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Skaitmeninis, modernus 

verslumas - geriausia galimybė 

Jūsų verslui! 

Projekto Save Start-ups partneriai COVID-19 pandemijos protrūkio metu tęsia darbus, kurdami inte-
lektinius produktus 
  
Tai yra sunkus metas mums visiems, nes susiduriame su neįprastu neapibrėžtumu ir baime. Pandemija 
sukūrė naują realybę, kuri diktuoja naujas gyvenimo ir darbo taisykles; daugelis esame priversti dirbti 
nuotoliniu būdu ir dažniausiai iš namų. Ar skaitmeninis gyvenimo būdas išliks? Laikas parodys. Mūsų pro-
jekto SAVE komanda greitai prisitaikė prie šios naujos „skaitmeninės normos“ ir skatina sinergiją, pasi-
telkdama dažnus internetinius susitikimus bei nenutrūkstamą skaitmeninį bendravimą. Mūsų tikslas—

pristatyti skaitmeninę ir į ateitį orientuotą 
mokymo programą, kurioje pateikiami mo-
duliai yra pagalba pradedantiesiems versli-
ninkams įgyti skaitmeninio verslumo pag-
rindus. Viena vertus, nauja realybė dar la-
biau padidina skaitmeninio verslo modelio 
poreikį, taigi pradedantiesiems ir jauniems 
verslininkams (šiandien labiau nei bet kada 
anksčiau) reikia turėti prieinamų skaitmeni-
nių išteklių, kad jie išliktų konkurencingi ir 
šiuolaikiški. Kita vertus, šiuo metu yra 
populiarios tokios skaitmeninės technologi-
jos kaip „dirbtinis intelektas“, „Big Data“, 
„daiktų internetas“, tad pradedantiesiems 
verslininkams turi būti suteikta galimybė 

suprasti kaip šios technologijos gali prisidėti prie jų verslų. Ar pradedančiųjų verslininkų įmonės gali pri-
taikyti šias technologijas, kurdamos pradinį savo verslo modelį? Ar šios technologijos gali jiems suteikti 
pridėtinės vertės? Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas - ar pradedantieji verslininkai turi skaitmeni-
nių įgūdžių ir pagrindinių žinių apie Pramonė 4.0 erą? Mūsų projekto komanda įkvėptai dirba kurdama 7 
skaitmeninių modulių rinkinį, apimantį skaitmeninio verslo ir Pramonė 4.0 sąvokas, bei jų pateikčiai pri-
taikant m-mokymosi modelį.   
Skaitykite toliau, ir sužinokite daugiau apie tai, kaip mes planuojame išplėsti m-mokymosi galimy-
bes! 
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NAUJAS LEIDIMAS 
Ataskaita Nacionalinių kvalifikacijų sandara jau parengta! Šios ataskaitos tikslas - pateikti informaciją 
apie konkrečius projekto partnerių šalių 5-jo lygio nacionalinių kvalifikacijų sandaros reikalavimus 
(palyginant su Europos kvalifikacijų sandara). 

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. 
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SAVE metodas - pristatyti internetinius praktinius modulius pasitelkiant mobilųjį-
mokymąsi (m-learning)  

SAVE projekto komanda šiuo metu kuria 7 mokymosi 
modulius: 

1. Skaitmeniniai startuoliai” prieš „skaitmenines 
veiklą plečiančias įmones” 

2. Startuolio žiedinė ekonomika 

3. Skaitmeninio gyvenimo būdo verslumas 

4. Daiktų internetas verslumo praktikoje 

5. Jutiklių infrastruktūros, naudojamos kasdieniniame  
versle 

6. „Analytics” algoritmai „Big Data“ klientams 

7. Tavo startuolio kibernetinis saugumas 

Visi moduliai bus sukurti remiantis m-mokymosi 
modeliu.   

Taigi, kas yra m-mokymasis? Tai metodas, suteikiantis besimokantiesiems galimybę mokytis čia ir dabar, 
naudojantis savo mobiliaisiais įrenginiais. 

Skaitmeninis mokymasis, ir ypač mobiliuoju telefonu pasiekiamo mokymosi turinio funkcija, gali tapti mo-

tyvuojančiu veiksniu pradedantiesiems verslininkams pasiryžti mokytis pasitelkus SAVE.  

Kai kurie m-mokymosi pranašumai: 

a) Mokykitės savo laiku, tempu, net ir keliaudami: pradedantieji verslininkai turės savo kišenėse 
pasiekiamą mokymosi turinį, ir galės mokytis, jiems patogiu laiku! 

b) Būkite motyvuotas mokytis, nes mokymosi turinys su jumis visą laiką: nepaisant ilgų darbo valandų, 
galite naudotis SAVE moduliais net savo pertraukų metu. 

BŪSIMOS VEIKLOS IR RENGINIAI 
Pradedančiųjų ir jaunų verslininkų mokymosi kursų, sudarytų iš 7 modulių, susijusių su Pramone 4.0. 
paskelbimas anglų kalba ir 6 partnerystės kalbomis: graikų, lietuvių, lenkų, portugalų, slovakų ir ispanų. 

SEKITE mūsų naujienas: 

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

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

