Skaitmeninis, modernus
verslumas - geriausia galimybė
Jūsų verslui!
Projekto naujienlaiškis#1 | 2020 balandis
Manoma, kad ketvirtoji pramonės revoliucija, dar vadinama
Pramonė 4.0 (angl. Industry 4.0), padidins Europos
pramonės produktyvumą ir pridėtinę vertę bei paskatins
ekonomikos augimą.
Vykdydama naująją bendrosios skaitmeninės rinkos
strategiją, Europos Komisija siekia padėti visiems pramonės
sektoriams naudotis naujosiomis technologijomis ir valdyti
perėjimą prie intelektualiosios Pramonė 4.0 sistemos.
Akivaizdu, kad šiuolaikinio skaitmeninio verslumo kelias yra
geriausias būdas plėtoti esamą ir būsimą verslą!
Projekto tikslas - stiprinti startuolių steigėjų, jaunųjų
verslininkų ir profesinio mokymo teikėjų žinių kokybę ir
skatinti jų profesinį tobulėjimą, gerinant skaitmeninio
verslumo kompetencijas, taip pat suteikti jiems galimybę
patvirtinti šias kompetencijas bei pritaikyti jas profesinio
mokymo aplinkoje.

Tikslinės grupės
 Startuoliai
 Jaunieji

verslininkai
 Profesinio ugdymo
pedagogai
 Profesinio mokymo
teikėjai iš Lenkijos,
Lietuvos, Ispanijos,
Kipro, Portugalijos ir
Slovakijos bei kitų
Europos šalių

VEIKLA IR PAGRINDINĖS IŠVADOS
Projekto partneriai iš Lenkijos, Slovakijos, Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos ir Kipro parengė dabartinės
situacijos apžvalgos ataskaitą. Ši ataskaita yra naujausios informacijos apie su Pramonė 4.0 ir naujų įmonių
steigimu susijusių klausimų santrauka. Tarptautinis kontekstas ir platus informacijos pjūvis suteikia mums
naują ir įdomų požiūrį į aktualią temą.
Ataskaitoje apžvelgiami keturi svarbūs klausimai:
• mokymo programos pradedantiesiems, susijusios su Pramonė 4.0 temomis, kurias siūlo profesinio

mokymo teikėjai;
• geroji praktika, susijusi su skaitmeninio verslumo kompetencijomis, daugiausia dėmesio skiriant
naujoviškiems žinių pasiekiamumo ir vykdymo būdams;
• pradedančiųjų verslininkų (starttuolių) įgūdžių ir gebėjimų pripažinimo strategijos;
• formaliojo ir neformaliojo švietimo srityje įgytų kompetencijų pripažinimo ir validavimo modeliai.

Ataskaita buvo parengta iš kiekvienos dalyvaujančios šalies nacionalinių tyrimų duomenų ir tikslinių grupių
susitikimų. Įdomiausi pastebėjimai:
KIPRAS. Realių galimybių pradedančiųjų verslininkų (startuolių) mokymui nėra. Todėl tai yra didelė spraga
Kipre, kurią reikia nedelsiant šalinti. ES finansuojami projektai yra bene sėkmingiausi skaitmenio verslumo
kompetencijų ugdymo pavyzdžiai, daugiausia dėmesio skiriant naujoviškiems mokymosi veikloms ir jų
teikimo būdams, todėl jie turėtų būti siprinami.
LIETUVA. Profesinio mokymo įstaigos neteikia jokių programų ar mokymų pradedantiesiems, susijusiems su
Pramone 4.0, tačiau yra daugybė informacinių technologijų ir inžinerijos programų / studijų. Profesinio
mokymo ir aukštojo mokslo srityse bet kokia mokymosi ar darbo patirtis gali būti įvertinta ir pripažinta, o
procesas dar tik įgauna pagreitį.
LENKIJA. Pastaraisiais metais pradedančiosios Lenkijos įmonės savo dėmesį nukreipė iš vidaus į pasaulines
rinkas. Varšuvoje, Krokuvoje ir kituose miestuose atsirado daugiau startuolių ir vietos jų darbui, daugiausia
dėl naujų bendradarbiavimo erdvių atidarymo.
PORTUGALIJA įveikia ateities iššūkius vyriausybės lygmeniu! Siekiant padidinti Portugalijos ekonomikos
skaitmeninį kapitalą, viena iš Industria 4.0 programos strateginių krypčių yra būtent darbo jėgos mokymas,
pajėgumo didinimas ir ruošimas skaitmeninės revoliucijos keliamų iššūkių sprendimui.
SLOVAKIJA. Startuolių mokymo programos yra glaudžiai susijusios su bendraisiais verslo mokymais. Yra
nedaug specialių iniciatyvų, tiesiogiai orientuotų į startuolius.
ISPANIJA. Mokymo programos, susijusios su „Big Data“ ir pradedančiųjų įmonių analitika, dažniausiai yra
įtraukiamos į magistrantūros studijas, kurias siūlo daug valstybinių ir privačių mokslo įstaigų. Studijoms
nebūtinas specifinis išsilavinimas, bet rekomenduojama startuoliams arba verslininkams gilintis į šią
tematiką.

ARTIMIAUSIA VEIKLA IR RENGINIAI
• Mokymo programos „Skaitmeninis, modernus verslumas - geriausia galimybė Jūsų verslui!“
profesinio mokymo teikėjams išleidimas.
• Startuolių ir pradedančiųjų verslininkų mokymosi kurso, sudaryto iš 7 modulių, susijusių su
Pramone 4.0, ruošimas.

SEKITE MUS:
www.savestartups.erasmus.site

SAVE Start-ups Project

Skaitmeninio verslumo skatinimas ir pripažinimas kaip geriausias būdas gerinant startuolių kokybę.
Projekto Nr.: 2019-1-PL01-KA202-065209
Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nėra
jo turinio patvirtinimas ir atspindi tik autorių požiūrį.
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
esančios informacijos panaudojimą.

