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Skaitmeninio verslumo skatinimas ir pripažinimas kaip geriausias būdas gerinant startuolių kokybę. 

Projekto Nr.: 2019-1-PL01-KA202-065209 

Ką projekto komanda pasiekė iki šiol? 
 
Projekto SAVE Start-Ups komanda parengė mokymo kursą skirtą startuolių steigėjams ir jauniesiems verslinin-
kams, kurį sudaro 7 interaktyvūs moduliai susiję su Pramonės 4.0 sritimi ir sėkmingai išbandė juos 6 partnerys-
tės šalyse - Lenkijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Kipre, Slovakijoje ir Lietuvoje.    

  

Daugiau nei 200 profesinio mokymo paslaugų 
teikėjų, pradedančiųjų ir jaunųjų verslininkų ir 
visų, kurie domisi Pramonė 4.0 ir IT sektoriu-
mi, turėjo galimybę pirmieji išbandyti moky-
mo programą mūsų platformoje.  

  

2021 m. rugsėjo 29-30 d. Kipre vyko paskuti-
nis tarptautinis projekto partnerių susitikimas. 
Kartu aptarėme paskutiniuosius projekto 
žingsnius. Taip pat pirmąją dieną sėkmingai 
surengėme baigiamąją sklaidos konferenciją, 
kurioje visi partneriai pristatė savo sukurtus 
modulius.   
 
Nemokamo m-mokymosi kurso bandomieji mo-
kymai 
 

Nemokamuose m-mokymosi kursuose startuolių steigėjai, jaunieji verslininkai, profesinio rengimo ir mokymo pas-
laugų teikėjai ir visi, besidomintys skaitmeniniu sektoriumi, turėjo galimybę išbandyti interaktyvią mokymo me-
džiagą tokiomis temomis kaip daiktų internetas, žiedinė ekonomika, kibernetinis saugumas, skaitmeninis verslu-
mas, didieji duomenys ir kt. Pirmiausia visi galėjo pasitikrinti savo žinias atlikdami išankstinį testą, o susipažinę su 
kiekvieno modulio medžiaga atliko interaktyvias užduotis ir viktorinas.    
 
 
Skaitykite toliau ir sužinokite kokie dalyvių atsiliepimai apie m-mokymosi kursą.   

 

Projekto naujienlaiškis#4 | 2021 m. spalis  

Mūsų svetainėje galite rasti nemokamus internetinius mokymus anglų, lenkų, is-

panų, graikų, lietuvių, slovakų ir portugalų kalbomis. Viskas sukurta taip, 

kad būtų patogu naudotis. M-mokymasis prieinamas mobiliaisiais įrenginiais ir 

apima daugybę su Pramonė 4.0 susijusių temų vienoje vietoje.   

 

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. 
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        Portugalija 

"Didelė temų įvairovė vienoje 

platformoje"  

"Sukurta ir prieinama taip, 

kad padėtų plėsti ir taikyti 

žinias"   

           Ispanija 

"Rekomenduoju, nes tai la-

bai išsamūs mokymai, kurie 

bus labai naudingi naujiems 

verslininkams."    

           Lietuva 

"Jie buvo gana išsamūs, bet 

neperkrauti neįdomia informa-

cija, ir man patiko, kad me-

džiaga suskirstyta pagal te-

mas."   

 

 

KĄ DALYVIAI ĮVAIRIOSE ŠALYSE SAKO APIE SAVE START-UPS MOKYMO KURSUS  

           Slovakija 

"Kursai padėjo man geriau suprasti, ką 

reiškia visi XXI a. technologiniai 

pokyčiai ir kaip juos įtraukti į savo 

verslo pradžios planavimą. Mes tik 

pradedame veiklą, todėl malonu žinoti, 

apie ką reikia pagalvoti ir kuo pasinau-

doti. Ir taip, tikime, kad baigę kiber-

netinio saugumo modulį mūsų kompi-

uteriai ir technologijos bus tinkamai 

apsaugoti."  

           Lenkija 

"Temos susijusios tarpusa-

vyje ir sudaro puikią moky-

mosi priemonę."  

           Kipras 

"Atrodo, kad sritys yra labai 

gerai ištirtos ir atitinka pra-

monės poreikius."  

Projekto naujienas SEKITE: 

www.savestartups.erasmus.site    SAVE Start-ups Project 

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. 

http://www.savestartups.erasmus.site
https://www.facebook.com/SAVE-Start-Ups-Project-102108144713427/?modal=admin_todo_tour

