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2017 m. apžvalga: svarbiausi rezultatai, skaičiai, pasiekimai

Šiais metais Švietimo mainų paramos fondas mini savo veiklos dešimtmetį. Džiaugiuosi, kad jau 10 metų dirbame drauge su mokslo, stu-

dijų, profesinio mokymo ir kitomis institucijomis, kurios dalyvauja švietimo sistemoje siekdamos, kad tarptautiškumas taptų neatskiriama 

bet kurios mokymosi visą gyvenimą idėja tikinčios ir projektuose dalyvaujančios organizacijos veiklos dalimi ir strateginiu tikslu – visuose 

sektoriuose ir visais lygmenimis.

Pagrindinis mūsų tikslas – ŠVIETIMO TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS (kokybiško dalyvavimo didinimas). Jo siekiame nuolatos pritraukdami 

naujus dalyvius, didindami paraiškų skaičių ir keldami jų kokybę, efektyvindami veiklą per bendradarbiavimo kultūros gerinimą. 

2017-ieji išskirtiniai tuo, kad kartu su visa Europa švenčiame „Erasmus+“ programos 30-ties metų jubiliejų. Didžiausia ir sėkmingiausia 

įvardijama Europos Komisijos švietimo ir jaunimo programa Lietuvoje startavo 1999 m. su 361 studentu. Šiandien turime virš 40 tūkst. 

Išvykusių studentų ir 18,5 tūkst. užsieniečių, atvykusių studijuoti į Lietuvą. Sukakčiai paminėti inicijavome ne vieną veiklą ir iniciatyvą, 

kurios pristatymus galėsite rasti  leidinyje.

Apžvalgoje siekiame trumpai supažindinti su Fondo nuveiktais darbais 2017 m. Leidinyje pristatome mūsų organizacijos struktūrą, tikslus, 

rodiklius, administruojamų projektų apimtis bei poveikį švietimo sistemai. Malonaus skaitymo!

Direktorė

Daiva Šutinytė

Įžanga
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prOgramŲ ĮgYvenDinimas

„erasmus+“ prOgramOs ĮgYvenDinimas

Sėkmingiausia Europos Sąjungos programa „Erasmus+“ yra vienin-

telis stabilus ir nuolat augantis tarptautinio mobilumo finansavi-

mo šaltinis Lietuvoje. Vien per 2017 m. Lietuvos švietimo, darbo 

rinkos, jaunimo projektų ir inovacijų plėtrai skirta daugiau kaip 

25 mln. eurų.

2017 m. ypatingi ne tik rekordinėmis investicijomis, bet ir tuo, 

kad žymi „Erasmus+“ gyvavimo trisdešimtmetį. Ši tarptautinio 

mobilumo programa buvo sukurta siekiant didesnės Europos šalių 

integracijos švietimo sektoriuje. Per tris veiklos dešimtmečius 

programa praturtino daugiau kaip 9 mln. Europos Sąjungos piliečių 

gyvenimus. Lietuva tarptautinio mobilumo projektuose aktyviai 

dalyvauja nuo 1998 m. ir kitąmet minės programos dvidešimtmetį. 

„Erasmus+“ siūlomomis galimybėmis jau pasinaudojo daugiau kaip 

200 000 mūsų šalies piliečių.

„Erasmus+“ veikla apima tris pagrindines kryptis – mobilumo mo-

kymosi tikslais projektus, strateginių partnerysčių projektus ir jau-

nimo struktūrinio dialogo projektus. ES organizacijos kasmet gali 

teikti paraiškas kiekvienos krypties projektų daliniam finansavi-

mui gauti. Lietuvoje programą „Erasmus+“ administruoja Švietimo 

mainų paramos fondas ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 

agentūra.

2017 m. prOgramOs „erasmus+“ biuDžetas lietuvai

„erasmus+“ mObilumO galimYbės pasinauDOjO

25 697 763 Eur

suaugusiųjų švietimas
1 212 253 Eur

bendras ugdymas
3 652 516 Eur

Jaunimo sritis
3 843 974 Eur

aukštasis mokslas
11 461 580 Eur

profesinis mokymas
5 527 440 Eur

DALYVIAI IŠ 
LIETUVOS

13 854 bendrasis 
ugdymas

395 2 120 4 213 6 189812 125

profesinis 
mokymas

aukštasis 
mokslas 
(Europinis 

mobilumas)

aukštasis 
mokslas 

(Tarptautinis 
mobilumas)

suaugusiųjų 
švietimas

Jaunimo 
sritis
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2017 m. „erasmus+“ prOgrama lietuvai skYrė rekOrDinĮ finansavimą

Šiemet Europos Sąjunga „Erasmus+“ programos įgyvendinimui Lie-

tuvoje skyrė net 25,7 mln. eurų. Dotacijoms gauti šalyje per metus 

pateikta beveik 900 konkurso reikalavimus atitinkančių paraiškų.

Švietimo ir mokymo srityje 2017 m. gautos 297 paraiškos. Aukš-

tosioms mokykloms skirtas apie 11 mln. eurų, profesinio mokymo 

įstaigoms – daugiau kaip 3,5 mln. eurų, bendrojo ugdymo moky-

kloms – apie 500 tūkst. eurų finansavimas. „Erasmus+“ programoje 

dalyvaujantiems moksleiviams, studentams ir švietimo įstaigų dar-

buotojams suteikiama galimybė įgyti mokymosi ir profesinės pa-

tirties kitoje šalyje. Lietuvoje tokio pobūdžio projektų finansavimo 

poreikis yra didelis ir konkurencija teikiant paraiškas išlieka stipri.

„Erasmus+“ strateginių partnerysčių krypties projektams įgyven-

dinti 2017 m. skirta daugiau nei 6,5 mln. eurų. Konkursui pateiktos 

156 projektų paraiškos. Programa remia intelektinių produktų ir 

inovacijų kūrimą per tarptautinį bendradarbiavimą ir gerosios pa-

tirties mainus.

Ryšiai stiprinami tarp švietimo, verslo, valstybinių ir nevyriausybinių 

organizacijų. Bendrais projektais siekiama mokymo ir mokymosi, 

darbo su jaunimu kokybės gerinimo, didesnės mokslo integracijos 

į ekonomikos augimą ir profesinio ugdymo orientavimo į industrijų 

poreikius. Geidžiamiausias Lietuvos partneris inovacijų srities 

projektuose yra Italija, taip pat Ispanija, Graikija ir Lenkija; gerosios 

praktikos mainams dažniausiai ryšiai mezgami su Turkija ir Italija.

„erasmus+“ mObilumO mOkYmOsi tikslais paraiškOs

„erasmus+“ strateginiŲ 
partnerYsčiŲ paraiškOs

erasmus+ strateginiŲ 
struktūriniam DialOgui

bendrasis 
ugdymas

bendrasis 
ugdymas

profesinis 
mokymas

profesinis 
mokymas

aukštasis 
mokslas 
(Europinis 

mobilumas)

aukštasis 
mokslas 
(Europinis 

mobilumas)

aukštasis 
mokslas 

(Tarptautinis 
mobilumas)

aukštasis 
mokslas 

(Tarptautinis 
mobilumas)

suaugusiųjų 
švietimas

suaugusiųjų 
švietimas

Jaunimo 
mainai ir 
jaunimo 

darbuotojų 
mobilumas

Jaunimo 
sritis

europos 
savanorių 
tarnyba

Jaunimo 
sritis

107
41 2734 33

326

17

Gautos paraiškos Finansuotos paraiškos

8

53

13 20 7 15 3 20 9
31

4 18 4

67
34 41 1034 26

70
35
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„erasmus+“ finansuOtOs paraiškOs virsta inOvacijOmis 
ir mOkslO pažanga

Programoje „Erasmus+“ dalyvauja visos Lietuvos aukštosios 

mokyklos ir didžioji dalis profesinio mokymo įstaigų. Dažniausiai 

jos teikia paraiškas studijų mainų programoms su užsienio 

universitetais bei profesinėmis mokyklomis. Tačiau Lietuva vis 

labiau atranda ir platesnes „Erasmus+“ galimybes. Įgyvendinami 

projektai, apimantys tokias sritis kaip pilietinės visuomenės 

kūrimas, socialinio verslo skatinimas, modernių viešųjų įstaigų 

plėtra, socialinės atskirties mažinimas.

„Sėkmės istorijomis tapusių projektų dalyviai įgijo didesnes 

įsidarbinimo bei veiklos galimybes Lietuvoje ir svetur, praplėtė 

kultūrinį akiratį, išmoko naujų kalbų, geriau suvokė Europos 

Sąjungos pilietybę, atrado savanorystę. Naudą gavo ne tik pavieniai 

asmenys, bet ir organizacijos: sustiprėjo švietimo įstaigų partnerystė 

Europos lygmeniu, buvo paskatintos per mokslo ir verslo sinergiją 

gimusios inovacijos“, – teigia Švietimo mainų paramos fondo 

direktoriaus pavaduotoja Gražina Kaklauskienė.

Programa „Erasmus+“ kasmet auga – 2018 m., palyginti su 2017 m., 

bendras Europos Sąjungos programos biudžetas išaugo 200 mln. 

eurų arba 8 %. Lietuvai skirtas finansavimas 2018 m. didėja net 

20 %. „Tai reiškia, kad Lietuva, kaip ir kitos Europos šalys, turi 

daugiau galimybių švietimo, inovacijų ir verslo plėtrai, integracijos 

į ES didinimui“, – sako Gražina Kaklauskienė. Gerosios praktikos 

mainams dažniausiai ryšiai mezgami su Turkija ir Italija.
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rezultatai:

Ý 2017 m. buvo 67 paraiškos (palyginti su 2016 m., pastebimas 

5 % padidėjimas), kurias pateikė Lietuvos organizacijos, 

turinčios koordinatoriaus vaidmenį projekte

Ý Lietuvos organizacijų pateiktų paraiškų kokybė buvo didesnė 

nei 2016 m. (82 %). Iš viso 87 % paraiškų buvo vertinamos 

kaip kokybiškos: jaunimo – 84 %, aukštojo mokslo – 88 %, 

suaugusiųjų – 88 %, horizontaliųjų – 88 %. 

Ý „Nordplus“ programa 2017 m. pritraukė 55,6 % naujų organiza-

cijų, kurios nebuvo teikusios paraiškų 2016 m. 

Ý 2017 m. buvo baigiamieji „Nordplus“ programos etapo metai. 

Nuo 2018 m. startuoja naujas programos etapas. Todėl 2017 m. 

rudenį buvo organizuotas renginys, skirtas apdovanoti geriau-

sius 2012–2017 m. projektus. Apdovanojimų ceremonija buvo 

Kaune vykusio „Mokytojų (pedagogų) festivalio“ dalis, apimanti 

keletą renginių: „Nordplus“ komiteto posėdis, „eTwinning“ ren-

ginys ir „Nordplus“ apdovanojimų ceremonija tapo sėkmingos 

sąveikos tarp kelių programų ir projektų pavyzdžiu.

Ý 2017 m. startavo naujasis „Nordplus“ programos tinklalapis lie-

tuvių kalba. 

Ý „Nordplus“ koordinatoriai lapkričio 24–25 d. dalyvavo LITEXPO 

parodoje „Mokykla 2017“, kurioje mokyklos bendruomenei 

buvo pasiūlytos aktyvios konsultacijos dėl naujo programos lai-

kotarpio galimybių. Parodoje lankėsi 17 800 dalyvių.

partneriai

Nacionalinės agentūros, esančios Suomijoje, Norvegijoje, 

Švedijoje, Danijoje, Islandijoje, Alandų salose, Farerų salose, 

Estijoje, Latvijoje.

tikslas

Prisidėti prie bendros Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo erdvės kūri-

mo, skatinant švietimo institucijų bendradarbiavimą.

paraiškų teikėjų skaičius pagal paprogrames

41

82

64

48

65

67

19

30

25

22

22

25

12

19

17

15

20

19

5

15

17

7

15

17

4

9

9

6

11

11

12

22

18

11

22

17

9

8

6

5

10

8

5

15

4

8

6

8

0

6

2

3

6

5

finansuotų projektų skaičius pagal paprogrames

2012

2014

2016

2013

2015

2017

2012

2014

2016

2013

2015

2017

projekto/programos svetainė: http://www.nordplusonline.org/
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„nOrDplus“ prOgramOs ĮgYvenDinimas
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biudžetas: 219 526 eur

tikslas: Plėtoti mokyklų ir mokytojų tinklų kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms 

kurti internetinius projektus su mokyklomis iš Europos.

2017 m. rezultatai:

Ý Portale www.etwinning.net užsiregistravo ir buvo patvirtinti 

973 nauji nariai. Iš viso platformoje iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

yra 6 010 užsiregistravusių narių.

Ý Lietuvos mokytojai per 2017 m. sukūrė 1 048 naujus projektus. 

Ý Prie „eTwinning“ platformos yra prisijungę net 80 % Lietuvos 

mokyklų, kuriose mokosi nuo 3 iki 20 m. amžiaus mokiniai. 

Ý 10,5 % sumažintas neaktyvių vartotojų (užsiregistravusių, 

bet nevykdžiusių nė vieno projekto) skaičius „eTwinning“ 

platformoje.

Ý Už kokybiškai įgyvendintą veiklą projektų metu suteikti189 na-

cionaliniai kokybės ženkleliai ir 49 projektai įvertinti europi-

niais kokybės ženkleliais.

Ý Suorganizuoti 22 regioniniai renginiai ir 3 teminiai seminarai 

internetu, skirti partnerių suradimui ir projekto registravimui. 

Ý Suorganizuotas tarptautinis kontaktinis seminaras „Tautiškumo 

ir tarptautiškumo dermė ugdyme“ lietuviams mokytojams, 

gyvenantiems Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Užregistruota 

18 nacionalinių projektų.

Ý Suorganizuotas tarptautinis kontaktinis seminaras „Sužaidybi-

nimo metodo integravimas į ugdymo procesą“ mokytojams iš 

11 šalių. Užregistruoti 9 tarptautiniai projektai.

Ý Atrinkta 11 Lietuvos mokyklų, kokybiškiausiai įgyvendinusių 

9 „eTwinning“ projektų veiklas 2017 m. Projektuose dalyvavu-

siems mokiniams suorganizuota 2 d. trukmės nacionalinė sto-

vykla.

Ý Sukurtas metodinis žaidimas „Projektas nuo A iki Z“, skirtas to-

bulinti projekto planavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo etapus.

Ý Skirta 71 dotacija mokytojams kelti kvalifikaciją seminaruose 

užsienyje.

Ý Sėkmingai įgyvendintas pirmasis iniciatyvos savivaldybėms 

etapas. Inciatyva skirta stiprinti švietimo ir profesinio orien-

tavimo sistemą, bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo mi-

nisterija bei projektu „Euroguidance“. Tikslas - gerinti mokinių 

pasiekimus regionuose.

projekto svetainė: www.etwinning.lt

„etwinning“ prOgramOs ĮgYvenDinimas
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naciOnalinės mObilumO prOgramOs

Švietimo mainų paramos fondas administruoja 5 iš nacionalinio biudžeto finansuojamas aukštojo mokslo tarptautinių mainų programas. 

Stipendijos užsienio šalių piliečių dalinėms lituanistikos studijoms, dalinėms kitų sričių studijoms, mokslinėms stažuotėms ir lietuvių 

kalbos vasaros kursams.

žemiau pateikiami 2016–2017m. statistiniai duomenys:

1.1. Bendros gautų paraiškų tendencijos
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1.2. Finansuotų paraiškų skaičius lyginant su 2016 m.

2016

454
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2017

paprogramė gauta finansuota kvota

Išvykstantys dalinėms studijoms, vasaros kursams, 

mokslinėms stažuotėms užsienyje
55 21 -

Išvykstantys tarptautinėms praktikoms 

lituanistinėse mokyklose
139 43 106

Atvykstantys pilnoms magistro studijoms 221 68 70

Atvykstantys užsienio dėstytojai 230 103 -

Atvykstantys dalinėms studijoms 73 21 20

Atvykstantys vasaros kursams 204 133 160

Atvykstantys vasaros kursams lietuviai 

ir užsieniečiai, turintys lietuviškų šaknų
6 6 20

Atvykstantys dalinėms lituanistinėms studijoms 33 18 10

Atvykstantys dalinėms lituanistinėms studijoms, 

turintys lietuviškų šaknų
6 6 10

Atvykstantys užsienio lietuviai 

mokytojai lituanistinėms studijoms
20 17 50

iš viso 975 424 446

1.2.3 Gautų ir finansuotų paraiškų skaičius pagal administruojamas paprogrames
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1.2.4. Fondo administruoti konkursai išvykstantiems pagal užsienio šalių valstybines mobilumo programas

programa gauta paraiškų nominuota kandidatų vykdyta atranka

kinijos liaudies respublikos 

Vyriausybės stipendijos
19 17 Taip

prancūzų kalbos vasaros kursai belgijoje 22 1 Taip

slovakų kalbos ir kultūros kursai slovakijoje 4 1 (+1 rezervinis) Taip

lenkų kalbos ir kultūros kursai lenkijoje 7 5 Taip

Šveicarijos Vyriausybės stipendijos Konkursas vykdomas Konkursas vykdomas Konkursas vykdomas

Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės meksikoje 0 0 -

Dalinės studijos, mokslinės stažuotės ir hebrajų kalbos 

vasaros kursai izraelyje

Ruošiamasi skelbti 

konkursą

Ruošiamasi skelbti 

konkursą
-

Kelionės išmokos vykstantiems 

pagal „fulbright“ programą
3 3 Ne

iš viso 55 27 -

2016 m. finansuotos paraiškos

Išvykstantys studentai, mokslininkai Išvykstantys studentai, mokslininkai

Atvykstantys, studentai, mokslininkai, dėstytojai Atvykstantys, studentai, mokslininkai, dėstytojai

Atvykstantys užsienio lietuviai mokytojai 

lituanistinėms studijoms

2017 m. finansuotos paraiškos

318 343

136

64

17

 1.2.5 2016–2017 m. finansuotos paraiškos (išvykstančių ir atvykstančių santykis)

2017 m. buvo pradėtas Fondo administruojamo tinklalapio www.stipendijos.lt atnaujinimas. Tinklalapio atnaujinimo tikslas – vienoje vieto-

je pateikti visas įmanomas ŠMPF administruojamos programos mobilumo galimybes individualiems asmenims. Taip pat siekiama pagerinti 

tinklalapio struktūrą, padaryti ją aiškesnę, struktūriškesnę ir draugiškesnę vartotojui. Atnaujinimo darbai susideda iš dviejų dalių: 2017 m. 

buvo įgyvendinta pirmoji dalis – vartotojų tyrimo, struktūros, funkcionalumo ir dizaino pasiūlymo pateikimas; 2018 m. bus įgyvendinta 

antroji – techninė dalis.
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prOjektŲ ĮgYvenDinimas

projekto tikslas: profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.

„euroguidance“ projekto pagrindiniai pasiekimai 2017 m.:

1. Švietimo ir orientavimo sistemos buvo stiprinamos per bendros 

su Švietimo ir mokslo ministerija veiklos „Iniciatyva savival-

dybėms“ tęsinį, nukreiptą į mokinių žemų pasiekimų gerinimą 

Kupiškio rajone. 2017 m. vykdant „Iniciatyva savivaldybėms“ 

veiklas buvo 20 % pagerinti Kupiškio rajono penkių mokyklų 

mokinių akademiniai pasiekimai. Šios mokyklos įgyvendino 

38 „eTwinning“ tarptautinius projektus. 

2. Patobulintas ir papildytas naujais skyriais (Savanorys-

tė, „Nordplus“ programos galimybės, Mobilumo patirtys) 

„Mobilumo gidas“ – įrankis, padedantis tinkamai pasiruoš-

ti tarptautiniam mobilumui ir įvertinti tarptautines bei kitas 

mobilumo metu įgytas kompetencijas. „Mobilumo gidas“ sulau-

kė 3 413 unikalių lankytojų.

3. „Euroguidance“ projekto svetainė, talpinanti daug naudingos 

informacijos asmenims, besidomintiems karjera ir jos valdy-

mu, papildyta anglų versija ir dviem naujais karjeros valdymo 

testais: „Verslo ryklys“ ir „Mobilumo kompetencijų kompasas“. 

2017 m. interneto svetainė sulaukė 33 218 unikalių lankytojų.

4. Suorganizuoti dveji mokymai karjeros konsultantams apie 

konsultavimą mobilumo klausimais. Mokymų metu buvo 

patobulintos 176 karjeros specialistų profesinės kompetencijos.

5. Parengtas naujienlaiškis karjeros specialistams apie Europos 

Sąjungos iniciatyvas, susijusias su orientavimu karjerai.

6. Bendardarbiaujant su Europass ir EQF suorganizuota konfe-

rencija „10 ES įrankių efektyviam karjeros specialisto darbui“ 

apie ES įrankius, padedančius įvertinti, pripažinti ir pristatyti 

mobilumo metu įgytas kompetencijas. Konferencijos metu apie 

ES įrankius ir jų naudą sužinojo 111 karjeros specialistų iš visų 

sektorių.

7. Išleista 1 500 vnt. metodinės priemonės „Grįžtamojo ryšio 

žaidimas“, kuri išplatinta karjeros specialistams, dirbantiems 

švietimo ir darbo rinkos sektoriuose.

8. Nacionalinės „Euroguidance“ projekto veiklos viešintos tarptau-

tinių Estijos pirmininkavimo Europos Sąjungai renginių metu, 

taip pat ir kitų tarptautinių renginių, tokių kaip „Europass“ pa-

žintinis vizitas, ECVET ekspertų susitikimas, metu. 

9. Projekto veiklos buvo viešintos socialinėje medijoje 

(„Euroguidance Lietuva“ „Facebook” paskyroje), radijo stotyje 

ZIP FM, vaizdo reportažų apie XXI amžiaus mokyklą metu, 

taip pat dalyvaujant jaunimo festivaliuose, studijų ir karjeros 

parodose. Šių komunikacijos veiklų metu buvo pasiekta daugiau 

negu 687 173 klausytojų/vartotojų.

projekto svetainė: http://www.euroguidance.lt

„eurOguiDance“

https://www.facebook.com/euroguidancelietuva/
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biudžetas: 120 000 eur

projekto tikslas: Skatinti naudoti „Europass“ dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams 

lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.

pagrindinės „europass“ projekto lietuvoje veiklos:

Ý skleisti ir teikti informaciją apie „Europass“ dokumentų gavimą, prieinamumą;

Ý konsultuoti „Europass“ CV ir „Europass“ kalbų paso dokumentų pildymo klausimais;

Ý koordinuoti „Europass“ mobilumo dokumento išdavimą;

Ý bendradarbiauti su suinteresuotomis organizacijomis.

2017 m. projekto rezultatai: 

1. Sukurtas „Europass“ Lietuvos centro „Facebook” profilis 

  EuropassLietuva, kuris per nepilnus metus surinko apie 

4 000 sekėjų. 

2. Sukurtas „Europass“ veiklos Lietuvoje įvaizdžio vadovas.

3. „Europass“ projekto tinklalapyje sukurtas naujas skyrelis 

„Įdomu“, kuriame sudėtos visos projekto interaktyvios priemo-

nės ir leidiniai.

4. Parengti du infografikai aukštųjų mokyklų studentams ir pro-

fesinių mokyklų mokiniams, kuriuose pristatomi „Europass“ 

dokumentai bei jų nauda. Aukštojo mokslo institucijoms ir 

profesinėms mokykloms parengta ir išplatinta reklama (bane-

ris) su nuoroda į infografiką, kurį jie buvo kviesti įsikelti į savo 

tinklalapius.

5. Parengti 5 Lietuvos istorinių asmenybių „Europass“ CV ir sukelti 

į www.istoriniaiCV.lt. Įgyvendinta jų reklaminė kampanija 

socialiniame tinkle „Facebook”, panaudojant lauko reklamą 

Vilniuje, bendravimo programą „Chatbot“, dalyvaujant įvairiuose 

renginiuose, parodose.

6. 10 000 mažų „Europass“ užrašinių išplatinta visuose Lietuvos Jauni-

mo darbo centruose.

7. „Europass“ priemonės darbdaviams buvo pristatytos personalo 

specialistams bendrame renginyje su PVPA, „Confinn“ konferen-

cijoje, viešinamos elektroninėje erdvėje bei „Žinių radijuje“.

8. Bendardarbiaujant su „Euroguidance“ ir EQF suorganizuota kon-

ferencija „10 ES įrankių efektyviam karjeros specialisto darbui“ 

apie ES įrankius, padedančius įvertinti, pripažinti ir pristatyti 

mobilumo metu įgytas kompetencijas. Konferencijos metu apie 

ES įrankius ir jų naudą sužinojo 111 karjeros specialistų iš visų 

sektorių.

9. Projekto veiklos buvo viešinamos įvairiuose renginiuose: 

parodose „Studijos 2017“, „Mokykla 2017“, „Tavo kelias 2017“ 

ir Mokytojų festivalyje. 

10. Kartu su ECVET ir „Euroguidance“ sukurtas filmukas, kuriame 

pristatomi Europos Komisijos įrankiai, skirti tarptautinei profe-

sinei praktikai.

„eurOpass“

https://www.facebook.com/EuropassLietuva/
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projekto trukmė: 

Veiklos pradžia: 2017 m. sausio 1 d.    Veiklos pabaiga: 2017 m. gruodžio 31 d. 

biudžetas: 29 889 eur 

projekto tikslas: 

Skatinti ir plėtoti ECVET principų pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje. 

pagrindinės veiklos: 

Ý mokymų ir konsultavimo veiklos ECVET taikymo klausimais pro-

fesinio mokymo paslaugų teikėjų, įmonių ir kitų suinteresuotų 

institucijų atstovams; 

Ý pagalba formuojant politiką, dalyvavimas diegiant ECVET 

Lietuvoje, bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis; 

Ý sklaidos veiklos, siekiant didinti ECVET žinomumą ir taikymą;

Ý ECVET naudotojų bendruomenės plėtra; 

Ý dalyvavimas Europos ECVET tinklo veiklose. 

projekto uždaviniai: 

Ý didinti žinomumą apie ECVET taikymą ir naudojimą profesinio 

mokymo institucijose; 

Ý gerinti ECVET principų įgyvendinimą Lietuvoje aktyviai 

bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis;  

Ý didinti žinomumą apie ECVET elementų taikymą ir naudojimą 

įmonėse; 

Ý gilinti nacionalinių ECVET ekspertų žinias apie ECVET elementų 

taikymą. 

2017 m. rezultatai: 

Ý padidėjęs žinomumas apie ECVET taikymą ir naudą profesinio 

mokymo institucijų ir kitų suinteresuotų šalių tarpe; 

Ý pagerintas ECVET elementų naudojimas Lietuvos profesinio 

mokymo institucijose; 

Ý įgyvendinta 30 konsultacijų dėl ECVET taikymo, 36 profesinio 

mokymo institucijos iš dalies arba pilnai taiko ECVET elementus; 

Ý organizuoti 2 seminarai, skirti ECVET principų įgyvendinimui 

Lietuvoje; 

Ý organizuotas susitikimas dėl ECVET naudojimo su suinteresuo-

tomis šalimis (LR švietimo ir mokslo ministerijos, profesinio 

mokymo institucijų, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centro, įmonių atstovais) LR švietimo ir mokslo ministerijoje; 

Ý įgyvendintas Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ECVET eks-

pertų susitikimas Lietuvoje;

Ý glaudesnis bendradarbiavimas tarp suinteresuotų šalių įgyven-

dinant ECVET Lietuvoje; 

Ý platesnė ECVET elementų taikymo ir naudos sklaida: leidiniai, 

video, straipsniai, naujienlaiškiai.

projekto svetainė: http://smpf.lt/lt/ecvet

naciOnaliniai ecvet ekspertai 
(angl. ecvet natiOnal team)
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biudžetas: 220 750 eur 

projekto tikslas: suburti Europos suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę 

daugiakalbėje, dinamiškoje, interaktyvioje ir novatoriškoje erdvėje „Epale“.

„Epale“ – tai elektroninė platforma, atvira suaugusiųjų švietėjams, andragogams, lektoriams, savanoriams, taip pat politikos formuoto-

jams, mokslininkams ir dėstytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje visoje Europos Sąjungoje. 

projekto uždaviniai: 

Ý didinti „Epale“ platformos žinomumą Lietuvoje bei skatinti su-

augusiųjų švietimo specialistų bendradarbiavimą daugiakalbėje 

„Epale“ aplinkoje; 

Ý skatinti Lietuvos suaugusiųjų švietimo srities specialistus, po-

litikos formuotojus aktyviai dalyvauti „Epale“ platformos siūlo-

mose veiklose; 

Ý integruoti/priartinti „Epale“ platformą į suaugusiųjų švietimo 

bendruomenę Lietuvoje, suburiant atitinkamų suinteresuotų 

šalių tinklą; 

Ý plėtoti kokybišką platformos turinį daugiakalbėje, dinamiškoje, 

interaktyvioje ir novatoriškoje erdvėje. 

projekto svetainė: http://ec.europa.eu/epale/en/home-page

2017 m. rezultatai: 

Ý išaugęs užsiregistravusių suaugusiųjų švietėjų „Epale“ platfor-

moje skaičius – 1650 naudotojų; 

Ý nuolat didėja „Epale“ „Facebook“ paskyros lankomumas, sekė-

jų skaičius išaugo iki 9 832; 

Ý publikuota apie 350 įvairių šaltinių (naujienų, straipsnių, 

informacijos apie renginius, tinklaraščio įrašų, vertimų ir t.t.) 

„Epale“ platformoje; 

Ý publikuoti 4 naujienlaiškiai, analitinis straipsnis, kita informa-

cinė medžiaga; 

Ý organizuota 11 renginių, kuriuose pristatyta „Epale“ platforma 

ir jos teikiamos naudos; 

Ý išrinkti ir pagerbti 8 geriausi „Epale“ andragogai; 

Ý išrinkti 3 kokybiškiausi straipsniai, publikuoti „Epale“ platformoje; 

Ý aktyvus „Epale“ ekspertų tinklas (9 ekspertai), kurie konsulta-

vo suaugusiųjų švietėjus visuose Lietuvos regionuose ir vykdė 

veiklas, skirtas didinti „Epale“ platformos naudojimą; 

Ý išaugęs „Epale“ platformos žinomumas Lietuvoje. 

„epale“ lietuvOs naciOnalinė paramOs tarnYba 
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aukštOjO mOkslO tarptautiškumO plėtra 

projekto trukmė: 2016 m. gruodžio 30 d. – 2021 gruodžio 30 d. 

biudžetas: 13 436 391 eur 

projekto tikslas: 

Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas ir studentų mobilumo skatinimas. 

struktūriniŲ fOnDŲ remiamŲ 
prOjektŲ ĮgYvenDinimas

2016–2017 m. rezultatai lietuvos aukštojo mokslo ir studijų 

lietuvoje pristatymas užsienyje: 

pagrindinės veiklos: 

mobilumo skatinimas: 

Ý finansuoti 375 Studijų mobilumai;

Ý finansuoti 303 Praktikų mobilumai. 

Ý Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų Lietuvoje pristatymas užsienyje; 

Ý renginiai, skirti mokslo ir studijų institucijų tarptautinių ryšių 

skyrių atsakingiems darbuotojams; 

Ý Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo didinimas, 

studijų Lietuvoje populiarinimas panaudojant interneto priemones; 

Ý užsienio studentų, studijuojančių Lietuvoje, pasitenkinimo stu-

dijomis ir ekonominės naudos tyrimai; 

Ý mobilumo skatinimas. 

Ý įvyko 23 studijų Lietuvoje pristatymai užsienyje; 

Ý sukurta 30 erdvinių nuotraukų ir pagaminti 3 erdviniai videoklipai, 

pristatantys studijas Lietuvoje; 

Ý Išleistas studijas Lietuvoje pristatantis straipsnis Kinijoje; 

Ý atnaujinta ir palaikoma projekto svetainė www.studyinlithuania.lt, 

paskelbtos 63 naujienos, svetainė pritraukė 221 916 lankytojų iš 

užsienio;

Ý sukurti ir palaikomi 3 profiliai socialiniuose tinkluose „Facebook“, 

„Instagram“, „Linkedin“. 

https://www.facebook.com/StudyinLithuania/
https://www.instagram.com/studyinlt/
https://www.linkedin.com/company/study-in-lt/
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tapk (tObulėk. auk. pažink. kurk) 

projekto trukmė: 2016–2021m. 

skiriamas finansavimas: 2,17mln eur 

pagrindiniai rezultatai: 

Ý	 panaudota 37,51 % projekto biudžeto. Bendras projekto 

biudžetas: 2 191 622 eur; 

Ý	 įgyvendinta 38 % projekto trukmės. Iki pabaigos liko 35 mėn.; 

Ý	 veiklos Nr. 2.1. (darbuotojų mokymai) ir Nr. 3.1. (pažintinis 

vizitas) įvyko ir jų išlaidos bus deklaruotos su artimiausiais 

mokėjimo prašymais (neįskaičiuota į panaudoto projekto 

biudžeto procentą). 

1.1. veikla: edukacinių programų įgyvendinimas 

vaikų vasaros stovyklose 2016–2020 m.

Ý	 FIZINIS RODIKLIS: Vaikai, dalyvavę edukacinėse 

programose vaikų vasaros stovyklose 2016–2020 m.

Ý	 siekiama reikšmė: 21 579 vaikai

Ý	 pasiekta reikšmė: 10 274 vaikai

2.1. veikla: neformaliojo vaikų švietimo paslaugas 

teikiančių įstaigų darbuotojų (mokytojų) mokymai

Ý	 FIZINIS RODIKLIS: Neformaliojo vaikų švietimo paslaugas 

teikiančių įstaigų darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos 

tobulinimo veikloje

Ý	 siekiama reikšmė: 200 darbuotojų

Ý	 pasiekta reikšmė: 200 darbuotojų

3.2. veikla: tarptautinis gerosios patirties 

pasidalinimo renginys įstaigų, teikiančių neformaliojo 

švietimo paslaugas, darbuotojams

Ý	 FIZINIS RODIKLIS: 

 Tarptautinis gerosios patirties pasidalinimo renginys

Ý	 siekiama reikšmė: 1 renginys, 100 dalyvių

Ý	 pasiekta reikšmė: Renginys numatomas 2018 m. rudenį

1.2. veikla: edukacinių programų įgyvendinimas vaikų 

stovyklose 2016–2020 m. mokinių atostogų metu

Ý	 FIZINIS RODIKLIS: Vaikai, dalyvavę edukacinėse 

programose mokinių atostogų metu

Ý	 siekiama reikšmė: 7 000 vaikų

Ý	 pasiekta reikšmė: 1 272 vaikai

3.1. veikla: Įstaigų, teikiančių neformaliojo 

švietimo paslaugas, darbuotojų pažintinis vizitas 

į pasirinktą es valstybę

Ý	 FIZINIS RODIKLIS: Suorganizuotas pažintinis vizitas 

 į pasirinktą ES valstybę

Ý	 siekiama reikšmė: 40 darbuotojų

Ý	 pasiekta reikšmė: 40 darbuotojų vizitas į Estiją ir Suomiją

3.3. veikla: visuomenės informavimas 

apie gerosios patirties pavyzdžius

Ý	 FIZINIS RODIKLIS: 

 Atnaujinta neformaliojo švietimo praktikos svetainė

Ý	 siekiama reikšmė: atnaujinta www.tapk.lt svetainė

Ý	 pasiekta reikšmė: atnaujinta www.tapk.lt svetainė

projekto pažanga pagal veiklas 
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renginiai

2017 m. organizuoti 133 renginiai, bendras juose dalyvavusių žmonių skaičius 2 842. 

Žemiau rasite aprašytus didžiausius ir svarbiausius mūsų renginius. 

parODa „stuDijOs“ 

Tradicinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 

2017“ kartu su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kvie-

tėme į „Erasmus+“ stendą, kuriame pristatėme aktualiausią informaciją 

apie tarptautines švietimo mainų programas bei projektus; kvietėme 

lankytojus dalyvauti interaktyvioje veikloje – naudojant šiuolaikines 

technologijas gyvai pabendrauti su užsienyje studijuojančiu arba prak-

tiką atliekančiu studentu, iš pirmų lūpų sužinoti apie rūpimus dalykus, 

patirtį ir įspūdžius. 

Parodos metu vyko renginys su „Erasmus+“ buvusiais dalyviais, kurį 

vedė žurnalistas Orijus Gasanovas. 

Pirmą kartą parodos metu Švietimo mainų paramos fondas turėjo du 

stendus. Vienas, kaip jau minėjome, buvo skirtas „Erasmus+“ programai, 

antrasis „Euroguidance“ ir „Europass“ projektams. Pastarajame stende 

mokiniams buvo teikiamos konsultacijos apie karjeros planavimą, esa-

mas ir būsimas profesijas, supažindinama su „Europass“ CV formatu ir 

šio formato teikiamomis naudomis. Parodos lankytojai vietoje galėjo 

atlikti įvairius testus, padedančius pažinti save. 

kOmunikacinės veiklOs 
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parODa „mOkYkla“

Fondas jau ketvirtus metus dalyvauja parodoje „Mokykla 2017“, 

skirtoje mokyklos bendruomenei, kuri vyksta „Litexpo“ parodų 

rūmuose. Susirinkusiems mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams 

Fondas pristatė penkias skirtingas programas ir projektus, skati-

nančius kurti šiuolaikišką, atvirą ir novatorišką mokyklą. Tarptauti-

niai projektai yra puiki priemonė, padedanti labiau įtraukti mokinius 

į mokymosi procesą, motyvuoti ir sudominti juos. Viena iš siūlomų 

veiklų – „eTwinning“ programa, kuri naudojant technologines ino-

vacijas leidžia mūsų šalies mokiniams internetu dalyvauti bendroje 

pamokoje su kitų Europos Sąjungos šalių mokiniais. 

Startavus parodai Švietimo mainų paramos fondo stendą aplankė 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir Švietimo ir mokslo mi-

nistrė Jurgita Petrauskienė. Fondo direktorė pristatė organizacijos 

veiklas, išskirdama tarptautinius projektus, skirtus bendrojo ugdy-

mo sektoriui, kurie skatina mokytojus įgyti tarptautinės patirties, 

kelti kompetencijas, pritaikyti geriausias užsienio šalių mokymo 

praktikas Lietuvos mokyklose ir įgytomis žiniomis dalintis su moks-

leiviais. 

kOkYbės kOnkursas ir renginYs

Lapkričio 14 d. Vilniuje buvo išdalintos 2017 m. Švietimo mainų pa-

ramos fondo „Kokybės konkurso“ statulėlės, kurias nugalėtojams 

įteikė Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas  

bei Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė. Jau 

vienuoliktus metus organizuojamame renginyje didžiausias dėme-

sys buvo skirtas 30 metų sukaktį mininčiai programai „Erasmus+“, 

kurioje jau dalyvavo daugiau nei 160 000 Lietuvos piliečių.

Renginio metu buvo daug kalbama ir apie artėjantį Valstybės at-

kūrimo šimtmetį, svečiai ir dalyviai dalinosi savo idėjomis, kaip 

sutelkti Lietuvos piliečius ir užsienyje gyvenančius lietuvius kurti 

ateities Lietuvą.

2017 m. Švietimo mainų paramos fondo „Kokybės konkurso“ metu 

buvo išdalintos 5 kokybės statulėlės, gausybė padėkų.

Renginio metu taip pat buvo įteiktos programos „Erasmus+“ profe-

sinio mokymo mobilumo chartijos už kokybiškai vykdytus tarptau-

tinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją. Programos 

„Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartijos įteiktos Kauno 

technikos profesinio mokymo centrui ir Vilniaus paslaugų verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centrui.
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DiskusijŲ festivalis „būtent!“

Švietimo mainų params fondas dalyvavo pirmą kartą 2017 m. 

vykusiame diskusijų festivalyje „Būtent“. Renginio metu su Vilniaus 

arkivyskupijos „Caritas“ Užsieniečių integracijos programos vadove 

Ilma Skuodiene bei karo pabėgėle Eskedar Maštavičiene kalbė-

jomės apie švietimo vaidmens svarbą imigrantų socialiniame ir 

kultūriniame integracijos procese. Džiaugėmės įsitraukusiais į 

technologiškai pažangią pamoką su 2016 m. inovatyviausia kalbų 

mokytoja Stasele Riškiene, planavusiais karjerą su Jaunimo darbo 

centro specialiste Jolanta Griškoniene. Dėkojome pasidžiaugusiems 

Lietuvos patrauklumu tarptautinėje erdvėje kartu su studentais 

užsieniečiais bei dalyvavusiems intelektualioje ir gausybės plojimų 

susilaukusioje Virgilijaus Savukyno diskusijoje.

spauDOs kOnferencija

Devyni milijonai ES piliečių pasinaudojo didžiausia ir sėkmingiausia 

Europos Sąjungos programa „Erasmus+“. Net 94 % dalyvavusių 

teigiamai vertina minėtos programos įtaką tolimesniam gyvenimui, 

studijoms, karjerai. Vienas iš trijų jaunuolių, dalyvavusių programoje, 

gauna darbo pasiūlymus. Taigi, tai ne vien akademinė, bet ir profesinė 

patirtis. „Įdomu tai, kad per tuos 30 metų ES gimė 1 mln. kūdikių, 

kurių tėvai susipažino dalyvaudami „Erasmus+“ programoje – 

tokia optimistine ir linksma gaida Europos Komisijos atstovybės 

Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius atidarė vykusią spaudos 

konferenciją, kuri buvo skirta „Erasmus+“ programos 30-mečiui 

paminėti ir įvertinti jos indėlį Lietuvos švietimo sistemai ir jaunimo 

iniciatyvoms.

Taip pat spaudos konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas 

Bingelis, Vilniaus Gedimino Technikos universiteto rektorius 

Alfonsas Daniūnas, Švietimo mainų paramos fondo (institucija, 

įgyvendinanti „Erasmus+“ programos švietimo dalį Lietuvoje) 

direktorė Daiva Šutinytė ir Jaunimo Tarptautinio Bendradarbiavimo 

agentūros (įgyvendinančios „Erasmus+“ programos dalį, skirtą 

jaunimo iniciatyvoms) direktorė Guoda Lomanaitė

lietuva kartu su visa eurOpa švenčia prOgramOs „erasmus+“ 30-metĮ

111 000 kartų Lietuvos gyventojai pasinaudojo galimybe 
išvykti švietimo mainų į kitą programos šalį.
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„erasmus+“ bėgimas

2017 m. birželio 4 d. sostinėje vykusiame DNB | NIKE „We Run 

Vilnius“ bėgime dalyvavo net 700 „Erasmus+ 30“ bėgikų. Tai yra 

didžiausia užregistruota „We Run Vilnius“ komanda per visą šio 

renginio istoriją. Tokiu būdu „Erasmus+“ bėgikai kartu su visa 

Europa paminėjo šios programos 30-ies metų jubiliejų.

„Bėk su Erasmus+“ komandą treniravo Vaida Žūsinaitė − lietuvių 

lengvaatletė, olimpietė, Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių 

dalyvė, vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikė, daugkartinė Lietuvos bei 

tarptautinių varžybų čempionė bei prizininkė, Vilniaus maratono 

rekordininkė. „Dalyvaudama įvairiose bėgimo varžybose aplankiau 

daugelį pasaulio šalių ir kiekviena nauja tarptautinė patirtis leido 

man susipažinti su dar nematyta kultūra, pabendrauti su skirtingais 

žmonėmis bei taip plėsti savo akiratį. Nesvarbu – mokaisi, dirbi 

užsienyje ar sportuoji – kiekviena tarptautinė patirtis suteikia 

vertės asmenybei. Puoselėdami šias vertybes subūrėme ir didžiausią 

bėgimo komandą“, – sako V. Žūsinaitė.

„erasmus+“ OrO baliOnas

2017m. Švietimo mainų paramos fondas kartu su visa Europa 

šventė „Erasmus+“ programos 30-metį. Šiai progai pažymėti ir dar 

labiau skleisti programos vardą, taip skatinant visus dalyvauti vei-

klose, visus metus skraidė oro balionas su „Erasmus+ 30“ užrašu. 

Balionas buvo matomas Kultūros nakties, „Erasmus+“ bėgimo ir 

kituose renginiuose, įvairių akcijų ir informacinių kampanijų soci-

aliniuose tinkluose.
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„rOle mODels“ iniciatYva

Birželio ir liepos mėnesiais Šalčininkų, Rokiškio, Zarasų, Ignalinos, 

Švenčionių ir Vilniaus rajonuose vyko mobili gyvenimo įgūdžių 

stovykla „Voratinklis“. Po rytų Lietuvą su pilnu autobusiuku įvairių 

priemonių keliavusi stovykla atostogaujantiems moksleiviams 

rengė smagius edukacinius kūrybos, sporto, meno ir žaidimų 

užsiėmimus, skatino vaikus diskutuoti ir pajudėti. Kiekvienoje 

vietovių stovykla apsistojo 3 dienas. Stovykla buvo nemokama ir 

atvira kiekvienam atostogautojui.

Keliaujančios stovyklos programoje – susipažinimo ir komandos 

formavimo užduotys, sportinės rungtys, kūrybinės dirbtuvės, 

susitikimai ir diskusijos su žymiais regiono žmonėmis, filmų 

peržiūros ir aptarimai, taip pat gausybė praktinių užsiėmimų apie 

pasirenkamus prioritetus ir priimamus sprendinius bei jų sąsajas su 

pasiektais rezultatais.

Stovyklos pamainose Maišiagaloje, Šalčininkuose, Švenčionėliuose, 

Visagine ir Pabradėje lankėsi ir Švietimo mainų paramos fondo 

darbuotojai. Fondo darbuotojai vaikams parengė specialią kūrybinę 

programą bei kalbėjosi su stovyklautojais apie pilietiškumą, 

tarptautiškumo svarbą bei meilę tėvynei. Ši Fondo paruošta 

programa yra Europos Komisijos inicijuotos „Žmogus – pavyzdys“ 

(angl. „Role Models“) tarptautinės iniciatyvos dalis.

Keliaujančią gyvenimo įgūdžiu stovyklą organizavo Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras kartu su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerija bei Švietimo mainų paramos fondu.

Stovykla „Voratinklis“ yra Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 

inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią 

Lietuvą“ dalis.

internetO svetainės

Švietimo mainų paramos fondas administruoja 9 interneto 

svetaines (Fondo oficialią svetainę SMPF.lt, „Erasmus+“, „Study in 

Lithuania“, „eTwinning“, „Europass“, „Euroguidance“, „Nordplus“, 

TAPK ir valstybinių stipendijų svetainę stipendijos.lt) bei 6 socialinės 

medijos „Facebook“ paskyras („Erasmus+ Lietuva“, „Study In 

Lithuania“, „eTwinning“, „Europass“ ,„Euroguidance“ ir EPALE).

2017 m. visose 8 svetainėse paskelbėme 425 naujienas ir sulaukė-

me 573 065 apsilankymų.

Visos Fondo administruojamos svetainės buvo gausiai 

lankomos. Lankomiausios svetainės – „Study In Lithuania“, 

SMPF.lt ir „Erasmus+“. Lankytojų srautų pakilimai visose Fondo 

administruojamose interneto svetainėse itin ryškūs metų pradžioje 

(sausio – gegužės mėnesiais) bei metų pabaigoje (rugsėjo – 

lapkričio mėnesiais). Visuose Fondo administruojamose socialinės 

medijos „Facebook“ paskyrose stebėjome auditorijos augimą, 

pamatuojamą „pamėgimų“ (LIKE) skaičiumi. Pavyzdžiui, „Erasmus+ 

Lietuva“ paskyra 2017 m. sausio 1 d. turėjo 4 780 „pamėgimų“, 

o metų pabaigoje, gruodžio 31 d., turėjo jau 6 193 „pamėgimus“.

leiDiniai

2017 m. Švietimo mainų paramos fondas išleido 22 leidinius, kurių 

bendras tiražas – 26 922 vnt. Be lankstinukų ir brošiūrų Fondas taip 

pat spausdino konferencijų paketus, pažymėjimus, kurių tiražas 

nėra įtrauktas į pateiktą skaičių.

Nemažai leidinių 2017 m. buvo skirta paminėti „Erasmus+“ 

programos 30-mečiui: tai ir bloknotai, atvirukai, lankstinukai, 

projektų apžvalga. Kaip vieną įsimintiniausių leidinių galima 

paminėti „Švietimo mainų paramos fondo administruojamų veiklų 

sėkmės istorijas“. 2017 m. mūsų organizacija švenčia savo veiklos 

dešimtmetį. Šis leidinys ne statistiniais duomenimis, ne pateiktų 

projektų skaičiais, o gyvomis ir tikromis Fondo administruojamų 

veiklų projektuose dalyvavusių žmonių istorijomis parodo atliktus 

darbus ir pasiektus rezultatus.
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DarbuOtOjŲ statistika, išsilavinimas, kvalifikacijOs tObulinimas

2017 m. pabaigoje Fonde dirbo 59 specialistai, iš jų 12 vyrų ir 47 moterys. 

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 38 metai. Vidutinis darbuotojų darbo stažas organizacijoje – 7 metai.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir toliau lieka vienas iš svarbiausių personalo politikos prioritetų. 

Kiekvienam darbuotojui per metus yra skiriama vidutiniškai 5 darbo dienos kvalifikacijos kėlimui.

2017 m. darbuotojų kaitos rodiklis – 14 %.

Vidinę karjerą organizacijoje padariusių darbuotojų dalis – 5,3 %.

Organizacinė struktūra

Fondo organizacinė struktūra 2017 m. nežymiai kito. Fondo veiklos 

valdymas organizuotas matricine sistema, t. y., visi Fondo admi-

nistruojami ar įgyvendinami projektai yra integruoti į skyrius pagal 

temines sąsajas, o atsakomybė už veiklų grupes priskirta skirtin-

giems vadovams.

Fondo direktorius atskaitingas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijai, Europos Komisijai ir Fondo valdymo komitetui, 

kurio sudėtį tvirtina Švietimo ir mokslo ministras. Valdymo komite-

to pagrindinės funkcijos yra teikti siūlymus dėl Fondo administruo-

jamų programų ir projektų įgyvendinimo Lietuvoje, Fondo reorga-

nizavimo ar pertvarkymo, nustatyti administruojamų programų ir 

projektų nacionalinius prioritetus bei priimti strateginius sprendi-

mus Fondo veiklos klausimais.

persOnalas ir valDYmas

Direktorius

Direktoriaus 
pavaduotojas

Direktoriaus 
pavaduotojas

Projektai Projektai
Informacinių 
technologijų 

projektu
Projektai

Bendrojo 
ugdymo 

programų 
skyrius

Profesinio 
mokymo ir 

suaugusiųjų 
švietimo 

programų 
skyrius

Aukštojo 
mokslo 

programų 
skyrius

Vyr. finansininkas

Finansų ir 
apskaitos skyrius

Komunikacijos 
skyrius

Specialistai:

Teisės
Personalo

Viešųjų pirkimų

Fondo 
administratorius

Padėjėjas 
bendriems 
reikalams

EK
Švietimo ir mokslo 

ministerija

Valdymo 
komitetas
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sOcialinės atsakOmYbės iniciatYvOs

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai tęsia socialinių akci-

jų tradiciją. 2017 m. savo suaukotais pinigais ir pačių dekoruotais 

imbieriniais meduoliais Fondo darbuotojai pradžiugino Vilniaus lie-

tuvių namuose besimokančius ukrainiečius bei prisijungė prie gra-

žios labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ organizuojamos akcijos. 

Akcijos metu buvo pasiūti 27 medžiaginiai žaisliukai – kalėdinės 

dekoracijos, kurias labdaros ir paramos fondas „Rugutė“ pardavinė-

jo kalėdinėse mugėse ir tokiu būdu prisidėjo prie pagalbos onkolo-

ginėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms nariams.

DarbuOtOjŲ pasiekimŲ vertinimas

Fonde veikia sėkmingai įdiegta darbuotojų metinio vertinimo sistema, kuri yra susieta su darbo užmokesčio dydžio nustatymu kiekvienai 

pareigybei bei horizontalios karjeros galimybėmis.

Nuo 2016 m. Fonde veikia Darbo Taryba. Darbo Tarybą sudaro 3 asmenys (vadovaujantis Lietuvos Respublikos DK). 

pagrindiniai 2017 m. darbo tarybos nuveikti darbai:

Ý	 patvirtintas DT veiklos reglamentas;

Ý	 pasirašyta Kolektyvinė sutartis;

Ý	 įvyko 14 DT posėdžių;

Ý	 pateikti komentarai personalo dokumentams (politikai, darbo tvarkos taisyklėms);

Ý	 DT dalyvavimas mokymuose;

Ý	 su direktore pasirašytas darbdavio ir darbo tarybos susitarimas;

Ý	 darbuotojų konsultavimas (pagal poreikį), jų atstovavimas (pvz., derinant atostogų grafiką);

Ý	 DT atstovo dalyvavimas įvadinėje vadovų metinio vertinimo pasirengimo sesijoje;

Ý	 DT atstovų dalyvavimas darbdavio sudarytose komisijose;

Ý	 inicijuoti darbo tvarkos pakeitimai.

DarbO tarYbOs veikla
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gautOs lėšOs: šaltiniai/panauDOjimas
finansiniai duomenys fondo veiklos apžvalgai už 2017 m.

nacionalines iniciatyvos: valstybinės stipendijos + studijų plėtros programa (AM) + studentų praktikos.

Programos
„Erasmus+“ 
programa

Nacionalinės 
iniciatyvos

Projektai
Struktūriniai 

projektai
iš viso

Aukštasis mokslas 13 336 145 1 219 958 40 881 1 251 776 15 848 760

Profesinis mokymas 5 364 999 0 250 932 0 5 615 931

Bendrasis ugdymas 4 913 578 0 245 868 410 991 5 570 437

Suaugusiųjų švietimas 939 056 0 112 700 0 1 051 756

Veiklų administravimas 1 569 491 59 392 0 334 367 1 963 250

iš viso 26 123 269 1 279 350 650 381 1 997 134 30 050 134
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