“ buvo
organizuotas 2019 m., Siekiant išrinkti ir
apdovanoti geriausius „eTwinning“
projektus ir aktyviausias mokyklas.
Apdovanojimo dalis – kvietimas
dalyvauti metinėje mokinių stovykloje.

Lietuva – sėkmingo „eTwinning“
iniciatyvos mokytojų rengimo
institucijoms (TTI) įgyvendinimo
pavyzdys. Nepertraukiamo ambasadorių
palaikymo dėka TTI dėstytojai ir (arba)
studentai išsiskiria Europoje sukurtų
projektų ir dalyvių skaičiais.
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„Nordplus“
programa
Programos laikotarpis 2018–2022 metai
Interneto puslapis: www.nordplus.lt
Tai Šiaurės ministrų tarybos programa, skirta Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui
švietimo srityje. Programa „Nordplus“ siūlo įvairias veiklas ikimokyklinio ugdymo institucijoms,
mokykloms, aukštosioms mokykloms ir suaugusiųjų švietimo institucijoms

Veiklos rezultatai
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Lietuvos švietimo institucijų koordinuojamų pateiktų paraiškų skaičius 2018 m. ir 2019 m.
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Bendras gautų ir finansuotų paraiškų skaičius 2019 m.
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Sklaida ir vidinės iniciatyvos
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Švietimo mainų paramos fondas
administruoja:

Studyin.lt
Europass.lt
Erasmus-plius.lt

8

interneto
svetaines

Smpf.lt
Euroguidance.lt
Stipendijos.lt

6

TAPK.lt

socialinių tinklų
profilius

eTwinning.lt
-20 %

-10 %

0%

10 %

20 %

ŠMPF valdomų interneto svetainių
lankomumas 2019 m.

514
6077
158

530
9178
43

Study in Lithuania

Erasmus+ Lietuva

1473
7672
137

692
5914
147

eTwinning Lietuva

Europass LT

47
3076
67
Euroguidance Lietuva

naujų prenumeratorių skaičius

1709
12 790
134
Suagusiųjų švietimo
profesionalų bendruomenė
(EPALE)

prenumeratorių skaičius, iš viso

paskelbtos žinutės per metus

ŠMPF valdomų Facebook projektų profilių duomenys 2019 m.
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30 %

Didžiuojamės mūsų organizacijoje
veikiančia „EKO grupe“, kurios
tikslas – skatinti, puoselėti tvarų
požiūrį į mus supančią aplinką.
„Eko grupė“ susiformavo ir
pradėjo veikti tik 2019 metais,
tačiau nuveiktų darbų ir inicijuotų
iniciatyvų gausa kviečia didžiuotis.

Fondo darbuotojai pradėjo rūšiuoti.
„Eko grupė“ parengė bei pristatė
tvaraus vartojimo fonde strategiją.
Priimtas sprendimas naudoti
elektronines renginių vertinimo
formas.
Planuojant 2020 m. veiklas (pvz.,
leidinius, gaminius) atsižvelgta į
tvarumo strategiją.
2019 m. rudenį įgyvendintos
„panaudok atsakingai“ akcijos –
pakartotiniam naudojimui rinkti
džinsai perduoti į „Denim Diares“,
kolegų puodeliai perduoti įvairioms
NVO, dėvėta tekstilė perduota gyvūnų
prieglaudai „SOS gyvūnai“.
Eko grupė inicijavo paskaitas tvarumo
temomis: „Atlieka ar resursas”, vyko
Ulijonos Kaklauskaitės paskaita
„Intriguojanti sveikata: Rytų išmintis
vakarietiškoje kasdienybėje“.
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Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2, 03106 Vilnius
Tel. (8 5) 2610592, faksas (8 5) 2497137
El. paštas info@smpf.lt
www.smpf.lt

Vilnius 2019

