
 

 

 

   

 

 

 

Projekto pavadinimas: Pažengusių ūkininkų gebėjimų stiprinimas. 

Projektas finansuotas „Erasmus+“ programos lėšomis (http://www.erasmus-plius.lt/).  

Trukmė: 2015-09-01–2018-02-28. 

Tikslas: sukurti darnią, įvairiakalbę mokymo programą. 

Projekto partneriai: 

 Kompiuterinių technologijų institutas ir leidykla „Diophantus“ (Graikija) 

 Europos evoliucijos ir integracijos institutas (Graikija) 

 MKV Tarptautinė konsultavimo ir prekybos įmonė Ltd. (Turkija) 

 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (Lietuva) 

 Turkijos maisto produktų, žemdirbystės ir gyvulininkystės ministerija (Turkija) 

 BLANKCON (Nyderlandai) 

 

Projekto veikla  

Projekto metu sukurta elektroninė komercinė platforma (http://info.future-farmer.eu/download-

e-commerce-system-and-documentation/), skirta ūkininkams prekiauti savo ūkyje pagaminta 

produkcija, ir įvairiakalbė mokymo programa (moodle formatu), apimanti 6 sritis (http://future-

farmer.eu/course/index.php?categoryid=5): 

1. Ekologinis ūkininkavimas. 

2. Kaimo plėtra. 

3. Žemės ūkio rinkos. 

4. Ūkio valdymas. 

5. Ekonomika, grįsta biotechnologijomis. 

6. Informacijos ir ryšių technologijos žemės ūkyje. 

Konsultavimo tarnyba, teikdama mokymo medžiagą lietuvių kalba, aktualizavo mokymo turinį, 

atsižvelgdama į galimą platformos naudotojų poreikį. „Bioekonomikos“ mokymo programos turinys 

lietuvių kalba pateikiamas originalus (išverstas iš anglų kalbos). Konsultavimo tarnyba šiai platformai 

anglų kalba pateikė dvi mokymo programas: „Informacijos ir ryšių technologijos žemės ūkyje“ ir 

„Ūkio valdymas“, taip pat buvo tiesiogiai atsakinga už jų turinį. 

Projekto pabaigoje Konsultavimo tarnyba organizavo du SKIFF projekto rezultatų viešinimo 

renginius: buvusiame A. Stulginskio universitete ir Kauno kolegijoje.  
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Kauno kolegijos studentai dalyvauja SKIFF projekto viešinimo renginyje. 

 

Videonuoroda apie projektą:  

http://www.agroakademija.lt/Video/AlbumoPerziura?TemaID=8&VideoID=2369  

 

Mokymo platforma pažangi tuo, kad kiekviena mokymo programa labai aiškiai apibrėžia 

mokymosi turinį ir įgytų žinių naudojimą. Programai esant didesnės apimties, besimokantys gauna 

sertifikatą, kuriame įvardijamas mokymo programos kreditų skaičius.   

Tarp LŽŪKT ir Graikijos kompiuterinių technologijų instituto DIOPHANTUS pasirašyta 

sutartis dėl neformalaus švietimo, pagal kurią kursų dalyvis, SKIFF platformoje išlaikęs testą, gaus 

pažymėjimą, kuris prilyginamas neformalaus švietimo pažymėjimui. 

Projekto pabaigoje (2018 m. vasaris) mokymo platforma buvo pasinaudoję per 1300 unikalių 

naudotojų. Stebint SKIFF platformos populiarumą projektui pasibaigus, Erasmus+ programos 

administratoriai pasiūlė SKIFF projektą nominuoti sėkmės istorijos kategorijoje tarp kitų Erasmus+ 

projektų. Erasmus+ programos sėkmės pavyzdžiu SKIFF projektas pristatytas ir 2018 m. birželio 26–

27 d. Varšuvoje (Lenkija) prie Europos Komisijos veikiančio SWG AKIS (žemės ūkio žinių ir 

inovacijų perdavimo stebėsenos komiteto grupė) organizuotame renginyje. 
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