
NEWSLETTER
Projekto „BizMiz“ konsorciumo manymu, moterys 
vaidina esminį vaidmenį ES ekonominiame 
vystymesi, o technologijų sektorius yra pasiruošęs 
tam, kad į jį įsilietų naujas moterų – technologijų 
srities verslininkių – būrys. Siekiant išnaudoti visą 
jų neabejotiną potencialą, moterims būtini specialiai 
pritaikyti verslumo ugdymo ištekliai, taip pat būtina 
sukurti saugią ir palankią interaktyvaus mokymo 
aplinką, kurioje jos galėtų plėtoti savo verslo idėjas, 
bendrauti su panašiai mąstančiais žmonėmis ir 
prasiskverbti per šiuolaikinės ekonomikos „stiklo 
lubas“. 

The content of this publication is the sole responsibilty of the 
publisher and the European Commission is not liable for any use 
that may be made of the information.
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PROJEKTO „BIZMIZ“ TIKSLAI
- Sukurti specialiai moterims pritaikytą nuotolinę 
verslumo mokymo programą 
- Sukurti daugialypės terpės išteklių kompleksą, 
stiprinant skaitmeninį ir medijų naudojimo 
raštingumą, siekiant užtikrinti naujų verslininkų 
elektroninėje erdvėje saugumą
- Parengti tęstinio profesinio tobulinimo ir 
suaugusiųjų švietimo specialistų kvalifikacijos 
kėlimo mokymo programą, užtikrinant efektyvų 
išteklių pritaikymą
- Sukurti elektroninių mokymų portalą, skirtą 
moterų – technologijų srities verslininkių – 
grupėms; ugdyti pagrindinius verslumo 
įgūdžius; teikti tarpusavio pagalbą; keistis 
idėjomis ir žiniomis. 

KOKIE MŪSŲ TIKSLAI? 

- technologijų srities verslininkėms bus sukurta 
naujos kartos mokymo programa, kuri lyginama su 
neseniai pristatyta verslumo gebėjimų apibrėžimo 
sistema „EntreComp“;
- bus sukurta specialiai pritaikyta pažangiais 
ištekliais paremta interaktyvaus mokymo aplinka;
- informacija bus teikiama visomis partnerių 
kalbomis, visą medžiagą bus galima rasti internete, 
be to, ji bus lengvai pasiekiama visoms 
suinteresuotoms šalims, laikantis ERASMUS+ 
programoje taikomų atviros prieigos reikalavimų. 
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KAS JAU ĮVYKO? 
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PROJEKTO „BIZMIZ“ PARTNERIAI

 ► Ballybeen Women’s Centre (Northern Ireland)
 ► Synthesis (Cyprus)
 ► The Rural Hub (Ireland)
 ► Speha Fresia (Italy)
 ► Kaunas Science and Technology Park (Lithuania)
 ► Across Limits (Malta)
 ► CK Edukator (Poland)
 ► Aeva (Portugal)

Projekto „BizMiz“ konsorciumas – partneriai iš 8 
valstybių: Kipro, Airijos, Italijos, Lietuvos, Maltos, 
Lenkijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės. 

Pirmasis partnerių susitikimas įvyko rugsėjo 19 
d. Airijoje, Virginijos mieste. Susitikimo pradžioje 
koordinatorius pristatė projektą ir tolimesnį vykdymo 
planą. Partneriai aptarė numatomus rezultatus, ir 
artimiausias kiekvieno partnerio užduotis. 
Susitikimas buvo produktyvus, nepaisant 
pakankamai sudėtingų gamtinių sąlygų – uragano 
Ali sukelto chaoso Virginijos mieste, nutrūkusio 
elektros energijos tiekimo didelėje miesto dalyje. 

Kitas partnerių susitikimas vyks Maltoje 2019 m. 
vasario 18–19 d., jo organizatoriai – Across 
Limits. Partneriai tikisi, kad oras bus kiek geresnis 
nei Airijoje!

KAS NUMATOMA TOLIAU?
Per 24 mėnesius planuojama sukurti keturis 
intelektinius produktus: 
• Moterims skirta speciali naujos kartos 
nuotolinė verslumo ugdymo programa
• Speciali skaitmeninio ir socialinės medijos 
raštingumo mokymo programa, apimanti  įvairius 
multimedijos išteklius, užtikrinanti  moterų  
verslininkių saugumą elektroninėje erdvėje 
• Profesinio mokymo specialistų tęstinio 
profesinio mokymo kursai. 
• Nuotolinio mokymo portalas su lengvai 
pasiekiamu mokymosi turiniu. 
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Kaip prisijungti prie projekto „BizMiz“

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje 
http://bizmiz.eu/

Sekite mūsų naujienas Facebook paskyroje 
https://www.facebook.com/BizMizproject/
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http://www.ballybeenwomenscentre.org/
https://www.synthesis-center.org/
https://theruralhub.ie/
http://www.speha-fresia.eu/en
http://kaunomtp.lt/en
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