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Gruodis 2015. 

«Nuo Teorijos iki Praktikos - ActYouth ES» Yra Europietiškas 
projektas, finansuotas Europos Komisijos pagal Erasmus+ 
programą. 
Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti sistemą, siekiančią 
atpažinti, įvertinti ir vystyti jaunų žmonių, studentų, abiturientų 
horizontaliuosius įgūdžius (ypač verslumo įgūdžius, tokius kaip 
iniciatyvumas ir kūrybiškumas). Programa sieks identifikuoti 
įgūdžius, kurių kiekvienas jaunas universitetą baigęs žmogus 
stokoja ir turi tobulinti. Programa sieks įgalinti jaunimą su 
elektroniniu įrankiu, kuris padės stiprinti individualias 
kompetencijas ir verslumo įgūdžius. 
Taip pat ActYouth ES siekia patobulinti aukštąjį išsilavinimą, 
orientuojantis į išmanias, tvarias ir plačias vystymo sritis, tokias 
kaip: 

• Mobilus jaunimas 
• Europos skaitmeninė dienotvarkė, 
• Darbo vietų įgūdžiai 
• Verslumo veiksmų planas 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠIS PROJEKTAS BUVO FINANSUOTAS SU EUROPOS KOMISIJOS PARAMA PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ. ŠI 
PUBLIKACIJA ATSPINDI TIK AUTORIAUS POŽIŪRĮ IR KOMISIJA NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA UŽ JAME 

PATEIKTĄ INFORMACIJĄ. 

Trukmė  

        Spalis            
2015 

Rugsėjis 
2017 

Pirmas leidimas 
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ActYouth ES projektas siekia 
prisidėti prie keleto Europos 
2020 Strategijos krypčių: 
išmanus, tvarus ir integruojantis 
augimas. Ypatingą dėmesį 
skiriant prioritetinėms kryptims: 
mobilus jaunimas, Europos 
skaitmeninė darbotvarkė ir 
darbo vietų bei naujų įgūdžių 
darbotvarkė. 
ActYouth ES projektas yra 
paremtas svarba parengti 
kompleksinę sistemą galinčią 
atpažinti, įvertinti ir vystyti jaunų 
žmonių, studentų, abiturientų 
horizontaliuosius įgūdžius (ypač 
verslumo įgūdžius, tokius kaip 
iniciatyvumas ir kūrybiškumas).  
Siekiant užtikrinti maksimalią 
sklaidą ir naujumą ES, buvo 
sukurta strateginė penkių 
ekspertų organizacijų strateginė 

  

Projekto santrauka 

partnerystė iš keturių šalių (Kipras, 
Lenkija, Lietuva, Portugalija). 
Programos trukmė yra 24 mėnesiai, 
kuri prasidėjo 2015 Spalį ir baigsis 
2017 Rugsėjį. 
Trumpalaikis ActYouth tikslas yra 

sukurti ir pateikti struktūruotą ir 
analitinę metodologiją kartu su 
“Mokymo priemonėmis ” lektoriams, 
akademikams, kurie yra atsakingi už 
jaunų žmonių horizontaliųjų ir 
verslumo įgūdžių ugdymą. 
Visi įgūdžiai, kuriuos studentai įgis, 
turės pozityvų efektą jiems ieškant 
darbo, kas padidins Europos 
konkurencingumą ir socialinę 
sanglaudą. 
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Rezultatai, kurie bus gauti projekto metu: 

 

 

 Bus vystoma IRT priemonė. kuri padės vertinti ir plėsti verslumo 
kompetencijas studentams ir absolventams 

 Sukurtas mokymų paketas būsimiems jo naudotojams 

 Sukurtas virtualus imitavimo žaidimas, kuris padės studentams ir 
absolventams  suteikti ir plėsti verslumo kompetencijas, siekiant 
pagerinti jų verslumo įgūdžius. 

www.actyouth.eu  
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Projekto parnerių susitikimas  

(Lapkritis 2015) 

 

Projekto partnerių susitikimas vyko lapkričio 
mėnesio 9 – 10 dienomis, Liubline, Lenkijoje. 
Šio susitikimo metu partneriai suplanavo projekto 
etapus ir tikslus. Projekto koordinatorius išanalizavo 
ir, atsižvelgdamas į visų partnerių nuomonę, 
apibrėžė būtiniausias projekto įgyvendinimo detales, 
susijusias su projekto valdymu, terminais, reklamos 
ir viešinimo strategija, projekto vertinimu, ataskaitų 
ir finansų reglamentu. Be to, susitikime dalyvavę 
partnerių atstovai parengė ir pristatė savo 
organizacijų veiklas ir patirtį. Visi partneriai susitarė 
dėl projekto užduočių ir terminų, atsižvelgdami į 
Europos Sąjungos kokybės standartus. 
 

www.actyouth.eu  



 

 

 

 

PARTNERIAI 

 

 „G.G. Eurosuccess Consulting Ltd“ (vadovaujanti organizacija) (Kipras) 

o www.eurosc.eu 

 Kipro Europos universitetas (Kipras) 

o http://www.euc.ac.cy 

 Aveiro universitetas (Portugalija) 

o www.ua.pt 

 Lenkijos fondas OIC (Lenkija) 

o www.oic.lublin.pl 

 Vytauto Didžiojo universitetas (lietuva) 

o http://www.vdu.lt/en/ 

Taip pat mus raskite Facebook’e: 

ActYouth EU - From 
Theory to Action 

 
 

 

Apsilankykite mūsų tinklapyje 

www.actyouth.eu 


