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Švietimo mainų paramos fondas jau dešimtus metus administruoja ir įgyvendina Lietuvos Respu-
blikos, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų finansuojamus projektus ir programas 
visų lygių švietimo ir profesinio mokymo srityse. 

Džiaugiuosi, kad jau 10 metų dirbame drauge su mokslo ir studijų, profesinio mokymo institucijo-
mis siekdami, 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.

2017 m. pagrindinis tikslas – ŠVIETIMO TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS (kokybiško dalyvavimo didi-
nimas).

Jo sieksime pritraukdami naujų dalyvių, didindami paraiškų skaičių ir keldami jų kokybę, efektyvin-
dami veiklą per bendradarbiavimo kultūros gerinimą.

Šioje apžvalgoje siekiame trumpai supažindinti su Fondo veiklos struktūra, tikslais, rodikliais, pri-
statyti administruojamų projektų apimtį ir poveikį švietimo sistemai.

Toliau pateikiame Fondo 2016 m. tikslų lentelę, kurioje pradėdami metus įvardijome užsakovams 
ir organizacijai svarbiausias veiklos kryptis ir minimalius sėkmės rodiklius. Už tai, kad juos pasie-
kėme, dėkoju Fondo darbuotojams ir partneriams.

Tikimės, kad šį leidinį mielai perskaitysite, o kilus klausimų kreipsitės.

Direktorė
Daiva Šutinytė

2016 M. APŽVALGA, 
SVARBIAUSI REZULTATAI – 
SKAIČIAI, PASIEKIMAI
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VALDYMAS KVS DVS, KITOS 
SISTEMOS PERSONALAS VIEŠINIMAS

ŠMPF
99% lėšų panaudojimas

Planų valdymas
ESF projektų 

integravimas į KVS

Visų ŠMPF vidinių 
dokumentų valdymas 

per DVS

Darbuotojų įsitraukimo 
didinimas

Skaidri veikla ir 
kokybiška informacija

Vadovybė

Kokybiško 
administruojamų 

projektų ir programų 
valdymo užtikrinimas

Veiklų aptarimas kartą 
per mėnesį

KVS atnaujinimas 
(paprastinimas)

KVS dokumentų 
suderinimas su DVS

Visų vidinių dokumentų 
valdymas per DVS

Elektroninės DVS 
plėtojimas.

Automatizuotų procesų 
diegimas

Įsitraukimo didinimas

Darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas

Pavaldžių darbuotojų 
ugdymas

Fondo ir įgyvendinamų 
veiklų viešinimas, 

pristatymas

Skyrių 
vadovai

Lėšų panaudojimas ne 
mažiau kaip 99%

Darbo grupių veiklos 
tobulinimas ir 
koordinavimas

E+ KA103 ataskaitų 
tikrinimo efektyvumo 

didinimas

KVS atnaujinimas

KVS dokumentų 
suderinimas su DVS

Visų vidinių dokumentų 
valdymas per DVS

Virtualios erdvės 
parengimas, 

funkcionavimas ir 
administravimas

Vidinės komunikacijos 
priemonės, 
didinančios 

įsitraukimo rodiklį

Skyriaus veiklos 
struktūrinimas

Darbuotojų funkcijų 
peržiūra

Nacionalinių programų 
ir stipendijų galimybių 
studentams viešinimas

Internetinių seminarų 
naudojimas

Koordinatoriai

Lėšų panaudojimas 
ne mažiau kaip 99% 
(valstyb. stipendijų – 

98%)

Planų valdymas

Rizikos identifikavimas ir 
valdymas

Priskirtų veiklų 
administravimas ir 

monitoringas

Didinti administruojamų 
projektų kokybę

KVS atnaujinimas

E+ projektų 
administravimo 

procesų efektyvinimas

Visų vidinių dokumentų 
valdymas per DVS

Nacionalinių 
lėšų programų 
administravimo 

schemos sukūrimas

Virtualios erdvės 
parengimas, 

funkcionavimas ir 
administravimas

Dalyvavimas darbo 
stebėjimo DG

Priskirtų veiklų 
viešinimas

Specialių poreikių 
turinčių asmenų 

mobilumo 
organizavimo analizė

Webinarų naudojimas

Populiarinti 
administruojamų 
veiklų galimybes

Stebėsenos grupės 
rezultatų viešinimas

Specialistai

100% lėšų užskaitymas

Lėšų panaudojimas 
ne mažiau kaip 99% 
(valstyb. stipendijų - 

98%)

Nauji IT įrankiai Fondo 
veiklos efektyvumui 

didinti

LABBIO sutikrinimo su 
Fondo apskaitos politika 

sistemos sukūrimas.

Nė vienos dukart 
apmokėtos sąskaitos

Su VP susijusios 
dokumentacijos patikra, 

auditas ir pasiūlymų 
įgyvendinimas

Perkelti archyvinių bylų 
sąrašus į el. erdvę

Pirkimai atliekami per el. 
sistemas

ESF projektų 
integravimas į KVS

ESF projektų 
finansinės dalies 

integravimas į 
finansines ataskaitas

Patikros vietoje formos 
KA2 parengimas

ŠMM finansuojamų 
projektų sąmatų 

formos parengimas

KVS atnaujinimas 
(skyrių nuostatai, 

pareigybių aprašai ir 
kiti dokumentai pagal 

poreikį)

Visų vidinių dokumentų 
valdymas per DVS

ESF projektų 
integravimas į DVS

Procesų sukūrimas DVS

Finansinių dokumentų 
valdymas per DVS

Renginių, leidinių, 
gaminių, komandiruočių 
sistemų įkėlimas į DVS

DU skaičiavimo per 
„Bonus“ programą 

gerinimas

Dalyvavimas kuriant 
DVS, modeliuojant 
tolesnius procesus 
ir perkeliant vidaus 

dokumentus

Vidinės komunikacijos 
priemonės, 
didinančios 

įsitraukimo rodiklį

1 darbuotojų 
įsitraukimo gerinimo 
tęstinės priemonės 

įgyvendinimas

Bendradarbiavimo tarp 
visų Fondo projektų 

ir programų schemos 
sukūrimas

Dalyvavimas aptariant 
veiklos rezultatus 
ir pasiūlymus su 

tiesioginiu vadovu 
(kartą per mėn.)

Programos, projekto 
ar veiklos viešinimo 

koncepcijos 
parengimas ir 
įgyvendinimas

Internetinių seminarų 
naudojimas

Svetainių, „Facebook“ 
paskyros plėtojimas ir 

administravimas

Reklaminės 
kampanijos 
koncepcijos 

parengimas ir 
įgyvendinimas

2016 METŲ TIKSLŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
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Programą „Erasmus+“ galima drąsiai vadinti viena iš labiau-
siai pasiteisinusių Europos Komisijos iniciatyvų, skirtų senojo 
žemyno švietimo sistemoms ir jų dalyviams tobulinti, kvalifi-
kacijai kelti, jaunimo lyderystei didinti ir socialinei atskirčiai 
mažinti. Apžvelgus keleto pastarųjų metų rezultatus matyti, 
kad programa neabejotinai naudinga jaunimo sektoriui. Ben-
dradarbiaujant su jaunimu pavyko išsiaiškinti jo poreikius 
darbo rinkoje, diskutuoti apie jaunam žmogui aktualias pro-
blemas ir jų sprendimo būdus. 

Programos „Erasmus+“ projektai, kuriuos administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas ir Jaunimo tarptautinio ben-
dradarbiavimo agentūra, yra trijų tipų: mobilumo mokymosi 
tikslais projektai, skirti piliečių įgūdžiams gerinti, kvalifikaci-
jai kelti, įsidarbinimo galimybėms didinti, mokymo ir moky-
mosi kokybei gerinti, mokymuisi visą gyvenimą skatinti ir so-
cialinei atskirčiai mažinti; strateginių partnerysčių projektai, 
skirti švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos 
ir regionų valdžios bei nevyriausybinių organizacijų strate-
ginei partnerystei remti; jaunimo srities struktūrinio dialogo 
projektai, kurių tikslas – suburti jaunimą ir politikus bendrai 
diskusijai, kaip spręsti jaunimui rūpimus klausimus. 

MOBILUMAS – MOKYMUISI

Didžiausia Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programa 
„Erasmus+“ jau trečius metus finansuoja asmenų mobilumo 
švietimo srityje projektus. Programoje dalyvauja institucijos 
iš visų švietimo sektorių: bendrojo ugdymo, profesinio mo-
kymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo. Iš viso nuo 
2014 iki 2016 metų Lietuvos institucijoms mobilumo projek-
tams skirta 28 mln. eurų. Didžioji dalis mobilumo projektų 
biudžeto (68 proc.), kaip ir praėjusiais metais, atiteko aukš-
tojo mokslo sektoriui – tai jau visiems pažįstami „Erasmus+“ 
studentų mainai, taip pat praktika užsienio įmonėse, aukš-
tųjų mokyklų darbuotojų dėstymo vizitai, stažuotės ir pan. 
Kiekvienais metais, pasinaudodami programos „Erasmus+“ 
teikiamomis galimybėmis, iš Lietuvos mokytis ar atlikti prak-
tikos į užsienį išvyksta per 4000 studentų, o į dėstymo vizi-
tus ar stažuotes – apie 1000 dėstytojų. Nors daugiausiai lėšų 
tradiciškai skiriama mobilumui Europos Sąjungos šalyse, 
2016 m. finansuotos net 726 paraiškos ne ES šalyse. Dau-
giausia lėšų skirta projektams, kurie buvo pateikti bendra-
darbiaujant su Izraeliu, Serbija, Rusijos Federacija, Gruzija, 
Ukraina.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 
„Erasmus+“ – programa,  
be kurios Europa šiandien atrodytų kitaip

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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Programoje dalyvauja 43 iš 47 Lietuvos aukštųjų mokyklų. 
Tai suteikia galimybę beveik visiems Lietuvos studentams ir 
dėstytojams įgyti tarptautinės patirties, pasitobulinti profe-
sinėje srityje, pažinti kitų šalių aukštojo mokslo specifiką ir 
būti konkurencingiems europinėje erdvėje. Tačiau pridėtinę 
vertę kuria ne tik patirties iš užsienio parsivežantys studen-

tai ir dėstytojai. Postūmį tobulinti ir koreguoti studijų kokybę 
bei pobūdį suteikia ir į Lietuvą atvykstantys švietimo dalyviai. 
Atvykę studentai susidomi galimybe įgyti profesinės patir-
ties, atlikti praktiką Lietuvos įmonėse, o kai kurie iš jų mūsų 
šalyje pasilieka ir ilgesniam laikui. 

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

AUKŠTASIS MOKSLAS
Mobilumas mokymosi tikslais (KA1)
2016 m. rezultatai

Mobilumų programos šalyse rezultatai

43 paraiškų teikėjai 42 finansuotos paraiškos Skirta apie 8 mln. Eur 3756 dalyviai

Tarptautinių mainų rezultatai

30 paraiškų teikėjai 27 finansuotos paraiškos Skirta apie1,8 mln. Eur 726 dalyviai
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Programoje „Erasmus+“ daug dėmesio teikiama ir profesinio 
mokymo sektoriaus asmenų mobilumui – šio sektoriaus pro-

jektams paskirstyta 27 proc. viso Lietuvai skirto biudžeto. Iš 
110 gautų tinkamų paraiškų finansuota 61 paraiška. 

Profesinio mokymo populiarinimas:  
geriausi rezultatai  
įsitraukus mokykloms

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

Lietuvoje profesinis mokymas vis dar susiduria su prestižo 
problema – vyrauja visuomenės požiūris, kad profesinis iš-
silavinimas yra mažiau patrauklus nei akademinis. Lietuvos 
profesinio mokymo sistemoje dalyvauja daug mažiau mokinių 
nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Mobilumo projektai – pui-
ki galimybė didinti profesinio mokymo patrauklumą. 2016 m. 
aktualiausios profesinio mokymo srities projektų temos buvo 
verslumo ugdymas, darbo rinkos poreikiai ir iššūkiai, jaunimo 
nedarbas, naujų ir inovatyvių mokymo programų kūrimas. 
Aktyvus profesinio mokymo įstaigų dalyvavimas programoje 
rodo, kad profesinio mokymo sektorius nori kaitos ir siekia 
kelti paslaugų kokybę. 

Nors suaugusiųjų švietimo sektoriui skirtas tik 1 proc. biu-
džeto, sektoriui priklausančios organizacijos yra gana ak-
tyvios. 2016 m. gauta 31 paraiška, iš kurių finansuotos 8 
(projektų sėkmės rodiklis – 26 proc.). Darbuotojų mobilumo 
projektais šiame sektoriuje siekiama tobulinti ir gilinti suau-
gusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas, švietimo siste-
mų ir politikos supratimą ir pokyčių inicijavimo gebėjimus. 

PROFESINIS MOKYMAS
Mobilumas mokymosi tikslais (KA1)
2016 m. rezultatai

Paraiškas teikiančios institucijos

61 finansuotos paraiškos

1995 mobilumai

Profesinio mokymo 
įstaiga

Kita (asociacijos, 
UAB ir kt.)

13%

87%
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Konkursui paraiškas teikė ne tik suaugusiųjų mokymo cen-
trai, bet ir nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, biu-
džetinės įstaigos. Pagal programą „Erasmus+“ šio švietimo 
sektoriaus darbuotojai gali vykti į kvalifikacijos tobulinimo 
kursus, darbo stebėjimo ar dėstymo vizitus užsienio šalies 

suaugusiųjų švietimo organizacijose. Dažniausiai darbuotojai 
tobulinasi šiomis temomis: atviras ir nuolatinis mokymasis, 
naujos ir inovatyvios mokymo programos, IKT taikymas ir 
skaitmeninis raštingumas.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Mobilumas mokymosi tikslais (KA1)
2016 m. rezultatai

Paraiškas teikiančios institucijos
8 finansuotos paraiškos

68 mobilumų

Maža ir vidutinio dydžio verslo įstaiga

Nevyr. organizacija, asociacija, soc. verslas

54%

20%

11%

3%
6%

6%

Akreditavimo, sertifikavimo ir kvalifikavimo 
institucija

Viešoji įstaiga

Švietimo įstaiga

Kita

Kokie teikiami projektai populiaresni

PROJEKTŲ TIPAI

PROJEKTŲ TRUKMĖ

Koncorciu-
mai

Individualūs 
institucijų 
projektai

1 metai

2 metai
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Iš visų švietimo sektorių, vertinant skirtą biudžeto dalį 
(4 proc. Lietuvai skirto biudžeto), aktyviausias yra bendro-
jo ugdymo sektorius – čia konkurencija buvo didžiausia. 
2016 m. konkursui pateikta 110 paraiškų, iš jų 23 finansuo-
tos (projektų sėkmės rodiklis – 20 proc.).

Vykdant bendrojo ugdymo mobilumo projektus mokyklų 
administracijos darbuotojai gali vykti į darbo stebėjimo vizi-
tus, o mokytojai – dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose ir 
vykti dėstyti į užsienio mokyklas. Aktyviausiai paraiškas tei-
kė Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus apskritys.

STEAM padės pritraukti  
gamtos ir tiksliųjų  
mokslų studentų

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

Iš pateiktų paraiškų galima spręsti, jog mokykloms vis dar 
aktualiausias tobulėjimas šiose srityse: IKT, skaitmeninis 
raštingumas, naujų ir inovatyvių mokymo programų kūrimas, 
kokybės užtikrinimo metodikų paieškos ir taikymas. Dau-
giausia paraiškų, kurių tikslas – stiprinti šias sritis, ir buvo 
gauta 2016 m. Šiuo metu populiarėjanti tema mokyklose 
yra STEAM ugdymas. Net trečdalis programos „Erasmus+“ 

2016 m. finansuotų projektų skirta gamtos mokslų (angl. 
Science), technologijų (angl. Technology), inžinerijos (angl. 
Engineering), meno ir dizaino (angl. Art) ir matematikos 
(angl. Mathematics) sritims. STEAM iniciatyvos esmė – ska-
tinti domėjimąsi tiksliaisiais, gamtos ir inžineriniais dalykais, 
gerinti šių dalykų rezultatus mokyklose ir taip sulaukti dides-
nio šių sričių studentų skaičiaus. 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Mobilumas mokymosi tikslais (KA1)
2016 m. rezultatai

Paraiškas teikiančios institucijos

23 finansuotos paraiškos

335 mobilumai

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

54%

Kita

Prof. mokymo įstaiga

Pradinė mokykla

Bendrojo ugdymo 
mokykla

Institucijos gavusios finansavimą

Pradinė mokykla

Bendrojo ugdymo

Kita

Prof. mokymo įstaiga

10%
3,5%

3,5%

6%

1 19 2 1
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2016 m. buvo itin aktyvūs kaip strateginių partnerysčių me-
tai. Švietimo mainų paramos fondas sulaukė apie 10 proc. 
daugiau vadinamųjų didžiųjų strateginių partnerysčių pro-
jektų ir 40 proc. daugiau mažųjų projektų paraiškų nei 2015 
ar 2014 m. Didžiųjų strateginių partnerysčių projektais va-
dinamos iniciatyvos, kurios skatina inovacijas ir intelektinių 
produktų kūrimą, o mažųjų strateginių partnerysčių projek-
tais siekiama glaudesnio tarpmokyklinio bendradarbiavimo. 
Iš viso įvairiems strateginių partnerysčių projektams įgyven-
dinti 2016 m. Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinio moky-
mo, aukštojo mokslo, suaugusiųjų švietimo institucijoms ir 
verslo įmonėms ar darbdavių asociacijoms skirta per 6 mili-
jonus eurų. 

Iš gautų 88 didžiųjų strateginių partnerysčių projektų (visų 
švietimo sektorių) paraiškų finansuoti 22, o jų vertė siekia 
beveik 4 mln. eurų. Šių metų, 2016-ųjų, mažųjų strateginių 
partnerysčių projektų konkursas sulaukė 34 tinkamų paraiš-
kų, iš kurių finansuota 10 Lietuvos organizacijų ir 109 kitų 
šalių organizacijų koordinuojamų projektų, kuriuose lietuviai 
yra partneriai. Projektų vertė – apie 2,5 mln. eurų. 

Toks aktyvumas rodo, kad švietimo organizacijos yra linku-
sios siekti kryptingų strateginių pokyčių bendrojo ugdymo, 
profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo 
sektoriuose. Labiausiai džiugina tai, kad šie projektai inici-
juojami pačių švietimo sistemos dalyvių, turinčių realią gali-
mybę prisidėti prie situacijos gerinimo. 

Strateginių partnerysčių  
projektams – daugiau  
nei 6 mln. EUR

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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Apžvelgus finansuotus projektus matyti kelios tendencijos. 
Visų pirma švietimo ir verslo sektorių bendradarbiavimas – 
2016 m. 35 proc. didžiųjų strateginių partnerysčių projektų 
paraiškų teikta su verslo įmonėmis. Tai rodo ne tik verslo 
norą įsitraukti formuojant būsimų darbuotojų kompetenci-
jas, bet ir verslumo ugdymą. Projektų paraiškose verslumą 
numatoma ugdyti kūrybiškais mokymo(si) būdais nuo pat 
pradinės mokyklos, o vidurinėse, profesinėse ir aukštosiose 
mokyklose itin daug dėmesio skiriama verslumui kaip gali-
mai profesinei veiklai. 

Vienu iš finansuotų bendrojo ugdymo sektoriaus strategi-
nių partnerysčių projektų bus siekiama gerinti ekonomikos, 
etikos ir socialinių mokslų mokymo(si) kokybę Baltijos šalių 
regiono vidurinėse mokyklose. Vykdant profesinio mokymo 
sektoriaus projektą bus siekiama sukurti naują verslininkus 
ugdančių dėstytojų ir verslininkų mokymo programą profesi-
nio mokymo sektoriui.

Antra ryški tendencija – dėmesys gebėjimams, padedan-
tiems patekti į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. 6 Lietuvos or-
ganizacijų koordinuojami didžiųjų ir mažųjų strateginių 
partnerysčių projektai skatins raštingumą, gebėjimą skai-
čiuoti, užsienio kalbų mokėjimą, gamtos mokslų žinias ir IT 
naudojimo gebėjimus. Daugelis strateginių partnerysčių pro-
jektų skirti IKT gebėjimų stokai spręsti. Vieno iš finansuotų 
aukštojo mokslo sektoriaus projektų tikslas – sukurti svei-

katos informacinės sistemos modulį ir sertifikavimo testus, 
siekiant padidinti medicinos studentų ir sveikatos sistemos 
darbuotojų informacinį raštingumą. Profesinio mokymo sek-
toriaus projektu ketinama sukurti naujos profesijos – elek-
troninės prekybos specialisto – profilį, geriausiai tenkinantį 
šiuolaikinius mikroįmonių elektroninės komercijos plėtojimo 
poreikius. Strateginių partnerysčių projektų paraiškų teikėjai 
nepamiršo ir vienos iš opiausių Europos problemų – pabė-
gėlių integracijos. Finansuoti du suaugusiųjų švietimo sekto-
riaus strateginių partnerysčių projektai, kurių veiklomis bus 
skatinamas migrantų švietimas ir įsitraukimas į visuomenę. 
Vykdant projektus ketinama sukurti ir išbandyti inovatyvias 
skaitmenines mokymo priemones imigrantams, kurios padės 
jiems įgyti pagrindinių žinių ir supratimą apie projektuose 
dalyvaujančių šalių socialinį, kultūrinį gyvenimą, istoriją ir 
mokytis kalbų. 

Buvo mažinama ne tik imigrantų socialinė atskirtis. 2016 m. 
finansuota 15 Lietuvos organizacijų koordinuojamų projektų, 
kuriais siekiama didinti mažiau galimybių turinčių besimo-
kančių asmenų (bedarbių, neįgaliųjų, migrantų, mažumų ir 
kt.) švietimo galimybes ir integraciją į visuomenę. Taip pat 
finansuotas projektas, kurio iniciatoriai kurs naują aktyvaus 
ir praktinio mokymo metodiką, skirtą buvusiems kaliniams ir 
nusikaltėliams, kurie turi žemą kvalifikaciją ir neturėjo gali-
mybės ar nesugebėjo įgyti formalaus ar neformalaus švieti-
mo sertifikato.

Didžiausias dėmesys –  
verslumui, bet nepamirštos  
ir socialiai atskirtos grupės

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

2016 M. FINANSUOTŲ KA1 PARAIŠKŲ ŽEMĖLAPIS
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„Nordplus“ programa Lietuvoje skaičiuoja dešimtus metus. 
Kitais metais prasidės naujas programos etapas. Todėl labai 
smagu pasidžiaugti, kad programos populiarumas Lietuvoje 
nemažėja. Tai rodo ir šiais metais gautų paraiškų rezultatai. 

Beje, paraiškų skaičiumi kai kuriose paprogramėse aplenkia-
me kaimynines ar net Skandinavijos šalis.

Reikia pripažinti, kad didžiausią populiarumą Lietuvoje „Nor-
dplus“ programa turi aukštojo mokslo sektoriuje. 

„Nordplus higher education“ paprogramė skirta aukštajam 
mokslui, ja siekiama stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių aukš-
tųjų mokyklų bendradarbiavimą. Apžvelgiant į penkerių metų 
gautų ir finansuotų paraiškų statistiką šiame sektoriuje, gali-
ma drąsiai teigti, kad skaičiai sparčiai auga. 2012 m. gautos 
77 paraiškos, finansuota 61, o 2016 m. gautos 94 paraiškos, 
finansuotos 72. Tokį aukštųjų mokyklų susidomėjimą pro-
grama galima paaiškinti tuo, kad aukštajame moksle tarp-
tautinis bendradarbiavimas – būtina sąlyga mokyklų kon-
kurencingumui didinti. Todėl ir žmogiškieji ištekliai, skiriami 
dalyvavimui tokiose programose, daug didesni nei, pavyz-
džiui, „Nordplus junior“ paprogramėje dalyvaujančiose insti-
tucijose. Be to, „Nordplus“ programa – puikus pasirinkimas 
dėl paprastos administravimo sistemos.

„Nordplus“ 
programos rezultatai Lietuvoje  
stebina ir skaičiais, ir kokybe

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

„NORDPLUS HIGHER EDUCATION“  
STATISTIKA 2012-2016 M.
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Galbūt dėl šios priežasties „Nordplus junior“ paprogramės 
(skirtos ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo ir profesinio mo-
kymo sektoriui) gautų paraiškų skaičius nedaug atsilieka nuo 
aukštojo mokslo sektoriaus. Tiesa, šioje paprogramėje gautų 
paraiškų skaičius nuo 2012 iki 2016 m. gan dinamiškas, kin-
tantis – vieni metai sėkmingesni, kiti sėkmingi šiek tiek ma-
žiau. Tačiau 2016-ieji buvo rekordiniai: gautos 76 paraiškos, 
finansuotos 44. 

Vis dėlto visus rekordus, palyginti su praėjusiais penkeriais 
metais, sumušė programa „Nordplus adult“ – ne tik gautų ir 
finansuotų paraiškų skaičiumi, bet ir paraiškas teikiančių ins-
titucijų naujumu. Šiais metais, 2016-aisiais, „Nordplus adult“ 
paprogramė gavo 73 paraiškas (2012 m. buvo gautos tik 32). 
Beje, finansuotų paraiškų skaičius šįmet taip pat rekordinis – 
net 43 paraiškos (ankstesniais metais vos peržengdavo 30). 
Džiaugiamės, kad šiais metais suaugusiųjų švietimo sekto-
riui skirtai paprogramei paraiškas teikė ir visiškai naujos, 
dar programoje nedalyvavusios institucijos. Ir tokių buvo ne 

viena. Pavyzdžiui, Lietuvos jūrų muziejus programoje daly-
vauja pirmą kartą ir gavo aukščiausią įvertinimą (taip paraiš-
ką įvertino ne tik Lietuvos, bet ir Skandinavijos ekspertai). 
Temos, vyraujančios šios paprogramės paraiškose, atitinka 
šių dienų aktualijas mūsų regione – migrantų, senjorų raštin-
gumo, prievartos prieš moteris. 

Būtina paminėti, kad šiais metais „Nordplus adult“ paprogra-
mė išbandė naują modelį, pagal kurį teikiamas šimtaprocen-
tinis finansavimas (iki šiol turėdavo prisidėti ir pačios insti-
tucijos). Tai bandomieji metai, jei ši praktika pasiteisins, ji 
galbūt bus taikoma ir visoms kitoms paprogramėms. 

Džiaugiamės, kad visų finansuotų projektų kokybė labai 
aukšta, temos įdomios, aktualios, naudingos. Programos 
populiarumas didėja. Anksčiau finansavimo balas būdavo tik 
14, šiais metais – 17. Taip yra ne tik Lietuvoje, bet ir Skandi-
navijoje. Taikomi aukštesni reikalavimai, kuriuos tiek mūsų, 
tiek šalių partnerių institucijos kuo puikiausiai išpildo.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

„NORDPLUS JUNIOR“ 
STATISTIKA 2012-2016 M.
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Švietimo mainų paramos fondas 
administruoja 5 iš nacionalinio biudžeto 
finansuojamas aukštojo mokslo tarptautinių 
mainų programas.

1. Stipendijos užsienio šalių piliečių 
dalinėms lituanistikos studijoms, 
dalinėms kitų sričių studijoms, 
mokslinėms stažuotėms ir lietuvių 
kalbos vasaros kursams

Nacionalinės aukštojo mokslo 
paramos programos 

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

1.1. Bendros gautų paraiškų tendencijos

METAI VASAROS KURSAI LITUANISTIKOS 
STUDIJOS KITOS STUDIJOS MOKSLINĖS 

STAŽUOTĖS IŠ VISO

2014 153 23 6 26 208

2015 135 29 10 29 203

2016 230 41 19 45 335

2016 m. bendras gautų paraiškų skaičius, palyginti su 
2015 m., reikšmingai išaugo – 64 proc. Gana nemažas pa-
didėjimas pastebimas tarp visų tipų veiklos: vasaros kursų 
paraiškų padaugėjo 70 proc., lituanistikos studijų – 41 proc., 
kitų sričių studijų – 90 proc., mokslinių stažuočių – 55 proc.

2014–2016 m. laikotarpiu konkursams buvo pateiktos 746 pa-
raiškos iš 56 šalių ir 9 regionų (pagal „Erasmus+“ regionų paskirs-
tymą): 35 proc. iš ES ir EEE šalių, 29 proc. iš Rytų partnerystės 
šalių, po maždaug 10 proc. – iš Azijos, Centrinės Azijos regionų 
ir Rusijos:

Regionai Paraiškų skaičius

ES ir EEE 258

Rytų partnerystė 215

Azija 78

Centrinė Azija 68

Rusija 65

Pietų Amerika 27

Kitos industrinės šalys 18

Afrika, Karibai, Ramusis vandenynas 13

Pietų Viduržemio 4

IŠ VISO 746
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Per trejus metus daugiausia paraiškų pateikta iš šių šalių:

Šalis Paraiškų skaičius

Lenkija 75

Baltarusija 73

Ukraina 71

Gruzija 68

Rusija 65

Kinija 55

Uzbekistanas 52

Turkija 48

Latvija 29

Italija 24

 

1.2. Paraiškos lituanistikos studijoms

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

GAUTOS PARAIŠKOS LITUANISTIKOS STUDIJOMS
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Lituanistikos studijoms per 3 metus iš viso pateiktos 93 pa-
raiškos. Didžiausią dalį paraiškų 2016 m. pateikė ES ir EEE 
šalių (13 paraiškų, 60 proc. augimas, palyginti su 2015 m.) 
bei Rytų partnerystės regiono (13 paraiškų, stabilus skaičius, 

palyginti su 2015 m.) atstovai. ES ir EEE regione didžiąją dalį 
sudaro Lenkijos ir Latvijos studentai (2016 m. atitinkamai 5 
ir 4). 
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Dauguma studentų dalinėms studijoms susiderino studijas Vilniaus universitete ir Lietuvos edukologijos universitete:

1.3. Paraiškos kitų sričių studijoms

Šio stipendijų tipo paraiškų skaičius per 3 metus gerokai padidėjo. 2015 m. net 5 paraiškas pateikė Slovakijos atstovai (galio-
ja kvotinis susitarimas), o 2016 m. gautos 5 paraiškos iš Argentinos (sietina su lietuvių bendruomenės veikla).

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

FINANSUOTOS PARAIŠKOS LITUANISTIKOS STUDIJOMS
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1.4. Paraiškos mokslinėms stažuotėms 

FINANSUOTOS PARAIŠKOS KITŲ SRIČIŲ STUDIJOMS
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Paraiškų 2016 m. padaugėjo – išsiplėtė pareiškėjų geografija, paraiškų pateikė kandidatai iš 6 naujų šalių. Per visus 3 metus 
vienareikšmiškai aktyviausi buvo stažuotojai iš Baltarusijos, o 2016 m. jų paraiškų skaičius išaugo beveik dvigubai.

Per trejus metus daugiausia buvo norinčiųjų atvykti stažuotis į Vilniaus universitetą, Lietuvos istorijos institutą ir Kauno tech-
nologijos universitetą: 

1.5. Paraiškos lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursams

2016 m. bendras paraiškų skaičius kursams padidėjo 70 proc., taip pat gerokai išsiplėtė pareiškėjų geografija – paraiškas 
pateikė užsieniečiai iš 38 šalių (2015 m. iš 25 šalių, 2014 m. iš 28 šalių).
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2016 m. buvo gautos 165 paraiškos:

Šalis Paraiškų skaičius

Ukraina 77

Baltarusija 38

Gruzija 22

Azerbaidžanas 16

Kinija 4

Uzbekistanas 4

Moldova 3

Kazachstanas 1

Per 2014–2016 m. iš viso finansuota 160 paraiškų. Didžiausią jų dalį sudaro Ukrai-
nos piliečių paraiškos, nes 2015–2016 m. jiems buvo skirta 40 stipendijų kvota. 

FINANSUOTOS PARAIŠKOS LITUANISTIKOS STUDIJOMS
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FINANSUOTOS MAGISTRANTŲ PARAIŠKOS
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Dauguma finansuotų studentų studijuoja Vilniaus universitete ir Mykolo Romerio universitete. 2016 m. gerokai padaugėjo finan-
suojamų Vytauto Didžiojo universiteto magistrantų: 

3. Stipendijos Lietuvos Respublikos piliečių studijoms,  
mokslinėms stažuotėms ir vasaros kursams užsienyje

Šiai programai paraiškos teikiamos skirtingai, priklausomai nuo kvotinių susitarimų ir priimančiosios šalies sprendimų. Daliai 
šalių konkursus organizuoja ir paraiškas priima tiesiogiai Fondas; kita dalis šalių priima paraiškas pačios, o gavusieji stipen-
dijas kreipiasi į Fondą dėl kelionės išmokų skyrimo. 

3.1. Gautos ir finansuotos paraiškos konkursams

Fondo tiesiogiai organizuojamuose konkursuose 7 šalims paraiškų statistika 2014–2016 m.

2016 2015 2014

ŠALIS GAUTA PATVIRTINTA GAUTA PATVIRTINTA GAUTA PATVIRTINTA

Baltarusija 9 9 10 9 10 9

Čekija 9 7 12 10 13 7

Izraelis 1 1 2 0 1 1

Kinija 29 28 14 13 26 23

Latvija 15 14 7 7 7 6

Lenkija 33 26 31 29 48 39

Slovakija 1 1 0 0 3 2

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

PARAIŠKOS MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS 2014-2016 M. 
PAGAL PRIIMANČIĄSIAS INSTITUCIJAS
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Kitų šalių stipendijas gavusių asmenų, kuriems Fondas skyrė kelionės išmokas, statistika 2014–2016 m.:

2016 2015 2014

ŠALIS GAUTA PATVIRTINTA GAUTA PATVIRTINTA GAUTA PATVIRTINTA

Belgija* 2 2 4 2 15 2

Danija 8 8 2 2 0 0

Estija 2 2 1 1 1 2

Islandija 0 0 0 0 0 0

Italija 0 0 0 0 0 0

Meksika 0 0 0 0 2 1

Turkija 0 0 0 0 0 0

Vengrija 0 0 0 0 1 1

* 2014 ir 2015 m. paraiškos buvo teikiamos Fondui tiesiogiai. 2016 m. paraiškos buvo teikiamos Lietuvos Respublikos diplo-
matinei atstovybei Belgijoje. 

3.2. Finansuotų paraiškų pagal veiklos tipus statistika

Iš viso per 2014–2016 m. finansuotos 264 paraiškos: 2014 m. – 94; 2015 m. – 72; 2016 m. – 98). Nuo 2016 m. pasikeitė 
paraiškų pasiskirstymo pagal tipus tendencija – finansuota šiek tiek daugiau dalinių studijų negu stažuočių, priešingai nei 
ankstesniais metais.

FINANSUOTOS PARAIŠKOS PAGAL VEIKLOS TIPUS
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4. Tarptautinės praktikos lituanistinio švietimo įstaigose užsienio šalyse

2014–2016 m. laikotarpiu finansuotos 66 studentų praktikos lituanistinio švietimo mokyklose. Programos populiarumas aki-
vaizdžiai didėja – kasmet finansuojama vis daugiau praktikų (2016 m. gautos 108 paraiškos). Programos įgyvendinimui turi 
įtakos ir priimančiųjų institucijų pasirengimas priimti praktikantus – joms tai buvo nauja patirtis, o dabar su kiekvienais 
metais pastebimas priimančiųjų institucijų siūlomų praktikos vietų ir finansuotų studentų skaičiaus didėjimas. Daugiausia 
praktikantų priima JAV įsikūrusios lituanistinės mokyklos ir lituanistinio švietimo centras, taip pat Argentinos ir Australijos 
lietuvių bendruomenių švietimo įstaigos:

Daugiausia atrinktų praktikantų studijuoja Vilniaus uni-
versitete ir Lietuvos edukologijos universitete, nes juose 
sutelkta didžioji dalis pedagogikos ir lituanistikos studijų 
programų – sričių, kurių studentų labiausiai pageidauja pri-
imančiosios praktikos institucijos:

5. Parama užsienio dėstytojų dėstymo vizitams Lietuvos aukštosiose mokyklose
2016 m. užsienio dėstytojai buvo atvykę dėstyti į 22 Lietuvos aukštąsias mokyklas. Iš viso paremti 84 užsienio dėstytojų vizitai.

Metai 2014 2015 2016

Gauta paraiškų dėstytojų vizitams organizuoti 225 206 186

Finansuota dėstytojų vizitų 95 80 84

Gauta ir finansuota paraiškų 2014–2016 metais:

Metai 2014 2015 2016

Gauta paraiškų dėstytojų vizitams organizuoti 225 206 186

Finansuota dėstytojų vizitų 95 80 84

ŠALIS 2016 2015 2014

Airija 2

Argentina 11 4

Australija 6 4

Brazilija 1

Gruzija 2 1

Italija 2

JAV 15 2 4

JK 1 1

Latvija 1

Lenkija 1

Norvegija 1

Švedija 2

Urugvajus 4

Vokietija 1

IŠ VISO 38 21 7

MSI 2016 2015 2014

KTU 2

KSU 1

LEU 11 8 7

LKI 1

MRU 2

VDA 2

VGTU 1

VDU 5

VU 20 6

IŠ VISO 38 21 7

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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PROJEKTO TRUKMĖ: 
2016 m. sausio 1 d.–2016 m. gruo-
džio 31 d.

BIUDŽETAS: 219 526,00 EUR

PROJEKTO TIKSLAS: plėtoti mo-
kyklų ir mokytojų tinklų kūrimą Eu-
ropoje, sudarant galimybes visoms 
mokykloms kurti internetinius pro-
jektus su mokyklomis iš Europos.

2016 M. REZULTATAI:

• Portale www.etwinning.net už-
siregistravo ir buvo patvirtinti 
792 nauji nariai iš 266 Lietuvos 
mokyklų. 

• Užregistruota 760 projektų, iš 
kurių 113 vykdoma tarp Lietu-
vos mokyklų ir 647 su mokyklomis iš Europos.

• 10,5 proc. sumažintas neaktyvių vartotojų (užsiregis-
travusių, bet nevykdžiusių nė vieno projekto) skaičius 
„eTwinning“ platformoje.

• Už vykdant projektus kokybiškai įgyvendintą veiklą su-
teikta 100 nacionalinių kokybės ženklelių, 49 projektai 
įvertinti Europos kokybės ženkleliais.

• Suorganizuoti 22 regioniniai renginiai ir 3 teminiai semi-
narai internetu, skirti partnerių paieškai ir projekto regis-
tracijai.

• Suorganizuoti 3 vizitai mokyklų vadovams į aktyvias 
„eTwinning“ mokyklas Alytuje, Jurbarke ir Kaišiadoryse. 

• Suorganizuotas tarptautinis kontaktinis seminaras „Tau-
tiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme“ lietuviams 
mokytojams, gyvenantiems Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. 
Užregistruota 18 nacionalinių projektų.

• Suorganizuotas tarptautinis kontaktinis seminaras „Su-
žaidybinimo metodo integravimas į ugdymo procesą“ mo-

kytojams iš 11 šalių. Užregistruoti 9 tarptautiniai projek-
tai.

• Atrinkta 11 Lietuvos mokyklų, kokybiškiausiai įgyvendi-
nusių 9 „eTwinning“ projektų veiklas 2016 metais. Pro-
jektuose dalyvavusiems mokiniams suorganizuota 2 die-
nų trukmės nacionalinė mokinių stovykla.

• Sukurtas metodinis žaidimas „Projektas nuo A iki Z“, skir-
tas projekto planavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo eta-
pams tobulinti.

• Skirta 71 dotacija mokytojams kvalifikacijai kelti semina-
ruose užsienyje.

• Sėkmingai įgyvendintas pirmasis „Iniciatyvos savivaldy-
bėms“ etapas, skirtas švietimo ir profesinio orientavimo 
sistemai stiprinti bendradarbiaujant su Švietimo ir moks-
lo ministerija ir projektu „Euroguidance“ ir orientuotas į 
žemų mokinių pasiekimų gerinimą regionuose.

PROJEKTO SVETAINĖ: www.etwinning.lt

„eTwinning“

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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PROJEKTO TRUKMĖ: 
2016 sausio 1 d.–2016 m. gruodžio 31 d.

PROJEKTO TIKSLAS: profesinio orientavimo plėtra Lietu-
voje ir Europoje.

PROJEKTO REZULTATAI:

• Švietimo ir orientavimo sistemų stiprinimas per bendra-
darbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerija veiklą, nu-
kreiptą į žemų mokinių pasiekimų gerinimą regionuose. 
Įgyvendinant projektą „Iniciatyva savivaldybėms“ pasiek-
ti šie tikslai: įvyko 1092 val. konsultacijų ir 17 praktinių 
susitikimų (mokymų), kuriuos organizavo ekspertai; ini-
cijuotas, parengtas ir finansuotas projektas, skirtas kom-
pleksinės pagalbos šeimai temai (parama Kupiškio rajono 
savivaldybei); surengti 2 renginiai mokytojams (tarptau-
tinio mobilumo galimybės, baigiamasis 1 etapo renginys); 
suorganizuota 16 veiklų mokiniams (5 Forumo teatro 
mokymai apie patyčių prevenciją; 9 ESN tinklo studentų 
veiklos mokyklose apie laiko planavimą, komandinį dar-
bą, motyvaciją siekti aukštesnių tikslų ir pan.; surengtos 
2 TAPK stovyklos Kupiškio rajono mokiniams – vasarą ir 
rudenį); mokytojai buvo paskatinti dalyvauti „eTwinning“ 
programoje: 2 mokytojai išvyko į kvalifikacijos kėlimo 
kursus į užsienį, 6 dalyvavo kvalifikacijos kėlimo semina-
re Lietuvoje, sukurta 13 „eTwinning“ projektų; suorgani-
zuoti 4 patirties pasidalijimo vietoje vizitai.

• Sukurtas „Mobilumo gidas“ (http://www.mobilumogidas.lt/) – 
priemonė, padedanti tinkamai pasiruošti tarptautiniam 
mobilumui ir įvertinti tarptautines ir kitas mobilumo metu 
įgytas kompetencijas. Gide modernia ir interaktyvia for-
ma pristatomos tobulinimosi užsienyje galimybės, pata-
riama, kaip apsispręsti renkantis kryptį, kaip pasiruošti 
kelionei ir gyvenimui naujoje šalyje, kaip elgtis nuvykus 
svetur ir ką daryti grįžus namo, kad užsienyje įgyta pa-
tirtis suteiktų daugiau galimybių įsidarbinti ir kurti savo 
karjerą. „Mobilumo gidas“, sukurtas bendradarbiaujant 
„Erasmus+“, „Europass“, „Enic-Naric“ ir „Solvit“ tinklų 

atstovams, pasižymi įvairiapusės informacijos gausa ir 
pretenduoja tapti pagrindine pagalbos priemone visiems, 
keliaujantiems mokymosi, darbo ar asmeniniais tikslais.

• Atnaujinta ir vizualiai patobulinta „Euroguidance“ projek-
to svetainė (www.euroguidance.lt), kurioje pateikiama 
daug naudingos informacijos asmenims, besidomintiems 
karjera ir jos valdymu. Sukurta projekto „Facebook“ pa-
skyra („Euroguidance Lietuva“).

• Suorganizuotas tarptautinis seminaras apie konsultavi-
mą mobilumo klausimais Šiaurės ir Baltijos šalių karjeros 
konsultantams. Seminare dalyvavo 65 profesinio orienta-
vimo specialistai iš Danijos, Švedijos, Suomijos, Islandi-
jos, Norvegijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Per seminarą 
užmegzti bendradarbiavimo ryšiai dėl ateities tarptauti-
nio mobilumo projektų ir pasidalyta karjeros konsultavi-
mo patirtimi.

• Parengtas naujienlaiškis karjeros specialistams (http://
www.euroguidance.lt/naujienos/pasirode-euroguidan-
ce-projekto-naujienlaiskis) apie Europos Sąjungos inici-
atyvas, susijusias su orientavimu karjerai.

• Parengti ir bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo insti-
tucijose išplatinti plakatai apie mobilumo galimybes.

• Padidintas „Euroguidance“ projekto žinomumas dalyvau-
jant didžiausiose su švietimu susijusiose parodose „Stu-
dijos 2016“, „Mokykla 2016“ ir karjeros dienose, organi-
zuojamose bendrojo ugdymo mokyklose. 

• Bendradarbiaujant su „Europass“ projektu organizuotas 
seminaras profesinio orientavimo specialistams, dirban-
tiems darbo rinkos sistemoje. Seminare pristatytos pa-
tobulintos „Europass“ priemonės, karjeros kompetencijų 
ugdymo svarba ir „Euroguidance“ projekto metodinės 
priemonės.

PROJEKTO SVETAINĖ: www.euroguidance.lt

„Euroguidance“

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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PROJEKTO TRUKMĖ: 
2014 m. birželio 1 d.–2016 m. gegužės 
31 d.

PROJEKTO PARTNERIAI: Švietimo ir 
mokslo ministerija, Kvalifikacijų ir pro-
fesinio mokymo plėtros centras, Švie-
timo informacinių technologijų centras

PROJEKTO TIKSLAS: padidinti in-
formacijos, pateiktos AIKOS sistemoje, 
kokybę ir patrauklumą galutiniam var-
totojui.

PROJEKTO REZULTATAI:

• Atliktas AIKOS ir PLOTEUS portalų 
vartotojų poreikių tyrimas ir pateik-
ti jo rezultatai bei apibendrinimas.

• Parengta mokymų apie informacijos teikimo reikalavimus 
IT portaluose apie mokymosi galimybes medžiaga.

• Suorganizuoti 5 renginiai ir išmokyta 342 atstovų, kurie 
atsakingi už informacijos apie mokymosi galimybes pa-
teikimą AIKOS portale.

• Atlikta vienuolika AIKOS sistemos patobulinimų, siekiant 
papildyti trūkstamą ir užtikrinti kokybiškesnę ir tikslesnę 
informaciją PLOTEUS portale apie mokymosi galimybes.

• Sukurti 4 informaciniai gidai apie AIKOS ir PLOTEUS nau-
dojimo ir paieškos galimybes.

• Informacija apie AIKOS ir PLOTEUS paskleista 300 000 so-
cialinių tinklų vartotojų.

PROJEKTO SVETAINĖS: 
www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx
ec.europa.eu/ploteus

Nacionalinių 
duomenų bazių kūrimas 
ir tobulinimas „Ploteus“

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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PROJEKTO TRUKMĖ: 
2016 m. sausio 1 d.−2016 m. gruodžio 31 d.

BIUDŽETAS: 110 375 EUR

PROJEKTO TIKSLAS: suburti suaugusiųjų švietimo specia-
listų bendruomenę daugiakalbėje, dinamiškoje, interaktyvio-
je ir novatoriškoje erdvėje „Epale“. „Epale“ – tai elektroninė 
platforma, atvira suaugusiųjų švietėjams, andragogams, lek-
toriams, savanoriams, taip pat politikos formuotojams, moks-
lininkams ir dėstytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo 
srityje.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

• didinti „Epale“ platformos žinomumą Lietuvoje ir skatinti 
suaugusiųjų švietimo specialistų bendradarbiavimą dau-
giakalbėje „Epale“ aplinkoje;

• skatinti Lietuvos suaugusiųjų švietimo srities specialis-
tus, politikos formuotojus aktyviai dalyvauti „Epale“ plat-
formos siūlomose veiklose;

• integruoti „Epale“ platformą į suaugusiųjų švietimo ben-
druomenę Lietuvoje, suburiant atitinkamų suinteresuo-
tųjų šalių tinklą;

• plėtoti kokybišką platformos turinį daugiakalbėje, dina-
miškoje, interaktyvioje ir novatoriškoje erdvėje.

• 2016 m. rezultatai:

• „Epale“ platformoje užsiregistravusių suaugusiųjų švietė-
jų skaičius padidėjo iki 598 naudotojų.

• Padidėjo „Epale“ platformos „Facebook“ paskyros lanko-
mumas – sekėjų skaičius išaugo iki 3318. 

• „Epale“ platformoje pateikta apie 360 publikacijų (nau-
jienų, straipsnių, informacijos apie renginius, tinklaraščio 
įrašų, vertimų ir t. t.).

• Publikuoti 4 naujienlaiškiai, analitinis straipsnis, leidiniai. 

• Organizuota 14 renginių, kuriuose pristatyta „Epale“ plat-
forma (610 dalyvių). 

• Išrinkti 8 geriausi „Epale“ andragogai.

• Išrinkti 3 kokybiškiausi straipsniai, publikuoti „Epale“ 
platformoje. 

• Sukurtas aktyvus „Epale“ ekspertų tinklas (9 ekspertai), 
konsultavęs suaugusiųjų švietėjus visuose Lietuvos regi-
onuose ir vykdęs veiklas, skirtas „Epale“ platformos nau-
dojimui didinti.

• Išaugęs „Epale“ platformos žinomumas Lietuvoje.

PROJEKTO SVETAINĖ: ec.europa.eu/epale/en/home-page

„Epale“ 
Lietuvos nacionalinė 
paramos tarnyba

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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PROJEKTO TRUKMĖ: 
2016 m. sausio 1 d.–2016 m. gruodžio 31 d.

BIUDŽETAS: 120 000 EUR

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti naudoti 
„Europass“ dokumentus, kurie padėtų ES 
piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti prak-
tiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjun-
gos šalyse.

Pagrindinės „Europass“ projekto Lietuvoje 
veiklos:

• sklaidos veikla – informacijos apie „Eu-
ropass“ dokumentų gavimą ir prieina-
mumą teikimas;

• konsultacijos „Europass“ CV ir „Euro-
pass“ kalbų paso dokumentų pildymo 
klausimais;

• „Europass“ mobilumo dokumento išda-
vimo koordinavimas;

• bendradarbiavimas su suinteresuotomis organizacijomis.

2016 M. REZULTATAI:

• Seminaruose ir žiniasklaidoje darbdaviams pristatytos 
naujos „Europass“ priemonės.

• Pagaminta įvairių „Europass“ sklaidos priemonių ir jos 
naudotos viešinimo veikloje.

• Suinteresuotieji asmenys konsultuoti „Europass“ doku-
mentų pildymo ir išdavimo klausimais.

• „Europass“ dokumentai pristatyti įvairiuose renginiuose.

• Patobulintos „Europass“ dokumentų formos ir dokumen-
tų išdavimo procesas.

• Bendradarbiauta su suinteresuotosiomis organizacijomis 
ir kitų šalių „Europass“ centrais.

PROJEKTO SVETAINĖ: www.europass.lt

„Europass“

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

http://www.europass.lt


29

PROJEKTO TRUKMĖ: 
2016 m. sausio 1 d.–2016 m. gruodžio 31 d.

BIUDŽETAS: 29 889 EUR

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti ir plėtoti ECVET principų pri-
taikomumą ir naudojimą Lietuvoje.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

• didinti žinomumą apie ECVET taikymą ir naudojimą tarp 
profesinio mokymo institucijų ir kitų suinteresuotųjų ša-
lių;

• gerinti ECVET principų įgyvendinimą Lietuvoje aktyviai 
bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis;

• gilinti nacionalinių ECVET ekspertų žinias apie ECVET ele-
mentų taikymą.

PAGRINDINĖS VEIKLOS:

• profesinio mokymo paslaugų teikėjų, įmonių ir kitų su-
interesuotųjų institucijų atstovų mokymas ir konsultavi-
mas ECVET taikymo klausimais;

• pagalba formuojant politiką, dalyvavimas diegiant ECVET 
Lietuvoje, bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis ša-
limis;

• sklaida, siekiant didinti ECVET žinomumą ir taikymą;

• ECVET naudotojų bendruomenės plėtra; 

• dalyvavimas Europos ECVET tinklo veiklose.

2016 M. REZULTATAI:

• Padidėjo profesinio mokymo institucijų ir kitų suintere-
suotųjų šalių žinios apie ECVET taikymą ir naudą.

• Pagerėjo ECVET elementų naudojimas Lietuvos profesinio 
mokymo institucijose.

• Surengtos 32 konsultacijos dėl ECVET taikymo 25 profesi-
nio mokymo institucijoms. 

• Organizuoti 4 seminarai, skirti ECVET principų įgyvendini-
mui Lietuvoje. 

• Organizuotas susitikimas dėl ECVET naudojimo su suinte-
resuotosiomis šalimis (LR švietimo ir mokslo ministerijos, 
profesinio mokymo institucijų, Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centro, įmonių atstovais) LR švietimo ir 
mokslo ministerijoje. 

• Tapo glaudesnis bendradarbiavimas tarp suinteresuotųjų 
šalių įgyvendinant ECVET Lietuvoje.

• Padidėjo ECVET elementų taikymo ir naudos sklaida: leidi-
nys, e. vadovas, straipsniai, naujienlaiškiai.

• ECVET naudotojų bendruomenė padidėjo iki 265 suintere-
suotųjų asmenų.

PROJEKTO SVETAINĖ: www.smpf.lt/lt/ecvet

Nacionaliniai 
ECVET ekspertai 

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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PROJEKTO TRUKMĖ: 
2013 m. rugsėjo 1 d.–2016 m. rugpjūčio 
31 d.

BIUDŽETAS: 25 206 EUR (skirta Lietu-
vai)

PROJEKTO PARTNERIAI: 29 „Eras-
mus+“ programos nacionalinės agen-
tūros. Projekte dalyvaujančios šalys: 
Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, 
Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Itali-
ja, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksem-
burgas, Nyderlandai, Norvegija, Portu-
galija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Vengrija, Vokietija.

PROJEKTO TIKSLAS – skatinti ir 
efektyvinti mokymąsi darbo vietoje pro-
fesinio mokymo ir aukštojo mokslo sek-
toriuose, ypač akcentuojant mokymąsi 
pameistrystės būdu.

2016 M. REZULTATAI:

• Įdiegtas bendras europinis mokymosi darbo vietoje įgy-
vendinimo švietimo sistemoje supratimas.

• Pagerintas bendradarbiavimas tarp projektų atstovų ir 
projektų rezultatų naudotojų skirtinguose sektoriuose.

• Išplėsta Mokymosi visą gyvenimą programos ir „Eras-
mus+“ programos projektų rezultatų, skirtų mokymuisi 
darbo vietoje, sklaida.

• Remiantis ankstesnių projektų rezultatais papildytas 
mokymosi darbo vietoje įgyvendinimo priemonių rinkinys 
„Work-based learning toolkit“ (www.wbl-toolkit.eu).

• Organizuota baigiamoji europinė stebėsenos konferencija 
„Work-based Learning 2020“ (2016 m. birželio 28–29 d., 
Berlynas). 

• Padidėjo mokymosi darbo vietoje projektų paraiškų skai-
čius.

PROJEKTO SVETAINĖ: www.net-wbl.eu

Mokymosi darbo vietoje  
ir pameistrystės būdu  
teminis tinklas „NetWBL“

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

http://www.wbl-toolkit.eu
http://www.net-wbl.eu
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PROJEKTO TRUKMĖ: 
2016 m. lapkričio 1 d.–2018 m. spalio 
31 d.

BIUDŽETAS: 70 160,00 EUR (EK da-
lis – 56 128,00 EUR, pareiškėjo dalis – 
14 032,00 EUR)

PROJEKTO TIKSLAS: projektu sie-
kiama padėti Lietuvos aukštojo moks-
lo institucijoms sklandžiau pereiti prie 
studijų pasiekimų vertinimo pagal pa-
siekimų lygmenis ir vykdyti Europos 
aukštojo mokslo erdvės reformas.

PARAIŠKOS TEIKĖJAS – Švietimo ir 
mokslo ministerija

PAGRINDINĖS VEIKLOS:

• užsienio šalių vertinimo sistemų ge-
rosios patirties analizė; 

• darbas su aukštojo mokslo konsultantų tinklu;

• mokymai aukštojo mokslo konsultantų tinklui;

• rekomendacijų dėl studijų pasiekimų vertinimo pagal pa-
siekimų lygmenis parengimas; 

• tarptautinė konferencija;

• atitinkamos tematikos ekspertų konsultacijos tikslinėms 
projekto grupėms.

 

PLANUOJAMI PROJEKTO REZULTATAI: 

• Parengtas vadovas aukštosioms mokykloms, padėsiantis 
institucijoje įgyvendinti naują studentų pasiekimų verti-
nimo sistemą. 

• Suburtas nacionalinių AM ekspertų tinklas. 

• Teikiamos atitinkamos tematikos konsultacijos tiksli-
nėms projekto grupėms.

PROJEKTO SVETAINĖ: www.smpf.lt

Į studentą orientuoto mokymosi, 
mokymo ir pasiekimų  
vertinimo dermė

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

http://www.smpf.lt
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Tobulėk. Auk. 
Pažink. Kurk

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

28579
Vaikai dalyvaus stovyklose

200
Mokytojų kels kvalifikaciją 
mokymuose

140
Geriausios patirties mainų dalyvių

2,17 mln.
Skiriamas finansacimas

2016 - 2021
Laikotarpis

2016 M. VASAROS STOVYKLOSE DALYVAVO 4589 VAIKAI, 
RUDENS IR ŽIEMOS STOVYKLOSE 311 VAIKŲ

Savivaldybės, kuriose 2016 m. finansuotos vaikų stovyklos

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

PROJEKTO SVETAINĖ: 
www.tapk.lt

http://www.tapk.lt
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PROJEKTO TRUKMĖ: 
2017 m. gruodžio 30 d.–2020 m. gruodžio 30 d.

BIUDŽETAS: 13 436 391,00 EUR

PROJEKTO TIKSLAS: Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptau-
tinio žinomumo didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas ir 
studentų mobilumo skatinimas.

PAGRINDINĖS VEIKLOS:

• Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų Lietuvoje pristatymas 
užsienyje;

• renginiai mokslo ir studijų institucijų tarptautinių ryšių 
skyrių atsakingiems darbuotojams;

• Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo didini-
mas, studijų Lietuvoje populiarinimas panaudojant inter-
neto priemones;

• užsienio studentų, studijuojančių Lietuvoje, pasitenkini-
mo studijomis ir ekonominės naudos tyrimai;

• mobilumo skatinimas.

2016 M. REZULTATAI:

2016 m. dar neprasidėjus projektui buvo vykdomos šios vei-
klos:

• Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų Lietuvoje pristatymas 
užsienyje. Surengta 13 studijų Lietuvoje pristatymų už-
sienyje.

• Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo di-
dinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas naudojant in-
terneto priemones. Buvo palaikoma projekto svetainė  
www.studyinlithuania.lt, atnaujinama informacija, atlikti 
svetainės taisymo darbai, paskelbtos 39 naujienos, sve-
tainė pritraukė 121 916 lankytojų iš užsienio.

PROJEKTO SVETAINĖ: www.studyinlithuania.lt

Aukštojo mokslo 
tarptautiškumo  
plėtra

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

http://www.studyinlithuania.lt
http://www.studyinlithuania.lt
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Bandomasis projektas  
„Iniciatyva savivaldybėms“.
Kaip sumažinti atotrūkį tarp mokyklų?

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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2015–2016 m. Švietimo mainų paramos fondas inicijavo 
tarptautinį tyrimą, per kurį vertintas programos „Erasmus+“ 
mobilumo mokymosi tikslais (KA1) veiklos projekto rezultatų 
poveikis ir tvarumas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. 
ŠMPF užsakymu tyrimą atliko Šiaulių universiteto (ŠU) Mokslo 
instituto darbuotojai. Šis ilgalaikis tyrimas yra tarptautinis – 
dalyvauja Estija, Lenkija, Suomija, Vokietija ir Lietuva (koor-
dinatorė).

Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos ir kitų tyrime dalyvavusių ša-
lių mokyklos labai gerai vertina „Erasmus+“ KA1 kvalifikacijos 
tobulinimo vizitų galimybes ir rezultatus. Džiugu, kad ir moki-
niai pabrėžia ugdymo įstaigos tarptautiškumo plėtros poreikį, 
jiems svarbios mokytojų kompetencijos. Dalyvavusių peda-
gogų nuomone, siekiant aukščiausių kvalifikacijos tobulini-
mo rezultatų mokykloje reikia derinti dvi mokymosi formas: 
kursus ir šešėliavimą (mokytojo darbo stebėjimas užsienio 
mokykloje). Darbo stebėjimo metu efektyviau formuojamos 
bendrosios, o kvalifikacijos tobulinimo kursuose – profesinės 
kompetencijos. Vis dėlto, tyrėjų nuomone, mokinių porei-

kiai, jų mokymosi kokybė ir pažanga, kaip atskaitos taškas 
įsivardijant tobulintinas organizacijos sritis, buvo stebimi tik 
nedaugelyje tyrime dalyvavusių Lietuvos mokyklų. ŠMPF, kaip 
programą įgyvendinančiai agentūrai, svarbūs rezultatai ir ty-
rėjų rekomendacijos. Tuo remdamasis Fondas koreguos KA1 
veiklos informavimo, paraiškų vertinimo ir projektų įgyvendi-
nimo stebėsenos strategijas.

2016 m. pradžioje Lietuvos nacionalinės tyrimo ataskaitos re-
zultatai pristatyti Švietimo ir mokslo ministerijoje. 

Remiantis nacionaline tyrimo dalimi ŠMM buvo parengti du 
švietimo problemų analizės leidiniai:

1) „Kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimas užsienyje stipri-
na mokytojų lyderystę“, 2016 gegužė, Nr. 5 (148)

2) „Mokyklos tarptautiškumo stiprinimas, įgyvendinant mo-
kytojų kvalifikacijos tobulinimo užsienyje projektus“, 2016 
birželis, Nr. 8 (151)

Tarptautinis tyrimas vertinant programos 
„Erasmus+“ mobilumo mokymosi tikslais 
rezultatų poveikį ir tvarumą

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter ty-
rimai“ 2016 m. lapkričio 30–gruodžio 10 d. atliko Švietimo 
mainų paramos fondo klientų tyrimą. Tyrimo tikslas – išsi-
aiškinti Švietimo mainų paramos fondo klientų požiūrį į Fon-
do teikiamas paslaugas, organizacijos veiklos efektyvumo ir 

skaidrumo vertinimą, galimus trūkumus. Apklausta 512 res-
pondentų: 431 projektų vykdytojas ir 85 partneriai. Tyrime 
naudotas sisteminės tikimybinės atrankos metodas.

Vartotojų pasitenkinimo ir 
Fondo veiklos skaidrumo tyrimas
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PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

Vienas iš svarbiausių vartotojų pasitenkinimo matavimo ro-
diklių yra vartotojų ketinimas rekomenduoti organizaciją ki-
tiems. Švietimo mainų paramos fondo NPS rodiklis yra tei-
giamas ir siekia +54. Palyginimui: viešai prieinamų šaltinių 
duomenimis, 2016 m. ES lėšas administruojančios instituci-
jos vartotojų buvo įvertintos +42 NPS rodikliu.

Dažniausi spontaniškai įvardyti Fondo veiklos gerinimo pa-
siūlymai: organizuoti daugiau mokymų, seminarų (9 proc.), 
suteikti daugiau aiškumo, konkretumo projektų vertinimo 
reikalavimams (9 proc.), daugiau skaidrumo ir informacijos 
apie Fondo veiklą (8 proc.) ir aktyviau konsultuoti, mokyti 
įmones teikti paraiškas (8 proc.).

PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ REZULTATAI

Fondo viešinimo priemonėse skelbiama 
informacija yra aiškiai suprantama.

Kvietimų teikti paraiškas sąlygos yra aiškios.

Fondo viešinimo priemonėse skelbiama 
informacija yra išsami.

Fondas suteikia pakankamai informacijos, apie 
tai kaip ir kada bus organizuojama s paraiškų 

vertinimo procesas.

Fondas palaiko grįžtamąjį ryšį ir po paraiškos 
vertinimo.

Paraiškų atrankos procedūros yra aiškios.

Paraiškų atrankos procedūros yra skaidrios.

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO VEIKLOS VERTINIMAS (%, VIDURKIAI) 

Kiek jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais apie Švietimo mainų paramos fondo veiklą?

Greičiau sutinku Greičiau sutinku nei nesutinkuVisiškai nesutinku Greičiau nesutinku nei sutinku 

Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku
VIDURKIS

44 34 13 4 2 2 5,06

45 29 14 6 3 1 5,04

39 35 15 6 2 2 4,97

41 31 16 7 3 2 4,92

41 29 15 7 4 4 4,84

33 29 21 9 5 3 4,65

30 32 21 9 4 4 4,64

Vertinimas 6 balų skalėje 
kur 1 reiškia „visiškai 
nesutinku“, o 6 reiškia 

„visiškai sutinku“
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Absoliuti dauguma (95 proc.) institucijų partnerių atstovų 
nurodė, kad jiems pakanka informacijos viešojoje erdvė-
je apie Švietimo mainų paramos fondo veiklą. Spontaniškai 
dažniausiai pateikti pasiūlymai dėl Švietimo mainų paramos 
fondo veiklos gerinimo – daugiau skaidrumo ir informacijos 

apie Fondo veiklą (12 proc.); laiku vykdoma, aiški komunika-
cija (8 proc.); geresnis komandinio darbo derinimas ir koor-
dinavimas (7 proc.).

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

Fondo veikla yra skaidri

Fondo veikla visiškai atitinka mūsų institucijos 
lūkesčius

Fondo sprendimai yra aiškiai komunikuojami 
partneriams

Fondo sprendimai yra aptariami tik su 
interesuotomis institucijomis

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO VEIKLOS VERTINIMAS (%, VIDURKIAI) 

Kiek jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais apie Švietimo mainų paramos fondo veiklą?

Greičiau sutinku Greičiau sutinku nei nesutinkuVisiškai nesutinku Greičiau nesutinku nei sutinku 

Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku

VIDURKIS

51 33 13 12 5,26

41 29 19 7 4 4,94

35 36 20 5 4 4,92

31 36 24 4 5 1 4,81

Vertinimas 6 balų skalėje 
kur 1 reiškia „visiškai 
nesutinku“, o 6 reiškia 

„visiškai sutinku“

INSTITUCIJŲ PARTNERIŲ REZULTATAI
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2016 m. rugsėjo mėn. Švietimo mainų paramos fondo Aukš-
tojo mokslo programų skyriaus darbuotojai, koordinuojantys 
Lietuvos Respublikos valstybinių stipendijų pagal dvišalius 
susitarimus programą, kartu su Lietuvos Respublikos švieti-
mo ir mokslo ministerijos atstove dalyvavo Šiaurės ministrų 
tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mo-
bilumo programos finansuojamo mobilumo projekto Nr. PA-
GRO-884 „Sharing practices for effective management of na-
tional scholarships“ vizituose Švedijoje ir Danijoje. 

Per vizitą Švedijoje apsilankyta Švedijos institute, Švedijos 
mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo tarptautinio bendradar-
biavimo fonde ir Švedijos aukštojo mokslo tarybos padaliny-
je, kuris vykdo centralizuotą studentų priėmimą į aukštąsias 
mokyklas. Susitikimuose Švedijos kolegos pristatė stipendijų 
programas, skiriamų stipendijų tipus, supažindino su naci-
onaliniais prioritetais, atrankos procesais. Gauta daug nau-
dingos informacijos apie aukštojo mokslo rinkodarą, kur ypa 
svarbų vaidmenį atlieka projektas „Study destination - Swe-
den“. Susitikimuose akcentuotas valdžios indėlis nustatant 
šalies aukštojo mokslo prioritetus ir stiprinant strateginių 
šalių tarptautiškumą. 

Per vizitą Danijoje patirtimi dalijosi Danijos švietimo ir moks-
lo ministerijos Aukštojo mokslo agentūros darbuotojai. Su-
sitikimuose pristatytos pagrindinės valstybinių stipendijų 
programos (pvz., Danijos vyriausybės stipendijos aukštos 
kvalifikacijos ne ES ir ne EEE studentams ir Danijos vyriausy-
bės stipendijos talentingiems studentams, stipendijos pagal 
dvišalius kultūrinius susitarimus), Danijos vyriausybės priori-
tetai skatinant tarptautiškumą, išvykstančiųjų ir atvykstan-
čiųjų studentų mobilumo organizavimas, Danijos valstybės 
švietimo programos užsienyje, tarptautinės švietimo statis-
tikos rinkimas ir statistinių duomenų panaudojimas kuriant 
strategines veiklas. Išsamiau susipažinta su viešinimo kam-
panija „Studijos Danijoje“, Danijos aukštojo mokslo rinkodara 
užsienyje, informacijos ir skatinimo studijuoti Danijoje stra-
tegija. 

Abiejuose vizituose įgyta patirtis bus pritaikyta Lietuvos Res-
publikos valstybinių stipendijų programos administravimo 
efektyvinimui ir potencialių paraiškų teikėjų iš užsienio pri-
traukimo strategijai.

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo 
administravimo mobilumo programos 
projektas „Efektyvus nacionalinių stipendijų 
administravimas“ 

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

2016 m. spalio–gruodžio mėn. Švietimo mainų paramos fon-
de buvo atliktas programų „Erasmus+“ ir „eTwinning“ 2015 ir 
2016 m. finansuotų projektų bylų vidaus auditas. Atsitiktine 
tvarka atrinktos ir patikrintos 53 finansuotų projektų bylos. 
Vidaus auditą atliko paskirti Švietimo mainų paramos fondo 
darbuotojai.

Per auditą nustatyta, kad projektų bylos formuojamos tvar-
kingai, projektų veikla ir finansai administruojami pagal 
Europos Komisijos nustatytus reikalavimus. Vidaus audito 

rezultatai atskleidė, kokius projektų administravimo pro-
cesus ir priemones reikėtų tobulinti. Vidaus audito išvados 
pristatytos vadovybei ir darbuotojams. Prieita išvada, kad 
šis projektų patikros būdas itin naudingas siekiant nustatyti 
projektų dokumentų administravimo efektyvinimo galimybes 
ir priemones. 

Planuojama Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų įgy-
vendinamus projektų bylų vidaus auditus organizuoti ir atei-
tyje. 

Programų „Erasmus+“ ir „eTwinning“ 2015  
ir 2016 m. finansuotų projektų bylų auditas
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PARODA „STUDIJOS“
Tradicinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje 
„Studijos 2016“ kartu su Jaunimo tarptautinio bendradar-
biavimo agentūra kvietėme į „Erasmus+“ stendą, kuriame 
pristatėme aktualiausią informaciją apie tarptautines švie-
timo mainų programas ir projektus, kvietėme dalyvius daly-
vauti interaktyvioje veikloje: nusifotografuoti ir tapti pasi-
rinkto žurnalo viršelio žvaigžde. 

Parodos metu vyko du Švietimo mainų paramos fondo renginiai:

• „ERASMUS+ tarptautinės galimybės Tau“ – pristatyti pa-
grindiniai programos „Erasmus+“ pasiekimai švietimo ir 
mokymo bei jaunimo srityse. Renginyje dalyvavo ir įspū-
džiais dalijosi iš „Erasmus+“ studentų mainų grįžę stu-
dentai ir Europos savanorių tarnybą išbandę savanoriai. 

• „Euroguidance“ projekto renginys – seminaras tėvams 
„PATARTI NEGALIMA PASITIKĖTI“. Seminare specialistai da-
lijosi įžvalgomis, patirtimi ir keletu praktinių priemonių, 
kaip palengvinti vaiko pirmuosius žingsnius sėkmingu 
karjeros keliu, kaip padėti pasirinkti ir efektyviai planuoti 
karjerą ir kaip kalbėti su vaiku, kad jis girdėtų.

„ERASMUS+“ BĖGIMAS 
2016 m. Švietimo mainų paramos fondas iniciavo akciją „Bėk 
su „Erasmus+“ ir subūrė didžiausią bėgimo komandą, kuri iš-
bandė jėgas 2016 m. gegužės 22 d. vykusio bėgimo „We run 
Vilnius“ 5 km distancijoje. Komandos nariai buvo 537 pro-
gramos „Erasmus+“ dalyviai iš visų švietimo sektorių – nuo 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki švietimo organizacijų admi-
nistracijos darbuotojų ar net šalies senjorų. Didžiausioje „We 
run Vilnius“ bėgimo komandoje taip pat bėgo studentai iš Lie-
tuvos ir užsienio studentai, atvykę mokytis Lietuvoje iš dau-
giau nei 20 užsienio šalių pagal „Erasmus+“ mainų programą. 

„Bėk su „Erasmus+“ komandą treniravo Vaida Žūsinaitė – 
Lietuvos lengvaatletė, olimpietė, Rio de Žaneiro olimpinių 
žaidynių dalyvė, vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikė, daugkartinė 
Lietuvos ir tarptautinių varžybų čempionė bei prizininkė, Vil-
niaus maratono rekordininkė. „Dalyvaudama įvairiose bėgi-

mo varžybose aplankiau daugelį pasaulio šalių ir kiekviena 
nauja tarptautinė patirtis leido man susipažinti su dar ne-
matyta kultūra, pabendrauti su skirtingais žmonėmis ir taip 
plėsti savo akiratį. Nesvarbu – mokaisi, dirbi užsienyje ar 
sportuoji, kiekviena tarptautinė patirtis suteikia vertės as-
menybei. Puoselėdami šias vertybes subūrėme ir didžiausią 
bėgimo komandą“, – sako V. Žūsinaitė.

Akcijos „Bėk su „Erasmus+“ įspūdžius galite peržiūrėti spus-
telėję nuorodą 
https://www.youtube.com/watch?v=s1vENah7hTQ.

KOKYBĖS KONKURSAS IR RENGINYS 
2016 m. lapkričio 15 d. Vilniuje, Nacionaliniame fizinių ir tech-
nologijos mokslų centre, vykusiame iškilmingame renginyje 
apdovanoti 2016-ųjų Švietimo mainų paramos fondo Koky-
bės konkurso nugalėtojai. Renginį Švietimo mainų paramos 
fondas organizavo jau dešimtus metus. 2016-ųjų Kokybės 
konkurse didžiausias dėmesys skirtas programos „Erasmus+“ 
mobilumo mokymosi tikslais projektams. Per renginį apdova-
noti 4 geriausiai įvertinti programos „Erasmus+“ visų švietimo 
sektorių pirmojo pagrindinio veiksmo projektai. Specialusis 
prizas įteiktas projektui, kurio veikla buvo susijusi su skai-
tmeninio raštingumo tema. 

2016 m. organizuoti 2 kontaktiniai seminarai, skirti aukštųjų 
mokyklų bendradarbiavimui su šalimis partnerėmis skatinti. 
Kinijoje gegužės 5 d. vykusiame renginyje dalyvavo 23 Lietu-
vos delegacijos atstovai iš 12 institucijų ir 25 Kinijos atstovai 
iš 16 institucijų. Kontaktinis seminaras buvo skirtas Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijoms: partnerysčių paieškai ir esa-
miems ryšiams su partneriais Kinijoje stiprinti. Be to, Lietuva 
pirmą kartą inicijavo ir organizavo kontaktinį seminarą Jor-
danijoje, padedama Jordanijos „Erasmus+“ biuro. Pagrindinis 
kontaktinio seminaro tikslas – sudaryti galimybes Lietuvos ir 
Jordanijos MSI apsikeisti kontaktais, idėjomis dėl galimo „Era-
smus+“ programos bendradarbiavimo tarptautinio mobilumo 
ar kituose projektuose. Iš 30 Jordanijoje veikiančių MSI į ren-
ginį atvyko 21-os Jordanijos aukštojo mokslo institucijos bei 
ir 9 Lietuvos MSI atstovai. 

Komunikacinės veiklos

Renginiai 
2016 m. organizuoti 99 renginiai, bendras juose dalyvavusių žmonių skaičius – 2842. Pristatome didžiausius ir sulauku-
sius didžiausio dėmesio renginius.

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

https://www.youtube.com/watch?v=s1vENah7hTQ
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SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO POPULIARINIMAS  
SU „EPALE“

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendindamas „Epale“ 
projektą, skirtą suaugusiųjų švietėjams, 2016 m. daug dė-
mesio skyrė suaugusiųjų švietimo populiarinimui Lietuvoje. 
Pasiteisinusi veikla – bendradarbiavimas su žinomu Lietuvos 
žurnalistu, rašytoju, visuomenininku Andriumi Tapinu. A. Ta-
pino dalyvavimas suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymo 
renginyje ir pasakyta kalba suteikė Lietuvos andragogams 
daugiau pasitikėjimo, didžiavimosi savo profesija. Tęsiant 
bendradarbiavimą su A. Tapinu buvo inicijuota ir nufilmuo-
ta laida „Suaugusiųjų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą 
naujajame pasaulyje“ .

www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusijos-suau-
gusiuju-svietimas-ir-mokymasis-visa-gyvenima-naujaja-
me-pasaulyje-transliacija.d?id=73089362

Interneto svetainės 
Švietimo mainų paramos fondas administruoja 8 interne-
to svetaines (savo oficialiąją svetainę SMPF.lt, „Erasmus+“, 
„Study in Lithuania“, „eTwinning“, „Europass“, „Euroguidan-
ce“, TAPK ir valstybinių stipendijų svetainę stipendijos.lt) ir 
5 socialinio tinklo „Facebook“ paskyras („Erasmus+ Lietuva“, 
„Study in Lithuania“, „eTwinning“, „Euroguidance“ ir EPALE). 

2016 m. visose 8 svetainėse paskelbtos 425 naujienos ir su-
laukta 573 065 apsilankymų. 

Visos fondo administruojamos svetainės buvo gausiai lanko-
mos. Lankomiausios svetainės – „Study in Lithuania“, SMPF.
lt ir „Erasmus+“. Lankytojų srautų pakilimai visose Fondo 
administruojamose interneto svetainėse itin ryškūs metų 

pradžioje (sausio–gegužės mėnesiais) ir metų pabaigoje 
(rugsėjo–lapkričio mėnesiais). Visose Fondo administruo-
jamose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose nustatėme 
auditorijos augimą, matuojamą pagal mygtuko „Patinka“ pa-
spaudimų skaičių. Pavyzdžiui, „Erasmus+ Lietuva“ paskyra 
2016 m. sausio 1 d. buvo susilaukusi 4780 mygtuko „Patin-
ka“ paspaudimų, o metų pabaigoje, gruodžio 31 dieną, jau 
6193.

„Facebook“ paskyrose vykdėme nemažai konkursų. Vienas 
jų – 2016 m. rugsėjo pradžioje surengtas Lietuvoje studijuo-
jantiems užsienio studentams skirtas nuotraukų konkursas, 
per kurį Lietuvoje studijuojantys užsienio studentai buvo 
kviečiami konkurso reklamos „Facebook“ įraše skelbti savo 
pirmosios savaitės Lietuvoje akimirkas. Konkursas truko sa-
vaitę. Per tą laiką konkurso reklamos įrašas peržiūrėtas 2467 
kartus, juo 11 kartų pasidalyta. Sulaukta 18 konkurso da-
lyvių. Trys komisijai labiausiai patikusių nuotraukų autoriai 
apdovanoti prizais.

Leidiniai
2016 m. Švietimo mainų paramos fondas išleido 30 leidinių, 
kurių bendras tiražas – 39 922 vienetų. Be lankstinukų, bro-
šiūrų, Fondas taip pat spausdino vizitines korteles, konfe-
rencijų rinkinius, pažymėjimus, kurių tiražas nėra įtrauktas į 
pateiktą skaičių.

Kaip įsimintiniausią 2016 m. leidinį galima paminėti publika-
ciją „Švietimo mainų paramos fondo administruojamų veiklų 
sėkmės istorijos“. 2017 m. ŠMPF švenčia veiklos dešimtmetį. 
Šis leidinys, grindžiamas ne statistiniais duomenimis, pateik-
tų projektų skaičiais, o gyvomis, tikromis Fondo administruo-
jamų veiklų projektuose dalyvavusių žmonių istorijomis, at-
spindi nuveiktą darbą ir rezultatus.

Ryškiausios projektų 
viešinimo kampanijos

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

http://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusijos-suaugusiuju-svietimas-ir-mokymasis-visa-gyvenima-naujajame-pasaulyje-transliacija.d?id=73089362
http://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusijos-suaugusiuju-svietimas-ir-mokymasis-visa-gyvenima-naujajame-pasaulyje-transliacija.d?id=73089362
http://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusijos-suaugusiuju-svietimas-ir-mokymasis-visa-gyvenima-naujajame-pasaulyje-transliacija.d?id=73089362
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2016 m. pradžioje Švietimo mainų paramos fondas pradėjo 
naudotis įdiegta „Doclogix“ dokumentų ir procesų valdymo 
sistema (toliau – DVS), skirta informacijai apdoroti, valdyti ir 
saugoti. Tai leido Fondui gerokai sumažinti iš išorės gaunamų 
ir vidaus popierinių dokumentų srautą. 2016 m. prioritetas 
buvo kuo daugiau vidaus ir gautų dokumentų perkelti į elek-
troninę erdvę, pasirengti dokumentų pasirašymui e. parašu 
ir elektroninių dokumentų siuntimui per sistemą „E. prista-
tymas“.

2016 m. didžioji dalis Fondo vidinių dokumentų buvo pasirašo-
mi elektroniniu sisteminiu arba kvalifikuotu parašu. 2016 m. 
155 sutartis Fondas pasirašė elektroniniu kvalifikuotu parašu 
(7 pirkimo sutartis ir 148 dotacijos sutartis), o 2015 m. elek-
troniniu parašu nebuvo pasirašyta nė viena sutartis. 

„Doclogix“ DVS suteikė galimybę optimizuoti atskirus Fondo 
procesus – sumažinti jų trukmę ir dalyvaujančių asmenų skai-
čių. 2016 m. Fondo DVS veikė 16 automatizuotų procesų: dar-
buotojų prašymų rengimas, komandiruočių užsakymas, dota-
cijos sutarčių pasirašymas, leidinių, renginių užsakymas ir kt.

2016 m. pabaigoje atliktos Fondo darbuotojų apklausos re-
zultatai parodė, kad darbuotojai teigiamai vertina greitesnį 
dokumentų judėjimą, dokumentų atsekamumą, galimybę 
matyti susijusius dokumentus vienoje vietoje ir dirbti nuoto-
liniu būdu. 77 proc. darbuotojų teigiamai vertina DVS procesų 
aiškumą ir patogumą; 73 proc. mano, kad automatizuoti pro-
cesai yra spartesni nei ligšioliniai procesai. 

2017 m. Fondas ketina toliau tobulinti savo procesus, didin-
ti e. parašu pasirašomų dotacijų ir pirkimo sutarčių skaičių ir 
palaipsniui pereiti prie e. dokumentų siuntimo. 

INFORMACINIŲ  
TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA:  
DVS DIEGIMAS
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2016 m. pabaigoje Fonde dirbo 53 specialistai, iš jų 10 vyrų ir 
43 moterys. Darbuotojų amžiaus vidurkis 39 metai. Vidutinis 
darbuotojų darbo stažas organizacijoje 8 metai. 

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

buotojui vidutiniškai 4 darbo dienos per metus skiriamos 
kvalifikacijai kelti. 2016 m. praktiką Fonde atliko 3 aukštųjų 
mokyklų studentai, 5 moksleiviai dalyvavo darbo stebėjimo, 
kuris truko po 3 dienas, programoje. 

PERSONALAS IR VALDYMAS 
Darbuotojų statistika, išsilavinimas, 
kvalifikacijos tobulinimas

Fondo organizacinė struktūra 2016 m. išliko nepakitusi. Fon-
do veiklos valdymas organizuotas matricine sistema, t. y. visi 
Fondo administruojami ar įgyvendinami projektai integruoti į 
skyrius pagal temines sąsajas, o atsakomybė už veiklų gru-
pes priskirta skirtingiems vadovams. 

2016 m. viduryje Fondui perduoti administruoti du ESF pro-
jektai. Jie sėkmingai integruoti į bendras Fondo veiklas. 

Fondo direktorius atskaitingas LR švietimo ir mokslo minis-
terijai, Europos Komisijai ir Fondo valdymo komitetui, kurio 
sudėtį tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Valdymo komite-
to pagrindinės funkcijos – teikti siūlymus dėl Fondo adminis-
truojamų programų ir projektų įgyvendinimo Lietuvoje, Fondo 
reorganizavimo ar pertvarkymo; nustatyti administruojamų 
programų ir projektų nacionalinius prioritetus ir priimti stra-
teginius sprendimus Fondo veiklos klausimais.

Organizacinė struktūra

PROJEKTAI
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Direktoriaus 
pavaduotojas

Vyr. 
finansininkas
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Švietimo ir mokslo 
ministerija

Valdymo 
komitetas

EK
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specialistas

Personalo
specialistas

Finansų ir 
apskaitos 

skyrius

Komuni-
kacijos 
skyrius

Fondo 
adminis-
tratorius

Bendro 
ugdymo 

programų 
skyrius

Aukštojo 
mokslo 

programų 
skyrius

Profesinio 
mokymo ir 

suaugusiųjų 
švietimo pro-
gramų skyrius
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2016 m. tęsiamas 2015-aisiais atnaujintos ir sėkmingai įdiegtos darbuotojų metinio vertinimo sistemos, kuri yra susieta su 
darbo užmokesčio dydžio nustatymu kiekvienai pareigybei ir horizontalios karjeros galimybėmis, įgyvendinimas. Vertikalioji 
karjera fonde labai ribota, nes metinė darbuotojų kaita sudaro mažiau nei 4 proc.

Darbuotojų pasiekimų vertinimas

2016 M. FONDO VEIKLOS APŽVALGOS  
FINANSINIAI DUOMENYS

Programos Mokymosi visą 
gyvenimą programa

„Erasmus+“ 
programa

Nacionalinės 
iniciatyvos Projektai Struktūriniai 

projektai Iš viso

Aukštasis mokslas 0 10 917 441 1 286 873 67 989 71 809 12 344 112 

Profesinis mokymas 146 681 4 831 873 0 285 419 0 5 263 973 

Bendrasis ugdymas 0 3 838 207 0 229 822 332 158 4 400 187 

Suaugusiųjų švietimas 0 775 112 17 448 120 692 0 913 252 

Veiklų administravimas 0 1 516 805 37 942 0 8310 1 563 056 

Iš viso 146 681 21 879 438 1 342 263 703 923 412 277 24 484 582 

Nacionalinės iniciatyvos: valstybinės stipendijos, studijų plėtros programa (AM) ir studentų praktika

Projektai pagal veiklas priskirti sektoriams:

PM BU SS AM

„Euroguidance
ELGPN

„Europass“
„Ploteus“

WBL
ECVET

„Pagro“ (ŠMT)

„eTwining“
„Nordplus“

„Epale
„Nordplus“

EHEA
„D-Jaz“

„Nordplus“
„Pagro“ (ŠMT)

Sudėta finansavimo šaltiniai (EK + SMM + ŠMT) 
EK lėšos visiems sektoriams ir AM „Erasmus“ iš VB 
Veiklų administravimas: prie „Erasmus+“ programos pridėti abu finansavimo šaltiniai ir EK bei SMM dalis 
Struktūriniai: prie sektorių pridėtos tiesioginės lėšos, prie veiklos administravimo – netiesioginės

Darbo taryba
2016 m. gruodžio mėn. Fonde pradėjo veikti darbuotojų išrinkta darbo taryba. Ji nuo pirmųjų dienų aktyviai įsitraukė į Fondo 
veiklą.
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Švietimo mainų paramos fondas 
Rožių al. 2, 03106 Vilnius  
Tel. (8 5) 2610592  
info@smpf.lt  
www.smpf.lt 
www.erasmus-plius.lt

http://www.smpf.lt
http://www.erasmus-plius.lt
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