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Švietimo mainų
paramos fondo
veikla
2020 m.
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Švietimo mainų
paramos fondo
veikla

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 antrus metus fondas administruoja
ir Sporto rėmimo fondo projektus. Jais
siekiama didinti Lietuvos gyventojų fizinį
aktyvumą ir socialinę integraciją.

Pagrindinės fondo atsakomybės:
• Informuoti ir konsultuoti apie administruojamų
programų bei projektų įgyvendinimą;

Organizacijos, su kuriomis
fondas glaudžiai bendradarbiauja:
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos;

• Skelbti konkursus paraiškoms teikti, organizuoti
paraiškų vertinimą ir atranką;

• Bendrojo ugdymo mokyklos;

• Sudaryti sutartis dėl projektų finansavimo
bei pervesti atitinkamą finansavimą projektų
vykdytojams ar programų dalyviams;

• Aukštosios mokyklos;

• Prižiūrėti ir užtikrinti sklandų programų ir
projektų įgyvendinimą;
• Stebėti, analizuoti ir viešinti programų ir
projektų rezultatus, atsiskaityti suinteresuotoms
institucijoms;

• Profesinės mokyklos;
• Suaugusiųjų švietimo organizacijos;
• Verslo ir nevyriausybinės organizacijos;
• Vietos savivaldos ir valstybės institucijos.

• Inicijuoti ir įgyvendinti kitus aktualius projektus
ar veiklas.

Pagrindinės Fondą
finansuojančios institucijos:
• Europos Komisija;
• Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
• Šiaurės ministrų taryba.
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Švietimo mainų
paramos fondo
veikla

ŠMPF per 14 veiklos metų
užsitarnavo 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.
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Švietimo mainų
paramos fondo
veikla

VIZIJA

VERTYBĖS

Tarptautinė
švietimo patirtis
– kiekvienam
Lietuvoje.

Profesionalumas,
pozityvumas,
įsitraukimas ir
bendradarbiavimas.
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Organizacijos
veiklos planas ir
įgyvendinimas
2020 m.
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Organizacijos veiklos planas ir įgyvendinimas
1.

Europos Komisijos programa Erasmus+

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

1.1.

2016 m. sutarties vykdymas

Ne mažiau kaip 99 proc. užskaitytų dotacijų lėšų.

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

pasiekta: 2020 m. buvo užbaigti 3 paskutiniai BU KA219 projektai. Įskaityta 99,70 proc. deklaruotų lėšų.

1.2.

2017 m. sutarties vykdymas

Patikrinta 100 proc. tarpinių ataskaitų.

Pagal EK Programos vadovą.

pasiekta: 100 proc. ataskaitų patikrinta.

1.3.

2018 m. sutarties vykdymas

Sudaryta 100 proc. dotacijų sutarčių.

Iki 2020 m. lapkričio 30 d.

pasiekta: Sukontraktuota 100 proc. pradinės dotacijos pagal poreikį finansuotose paraiškose.

1.4.

2019 m. sutarties vykdymas

100 proc. dotacijų paskyrimas.

Iki 2020 m. gruodžio 30 d.

pasiekta: paskirta 100 proc. dotacijoms skirtų lėšų.

1.5

2019 m. ir 2020 m. sutarčių vykdymas

2019 m. ataskaitos pateikimas ŠMSM ir EK.

ŠMSM – iki 2020 m. sausio 10 d.
EK – iki 2020 m. vasario 15 d.

įgyvendinta: ŠMSM ataskaitos dėl VB lėšų pateiktos 2020-01-31.
Erasmus ataskaita pateikta EK 2020-02-14.

1.6.

2021 m. darbo programa

2021 m. darbo programa pateikta ŠMSM ir EK.

Iki 2020 m. lapkričio 15 d.

įgyvendinta: dėl COVID-19 pandemijos 2021 m. Erasmus+ darbo programos pateikimo terminas
buvo pratęstas iki gruodžio 1 d. Darbo programa pateikta 2020-11-27.

1.7.

Paraiškų atrankos komisijos

Atrankos komisijų (min. 6) darbo organizavimas
pagal EK reikalavimus.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta: PMSŠ – 2 posėdžiai, BU – 2 posėdžiai, AMS – 5 posėdžiai.

1.8.

Finansuotų projektų monitoringas:
monitoringo vizitai ir patikros vietoje,
monitoringo seminarai dotacijų gavėjams, projektų tarpinių arba galutinėms
ataskaitoms teikti

Monitoringo veiklų vykdymas pagal EK reikalavimus.
Ne mažiau kaip 4 monitoringo seminarai,
5 vebinarai.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta/viršyta: 4 nuotoliniai KA1 „Start up“ monitoringo seminarai 2020 m. dotacijų gavėjams (PM, SŠ, AMS ir BU);
1 nuotolinis seminaras KA1 galutinėms ataskaitoms teikti (BU ir SŠ). 2 nuotoliniai „Start up“ monitoringo seminarai 2020 m.
strateginėms partnerystėms; 2 monitoringo seminarai KA2 dėl galutinių ir tarpinių ataskaitų rengimo; 1 teminio monitoringo
seminaras įgyvendinamiems KA2 projektams. 1 KA1 (EK, VB, ESF lėšomis finansuotų), KA2 ir Valstybinių stipendijų programos
projektų monitoringo konferencija (AMS)

1.9.

Tyrimai, analizės, apklausos

Ne mažiau kaip 10.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta/viršyta:
1 tyrimas: „Programos Erasmus+ suaugusiųjų švietimo sektoriaus
tarptautinio mobilumo poveikis, rezultatyvumas ir tinkamumas“.
10 apklausų: 1. Ar Erasmus+ TBV yra veiksminga (2020-05-18); 2. KA1 2020 m. paraiškų teikėjų apklausa (2020-04-02);
3. KA1 2020 m. paraiškų vertintojų apklausa (2020-10-29); 4. KA2 2020 m. paraiškų teikėjų apklausa (2020-06-03); 5. KA2
2020 m. paraiškų vertintojų apklausa (2020-11-11); 6. KA120 paraiškų teikėjų apklausa (2020-11-23); 7. KA1 2018–2020 m.
dotacijos gavėjų apklausa, siekiant išsiaiškinti išvykusių mobilumo dalyvių skaičius prasidėjus pandemijai (2020-03-20) (AMS);
8. KA1 2018–2020 m. dotacijos gavėjų apklausa, siekiant išsiaiškinti išvykusių mobilumo dalyvių skaičius prasidėjus pademijai
(2020-03-26) (AMS); 9. Apklausa „2018–2020 m. Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų mobilumo projektų įgyvendinimas COVID-19 kontekste“ (2020-05-26) (AMS); 10. Profesinio mokymo mobilumo projektų apklausa siekiant išsiaiškinti PM
dotacijų gavėjų pasirengimą organizuoti mišrų mobilumą.

1.10.

EK ir ŠMSM auditai

Nė vieno pažeidimo dėl EK ir ŠMSM reikalavimų
nesilaikymo.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

pasiekta:
1. 2020-04-02 gautoje 2019 m. Erasmus+ ataskaitos EK audito, atlikto UAB „Provisus“,
išvadoje nėra nė vienos kritinės pastabos;
2. 2020-05-14 gauta besąlyginė audito išvada iš UAB „Ekonominė nauda“, kurioje nėra nė vienos kritinės pastabos.
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Organizacijos veiklos planas ir įgyvendinimas
2.

Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

2.1.

2019 m. sutarties vykdymas

2019 m. ataskaita pateikta ŠMT.

Iki 2020 m. vasario 15 d.

pasiekta: ataskaita pateikta 2020-02-14.

2.2.

2019 m. ataskaitos auditas

Nė vienos kritinės pastabos audito ataskaitoje.

Iki 2020 m. vasario 15 d.

pasiekta: 2020-02-14 gauta besąlyginė audito išvada iš UAB „Tezaurus auditas“, kurioje nėra nė vienos kritinės pastabos.

2.3.

2020 m. sutarties vykdymas

Ne mažiau kaip 3 proc. išaugęs
paraiškų skaičius „Nordplus Higher Education“ ir
„Nordplus Horizontal“;

Iki 2020 m. vasario 4 d.

pasiekta: 49 proc. išaugęs paraiškų skaičius „Nordplus Higher Education“ ir „Nordplus Horizontal“;
57 proc. išaugęs naujų organizacijų skaičius „Nordplus Junior“ ir „Nordplus Adult“ paprogramėse;
gautos 2 „Nordplus Languages“ paraiškos.

10 proc. išaugęs naujų organizacijų skaičius
„Nordplus Junior“ ir „Nordplus Adult“
paprogramėse;
Gautos ne mažiau kaip 2
„Nordplus Languages“ paraiškos.
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Organizacijos veiklos planas ir įgyvendinimas
3.

Europos Komisijos projektų administravimas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

3.1.

„eTwinning“ 2019–2020 m. sutarties
vykdymas

Tarpinė ataskaita pateikta EK.

Iki 2020 m. vasario 29 d.

įgyvendinta

3.2.

„eTwinning“ 2019–2020 m. sutarties
vykdymas

Ne mažiau kaip 40 proc. naujų platformos vartotojų įsitrauks į projektus; ne mažiau kaip 80 proc.
užsiregistravusių vartotojų teks po vieną projektą;
ne mažiau kaip 20 proc. užregistruotų projektų bus
suteiktas NKŽ.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

pasiekta/viršyta: 46,61 proc. naujų platformos vartotojų įsitraukė į projektus; 84,37 proc. užsiregistravusių vartotojų teko po
vieną projektą; 22,76 proc. užregistruotų projektų suteiktas NKŽ.

3.3.

„Europass“ 2018–2020 m. sutarties
vykdymas

5 proc. padidėjęs užpildytų „Europass CV“ skaičius;
organizuotas naujos „Europass“ platformos
pristatymas darbdavių atstovams.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

pasiekta/viršyta: 1. Rodiklis pakeistas 2020-07-01 EK nutraukus ankstesnės paltformos veikimą ir netekus duomenų šaltinio.
Naujas tikslas – ne mažiau nei 135 asmenims suteikti CV rengimo bei darbo pokalbių konsultacijas.
Konsultacijos suteiktos 201 asmeniui.
2. Rodiklis pakeistas „Europass“ platformos viešinimo kompanijos metu: įvairiomis priemonėmis apie
platformą sužinos ne mažiau kaip 300 000 žmonių. Apie platformą įv. viešinimo priemonėmis informuoti 374 236 asmenys.

3.4.

„Euroguidance“ 2018–2020 m.
sutarties vykdymas

Organizuotas karjeros konsultantų kvalifikacijos
tobulinimas (ne mažiau kaip 5 karjeros konsultantai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo pažintiniame
vizite).

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Vizitas atšauktas dėl COVID-19 pandemijos.

3.5

„Epale“ 2019–2020 m. sutarties
vykdymas

Tarpinė ataskaita patiekta EK.

Iki 2020 m. sausio 31 d.

įgyvendinta

3.6.

„Epale“ 2019–2020 m. sutarties
vykdymas

„Epale“ platformos lankytojų įsitraukimas –
ne mažiau kaip 90 įsitraukusių lankytojų per mėnesį.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

pasiekta: „Epale“ platformos lankytojų įsitraukimas – vidutiniškai 92 įsitraukę lankytojai per mėnesį.

3.7.

„ECVET“ 2020 m. sutarties vykdymas

Ne mažiau kaip 15 proc. išaugęs profesinių mokymo
institucijų, kokybiškiau taikančių „ECVET“ elementus,
skaičius.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

pasiekta: 21 proc. išaugęs profesinio mokymo institucijų, kokybiškiau taikančių „ECVET“ elementus, skaičius.

3.8.

EK ir ŠMSM auditai

Nė vieno pažeidimo dėl EK ir
ŠMSM reikalavimų nesilaikymo.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

pasiekta: nenustatytas nė vienas pažeidimas.
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Organizacijos veiklos planas ir įgyvendinimas
4.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyvos

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

4.1.

Aukštojo mokslo sektoriaus
nacionalinės iniciatyvos

1. Įgyvendinta ne mažiau kaip 1700 mobilumų
pagal mobilumo programų veiklas;
2. Įgyvendinti 5 iš dalies finansuojami EK projektai
pagal pasirašytas su EK sutartis ir 1 projektas pagal
pasirašytą sutartį su Šiaurės ministrų taryba;
3. Gautos ne daugiau kaip 5 pagrįstos
apeliacijos iš pareiškėjų.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta iš dalies ( dėl covid-19):
1. Įgyvendinti 1061 mobilumai pagal mobilumo programų veiklas;
2. Įgyvendinti 5 iš dalies finansuojami EK projektai pagal pasirašytas su EK sutartis ir
1 projektas pagal pasirašytą sutartį su Šiaurės ministrų taryba;
3. Gauta 0 pagrįstų apeliacijų iš pareiškėjų.

4.2.

Paraiškų atrankos komisija

TSK darbo organizavimas pagal ŠMSM reikalavimus.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta: suorganizuoti 7 TSK posėdžiai dėl 10 Valstybinių stipendijų programos
konkursų rezultatų tvirtinimo pagal ŠMSM reikalavimus.

5.

Sporto rėmimo fondo administravimas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

5.1.

2019 m. Sporto projektų administravimas

Įvertintos visos pateiktos ataskaitos. Organizuoti
monitoringo vizitai į ne mažiau kaip 15 proc.
įgyvendinamų projektų (2019 m. sutartyje numatyta
20 proc., 2020 m. sutartyje – 10 proc.)

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta: Įvertinta ir vertinama. Organizuota 117 monitoringo vizitų (18,2 proc.).

5.2.

2020 m. kvietimo administravimas

Įvertintos visos pateiktos paraiškos.
Organizuotas sutarčių pasirašymas

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta: Įvertintos 1044 paraiškos. Pasirašytos 356 sutartys.

5.3.

Renginiai

Organizuoti ne mažiau kaip 8 seminarai paraiškų
teikėjams, projektų vykdytojams ir ekspertams.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta/viršyta: Organizuota 10 seminarų paraiškų teikėjams, projektų vykdytojams ir ekspertams.

6.

Europos socialinio fondo projektai: 2 projektų koordinavimas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

6.1.

Rodiklių pasiekimas

100 proc. pasiekti rodikliai.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

100 proc. pasiekti stebėsenos ir fiziniai rodikliai.

6.2.

Lėšų įsisavinimas

100 proc. užskaitytos lėšos;
projekto finansavimo lėšų įsisavinimo
sparta atitinka sutarties sąlygas.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta: 100 proc. įskaitytos lėšos; projekto finansavimo lėšų įsisavinimo sparta atitinka sutarties su ESFA sąlygas.
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Organizacijos veiklos planas ir įgyvendinimas
7.

Veiklos viešinimas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

7.1.

Programų ir projektų viešinimas interneto svetainėse

Organizacijos administruojamų 9 interneto svetainių
aktualumo ir reprezentatyvumo palaikymas. Ne mažiau nei 2 aktualios naujienos per mėnesį kiekvienoje
iš svetainių. Svetainių lankomumo pokytis į teigiamą
pusę min. 2 proc.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta/viršyta: administruojamos 9 interneto svetainės.
Vidutiniškai per mėnesį paskelbtos 4 naujienos.
Svetainių lankomumo rodiklis vidutiniškai išaugo iki 5 proc.

7.2.

Programų ir projektų viešinimas socialiniuose tinkluose

Administruojamos 6 socialinės paskyros. Kiekvienoje paskyroje ne mažiau nei 3 įrašai per savaitę.
„Euroguidance“ projekto socialinės paskyros augimas
min. 10 proc.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta: administruojami 6 socialiniai tinklai; kiekvienoje paskyroje per savaitę publikuojami ne mažiau nei 3 įrašai.
„euroguidance“ socialinės paskyros augimas (2019 m. su 2020 m.):
2020 m.

526 269

2019 m.

113 789
7.3.

7.4.

Informacinės priemonės

Organizacijos ir administruojamų
veiklų viešinimas

Organizuojami informaciniai renginiai –
ne mažiau nei 45 per metus.
Organizuojami internetiniai seminarai –
ne mažiau nei 10 per metus.
Dalyvavimas parodose Lietuvoje ir užsienyje –
ne mažiau kaip 13 per metus.
Leidžiami informaciniai leidiniai (spausdinti ir
elektroniniai) – ne mažiau nei 15.
Rengiamos viešinimo kampanijos –
ne mažiau nei 2.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Publikuota ne mažiau nei 20 straipsnių arba spaudos
pranešimų nacionaliniuose portaluose, BNS spaudos
centre ir pan.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta/viršyta: iš viso suorganizuoti 102 informaciniai renginiai. 94 iš jų – internetiniai seminarai.
Dėl COVID-19 situacijos, fizinės parodos užsienio šalyse (pristatančios Lietuvos aukštąjį mokslą) buvo atšauktos. Buvo suorganizuotos dvi virtualios parodos bei vienas internetinis seminaras. Būtina paminėti, kad organizuojant virtualias parodas užsienio
rinkai gali dalyvauti daug daugiau aukštojo mokslo institucijų bei į vieną parodą „atvykti“ studentai iš kelių šalių. Virtualios
parodos praplečia galimybes.
Taip pat dalyvavome Lietuvoje virtualioje parodoje „Mokykla“.
2020 m. išleisti 35 informaciniai leidiniai.
Organizuotos viešinimo kampanijos:
- Erasmus+ palaikymo kampanija, atskeidžianti darbo patirtį COVID-19 pandemijos metu
- SRF viešinimo kampanija (straipsniai, laida, vaizdo įrašas)
- „Euroguidance“ projekto viešinimo kampanija „Karjeros kodas“
- Virtualių parodų užsienio studentams viešinimo kampanijos
tikslas pasiektas:
- 2 straipsniai apie Erasmus+ programą 15min.lt portale
- 4 straipsniai apie gerąsias Sporto rėmimo fondo projektų patirtis
- 15 BNS spaudos pranešimų
- 4 „Epale“ straipsniai
- 2 „eTwinning“ straipsniai
- 2 „Europass“ straipsniai
- 1 „Euroguidance“ straipsnis
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Organizacijos veiklos planas ir įgyvendinimas
8.

Ekspertų darbo organizavimas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

8.1.

Ekspertų mokymai

Ne mažiau kaip 4 mokymai.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta:
SRF-3 Erasmus+ paraiškų vertinimas – 4: po vieną KA1 ir akreditacijų paraišką (BU, SŠ ir PM),
2 mokymai – KA2 paraiškos (BU, SŠ, PM ir AM).

8.2.

Ekspertų įvertintos paraiškos ir dotacijos gavėjų ataskaitos

Įvertinta 100 proc. programos Erasmus+ visų sektorių paraiškų ir ataskaitų; aukštojo mokslo nacionalinių stipendijų ir paramos prašymų, sporto projektų
paraiškų.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įgyvendinta: įvertinta 100 proc. administruojamų programų paraiškų.

8.3.

Ekspertų grupių darbo organizavimas

Ne mažiau kaip 5 ekspertų grupės.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

„Euroguidance“, „eTwinning“, „Epale“, „ECVET“, „Europass“.

9.

Personalo valdymas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

9.1.

Darbuotojų kaita

Savalaikis naujų darbuotojų priėmimas ir
veiksmingas adaptavimas, matuojamas 100 proc.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

tikslas pasiektas 100 proc.

9.2.

Darbuotojų ugdymas

Organizuota 80 proc. mokymų
plane numatytų mokymų.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įvykdyta/viršyta: metinis mokymų planas įvykdytas 95 proc.
(1 viešųjų pirkimų mokymai perkelti į 2021 m.), organizuoti 3 papildomi plane nenumatyti mokymai.

9.3.

Interesų konfliktų valdymas

Pagal pateiktus duomenis atlikti interesų
prevenciją užtikrinantys veiksmai.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įvykdyta 100 proc.

10.

Infrastruktūros valdymas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

10.1.

Infrastruktūros pritaikymas sporto
paraiškų teikimui

IT infrastruktūra pritaikyta sporto paraiškoms teikti.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

IT infrastruktūra pritaikyta paraiškoms teikti 100 proc.

10.2.

Infrastruktūros tinkamumas

Nė vieno neatkuriamo IT incidento, kurio metu
prarandami daugiau nei 1 darbo dienos duomenys;
nė vieno atvejo, kai dėl infrastruktūros gedimo darbuotojai negali dirbti ilgiau nei 24 val.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įvykdyta 100 proc.
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Organizacijos veiklos planas ir įgyvendinimas
11.

Pirkimų valdymas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

11.1.

Viešųjų pirkimų planas

Laiku ir tinkamai parengtas ir
paviešintas viešųjų pirkimų planas.

Iki 2020 m. kovo 15 d.

įvykdyta 100 proc.

11.2.

Mažos vertės pirkimai iš vieno tiekėjo

Ne daugiau kaip 30 proc. pirkimų vykdyti iš vieno
tiekėjo, kai rinkoje yra daugiau nei vienas tiekėjas.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įvykdyta 100 proc.

12.

Kokybės vadybos sistemos (KVS) valdymas

EIL. NR.

PROGRAMA / VEIKLA

REZULTATAS

TERMINAS

ĮVYKDYMAS

12.1.

KVS priežiūros auditas

Pagal standarto ISO 9001-2015 reikalavimus atlikto
audito rezultatai 100 proc. atitinka reikalavimus.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įvykdyta 100 proc.

12.2.

KVS vidaus auditas

Parengtas ir 100 proc. įgyvendintas KVS vidaus
audito planas.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

įvykdyta 100 proc.
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Organizacijos
struktūra ir
darbuotojai

15

Struktūra

16

Darbuotojų skaičius

Darbuotojai pagal lytį

78

2020.12.31
71

2019.12.31

14 14
10 9

8 8

11 12

13

15

13

13
9

Profesinio mokymo ir
suaugusiųjų švietimo
programų skyrius

Sporto grupė

Bendrojo ugdymo
programų skyrius

Aukštojo mokslo
programų skyrius

Komunikacijos
skyrius

Finansų ir apskaitos
skyrius

Administracija

Bendras darbuotojų
skaičius (ne etatais)

0

Aukščiausio lygio vadovai

Struktūrinio padalinio vadovai

Padalinių darbuotojai

3 moterys

4 moterys
1 vyras

59 moterys
11 vyrų

Darbuotojų mokymo dienų skaičius,
tenkantis vienam darbuotojui per metus (d.d.)
Organizuota 11 išorinių grupinių mokymų darbuo-

2020 m.

tojams (347 dalyviai), 26 darbuotojai dalyvavo

5

individualiuose tiksliniuose mokymuose, įvyko 15
vidinių mokymų ir 12 vidaus renginių / susitikimų

2019 m.

2018 m.

su svečiais.

4

8
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Fondo veiklos
finansiniai
duomenys
2020 m.

18

2020 m. VšĮ Švietimo mainų paramos fondo
biudžetas ir jo panaudojimas pagal finansavimo šaltinius

EK BIUDŽETAS

VALSTYBĖS BIUDŽETAS

ESF PROJEKTŲ
BIUDŽETAS

ŠIAURĖS MINISTRŲ
TARYBOS BIUDŽETAS

IŠ VISO, EUR

DOTACIJŲ SUTARČIŲ SUMA

54 579 783

24 039 838

1 490 000

-

80 109 621

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

477 994

169 497

-

32 861

680 352

VEIKLŲ ADMINISTRAVIMAS

1 526 401

1 006 810

639 384

-

3 172 595

IŠ VISO, EUR

56 584 178

25 216 145

2 129 384

32 861

83 962 568

19

Programų ir
projektų apžvalga
2020 m.

20

Programų ir projektų apžvalga | Erasmus+ programa
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Programų ir projektų apžvalga | Erasmus+ programa
Tarptautinių mainų programa Erasmus+ šiandien puikiai žinoma daugelyje pasaulio šalių, jos žinomumas
peržengė švietimo sampratos ribas, ji tapo
socialiniu reiškiniu.
Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama įtraukiajam švietimui, kad programa pasinaudotų ne tik
sėkmingi žmonės, bet ir tie, kurie turi mažiau fizinių,
finansinių, socialinių ir kitokių galimybių.
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PROGRAMA TURI DU PAGRINDINIUS PROJEKTŲ TIPUS:
Erasmus+ yra Europos Sąjungos (ES)
rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir
tobulėjimo galimybes įvairaus amžiaus,
statuso, profesijų asmenims bei galimybę
įvairioms organizacijoms, įstaigoms,
institucijoms įgyvendinti programos
prioritetus atitinkančius projektus.
Šiuo metu Erasmus+ programa apima visus
švietimo sektorius. Viena programos dalis
taip pat yra skirta jaunimui.

1

Pirmasis – mobilumas mokymosi
tikslais, kai žmonės mokosi, studijuoja
užsienyje, įgyja profesinių žinių ir
praktinės patirties.
Šiais metais baigiasi dar vienas
(2014-2020 m.) programos finansavimo
etapas. Taip pat tai metai, kai didžioji
dalis projektų dėl pasaulį ištikusios pandemijos vykdomi kitaip – per atstumą.

2

Antrasis – bendradarbiavimo projektai,
kai partneriai iš įvairių šalių (mažiausiai
trijų) jungiasi, kad sukurtų inovatyvų intelektinį produktą ar keistųsi gerąja praktika.
Susidūrus su pandemija didžiausias iššūkis
buvo užtikrinti programos tęstinumą. Pradėta iniciatyva Aš stiprus su Erasmus+ paskatino projektų dalyvius dalintis ir gerąja
patirtimi – iš viso sulaukta 25 istorijų apie
tai, kaip sekėsi toliau vykdyti projektus.

Šioje ataskaitoje ne tik apžvelgsime visą
praėjusį etapą, bet ir pakviesime susipažinti, su kokiais iššūkiais programa,
kurios esmė gyvas bendravimas mokantis, keičiantis patirtimi bei pažįstant kitą
kultūrą, susidūrė šiais neįprastais mums
visiems metais.
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Programų
ir projektų
apžvalga
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Programų
ir projektų
apžvalga
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Programų
ir projektų
apžvalga
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Žvilgsnis į ateitį
ir programos poveikį

Nuo 2021-ųjų startuoja naujas programos
Erasmus+ etapas, kuris tęsis septynis metus.
Lyginant su dabartiniu laikotarpiu, numatyta
daugiau lėšų: 2014-2020 m. laikotarpiui visoms
programos veikloms buvo skirta 14,7 mlrd. Eur.
Naujam etapui numatyta 26,5 mlrd. Eur. Ši suma
bus paskirstyta visoms programoje dalyvaujančioms šalims. Naujajame etape siekiama įteisinti
naujus mobilumo tipus.

Mobilumo dalyviams bus skiriama papildoma
parama, jei jie rinksis žalesnes keliavimo formas,
pvz.: ne skrydžius, o keliones žemės transportu
(traukiniais ir pan.).

Pagrindiniai veiklų tipai išlieka: tai yra mobilumo mokymosi tikslais, strateginių partnerysčių
projektai. Bet pačios mobilumo formos keičiasi
– prie fizinio mobilumo prisideda virtualusis ir
mišrusis. Pastaruoju atveju programos vykdytojai gali taikyti tiek fizinį, tiek virtualųjį mobilumą.
Vienas iš naujų programos tikslų yra skatinti
tvaresnį keliavimą, atsisakant nebūtinų kelionių taršiais keliavimo būdais, pvz.: lėktuvais.
Programa Erasmus+ daro tikrai didelį poveikį
švietimo ir darbo su jaunimu sistemoms bei
dalyvaujantiems žmonėms. Bet būdama mobilumo programa, be abejo, prisideda prie klimato kaitos problemos, kadangi vykdo labai daug
kelionių. Dabar tai labai aiškiai įvardinta. Yra
numatytos įvairios priemonės, kaip galėtume
mažinti neigiamą poveikį gamtai.

Programos dalyviai ir organizacijos bus skatinamos taikyti tvaresnius projektų organizavimo būdus. Žaliojo kurso projektams bus teikiama finansavimo pirmenybė.
Kita sritis, kuriai ateinančio programos etapo metu
taip pat bus skiriama daug dėmesio, yra skaitmenizacija. Be žaliojo kurso ir skaitmenizacijos temų
išlieka labai svarbus ir įtraukties bei įvairovės
aspektas.

DAUGIAU INFORMACIJOS:
https://erasmus-plius.lt/statistika/svietimas/
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Formuoti, koordinuoti ir įgyvendinti sporto politiką ėmėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Sporto rėmimo fondą 2019 m. ji pavedė administruoti Švietimo mainų paramos fondui.
Seimui priėmus naująjį Kūno kultūros ir sporto
įstatymą, jame numatyta daugiau dėmesio skirti
visuomenės fizinio aktyvumo skatinimui ir didelio
meistriškumo sportui.
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Sporto projektai pradėti finansuoti per Sporto
rėmimo fondą – lėšos skiriamos fizinio aktyvumo ir fizinio aktyvumo plėtrą skatinančioms veikloms, sporto renginiams organizuoti, sportiniam
inventoriui ir įrangai įsigyti, kvalifikacijai tobulinti,
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 administruoti pavesta Švietimo mainų
paramos fondui.

Finansuojami sporto projektai
pagal veiklos sritis
135
133

64

64
20

133

ATNAUJINTA 2021-01-07
Fizinio aktyvumo veiklos projektai
Sporto įrangos ir inventoriaus
įsigijimo projektai
Sporto renginių organizavimo projektai
Kvalifikacijos tobulinimo projektai

20

Kviečiame susipažinti su 2019 m. ir 2020 m.
įvykusių kvietimų teikti paraiškas rezultatais.

135

Duomenys pateikiami kas ketvirtį.

6 812 642 EUR
3 494 802 EUR

2

52

9

94

0

EU

R

Finansavimo pasiskirstymas sporto
projektams pagal veiklos sritis

3 494 802 EUR

1 EUR
934 10

2 529 940 EUR
934 101 EUR

ATNAUJINTA 2021-01-07

Fizinio aktyvumo veiklos projektai
Sporto įrangos ir inventoriaus
įsigijimo projektai
Sporto renginių organizavimo projektai
Kvalifikacijos tobulinimo projektai

6 812 642 EUR
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2020 m.
finansuoti 352
projektai

Daugiau kaip
70 000 dalyvių
sporto projektuose:

P E R 2 M E T U S , T. Y. 2019–2020 M . F I N A N S U OT I
704 P R OJ E K TA I , K U R I U O S A D M I N I S T R U OJ A Š M P F

38 proc. moterų
62 proc. vyrų
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2020 m. I ketvirtis

Sporto rėmimo fondo finansuojamų
2019 m. kvietimo sporto projektų
finansiniai ir statistiniai duomenys

278

Sporto projektams pervestos sporto
rėmimo fondo lėšos

3 938 688 EUR

236

Sporto projektai gavo avansą sporto
projektui vykdyti

2 928 582 EUR

107

Sporto projektai, gavę finansavimą pagal
pateiktus mokėjimo prašymus

1 010 105 EUR

Iki 2020-04-01 viso išmokėta
2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšų

Sporto projektams išmokėta
avanso suma

Išmokėta suma pagal pateiktus
mokėjimo prašymus
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2020 m. I ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Sporto projektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

41

iki 2020-04-01 pasibaigė 41 SRF finansuotas
sporto projektas, kurio galutinės turinio ir
finansinė ataskaitos yra patvirtintos

13
12
9

397 055 EUR

7

Sporto rėmimo fondo indėlis į šių 41 sporto
projekto organizavimą

27 228

Sportinių renginių
organizavimas
Fizinio aktyvumo veiklos,
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą
Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
Kvalifikacijos tobulinimas

Dalyvių
skaičius

36% moterys
64% vyrai
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2020 m. I ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Dalyvių pasiskirstymas pagal amžių
1 842

iki 7 m.
8-14 m.

5 654

16 344

Gyvenamosios
bendruomenės nariai

2 k./sav.

Vidutinis fizinio
aktyvumo veiklų
periodiškumas

61

Organizuoti renginiai/
varžybos

3-4 mėn.

Vidutinė fizinio
aktyvumo trukmė

34

Organizuoti seminarai/
mokymai

3 290

19-26 m.

9 412

27-44 m.

2 445

45-54 m.

65+ m.

Turintys specialiųjų
poreikių dėl neįgalumo

3 405

15-18 m.

55-64 m.

1 374

925
225
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2020 m. II ketvirtis

Sporto rėmimo fondo finansuojamų
2019 m. kvietimo sporto projektų
finansiniai ir statistiniai duomenys

108

15

Per II metų ketv. atlikta mokėjimų
pagal pateiktus mokėjimo prašymus

1 034 253 EUR

Per II metų ketv. tiek sporto projektų
gavo avansą sporto projekto veikloms
vykdyti

109 606 EUR

Išmokėta 2019 m.
Sporto rėmimo fondo lėšų suma

Sporto projektams
išmokėta avanso suma

1 143 859 EUR
Bendra projektams išmokėta lėšų
suma per II metų ketv.
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2020 m. II ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Sporto projektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

15

Per 2020 m. II ketvirtį pasibaigė 15 SRF
finansuotų sporto projektų, kurių galutinės
turinio ir finansinė ataskaitos yra patvirtintos

Fizinio aktyvumo veiklos,
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

6

9

16 947

Dalyvių
skaičius

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

32% moterys
68% vyrai

43

Programų ir projektų apžvalga | Sporto rėmimo fondas

2020 m. II ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Dalyvių pasiskirstymas pagal amžių

iki 7 m.

1 254

8-14 m.

Turintys specialiųjų
poreikių dėl neįgalumo

7 175

Gyvenamosios
bendruomenės nariai

52

Organizuoti renginiai/
varžybos

2 379
1 928

15-18 m.

5 004

19-26 m.

4 613

27-44 m.
45-54 m.

1 028

55-64 m.

505

65+ m.

133

2

Įrengtos aikštelės

236
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2020 m. III ketvirtis

Sporto rėmimo fondo finansuojamų
2019 m. kvietimo sporto projektų
finansiniai ir statistiniai duomenys

16

131

Per III metų ketv. tiek sporto projektų
gavo avansą sporto projekto veikloms
vykdyti

130 906 EUR

Per III metų ketv. atlikta mokėjimų
pagal pateiktus mokėjimo prašymus

1 039 990 EUR

Sporto projektams
išmokėta avanso suma

Išmokėta lėšų suma pagal
pateiktus mokėjimo prašymus per III
metų ketv.

1 170 896 EUR

Viso išmokėta lėšų suma per III metų
ketv. sporto projektų vykdymui
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2020 m. III ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Sporto projektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

22

Per 2020 m. III ketvirtį pasibaigė 22 SRF
lėšomis finansuoti sporto projektai, kurių galutinės turinio ir finansinė ataskaitos patvirtintos

Sportinių renginių
organizavimas

3

Fizinio aktyvumo veiklos,
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

2
17

7 403

Dalyvių
skaičius

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

53% moterys
47% vyrai
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2020 m. III ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Dalyvių pasiskirstymas pagal amžių
iki 7 m.

1 164

8-14 m.

1 761
1 801

15-18 m.

433

19-26 m.

909

27-44 m.

547

45-54 m.

573

55-64 m.
65+ m.

80

Turintys specialiųjų
poreikių dėl neįgalumo

215
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2020 m. IV ketvirtis

Sporto rėmimo fondo finansuojamų
2019 m. kvietimo sporto projektų
finansiniai ir statistiniai duomenys

106

4

Per IV metų ketv. atlikta mokėjimų
pagal pateiktus mokėjimo prašymus

725 853 EUR

Per IV metų ketv. tiek sporto projektų gavo
avansą sporto projekto veikloms vykdyti

33 786 EUR

Išmokėta Sporto rėmimo fondo lėšų
suma pagal pateiktus mokėjimo
prašymus

Sporto projektams išmokėta
avanso suma

759 639 EUR

Bendra projektams išmokėta lėšų
suma per IV metų ketvirtį
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2020 m. IV ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Sporto projektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

20

Per 2020 m. IV ketvirtį pasibaigė 20 SRF finansuotų sporto projektų, kurių galutinės turinio ir
finansinė ataskaitos yra patvirtintos

Sportinių renginių
organizavimas

2

Fizinio aktyvumo veiklos,
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

4
13

6 973

Dalyvių
skaičius

49% moterys
51% vyrai

1

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
Kvalifikacijos tobulinimas
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2020 m. IV ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Dalyvių pasiskirstymas pagal amžių
iki 7 m.

208

8-14 m.

2 867

34%

330
851

27-44 m.
45-54 m.

426

55-64 m.

402

65+ m.

Dalyviai, kurie pirmą
kartą dalyvavo veiklose

1 813

15-18 m.
19-26 m.

63

Turintys specialiųjų
poreikių dėl neįgalumo

76
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2019 m. pabaigoje įvykusio kvietimo
rezultatai kaip administravimas
persikėlė į 2020 m.
Daugiau informacijos
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2020 m. III ketvirtis

Sporto rėmimo fondo finansuojamų
2020 m. kvietimo sporto projektų
finansiniai ir statistiniai duomenys

191

Per III metų ketv. tiek sporto projektų
gavo avansą sporto projekto veikloms
vykdyti

3 856 384 EUR
Sporto projektams
išmokėta avanso suma

52

Programų ir projektų apžvalga | Sporto rėmimo fondas

2020 m. III ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Sporto projektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

Dalyvių pasiskirstymas pagal amžių
iki 7 m.

Sportinių renginių
organizavimas

6

8-14 m.

26
14

15-18 m.
19-26 m.

17

27-44 m.

28
6

45-54 m.

3

55-64 m.
65+ m.

Sporto inventoriaus ir
įrangos įsigijimas

1

101

Dalyvių
skaičius

33% moterys
67% vyrai
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2020 m. IV ketvirtis

Sporto rėmimo fondo finansuojamų
2020 m. kvietimo sporto projektų
finansiniai ir statistiniai duomenys

74

2020 m. IV ketv. sporto projektai, gavę
avansą sporto projekto veikloms vykdyti

1 596 151 EUR

54

Per 2020 m. IV ketv. atlikta mokėjimų
pagal pateiktus mokėjimo prašymus

418 489 EUR

Sporto projektams
išmokėta avanso suma

Išmokėta lėšų suma pagal pateiktus
mokėjimo prašymus per 2020 m. IV
ketvirtį
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2020 m. IV ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Sporto projektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

10

Per 2020 m. IV ketvirtį pasibaigė 10 SRF lėšomis finansuotų sporto projektų, kurių galutinės
turinio ir finansinė ataskaitos patvirtintos

5
3
2

10 884

Dalyvių
skaičius
projektuose

Sportinių renginių
organizavimas
Fizinio aktyvumo veiklos,
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą
Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

36% moterys
64% vyrai
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2020 m. IV ketvirtis

Sporto projektų statistiniai duomenys
Remtasi patvirtintomis galutinėmis turinio ir finansine ataskaitomis

Dalyvių pasiskirstymas pagal amžių

iki 7 m.

989

8-14 m.
15-18 m.

1 571

40%

Dalyviai, kurie pirmą
kartą dalyvavo veiklose

465
1483

19-26 m.

4 512

27-44 m.

1 395

45-54 m.

388

55-64 m.
65+ m.

112

Turintys specialiųjų
poreikių dėl neįgalumo

81

* 2020 m. kvietimo teikti paraiškas duomenys. Pateikiami dviejų ketvirčių duomenys,
nes laikas prieš tai buvo skirtas paraiškoms teikti ir joms įvertinti.
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Sporto rėmimo fondas –
„Įkvėpti judėti“
2020 m. Sporto rėmimo fondui buvo ypatingi dar
ir tuo, kad buvo sukurtas fondo logotipas, šūkis ir
vizualizavimas. Simbolinė į priekį judančio žmogaus
figūra ir šūkis „Įkvėpti judėti“ nuo šiol žymės
Lietuvos sporto projektų, kurie nuo 2019 m. yra
iš dalies finansuojami valstybės Sporto rėmimo
fondo lėšomis, veiklą.
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Nauja svetainė
Džiaugiamės ir nauja SRF svetaine, kuri buvo labai
reikalinga tiek norintiems teikti paraiškas, tiek jau
finansuotų projektų atstovams. Tai rodo ir didelis svetainės populiarumas. Svetainė startavo tik
2020 m. lapkričio mėnesį, iškart sulaukė didelio
lankytojų susidomėjimo.
Kviečiame apsilankyti, susipažinti su sėkmės
istorijomis ir unikaliais sporto projektais:
www.srf.lt

*Lankytojų skaičius: 9100 unikalių lankytojų
(nuo 2020-11-05 iki 2020-12-31)
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Valstybinių
stipendijų
programa
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Valstybinių stipendijų programa – tai LR paramos
programa, skirta Lietuvos Respublikos piliečių studijų ir
akademiniam mobilumui bei atvykstančių užsieniečių
bei užsienio lietuvių studijų Lietuvoje mobilumui ir
lituanistiniam švietimui remti.
Švietimo mainų paramos fondas administruoja šią
veiklą ir pristato 2020 metų rezultatus svetainėje
www.stipendijos.lt
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Administruojamos veiklos
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
Užsieniečių II-osios pakopos studijos
Lietuvoje

Dalinės doktorantūros studijos tarptautinį
pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių
universitetuose
Praktikos lituanistinėse mokyklose, lituanistikos
centriuose ir lietuvių bendruomenėse

Įvairių studijų krypčių dalinės ir lituanistinės
studijos
Intensyvios neformalios lituanistinės
studijos mokytojams
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Biudžeto panaudojimas
VEIKLA

MOBILUMO
DALYVIŲ
SKAIČIUS

PANAUDOTA
LĖŠŲ (EUR)

Dalinės studijos atvykstantiems

45

68782,40

Dalinės doktorantūros studijos išvykstantiems

8

5335,78

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai

160

144029,94

462

1041043,74

59

29500

13

5356

Magistro studijų išmokos atvykstantiems

152

603099,25

Dotacijos užsienio dėstytojų vizitams

83

202841,92

Dalinės lituanistinės studijos užsieniečiams ir
užsienio lietuviams

14

48001,17

Lituanistinės studijos mokytojams

16

9600

Lietuvių kalbos ir kultūros
kursai užsienio lietuviams

48

38649,92

Erasmus+, Šveicarijos, „Nordplus“
išvykstančio personalo mobilumas
Erasmus+ studentų lietuvių
kalbos ir kultūros kursai
Kelionės išmokos pagal
tarptautines programas („Fulbright“)

IŠ VISO

2196240,12
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Atvystantys užsienio
studentai ir dėstytojai
Bendra 2020 m. užsienio dėstytojų projektų konkurso statistika:
PARAIŠKAS TEIKUSIŲ
INSTITUCIJŲ SKAIČIUS

GAUTŲ PARAIŠKŲ SKAIČIUS

FINANSUOTŲ
VIZITŲ SKAIČIUS

27

243

83

STUDENTŲ SK.
(2018 M. SUTARTYS)

STUDENTŲ SK.
(2019 M. SUTARTYS)

STUDENTŲ SK.
(2020 M. SUTARTYS)

ARMĖNIJA

1

-

1

AZERBAIDŽANAS

9

5

3

BALTARUSIJA

5

4

5

KAZACHSTANAS

-

-

1

KINIJA

2

-

1

PIETŲ KORĖJA

-

-

1

RUSIJA

-

-

1

SAKARTVELAS

3

10

7

UKRAINA

33

30

30

IŠ VISO:

53

49

50

2020 m. konkursas

2020 m. II pakopos užsienio studentų
konkurse buvo gautos 228 paraiškos,
iš kurių finansuotos 50.

2020 m. finansuotų studentų pasiskirstymas pagal šalis:

ŠALIS
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Parama užsieniečiams,
2020 m. atvykusiems pagal patvirtintas valstybines mobilumo programas

Užsienio piliečių dalinių studijų 2020 m. pavasario semestro statistika:
LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ
INSTITUCIJA

MOBILUMO DALYVIŲ
SKAIČIUS

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA

1

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

14

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

1

VILNIAUS KOLEGIJA

3

VILNIAUS UNIVERSITETAS

3

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

8

IŠ VISO:

30

2020 m. įgyvendinant Valstybinių stipendijų programą taip pat buvo skirtos valstybinės stipendijos užsieniečių žiemos, vasaros kalbos bei kultūros
kursams ir dalinėms studijoms Lietuvos MSI. 2020 m. buvo įgyvendinamos
šios veiklos. Įgyvendinant užsienio piliečių dalines studijas, buvo suorganizuoti du konkursai, kurių metu per internetinę paraiškų teikimo sistemą
„DreamApply“ buvo pateiktos individualių asmenų paraiškos.

ŠALIS, IŠ KURIOS ATVYKO

DALYVIŲ SKAIČIUS

ARMĖNIJA

2

AZERBAIDŽANAS

2

BALTARUSIJA

6

BELGIJA

1

INDIJA

3

JAV

1

KAZACHSTANAS

1

LENKIJA

2

RUSIJA

2

SAKARTVELAS

6

UKRAINA

3

VOKIETIJA

1

IŠ VISO:

30
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Parama užsieniečiams
Užsienio piliečių dalinių studijų 2020 m. rudens semestro statistika

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

DALYVIŲ SKAIČIUS

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

11

VILNIAUS UNIVERSITETAS

3

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

1

IŠ VISO:

15

ŠALIS, IŠ KURIOS ATVYKO

DALYVIŲ SKAIČIUS

ARMĖNIJA

1

BALTARUSIJA

4

KAZACHSTANAS

2

RUSIJA

1

SAKARTVELAS

3

UKRAINA

4

IŠ VISO:

15
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Parama užsieniečiams
2020 m. lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai užsienio piliečiams
2019 m. spalį buvo paskelbtas konkursas teikti paraiškas 2020 m. lietuvių kalbos ir kultūros
žiemos kursams. Kursus organizuojančios institucijos per savo internetines paraiškų teikimo
svetaines pačios individualiai rinko paraiškas ir vykdė tiek tinkamumo, tiek kokybės vertinimus. Kursai buvo organizuojami sausio-vasario mėnesiais trijuose Lietuvos universitetuose.
MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

DALYVIŲ SKAIČIUS

ŠALIS, IŠ KURIOS ATVYKO

DALYVIŲ SKAIČIUS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

15

BRAZILIJA

1

VILNIAUS UNIVERSITETAS

15

ČEKIJA

1

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

17

DANIJA

1

INDIJA

1

INDONEZIJA

3

KAZACHSTANAS

4

KINIJA

1

KOSOVAS

2

LENKIJA

2

RUSIJA

5

SAKARTVELAS

11

UKRAINA

12

UZBEKISTANAS

1

VENGRIJA

1

VOKIETIJA

1

IŠ VISO:

47

IŠ VISO:

47
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Parama užsieniečiams
2020 m. nuotoliniai lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai užsienio piliečiams

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

DALYVIŲ SKAIČIUS

ŠALIS, IŠ KURIOS ATVYKO

DALYVIŲ SKAIČIUS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

14

ARMĖNIJA

3

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

38

AZERBAIDŽANAS

1

ČEKIJA

1

ESTIJA

1

FILIPINAI

2

INDONEZIJA

8

JAV

3

KAZACHSTANAS

4

KINIJA

3

LENKIJA

2

MEKSIKA

2

RUSIJA

6

SAKARTVELAS

7

UKRAINA

7

UZBEKISTANAS

1

VENGRIJA

1

IŠ VISO:

52

IŠ VISO:

52
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Parama Lietuvos Respublikos piliečiams,
2019 m. ir 2020 m. išvykusiems pagal
patvirtintas valstybines mobilumo programas
2020 m. buvo paskelbti konkursai Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) studentų
dalinėms studijoms, dėstytojų ir tyrėjų mokslinėms stažuotėms bei kalbos ir kultūros kursams
šiose šalyse: JAV, Kinijoje, Šveicarijoje. 2020 m. buvo gautos 23 paraiškos išvykusiems LR piliečiams pagal patvirtintas valstybines mobilumo programas. Buvo atliktas paraiškų tinkamumo ir kokybės vertinimas. 2 studentų paraiškos buvo perduotos vertinti Šveicarijos stipendijų
komisijai. 21 studentas buvo atrinktas Kinijos stipendijų tarybos studijoms Kinijoje, tačiau
dėl pasaulinės pandemijos dauguma studentų pasirinko studijas nuotoliniu būdu, 3 studentai
studijų atsisakė, 3 studentai persikėlė studijas į 2021 m.
2020 m. buvo finansuota 13 studentų mobilumų: 12 mobilumų finansuota pagal 2019 m.
skelbtus konkursus, 1 mobilumas – pagal 2020 m. konkursą. Pateikiame 2020 m. įgyvendintų
mobilumų pagal šalis statistiką.

ŠALIS

2019 M. KVIETIMAS

2020 M. KVIETIMAS

IŠ VISO

KINIJA

9

0

9

JAV

3

1

4

IŠ VISO:

13
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Parama Lietuvos Respublikos piliečių
dalinėms doktorantūros studijoms tarptautinį
pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2020 m.
Dalinės doktorantūros studijos tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio
valstybių universitetuose yra skirtos doktorantams, studijuojantiems Lietuvos MSI. 2020 m. vykusio konkurso metu buvo gautos 7 paraiškos. Lentelėje

KONKURSAS

GAUTŲ PARAIŠKŲ
SK.

PIRMINIS FINANSUOTŲ
PARAIŠKŲ SK.

GALUTINIS FINANSUOTŲ
PARAIŠKŲ SK.

2020 M.

7

5

3

pateikiama 2020 m. vykdyto konkurso bendra statistika:

*Dėl COVID-19 pandemijos tik viena 2020 m. konkurso doktorantė išvyko į
dalines studijas 2020 m. rudens semestre. 4 doktorantai planavo savo dalines studijas pradėti 2021 m., tačiau 2 doktorantai jau atsisakė finansavimo,
o likę 2 doktorantai vis dar laukia, kada galės išvykti.
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Lentelėje žemiau pateikiamas 2020 m. Tarptautinių praktikų projektų dalyvių
pasiskirstymas pagal priimančiąsias institucijas užsienio valstybėse:

Paramos, skirtos Tarptautinių praktikų
lietuvių bendruomenėse ir lituanistinėse
mokyklose programai 2020 m. įgyvendinti,
išmokėjimas

ŠALIS, PRIIMANČIOJI INSTITUCIJA

VIETŲ
SK.

ARGENTINA

4

LIETUVIŲ SAVIŠALPOS IR KULTŪROS DRAUGIJA „NEMUNAS“

2

ARGENTINOS LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMAS

1

LAISVA LIETUVA „TANDIL“

1

BRAZILIJA

2

LITUANISTINĖ MOKYKLA „VILNIS“

2

Lentelėje žemiau pateikiama 2020 m. (2019–2020 m. ir 2021–2022 m. kvietimų) Tarptautinių prak-

ISPANIJA

7

tikų projektų dalyvių (finansuojamų iš ESF lėšų) pasiskirstymo pagal institucijas Lietuvoje statistika

ALIKANTĖS LITUANISTINĖ MOKYKLA „DRAUGYSTĖ“

2

BALTIJOS TARPTAUTINĖ MOKYKLA TENERIFĖJE

2

„BARSELONOS LT MOKYKLĖLĖ“

1

VALENSIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

2

ITALIJA

3

ROMOS LITUANISTINIO UGDYMO MOKYKLĖLĖ ,,BITUTĖ“

3

JAV

6

INDIANAPOLIO LITUANISTINĖ MOKYKLA

1

KOLORADO LITUANISTINĖ MOKYKLA

1

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

2020 M. DALYVIAI

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

2

KAUNO KOLEGIJA

1

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

1

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

1

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

7

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

1

LIETUVIŲ MOKYKLA VAŠINGTONE

1

VILNIAUS UNIVERSITETAS

12

NIUJORKO MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA

2

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

1

VAŠINGTONO KRISTIJONO DONELAIČIO LITUANISTINĖ MOKYKLA

1

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

1

LITUANISTINĖ UGDYMO STUDIJA „JŪRA“

1

LENKIJA

1

PUNSKO KOVO 11-OSIOS BENDROJO LAVINIMO LICĖJUS

1

VOKIETIJA

2

HAMBURGO LITUANISTINĖ MOKYKLA „ABĖCĖLĖ“

1

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA

1

IŠ VISO:

26

IŠ VISO:

26

2019–2020 m. kvietime iš ESF lėšų buvo finansuota 31 studentų praktika. Dėl susiklosčiusios pasaulinės pandemijos situacijos 2 studentų praktikos Erasmus+ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo
programų atrankos komisijos sprendimu buvo perkeltos į 2021-2022 akademinius metus.
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Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įmokoms užsienio
lietuvių mokytojų nuotolinėms lituanistinėms studijoms
Lietuvos mokslo ir studijų institucijose 2020 m.
2020 m. finansuotos užsienio lietuvių mokytojų lituanistinės studijos pagal šalis ir priimančias MSI

ŠALIS

ASMENŲ
SK.

LITUANISTINĖ MOKYKLA / MOKYKLA /
BENDRUOMENĖ

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

AIRIJA

1

Šeštadieninė mokykla ,,Lietuvos vaikai“

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Perto lituanistinė mokykla ,,Gilė“

1

Perto lituanistinė mokykla ,,Baltų šakelė“

1

Lydos lituanistinė sekmadieninė mokykla

2

Mančesterio lietuvių sekmadieninė mokykla

1

Lituanistinė mokyklėlė ,,Pupa“

1

Etnokultūros ir dramos mokyklėlė ,,Bitė“

ESTIJA

1

Talino Europos mokykla

Vytauto Didžiojo universitetas

JAV

1

Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla

Vytauto Didžiojo universitetas

LENKIJA

1

LKKC Vroclavo universiteto vadovė

Vytauto Didžiojo universitetas

NYDERLANDAI

1

Bergeno Europos mokykla

Vytauto Didžiojo universitetas

NORVEGIJA

1

Bergeno lituanistinė mokykla ,,Abėcėlė“

Vytauto Didžiojo universitetas

RUSIJA

1

Pedagoginės kolegijos Lituanistikos centras
„Lietuvių kalba ir kultūra“

Vytauto Didžiojo universitetas

UKRAINA

1

Kijevo lietuvių mokykla

Vytauto Didžiojo universitetas

VOKIETIJA

1

Miuncheno lituanistinė mokykla

Vytauto Didžiojo universitetas

IŠ VISO:

16

AUSTRALIJA
BALTARUSIJA
DIDŽIOJI BRITANIJA

Vytauto Didžiojo universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
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Valstybės biudžeto lėšos, skirtos stipendijoms ir įmokoms lietuvių
kalbos ir kultūros žiemos, vasaros kursams užsienio lietuviams ir
užsieniečių lituanistinėms studijoms 2020 m.
Užsienio piliečių dalinės lituanistinės studijos, 2020 m. pavasario semestras

Užsienio piliečių dalinės lituanistinės studijos, 2020 m. rudens semestras

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

DALYVIŲ SKAIČIUS

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

DALYVIŲ SKAIČIUS

VILNIAUS UNIVERSITETAS

6

VILNIAUS UNIVERSITETAS

4

IŠ VISO:

6

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

4

IŠ VISO:

8

ŠALIS, IŠ KURIOS ATVYKO

DALYVIŲ SKAIČIUS

ŠALIS, IŠ KURIOS ATVYKO

DALYVIŲ SKAIČIUS

ARGENTINA

5

BALTARUSIJA

1

LATVIJA

1

LENKIJA

3

IŠ VISO:

6

UKRAINA

2

VOKIETIJA

2

IŠ VISO:

8
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Programų ir projektų apžvalga | Valstybinių stipendijų programa

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos stipendijoms ir įmokoms lietuvių
kalbos ir kultūros žiemos, vasaros kursams užsienio lietuviams ir
užsieniečių lituanistinėms studijoms 2020 m.
2020 m. lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai užsienio lietuviams (2019 m. kvietimas)

2020 m. nuotoliniai lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai lietuvių kilmės užsienio piliečiams

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

DALYVIŲ SKAIČIUS

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

DALYVIŲ SKAIČIUS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

4

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

5

VILNIAUS UNIVERSITETAS

3

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

2

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

3

IŠ VISO:

7

IŠ VISO:

10

SIUNČIANTI ŠALIS

DALYVIŲ SKAIČIUS

SIUNČIANTI ŠALIS

DALYVIŲ SKAIČIUS

KANADA

1

AUSTRALIJA

2

RUSIJA

7

BALTARUSIJA

1

UKRAINA

1

RUSIJA

3

VOKIETIJA

1

UKRAINA

1

IŠ VISO:

10

IŠ VISO:

7
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Programų ir projektų apžvalga | Valstybinių stipendijų programa

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos stipendijoms ir įmokoms lietuvių
kalbos ir kultūros žiemos, vasaros kursams užsienio lietuviams ir
užsieniečių lituanistinėms studijoms 2020 m.
2021 m. nuotoliniai lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai užsienio lietuviams (2020 m. kvietimas ir biudžetas)
MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

DALYVIŲ SKAIČIUS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

24

VILNIAUS UNIVERSITETAS

2

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

5

IŠ VISO:

31

ŠALIS, IŠ KURIOS DALYVAVO

DALYVIŲ SKAIČIUS

ARGENTINA

1

AUSTRALIJA

2

BALTARUSIJA

1

BRAZILIJA

3

JAV

2

RUSIJA

2

UKRAINA

1

VENESUELA

19

IŠ VISO:

31

74

Struktūriniai
projektai
2020 m.

75

Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra
„Study in Lithuania“
Projekto trukmė: nuo 2016-12-30 iki 2023-09-01
Biudžetas: 13 725 301,85 EUR
Puslapis: www.studyin.lt
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Struktūriniai projektai | „Study in Lithuania“

Veiklos rezultatai

Pirmą kartą organizavome
virtualią studijų parodą 3D
aplinkoje, pristatėme 25 Lietuvos
aukštąsias mokyklas ir
„Work in Lithuania“.

77

Struktūriniai projektai | „Study in Lithuania“

Veiklos rezultatai

+9,07 proc.

3

Tiek kartų dalyvauta
virtualiose parodose

Tinklalapio lankytojų skaičius – 75 091

+82,7 proc.
Puslapių peržiūrų skaičius – 919 142

5

Populiariausios studijų programos, kurias
suradę per www.studyin.lt užsienio studentai
domėjosi plačiau aukštosios mokyklos tinklalapyje.
1. Verslo vadybos bakalauro studijos Alytaus kolegijoje
2. Verslo vadybos magistro studijos Klaipėdos universitete
3. Slaugos bakalauro studijos Alytaus kolegijoje
4. Apskaitos ir finansų bakalauro studijos Vytauto Didžiojo universitete
5. Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistro
studijos Vytauto Didžiojo universitete

Daugiausia www.studyin.lt aplankė iš šių šalių
1.
2.
3.
4.
5.

Turkija
Nigerija
Indija
Ukraina
Pakistanas
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Struktūriniai projektai | „Study in Lithuania“

Veiklos rezultatai

Užsienio studentus tinklalapyje
pakvietėme bendrauti neformaliu
būdu per mesendžerį ir taip
padidinome užklausų srautą.
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Struktūriniai projektai | „Study in Lithuania“

Studyin.lt pasiekimai
2020 metais
Paramos mobilumams duomenys:

+9,07%

+69,48%

Lankytojų

Puslapių
per sesiją

+82,7%

-61,7%

Peržiūrėtų puslapių

Bounce rate

galiojančios sutartys su msi 2020 m.

35

Su kolegijomis

17

Su universitetais

18

deklaruota mobilumų 2020 m.

713

Studijos

682

Praktika

31

Populiariausios mobilumų kryptys ES

Ispanija, Portugalija, Prancūzija,
Italija, Belgija

Populiariausios mobilumų kryptys ne ES

Turkija, JAV, Pietų Korėja,
Argentina, Kanada

Palyginus su 2019 m. duomenimis

80

„Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.“
(TAPK2) projektas
Projekto trukmė: nuo 2016-08-18 iki 2022-08-31
Biudžetas: 2 884 837,15 EUR

81

Struktūriniai projektai | „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.“

Veiklos rezultatai

1874

tiek vaikų dalyvavo TAPK2
projekto remiamose vaikų
stovyklose 2020 m.

Patvirtintas projekto pratęsimas su
papildomu biudžetu iki 2022-08-31.

82

Projektai
2020 m.

83

LAIKOTARPIS
nuo 2019-01-01 iki 2022-03-31
BIUDŽETAS
740 677,50 Eur

84

Projektai | „eTwinning“

Veiklos rezultatai

8990

Projektai

1966

Mokyklos

11105

Mokytojai

„eTwinning“ programa – galimybė
visiems Europos mokytojams ir
mokiniams kurti bendrus projektus,
tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje
aplinkoje.
Naujas projektų tipas. 2020 m. Covid-19 pandemijos, nuotolinio
mokymo kontekste atsirado naujas projektų tipas – projektai tarp
tos pačios mokyklos mokytojų (intraschool projects).
Tokių projektų Lietuvos mokyklos sukūrė 53.
Programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektai
eTwinning platformoje – tokių projektų užsiregistravo 168.
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Projektai | „eTwinning“

Pagrindiniai veiklos rezultatai
RODIKLIAI

PROJEKTAI

TEMOS

Augantis „eTwinning“ projektuose
dalyvaujančių institucijų ir asmenų skaičius:

Iš viso 2020 m. projektų, kuriuos kūrė ar kaip
partneriai įgyvendino mokytojai iš Lietuvos, buvo
1242 (neskaitant anksčiau prasidėjusių ir tebesitęsiančių projektų).

Nuolatinės „eTwinning temos“ – pamatinės vertybės ir
pilietiškumas, skaitmeninis mokymasis.

53
84,66 proc. užsiregistravusių vartotojų
dalyvavo projektuose 2020 m.

49,71 proc. naujų vartotojų 2020 m.
sukūrė arba prisijungė prie projektų.

21,37 proc. projektų įgyvendintojams
suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis.

136

„eTwinning“ 2020 m. tema –
klimato kaita ir aplinkosaugos problemos.
Šia tema skatinti įgyvendinti projektai,
vyko komunikacinės veiklos.

1053

Tarp jų: 1053 tarptautiniai,
136 nacionaliniai ir 53 projektai tarp tos
pačios mokyklos mokytojų.
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Projektai | „eTwinning“

Pagrindiniai veiklos rezultatai
ŽENKLELIAI

KONKURSAI

Nacionalinį konkursą „Geriausias
Lietuvos „eTwinning“ projektas 2020“
laimėjo 16 projektų ir juos kūrusių
mokytojų.
Projektai atrinkti iš keturių skirtingų mokinių
amžiaus kategorijų bei papildomų teminių kategorijų: klimato kaita ir aplinkosaugos problemos
(metų tema), metų debiutas (pirmasis projektas), programų „eTwinning“ ir Erasmus+
sinergija, „eTwinning“ ambasadorių projektai.

EUROPINIS PRIZAS

252

117

Nacionaliniai
kokybės
ženkleliai

Europiniai
kokybės
ženkleliai

1

gavo 1 mokytojas iš Lietuvos
(iš viso apdovanoti 6 projektų
vykdytojai iš įvairių šalių).

„eTwinning“ MOKYKLOS ŽENKLELIS

32

„eTwinning“ programos mokyklos ženkleliu suteikiamas pripažinimas bei įvertinami
ne pavieniui programoje dalyvaujantys mokytojai, bet tos pačios mokyklos mokytojų
ir vadovų komandos veikla, atsidavimas bei darbas. Šiais metais šį ženklelį garbingai
pelnė 32 mokyklos bei darželiai.
Tai įspūdingas skaičius „eTwinning“ šalių kontekste.

ĮTEIKTI NACIONALINIAI PROGRAMOS „eTwinning“ APDOVANOJIMAI.

Jų metu buvo išdalinti Nacionaliniai „eTwinning“ kokybės ženkleliai,
paskelbti nacionalinio konkurso „Geriausias Lietuvos „eTwinning“
projektas 2020“ nugalėtojai, apdovanotos programos „eTwinning“
mokykla“ 2020–2021 m. ženkleliais įvertintos Lietuvos mokyklos.
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Projektai | „eTwinning“

Pagrindiniai veiklos rezultatai
MOKYMAI, RENGINIAI
2020 m. įvyko „eTwinning“
ambasadorių organizuoti renginiai:

„eTwinning“ NACIONALINIAI APDOVANOJIMAI

97

„eTwinning“ nacionaliniuose apdovanojimuose 2020 m. rugsėjį dalyvavo
97 pedagogai ir švietimo įstaigų
vadovai.

37 internetiniai / nuotoliniai seminarai

18 regioninių seminarų

5 mišraus tipo seminarai
Iš viso 60 renginių.
Juose dalyvavo 2373 mokytojai.

AMBASADORIAI, MENTORIAI
„eTwinning“ ambasadoriai – patyrę ir entuziazmo
kupini mokytojai, vykdantys „eTwinning“ projektus,
padedantys „eTwinning“ dalyviams spręsti
pedagogines ir technines problemas bei
organizuojantys mokymus vietoje ir internetu.
2020 m. Lietuvos „eTwinning“ ambasadorių ir
mentorių tinkle 10 Lietuvos regionų veikė:

119
31

+60%

Mokytojų, gavusių NKŽ, dalyvavo
ŠMPF organizuotuose nuotoliniuose
mokymuose 2020 m. gruodį.

Pedagogas kėlė kvalifikaciją nuotoliniuose tarptautiniuose profesinio tobulėjimo seminaruose 2020 m. (renginiai
užsienyje nevyko, jų formatas pakito).

Lyginant su 2019 m., Facebooko
paskyros pasiekiamumo rodiklis
išaugo 60 proc. – tai reiškia, kad
turinį pamatė 60 proc. daugiau žmonių
nei pernai.

14 ambasadorių ir
16 mentorių.
LEIDINIAI, STRAIPSNIAI
Išleistas leidinys „Programos „eTwinning“
projektų kokybė ir vertinimas“
Publikuoti du profesionalūs straipsniai.

88

LAIKOTARPIS
nuo 2019-01-01 iki 2022-03-31
BIUDŽETAS
364 312 Eur
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Projektai | „Epale“

Pagrindiniai veiklos rezultatai

286

6

„Epale“ platformoje paskelbti 286
skirtingo turinio tekstai.

14 000

Aktyvus ir labai populiarus
lietuviškas „Epale“ Facebooko
puslapis, turintis daugiau nei
14 tūkst. sekėjų.

4

Publikuoti 4 straipsniai suaugusiųjų švietimo aktualiomis
temomis 15min.lt portale.

Suorganizuoti 6 renginiai

Parengtas informacinis grafikas apie „Epale“ 5 metų rezultatus.

50

Paskelbtos 4 „Epale“
suaugusiųjų švietėjų
istorijos.

Išversta šaltinių (straipsniai,
metodinė medžiaga, nukreipimo
puslapiai, tinklaraščių įrašai ir
informaciniai biuleteniai).

Publikuoti 4 nacionaliniai
„Epale“ naujienlaiškiai.

Atliktas „Epale“ platformos vertinimo,
naudotojų nuomonės Lietuvoje tyrimas.

Parengta „Epale“ užrašinė skirta „Epale“ vartotojams.
„Epale“ andragogo sertifikatai suteikti
6 geriausiems „Epale“ suaugusiųjų švietėjams.
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LAIKOTARPIS
nuo 2019-01-01 iki 2022-03-31
BIUDŽETAS
364 312 Eur
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Projektai | „Euroguidance“

Pagrindiniai veiklos rezultatai
Atnaujinta svetainė www.mobilumogidas.lt
Kartu su „Europass“ projektu sukurtas populiarus video kanalas „Karjeros kodas“, pristatantis naujas profesijas, patarimus
jaunimui. Kanalas sulaukia didelio dėmesio ir populiarumo.
Pagaminta metodinė priemonė – žaidimas „Profesijų loto“
Sukurta ir pagaminta užrašinė su integruotais karjeros
pamokų planais gimnazinėms klasėms, ji pristato visas
mūsų organizacijos siūlomas galimybes mokyklų karjeros konsultantams.

446

Metodiškai praturtintos
buvo net 446 mokyklos.
Visoms Lietuvos mokykloms, turinčioms gimnazines klases, išsiųsti „Euroguidance“ karjeros
ugdymo priemonių rinkiniai: užrašinė su karjeros
pamokų planais, „Profesijų loto“ žaidimas, atvirutė-2021 m. kalendorius, skirtukas knygai („eTwinning“).

+89,7 proc. įsitraukimas

4
+46 proc. mėgėjų skaičius

+38,4 proc. pasiekiamumas

408

Sukurta aktyvi karjeros konsultantų
grupė „Karjeros konsultantai | EUROGUIDANCE“ feisbuke – 408 nariai.

4 vaizdo tinklaraščiai su Luku
Keraičiu apie naujas ir
nestandartines profesijas.

9
9 straipsniai „Karjeros kodo“
rubrikoje, kuriuos viešina ir
nacionalinė žiniasklaida.

92

LAIKOTARPIS
nuo 2018-01-01 iki 2021-03-31
BIUDŽETAS
218 592,42 Eur
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Projektai | „Europass“

Pagrindiniai veiklos rezultatai
7
Organizuotos 2 virtualios
paskaitos jaunimui
- „Kaip naudingai praleisti vasarą?“

Įgyvendinta didelio masto naujos
Europos Komisijos platformos
„Europass“ viešinimo kampanija.

- „Kaip sėkmingai startuoti darbo rinkoje?“

Organizuoti 2 virtualūs seminarai
mokytojams bei karjeros specialistams
- „Iš mokyklos suolo į darbo rinką: kaip tam paruošti mokinius?“
Kartu su „Euroguidance“ ir Lietuvos karjeros specialistų asociacija

Parengti 7 Rasos Jusionytės metodiniai video ir „Europass“ patarimai
jaunimui, kuriuose atsakoma į jaunimui aktualius klausimus, pvz., ką
veikti pabaigus mokyklą, kaip tinkamai savo patirtį pristatyti CV ir kt.
Parengtos 3 laidos „Aš dirbu“, kuriose žurnalistė, laidų vedėja ir žurnalo leidėja Rasa Jusionytė kalbina jaunuolius, pasirinkusius baristos,
padavėjo, administratorės, asistentės, skambučių centro operatoriaus
darbą. Žiūrovams pristatoma skirtingų profesijų darbo rutina bei darbui atlikti reikalingos savybės.

- „Sėkmingas moksleivio startas darbo rinkoje:
CV rengimas ir darbo pokalbiai“

201

6

Įgyvendinta 201 virtuali individuali
konsultacija jaunimui bei 16 virtualių
paskaitų klasėms apie CV rengimą bei
darbo pokalbius.

Parengti 6 istoriniai CV lyčių
stereotipų tema www.istoriniaicv.lt

94

LAIKOTARPIS
nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31
BIUDŽETAS
36 623,03 Eur
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Projektai | Nacionaliniai ECVET ekspertai

Pagrindiniai veiklos rezultatai

5

Organizuoti 5 seminarai ir
konferencija, skirti ECVET principams
įgyvendinti, įskaitant kokybišką
mobilumo organizavimą.

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.

3

Parengti 3 video filmukai
apie ECVET taikymo naudą:
- „Mobilumo projektas ir mokinys“
- „Mobilumo projektas ir mokykla“
- „Mobilumo projektas: mokytojas ir mokinys“

Publikuoti 2 naujienlaiškiai,
straipsniai, metodinė medžiaga.
Glaudesnis suinteresuotų šalių
bendradarbiavimas įgyvendinant
projektą ECVET Lietuvoje.

Parengti 3 el. leidiniai:
- „Kokybiškas tarptautinis mobilumas
profesinio mokymo srityje. Geroji patirtis“
- „Projekto komandos bendradarbiavimas.
Efektyvaus darbo komandoje gairės“
- „Mitų griovimas. Europos lygmens projektų
valdymas tarptautiniuose partnerysčių projektuose“

Atlikta profesinio mokymo institucijų apklausa apie programos Erasmus+ mobilumo
projektų įgyvendinimą, ECVET ir susijusias
veiklas.

96

LAIKOTARPIS
nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31
BIUDŽETAS
32 861,46 Eur (=244 843,00 DKK)
Puslapis: www.nordplus.lt
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Projektai | „Nordplus“

Pagrindiniai veiklos rezultatai
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.

Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ iki 2020 m. vasario 3 d.
kvietė Šiaurės ir Baltijos šalių institucijas bei organizacijas, susijusias su
švietimu ir mokymu, teikti paraiškas 2020 metams.
Buvo gautas ir finansuotas rekordinis skaičius programos „Nordplus“ paraiškų, kuriose kaip koordinatorius arba kaip partneris dalyvauja bent viena
Lietuvos institucija. Iš viso gauta net 251 paraiška, iš kurių finansuotos
183. Palyginimui, pernai pateikta 217 paraiškų.

Džiugina, kad susidomėjimas teikti paraiškas
„Nordplus“ programoje didėja, nepaisant
pandeminės situacijos.

251

Gauta paraiškų

183

Finansuota paraiškų

Bendras sėkmės rodiklis
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Projektai | „Nordplus“

Pagrindiniai veiklos rezultatai
ADULT

HIGHER EDUCATION

49
Gauta
paraiškų

24
Finansuota
paraiškų

HORIZONTAL

105
Gauta
paraiškų

88
Finansuota
paraiškų

49% SĖKMĖS RODIKLIS

84% SĖKMĖS RODIKLIS

JUNIOR

NORDIC LANGUAGES

56
Gauta
paraiškų

46
Finansuota
paraiškų

82% SĖKMĖS RODIKLIS

2
Gauta
paraiškų

34
Gauta
paraiškų

24
Finansuota
paraiškų

62% SĖKMĖS RODIKLIS

1
Finansuota
paraiškų

50% SĖKMĖS RODIKLIS

99

Projektai | „Nordplus“

Kviečiame pažvelgti į 2014-2018 m. laikotarpio statistiką.

100

Sklaida ir viešinimas
2020 m.

101

Sklaida ir viešinimas | Renginiai

Renginiai 2020 m.

98

Virtualūs renginiai

12

Gyvų renginių
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Sklaida ir viešinimas | Renginiai

Dalyvių skaičius

3 867

Dalyviai virtualiuose
renginiuose

1 385

Dalyviai gyvuose
renginiuose

103

Sklaida ir viešinimas | Renginiai

Atsakomumas į
renginio vertinimo
anketas

104

Sklaida ir viešinimas | Sklaida

Sklaida

11

Gaminių

30

Straipsnių ir spaudos pranešimų

37

Leidiniai
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Sklaida ir viešinimas | Sklaida

ŠMPF valdomų svetainių lankomumas
apsilankymai 2019 ir 2020 m.
STUDY IN LT 2019

103 487
STUDY IN LT 2020

EUROPASS 2019

73 832
87 126

EUROPASS 2020

ERASMUS+ 2019
ERASMUS+ 2020

106 359

42 138
ŠMPF 2019
ŠMPF 2020

EUROGUIDANCE 2019

TAPK 2020

100 288

77 275

45 663

21 389

STIPENDIJOS.LT 2020
TAPK 2019

128 216

53 465

EUROGUIDANCE 2020
STIPENDIJOS.LT 2019

126 227

20 428
15 089

ETWINNING 2019
ETWINNING 2020

18 235
20130
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Sklaida ir viešinimas | Sklaida

Socialinių tinklų apžvalga
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Sklaida ir viešinimas | Socialinių tinklų apžvalga

Erasmus+
ĮSITRAUKIMAS

PASIEKIAMUMAS

Paspaudimai, komentarai, pasidalinimai, „Like“ ir kt.

Kiek žmonių pamatė turinį (bendrai)

6 283

1 785

-72%

123 851

70 066

-43%

2019

2020

Pokytis

2019

2020

Pokytis

9 119

9 165

+1%

2019

2020

Pokytis

FANŲ SKAIČIUS
+46 fanai
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Sklaida ir viešinimas | Socialinių tinklų apžvalga

EPALE
ĮSITRAUKIMAS

PASIEKIAMUMAS

Paspaudimai, komentarai, pasidalinimai, „Like“ ir kt.

Kiek žmonių pamatė turinį (bendrai)

22 756

24 362

+7%

500 085

472 709

-5%

2019

2020

Pokytis

2019

2020

Pokytis

12 791

14 094

+10%

2019

2020

Pokytis

FANŲ SKAIČIUS
+1 304 fanai
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„eTwinning“
ĮSITRAUKIMAS

PASIEKIAMUMAS

Paspaudimai, komentarai, pasidalinimai, „Like“ ir kt.

Kiek žmonių pamatė turinį (bendrai)

32 827

43 704

+33%

549 800

877 150

+60%

2019

2020

Pokytis

2019

2020

Pokytis

7 611

9 900

+10%

2019

2020

Pokytis

FANŲ SKAIČIUS
+2 344 fanai
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„Study in Lithuania“
ĮSITRAUKIMAS*

PASIEKIAMUMAS*

Paspaudimai, komentarai, pasidalinimai, „Like“ ir kt.

Kiek žmonių pamatė turinį (bendrai)

*Rodikliams įtakos turėjo
papildomos viešinimo
kampanijos

11 947

7806

-35%

975 657

3 185 049

+226%

2019

2020

Pokytis

2019

2020

Pokytis

301

328

+9%

2019

2020

Pokytis

FANŲ SKAIČIUS
+328 fanai
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„Euroguidance“
ĮSITRAUKIMAS

PASIEKIAMUMAS

Paspaudimai, komentarai, pasidalinimai, „Like“ ir kt.

Kiek žmonių pamatė turinį (bendrai)

2 341

23 346

+897%

113 025

546 931

+384%

2019

2020

Pokytis

2019

2020

Pokytis

3063

44

+46%

2019

2020

Pokytis

FANŲ SKAIČIUS
+1 346 fanai
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„Europass“
ĮSITRAUKIMAS*

PASIEKIAMUMAS

Paspaudimai, komentarai, pasidalinimai, „Like“ ir kt.

Kiek žmonių pamatė turinį (bendrai)

12 862

15 355

+19%

1 857 380

1 718 374

-7%

2019

2020

Pokytis

2019

2020

Pokytis

5 868

7 492

+28%

2019

2020

Pokytis

*Duomenis paveikė papildoma
„Istorinių CV“ kampanija 2019
m., 2020 m. – naujos platformos
viešinimo kampanija.

FANŲ SKAIČIUS
+1 623 fanai
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ŠMPF ir administruojamos
programos 2020 m.
žiniasklaidoje paminėtos
3 168 kartus:
Sporto rėmimo fondas 1201
Erasmus+ 878
ŠMPF 636
Erasmus 407
Studentai iš užsienio 274
Lietuvos valstybinės stipendijos 250
eTwinning 92
Nordplus 51
Europass 48
TAPK 31
EPALE 20
Euroguidance 12
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METINĖ ATASKAITA 2020 M.
Švietimo mainų paramos
fondo direktorė
Daiva Šutinytė

Rožių al. 2, 03106 Vilnius
smpf.lt
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2020 M.
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