ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO
KOKYBĖS KONKURSO 2015
GERIAUSIŲ PROJEKTŲ SĄVADAS

ĮŽANGA
Švietimo mainų paramos fondas – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti nacionalinė agentūra, administruojanti daugiau nei 50 Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
finansuojamų projektų, programų ir veiklų švietimo srityje. Mums, didžiausią ES švietimo programą „Erasmus+“ administruojančiai agentūrai, itin svarbu, kad kuo daugiau Lietuvos
žmonių pasinaudotų tarptautinio švietimo programų teikiamomis galimybėmis, aktyviai dalyvautų mobilumo, strateginių partnerysčių, sektoriaus įgūdžių, žinių aljansų ir kituose
projektuose.
Kokybės konkursą organizuojame jau devintus metus. Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkursas – svarbus Fondo administruojamų veiklų dalyvių ir jų sukurtų projektų
įvertinimas. Kviesdami teikti paraiškas ir atrinkdami geriausiai numatytus kriterijus atitinkančias veiklas norime atkreipti dėmesį ir pasidžiaugti sukurtų produktų sėkme ir nauda.
Apdovanoti geriausių projektų iniciatorius ir įgyvendintojus – tai Fondo pasirinktas būdas įprasminti savo veiklą, visiems drauge pasidžiaugti laimėjimais. Tradicinis renginys suteikia
progą apsvarstyti Jūsų ir mūsų darbo prasmę, įvertinti veiklos rezultatus ir numatyti dar didesnius tikslus.
Šiais metais Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurse kvietėme dalyvauti visų Fondo administruojamų programų projektus ir iniciatyvas, kurių veikla baigėsi 2014 ir 2015
metais. 2015 metų konkurso tema – verslumas. Įgyvendintų projektų rezultatai rodo, kad verslo įmonių ir švietimo institucijų bendradarbiavimas projektuose naudingas abiem
pusėms. Temų šiems projektams pasirinkimas labai platus – nuo technologijų, priemonių ir mokymo metodų kūrimo iki darbuotojų ir besimokančiųjų verslumo kompetencijų
ugdymo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad pateiktų projektų mastas, numatyti tikslai ir veikloms įgyvendinti skirtas biudžetas yra labai skirtingi.
Šiais metais gautas paraiškas vertino naujai sudaryta išorinė vertinimo komisija. Visų konkursui atsiųstų projektų paraiškų tinkamumą pirmiausia įvertino Fondo projektų koordinatoriai.
Komisijai vertinti pateikti projektai buvo įgyvendinti tinkamai, lėšos panaudotos skaidriai ir tikslingai numatytoms veikloms, pasiekti paraiškoje užsibrėžti tikslai. Iš 17 konkursui
atsiųstų paraiškų 3 buvo įvertintos kaip netinkamos ir neteiktos vertinti dėl nekokybiškai įgyvendinto projekto.

PRISTATOME KOKYBĖS KONKURSO 2015 VERTINIMO KOMISIJĄ:
• Tomas Daukantas – Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris
• Daiva Šutinytė – Švietimo mainų paramos fondo direktorė
• Lilija Gerasimienė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė
• Gintaras Šeputis – reklamos ir komunikacijos ekspertas, dėstytojas, Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos direktorius
• Brigita Sabaliauskaitė – žurnalistė, dienraščių „Panevėžio balsas“ ir „Sekundė“ vyr. redaktorė
• Gediminas Malaškevičius – žurnalistas, LNK atstovas spaudai

PRISTATOME 2015 METŲ
KOKYBĖS KONKURSO NUGALĖTOJUS

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA
Programos Euroguidance projektas
„Patirties partneriai: sužinok ir valdyk savo karjerą!“
Lietuvos studentams rasti praktikos vietą pažangiausiose Europos įmonėse, nevyriausybinėse
organizacijose ir tarpvyriausybinėse organizacijose dabar bus lengviau. Specialiai jiems sukurtas
interneto puslapis www.partners4value.lt, kuriame Lietuvos universitetų studentai ir absolventai
gali rasti visą informaciją apie siūlomas tarptautinės ir vietinės praktikos vietas tiek tarptautinėse
organizacijose, tiek Lietuvos įmonėse.
„Patirties partnerių“ (angl. „Partners4Value”) portalas užtikrina ne tik kokybiškų praktikos vietų
pasiūlą, teikia konsultacijas praktikos dokumentų rengimo klausimais, bet ir leidžia stebėti
praktikos eigą ir jos rezultatus bei įsidarbinimo tendencijas. Be to portale sukurta atskira erdvė
programos dalyviams (atgalinis ryšys, naujų dalyvių konsultavimas, darbo pasiūlymai).
Užsienio kompanijoms ši praktikų programa yra išskirtinė ir patraukli, nes veikia 5 universitetus
atstovaujančio „vieno kanalo“ principu bei užtikrina studentų atranką.
„Patirties partneriai“ užtikrina pagrindinių Lietuvos universitetų studentams ir absolventams
galimybę atlikti praktiką daugiau nei 100 tarptautinių partnerių tinkle. Lietuvos studentus priimti
atlikti praktiką įsipareigojusios ir pažangiausios užsienio įmonės, tarvyriausybinės organizacijos,
NVO, tyrimų institutai. Kartu plečiamas kokybiškas praktikos vietas siūlančių Lietuvos įmonių
tinklas. Be to, visi Lietuvos studentai informuojami apie vykstančius tarptautinius konkursus
praktikos vietai užimti ir talentų (jaunųjų profesionalų) konkursus.
Partneriai: Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

Biudžetas: 2 750 Eur

UAB „ALFA IDĖJOS IR TECHNOLOGIJOS“
Programos „Grundtvig“ projektas
„Karjera mygtuko paspaudimu / Click to Career – C2C“
Projekto poreikį paskatino didelis nedarbo lygis Europoje ir globalizacijos procesai, kai neužtenka pažinti
vien tik „savo kiemo“, norint būti pripažintam versle.
Projektu siekėme sustiprinti su e. verslo kūrimu susijusias žinias ir gebėjimus bei atrasti veiksmingų
būdų tikslinės grupės verslumui paskatinti. Taigi projektas buvo skirtas įvairių asmenų grupių, ypač
bedarbių, namų šeimininkių, amatininkų ir žmonių, ieškančių naujų karjeros galimybių, verslumui skatinti.
Projekto metu dalyviams buvo suteikta galimybė dalyvauti įvairiose veiklose: seminaruose, praktiniuose
mokymuose, saviugdos užsiėmimuose ir kt.
Partneriai: Rumunija, Italija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kipras, Graikija, Kroatija.
Bendras viso projekto Biudžetas: 164 500 Eur (iš jų 15 500 Eur Lietuvos išlaidos)

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR
PREKYBOS MOKYMO CENTRAS
Programos „eTwinning“ projektas
„Business in Europe: How to start a company?“
Pamokų metu įvairių specialybių mokiniai (smulkaus verslo organizatoriai, prekybos įmonių
vadybininko padėjėjai ir kt.) mokosi mokosi vadybos, verslo, rinkodaros. Netgi aptariame
įmonės steigimą Lietuvoje. Vis dėlto esame Europos Sąjungos nariai ir turime galimybę
dirbti visose Europos šalyse, taigi labai įdomu: kaipgi reikėtų įkurti įmonę Prancūzijoje ar
Makedonijoje? Ar labai skiriasi steigimo procedūra? O kokie reikalavimai keliami įmonės
savininkui? Kokios lengvatos? Į visus šiuos pamokų metu kylančius klausimus padėjo atsakyti
projektas „Business in Europe: How to start a company?“
Tikslas. Išsiaiškinti kaip įsteigti įmonę skirtingose Europos šalyse. Palyginti įmonių steigimo procedūrą Europoje.
Projekto metu visi darbai vyko etapais. Pirmojo etapo metu mokiniai sukūrė prisistatymo skaidres (apie šalį, miestą, mokyklą ir save). Antrojo etapo metu pradėjome
rinkti medžiagą apie įmonės steigimo procedūrą savo šalyje. Mūsų (lietuvių) komanda ieškojo medžiagos apie įmonių steigimą Lietuvoje. Mokiniai noriai įsitraukė į
procesą, ieškojo naudingos informacijos, ją sistemino, vertė į anglų kalbą ir sutvarkę visą medžiagą kėlė į programos „eTwinning“ erdvę „TwinSpace“. Taip dirbo visos
šalys.
Gauti rezultatai buvo labai naudingi: ne tik gavome informaciją apie verslo įkūrimą skirtingose šalyse, bet ir galėjome palyginti steigimo procedūras, reikalavimus.
Jau nuo pat pradžių buvo įdomu ieškoti tikslingos informacijos apie verslo įkūrimą Lietuvoje, bet kai įkeltą medžiagą interneto erdvėje galėjome palyginti su kolegų
darbais iš visos Europos, mes – mokiniai ir mokytojai – buvome maloniai nustebinti. Projekto metu patobulinome anglų kalbos žinias, informacinių technologijų,
komandinius ir bendravimo įgūdžius, pasitelkėme analitinius gebėjimus.
Partneriai: Prancūzija, Lenkija, Vokietija, Bulgarija, Italija, Čekija, Ispanija, Olandija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Makedonija.
Biudžetas: 0 Eur

VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJA
Programos „eTwinning“ projektas
„Šiuolaikiniai dizaineriai kuria kompaniją“
Inovatyvumas ir kūrybiškumas – tai du pagrindiniai raktiniai šiuolaikinio verslo pasaulio žodžiai.
Taigi šis projektas skatina mokinius įkurti savo įmonę, kad mokytųsi verslumo jau nuo mokyklos
laikų. Verslas nekuriamas aklai: pirmiausia išanalizuojamos galimybės, įstatymai, galimi piniginiai
fondai, generuojamos idėjos. Mokiniai išsirenka savo vadovą ir kitus atsakingus asmenis, sukuria
logotipą, susiranda patalpas ir kuria pirmuosius produktus, kuriuos būtų galima pardavinėti. Prekės
reklamuojamos ir parduodamos. Po to susumuojami rezultatai.
Pirmiausia mokiniai planavo kepti ir pardavinėti saldžias dovanas, tačiau išanalizavę privalumus ir
trūkumus nutarė gaminti ir pardavinėti spalvotus magnetukus, o pirmuosius produktus paaukoti
mokykloje veikiančiai NVO „People to People“, atiduoti senelių arba vaikų namams ir taip prisidėti
prie socialiai atsakingo verslo.
Projekto tikslas – padėti mokiniams įgyti verslumo įgūdžių, skatinti kūrybiškumą, atsakomybę
už savo veiksmus.
Tokių projektų labai reikia, nes jauni žmonės turi suprasti, kad jie patys atsakingi už savo
gyvenimą ir kad pasyvus stebėjimas ne visada duoda reikiamų rezultatų, todėl būtina aktyviai
veikti ir nelaukti, kol kažkas pasiūlys darbą ar užsiėmimą, o pačiam išlaisvinti savo kūrybiškumą
ir įgyvendinti svajones. Taigi mūsų, mokytojų vaidmuo yra paskatinti mokinius, padėti atskleisti
jų smalsią prigimtį ir padrąsinti imtis aktyvaus vaidmens padedant mokiniams praktiškai
mokytis verslumo pagrindų ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.
Partneriai: Vokietija, Olandija, Norvegija, Lenkija ir Turkija.
Biudžetas: 0 Eur

VILNIAUS KOLEGIJOS „SIMULITH“ CENTRAS
Leonardo da Vinčio programos projektas
„Verslo praktinio mokymo firmų vadovų rengimo programa“
20-yje Europos šalių aktyviai vykdomą VPMF veiklą prižiūri centriniai biurai (CB). Daugelyje šalių už
VPMF vadovų mokymą, parengimą dirbti atsakingi CB ir kiekvienas jų individualiai kuria savo VPMF
vadovų .mokymo programas. Taip kilo CB atstovų poreikis dalytis sukaupta VPMF vadovų mokymo
medžiaga, ją tobulinti, modernizuoti ir modeliuoti naujus pedagoginius metodus.
Projekto tikslas – perimti Prancūzijos, Italijos ir tarptautinės asociacijos EUROPEN-PEN
INTERNATIONAL (EPI) ir parengti mokymo programą, naujų VPMF (verslo praktinio mokymo firmos)
vadovų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo medžiagą, kad viso pasaulinio VPMF tinklo atstovai galėtų
adaptuoti programos dokumentus, pritaikyti savo mokymo institucijos ir tikslinės VPMF grupės
poreikiams. VPMF centrinių biurų atstovai, apmokantys VPMF vadovus, turi turėti pakankamai
medžiagos, kuri paaiškintų paaiškinančios verslo mokymo ir pedagoginiais tikslais sukurto
imituojamos įmonės modelio veiklą.

FOTO

VPMF vadovų rengimo programą sudaro dokumentų rinkinys 4 kalbomis. Ji apima aštuonias VPMF
vadovui svarbias sritis: VPMP sąvoka ir terminai, nacionalinis ir tarptautinis VPMF tinklas, VPMF
vadovų ir pedagogų komanda, mokymo metodai, pedagoginiai įrankiai, VPMF centras, VPMF
kūrimas ir EPI vaidmuo. Būtent šios VPMF vadovo rengimo sritys yra vieningos visose VPMF modelį pasirinkusiose šalyse. Kiekvienas programos dokumentas
suskirstytas į 4 kategorijas pagal dokumento tikslą. Pirmoji dokumentų kategorija skirta VPMF modelio sklaidai. Antroji dokumentų kategorija labiausiai sudomins
tuos, kurie planuoja steigti VPMF savo mokymo institucijose. Trečioji VPMF programos dokumentų kategorija skirta VPMF modeliui įgyvendinti ir naudoti, o ketvirtoji
– didelę patirtį turinčios VPMF darniai tolesnei plėtrai. Šiuo metu VPMF vadovai jau pritaiko įvairius VPMF veiklos pavyzdžius konkrečioje situacijoje, konkretiems
praktikantams: mokiniams, studentams ar suaugusiesiems.
Partneriai: Pasaulinė VPMF asociacija EUROPEN-PEN INTERNATIONAL, Vokietija; Italijos VPMF centrinis biuras ISTITUTO DON CALABRIA; Prancūzijos VPMF centrinis
biuras REEP EURO ENT’ENT.
Biudžetas: 0 Eur

VISŲ INSTITUCIJŲ, 2015 METAIS TEIKUSIŲ PARAIŠKAS KOKYBĖS
KONKURSUI, SĄRAŠAS:
1. UAB „ALFA IDĖJOS IR TECHNOLOGIJOS“
Projektas „ENTANGLE – Verslumo mokytojai profesiniam
ugdymui: naujos kartos mokymosi būdai“

2. KAUNO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR STATYBOS VERSLO
DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

8. PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS TECHNOLOGINĖ
MOKYKLA
Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas ES profesiniame mokyme ir
darbo rinkoje“

9. VILNIAUS KOLEGIJOS „SIMULITH“ CENTRAS

Projektas „Verslumo ugdymas Europos ateičiai“

Projektas „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“

3. LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

10. VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS

Projektas „Patirties partneriai: sužinok ir valdyk savo karjerą!“

4. ROKIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO CENTRAS
Projektas „Karjeros žadintuvas jauniesiems suaugusiems“

Projektas „Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos
tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose“

11. UAB „ALFA IDĖJOS IR TECHNOLOGIJOS“
Projektas „Karjera mygtuko paspaudimu / Click to Career – C2C“

5. VŠĮ „SAUGI PRADŽIA“
Projektas „Kelyje link svajonių profesijos“

12. KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Projektas „Student Traders And Retailers Together in Europe (START)“

6. KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO
CENTRAS

13. JONIŠKIO R. GASČIŪNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Projektas „Business in Europe: How to start a company?“

Projektas „Ugdymosi karjerai gairės ir bendrosios kompetencijos“

7. VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJA

14. KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO
GIMNAZIJA

Projektas „Innovative designers create a company! /
Šiuolaikiniai dizaineriai kuria kompaniją“

Projektas „BRIGHT NEW STAR OF EUROPE“
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