PROFAT PROJEKTŲ PRISTATYMAS

PROFAT yra viešoji įstaiga įkurta siekiant stiprinti Lietuvos visuomenės verslumą, sukurti aplinką
padedančią ugdyti verslumo įgūdžius.

PROFAT veikla:

•

skatina partnerystės tinklų kūrimą siekdama pagerinti Lietuvoje verslumo ugdymo

sąlygas – partnerystės tinklus kuria tarp jaunų žmonių verslo atstovų, žiniasklaidos, nevyriausybinių
organizacijų;
•

vertina geriausios verslumo ugdymo praktikos Europoje ir pasaulyje pavyzdžius bei jų

tinkamumą Lietuvai;
•

viešai išsako nuomonę aktualiais verslumo ugdymo, efektyvaus

žmogaus gebėjimų

lavinimo klausimais;
•

inicijuoja projektus (informacinius ir edukacinius) skatinančius jaunų žmonių aktyvų

dalyvavimą visuomeniniame gyvenime teisingai pasirenkant profesinio realizavimo būdus per geresnį
savęs pažinimą, gebėjimų valdymą bei ugdymą ypatingai verslo aplinkoje;
•

įgyvendina edukacinius projektus, prisidedančius prie akademikų bendruomenės

parengimo ugdyti jaunų žmonių verslumą naudojant aktyvius metodus;


ypatingą dėmesį skiria gyvųjų verslo simuliacijų taikymui verslumo įgūdžių lavinimui,

PROFAT yra sukūrusi simuliacijas padedančias analizuoti gamybinių bei prekybinių įmonių veiklos
procesus.
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PROFAT 2007-2011 metais svarbiausių projektų aprašymas

Objektas

Projekto “Atviras kodas: Pilietis”
Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-003

Aprašymas

Inovatyvių pilietiškumo ugdymo metodų taikymas mokykloje. Mokymai
Lietuvos pagrindinių mokyklų mokytojams (72 val.)
Motyvaciniai renginiai, skatinantys įgyvendinti pilietiškumo iniciatyvas (48
val.)

Projekto trukmė

2011/09/06-2013/09/05

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Projekto “ Studentų vadybinių įgūdžių ugdymas simuliacinėje verslo rinkoje“
Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-071

Aprašymas

Mokymai kolegijų dėstytojams „Simuliacinio centro vaidmuo imituojant
verslo įmonių kūrimą bei jų veiklos organizavimą“. (16 akad. val.)

Projekto trukmė

2011/10/06-2011/11/05

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Projekto „Verslumo ugdymo kūrimas ir diegimas Lietuvos mokyklose“
Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-019

Aprašymas

Specialiųjų gebėjimų mokymai mokytojams skatinant taikyti inovatyvius
verslumo ugdymo metodus. Temos:
Mokymai „Inovatyvūs mokymo metodai verslumo ugdymui mokyklose“ (80
val.)
Mokymai „Virtualiųjų verslo simuliacijų taikymas rinkos procesų pažinimui.
(80 val.)
Metodo taikymas pamokose“ ir „Gyvųjų verslo simuliacijų panaudojimas
verslo įmonių veiklos pažinimui. Simuliacijų metodo taikymas pamokose“
(80 val.)
Mokymai „Asmeninių investicijų logika. Kur negalioja matematika“ (80 val.)
Mokymai „Gyvas“ ekonominių žinių pateikimas. Ekonomika „gyvai“: patirtis
ir jos taikymas“. (80 val.)
Mokymai „Įdomioji matematika ekonomikoje.
vertinimas per atvejo (situacijos) analizę“ (80 val.)

Projekto trukmė

2011/09/06-2012/06/01

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Šešėlinės

ekonomikos
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Objektas

Projekto Neformalaus ugdymo metodikų taikymas vadybos ir verslo
administravimo bei ekonomikos studijų krypčių dalykų dėstymui kolegijose
Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-009

Aprašymas

Bendrųjų gebėjimų mokymai ir specialiųjų gebėjimų mokymai kolegijų
dėstytojams
Įvadiniai seminarai (24 val.)
Efektyvus bendravimas studijose

24

Kompromisų paieška per ugdomąjį bendravimą

24

Motyvuojantis vadovavimas dirbant su jaunimu

48

Verslo strateginis planavimas val.

24

Verslo rizikos vertinimas

48

Įmonės verslo procesai

48

Įmonės finansų valdymas

48

Sutarties Nr.

Paslaugų teikimo sutartis NR.

Projekto trukmė

2010/10/06-2011/09/10

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

„Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės kūrimas ir veikla virtualioje
aplinkoje – rengiamų specialistu profesinio mokymo efektyvumo didinimo ir
konkurencingumo moderniomis IT paremtame versle garantas“, SFMIS Nr.
VP1-2.2-ŠMM-07- K-01-056

Aprašymas

Mokymu metodikos, skirtos banko ir draudimo imitacinei įmonei
parengimas. Pritaikymas metodų prie specialiai kuriamos virtualios
programos kuri leis įforminti imitacinių įmonių veiklas.

Sutarties Nr.

Paslaugų teikimo sutartis Nr. 2010-09-1

Projekto trukmė

2010/10/06-2011/09/10

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Virtualių programų mokymosi algoritmų kūrimas projektui „Neformalaus
ugdymo metodikų taikymas vadybos ir verslo administravimo bei
ekonomikos studijų krypčių dalykų dėstymui kolegijose“; SFMIS NR.: VP12.2-ŠMM-07-K-01-058.

Aprašymas

Specializuotų mokymo programų
(2 vnt.) scenarijaus (algoritmų)
sukūrimas. Sukurtos specializuotos virtualios mokymo programos tobulins
dėstytojų ir studentų praktinius gebėjimus, skatins jų kritinį mąstymą bei
kūrybiškumą analizuojant verslo tematikos užduotis.

Sutarties Nr.

Paslaugų teikimo sutartis NR. 100719-01

Projekto trukmė

2010/07/19-2010/12/30

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė
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Objektas

Mokymai „Tarpkultūrinių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas – žingsnis link
tolerantiškos visuomenės kūrimo“ Nr. EIF/2008/2/09/PG/1 projektui.

Aprašymas

Pravesti 16 ak. val. trukmės mokymai „Kultūrinių skirtingumų valdymas.
Kultūrinių skirtingumų valdymo strategijos“ 30 dalyvių
Pravesti 16 ak. val. trukmės mokymai „Kultūrinis šokas ir kultūrinė
adaptacija“ 30 dalyvių
Pravesti 16 ak. val. trukmės
sprendimams“ 30 dalyvių

mokymai

„Kultūros

įtaka

konfliktų

Pravesti 16 ak. val. trukmės mokymai „Bendravimas su kitų kultūrų
žmonėmis“ 30 dalyvių
Pravesti 16 ak. val. trukmės mokymai „Tarpkultūriniai motyvacijos,
vadovavimo ir sprendimų priėmimo aspektai“ 30 dalyvių
Pravesti 16 ak. val. trukmės mokymai „Tarpkultūrinė komunikacija“ 30
dalyvių
Sutarties Nr.

Paslaugų teikimo sutartis NR. 21-17

Projekto trukmė

2010/08/02-2010/08/09

Mokymų trukmė (akad. val.)

96 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Verslumo kompetencijų stiprinimo mokymai projekto „Darom verslą“
dalyvėms.

Aprašymas

10 mokymų skirti skatinti moterų integraciją į darbo rinką ar nuosavo verslo
kūrimą, kaip alternatyvą sprendžiant užimtumo bei socialinio aktyvumo
klausimus. Mokymai organizuoti 10-tyje Lietuvos rajonų: Druskininkų,
Jonavos, Skuodo, Pasvalio, Rokiškio, Marijampolės, Jurbarko, Mažeikių,
Visagino ir Šalčininkų.

Sutarties Nr.

NR. 2010/05/17

Projekto trukmė

2010/05/17-2010/05/24

Mokymų trukmė (akad. val.)

80 akad. Val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Sutarties Nr.

Vyresniųjų socialinių įgūdžių lavinimo stovykla naudojant aktyvius verslumo
kompetencijų ugdymo metodus arba „VERSLUMO STOVYKLA PROFAS!“
Įtraukti Lietuvos vyresniųjų klasių moksleivius į aktyvią veiklą vasaros
laikotarpiu, ugdyti jų verslumo įgūdžius ir išmokyti naujų ugdymo metodų.
Dalyvių skaičius – 43.
PROF/P/2010-1

Projekto trukmė

2010/04/01-2010/07/15

Mokymų trukmė (akad. val.)

84 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Aprašymas
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Objektas

Jaunimo mainai „They shall all be one“

Aprašymas

Jaunimo mainų organizavimas 40 dalyvių grupei. Mainų tikslas -suvienyti
keturių religijų - liuteronų (Islandija), katalikų (Italija), stačiatikių (Lietuva)
ir musulmonų (Turkija) - jaunimą siekiant suteikti jiems galimybę pasikeisti
mintimis ne tik apie religiją, bet rasti draugų, pažinti skirtingų šalių kultūras
ir rasti daug vienijančių interesų.

Sutarties Nr.

Nr. 2009_0001

Projekto trukmė

2010/08/02-2010/08/09

Mokymų trukmė (akad. val.)

120 akad. Val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Nacionalinis mokinių verslumo konkursas „Renkuosi verslą“

Aprašymas

Projekto tikslas - specialia konkurso programa paskatinti gabius vyresniųjų
klasių moksleivius geriau pažinti verslo pasaulį, realizuoti įgūdžius Lietuvos
verslo įmonėse. Specialiai sukurta verslo simuliacija. Dalyvių skaičius – 120.

Sutarties Nr.

Paslaugų sutartis Nr. 1. /2010 m. vasario 11 d.;
Paslaugų sutartis Nr. 2. /2010 m. vasario 11 d.;
Paramos sutartis Nr. 2010/02/18
Paramos sutartis Nr. 2010/02/17

Projekto trukmė

2010/08/02-2010/08/09

Mokymų trukmė (akad. val.)

40 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas
Aprašymas

Mokymo kursai Europos jaunimo organizacijų nariams „Under on innovative“
Mokymų tikslas – skatinti inovacijų ir verslumo idėjų sklaidą per jaunų
žmonių ugdymą, asmeninio kūrybingumo plėtojimą, atvirumą naujovėms,
pokyčiams. Dalyvių skaičius – 26.

Sutarties Nr.

LT-43-3-2009-R2

Projekto trukmė

2009/08/01-2009/12/30

Mokymų trukmė (akad. val.)

40 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė
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Sutarties Nr.

Lietuvos kolegijų dėstytojų informacinis seminaras „Europos Sąjungos
reglamentavimas – kaip pasinaudoti teikiamomis galimybėmis
Seminaras tikslas - supažindinti Lietuvos kolegijų dėstytojus su Europos
Sąjungos institucijomis, nustatytu verslo reglamentavimu Europos
Sąjungoje ir išmokti aktyvių metodų, padedančių pristatyti ES darbo
institucijose specifiką, veiklos organizavimą, perteikti žinias kolegijų
studentams. Dalyvių skaičius – 35.
LT-43-3-2009-R2

Projekto trukmė

2009/08/01-2009/12/30

Mokymų trukmė (akad. val.)

40 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Jaunimo verslumo konkurso „PROFAS“ organizavimas

Aprašymas

Konkurso tikslas – ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumą.

Sutarties Nr.

Dalyvių skaičius – 700.

Projekto trukmė

2009 m. rupjūčio mėn. 17 d., Nr.: 2P-1.5-06-01

Mokymų trukmė (akad. val.)

2009/08/01-2008/12/30

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Sutarties Nr.

Jaunųjų specialistų gebėjimų ugdymas taikant inovatyvias technologijas:
įrengimai, klijai, furnitūra
Projekto
metu
suorganizuotas
Konkursas-seminaras
studentams
studijuojantiems KTU ir Kauno kolegijoje medienos apdirbimo ir baldų
gamybos technologijų specialybėse.
Nr. 8-572

Projekto trukmė

2007/05/17-2007/10/17

Mokymų trukmė (akad. val.)

60 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Sutarties Nr.

Mažmeninės prekybos vadybos studijų modulio sertifikavimas europiniu
mastu
Projekto veiklų metu Europos šalių ( Švedijos, Škotijos, Airijos, Vokietijos,
Lietuvos, Danijos, Lenkijos, Ispanijos) atstovai Švedijos kolegijos Aspero
kompetens taikomo mažmeninės prekybos vadybos mokymo modulio
pagrindu sukurs europinio lygmens modulį, jį testuos ir sertifikuos.
LLPLdV/ TOI/SE/08/1217

Projekto trukmė

2008/10/20-2010/12/31

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimo stovykla naudojant verslumo lavinimo
metodus arba „VERSLAS VASARĄ!“
Įtraukti Lietuvos vyresniųjų klasių moksleivius į aktyvią veiklą vasaros
laikotarpiu, ugdyti jų verslumo įgūdžius ir išmokyti naujų ugdymo metodų.
Dalyvių skaičius – 28.

Objektas
Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas
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Sutarties Nr.

Nr. SUT-322

Projekto trukmė

2008/06/01-2008/07/15

Mokymų trukmė (akad. val.)

46 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Sutarties Nr.

Jaunimo organizacijų narių ir vyresniųjų klasių moksleivių verslumo įgūdžių
lavinimo stovykla naudojant aktyvius metodus
Stovyklos metu parengta speciali programa skirta gerinti jaunimo
organizacijų veiklos kokybę, ugdant jaunimo lyderius ir numatant jiems
galimybes pritaikyti praktinius gebėjimus, įtraukti Lietuvos jaunimo
organizacijų atstovus į aktyvią veiklą padedančią ugdyti verslumo įgūdžius ir
sustiprinant bendradarbiavimą tarp verslo ir visuomeninio sektoriaus.
Dalyvių skaičius – 28.
2008 m. birželio 2 d., Nr.: 2P-1.5-70-02

Projekto trukmė

2008/06/01-2008/07/15

Mokymų trukmė (akad. val.)

40 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Sutarties Nr.

Lietuvos kolegijų verslumo konkurso PROFAS 2008-2009 m. I-ojo etapo
programos parengimo ir renginių organizavimo veiklų įgyvendinimas.
Konkursas skirtas ugdyti Lietuvos kolegijų studentų verslumą, kelti
dėstytojų kvalifikaciją kuriant ir taikant verslumo ugdymo metodus. Dalyvių
skaičius – 165.
2008 m.liepos 21 d. Nr. SUT-796,

Projekto trukmė

2007/10/12-2007/12/25

Mokymų trukmė (akad. val.)

70 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Sutarties Nr.

Verslumo konkurso, skirto Lietuvos kolegijų ir universitetų studentams
finalinių renginių organizavimas
Finalinių renginių tikslas – pagerbti gabiausius studentus, pristatant garsių
įmonių atstovams geriausias metų verslo idėjas. Dalyvių skaičius – 180.
2008 m.kovo 5 d. Nr. SUT-153,

Projekto trukmė

2008/03/05-2008/03/30

Mokymų trukmė (akad. val.)

20 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas
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Sutarties Nr.

Jaunimo organizacijų narių ir vyresniųjų klasių moksleivių verslumo įgūdžių
lavinimo stovykla naudojant aktyvius metodus
Stovyklos tikslas - gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę, ugdant
jaunimo lyderius ir numatant jiems galimybes pritaikyti praktinius
gebėjimus, įtraukti Lietuvos jaunimo organizacijų atstovus į aktyvią veiklą
padedančią ugdyti verslumo įgūdžius ir sustiprinant bendradarbiavimą tarp
verslo ir visuomeninio sektoriaus. Dalyvių skaičius – 28.
2008 m. birželio 2 d., Nr.: 2P-1.5-70-02

Projekto trukmė

2008/06/01-2008/07/15

Mokymų trukmė (akad. val.)

40 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Sutarties Nr.

Verslumo konkurso, skirto Lietuvos kolegijoms, vykdančioms vadybinėsekonominės
pakraipos
studijų
programas,
finalinio
renginio
organizavimas.
Finalinio renginio tikslas – pagerbti gabiausius kolegijų studentus,
pristatant garsių įmonių atstovams geriausias metų verslo idėjas.
Dalyvių skaičius – 90.
2007 m.sausio 9 d. Nr. SUT-260,

Projekto trukmė

2007/01/09-2007/02/30

Mokymų trukmė (akad. val.)

8 akad. val.

Atsakingas asmuo

Lina Sodžiutė

Objektas

Verslumo konkurso, skirto Lietuvos kolegijoms, organizavimas

Aprašymas

Konkurso tikslas – ugdyti Lietuvos kolegijų studentų verslumą.

Sutarties Nr.

Dalyvių skaičius – 160.

Projekto trukmė

2008 m.liepos 21 d. Nr. SUT-796,

Mokymų trukmė (akad. val.)

2008/07/21-2008/12/30

Vertė

70 akad. val.

Objektas
Aprašymas

Aprašymas

8

