Kurkime švietimo
pokyčius kartu!

Apie mus
Apatiją mokyklos suolui
gali pakeisti sveikas noras domėtis.
Abejingumas gali virsti gyvu smalsumu.
Aplinkos suformuotus įpročius
gali keisti sąmoningumas.

Mes žinome, kaip.
Švietimo pokyčiai – mūsų veiklos variklis.
Šiandien pokyčiai privalo būti modernūs,
paveikūs ir efektyvūs.
Prisijunkite – kartu kursime šviesesnį rytojų.
Bet pirma – susipažinkime.

Mes – jauni, atsakingi, dėmesingi.
Klientai dažnai mus vadina savo
srities profesionalais.
Numanome, kad dėl šių
priežasčių:
• Domino efektas.
„Edukacijos forumo“ įkūrėjo Lauryno profesinį
kelią nulėmė genai – tėvai gyvenimus paskyrė
švietimui. Tikimės meilę švietimui perduoti
jums, kad galėtumėte auginti kitus.
• Uolus ir kryptingas darbas.
Mūsų komandos nariai daugiau nei
dešimtmetį dirbo įvairiose projektų
grandyse – jūsų lūkesčius ir poreikius
suprasime iš pusės žodžio.
• Ryšys.
Dirbsime sąžiningai. Vadovaujamės principu:
„Geriau pasakyti nei nuslėpti“.

Mes
žinome,
kaip.

Įtrauksime į procesą. Glaudžiai bendradarbiaudami
pasieksime kokybiškų rezultatų.
Kalbėsime paprastai. Iš pirmo žvilgsnio gali
pasirodyti, kad mes – pernelyg rimti.
Iš tiesų mūsų komandos nariai
laiką leidžia įvairiai.
Vieni dukart per metus irkluoja baidares.
Srauniose upėse, kur tyko pavojai, o adrenaliną
galima užuosti.
Kiti laiką leidžia ramiau – skaito
Harį Poterį bei savanoriauja.

Mums svarbiausia vis išbandyti ką
nors naujo ir tokiu būdu augti.
Tikime, kad ir jums.

Apie mus
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Projektai
Mūsų komanda –
jūsų užnugaris
Daugiau nei dešimtmetį dirbome įvairiose
tarptautinių projektų grandyse tam, kad
šiandien profesionaliai prisidėtume prie
švietimo pokyčių Lietuvoje:

Valdydami projektus bendradarbiaujame su profesinėmis mokyklomis, darželiais ir
kitomis institucijomis, kurios
nori augti švietimo srityje.
Suskaičiavome, kad

• Perpratome darbo su kontroliuojančiomis
institucijomis specifiką, kad šiandien galėtume
efektyviai jums atstovauti.
• Dirbome ir kaip projektų vykdytojai –
nesunkiai įsigilinsime į jūsų poreikius.

iš viso administravome
Pastaruoju metu dirbame su šiais projektais:
• Europos Sąjungos fondai,
• EEE/NOR finansinis mechanizmas,

35+
projektus,

• Sporto rėmimo fondas,
• Nordplus,

Kurkime
švietimo
pokyčius
drauge!

• Erasmus+,
• Šveicarijos programa,
• kitos programos.

kurių vertė siekia

Mūsų supergalia –
suprasti jus iš
pusės žodžio.

16,020,666+
Eur

Paslaugos / „Numicon“
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„Numicon“ –

Mokymai
Kasmet suorganizuojame per 200 mokymų. Išsirinkite jums aktualiausius:

„Smart“ mokymai

Projektų valdymo mokymai

Karjeros valdymo mokymai

Komandos formavimo mokymai

matematinio
skaičiavimo
metodika
Apie „Numicon“ mokymus:

Specializuoti skaitmeninio raštingumo
mokymai mokytojams

ES projektų rengimo
ir administravimo mokymai

Įtraukiojo ugdymo mokymai

Viešųjų pirkimų vykdymo mokymai

Viešojo kalbėjimo ir komunikacijos mokymai

Biblioterapija

„Robotel“ mokymai
Išmokite naudotis „Robotel“ kalbų mokymo(si)
sistema, kurioje profesionalus edukacinis turinys
neatsiejamas nuo šiuolaikinių technologijų

„Swivl“ mokymai
Išmokite pamokas įrašyti su „Swivl“
mobiliuoju robotu
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Paslaugos / Mokymai

• Mokymai trunka 3 dienas po
8 akademines valandas.

• Išklausius mokymus, kiekvienai įstaigai
individualiai patarsime, kiek „Numicon“
priemonių reikėtų įsigyti.

Gretutinės studijos vaikams:
● • vystomi socialiniai gebėjimai,

Skirta

3–12

metų vaikams

● • mokomasi geometrijos, matavimų bei 		
statistikos pagrindų.

Žaiskite ir
mokykite
Išsirinkote patinkančius mokymus?
Aptarkime jūsų augimo galimybes –
kontaktus rasite 14 puslapyje.

Tikslas – išmokyti vaikus suprasti skaičius bei aritmetinius
veiksmus per žaidimą, lytėjimą,
vaizdus

• Mokymų metu ne tik išgirsite metodikos
naudas, bet ir išmoksite naudotis „Numicon“
priemonių rinkiniu – plastikinėmis spalvotomis
plokštelėmis.

● • lavinami problemų sprendimo įgūdžiai,

Matematinio skaičiavimo metodikos „Numicon“ mokymai

Augate
jūs – augs
ir kiti

• Kviečiame mokytis ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojus.

Apdovanojimų pelniusi metodika šiandien praktikuojama
visame pasaulyje

Tinka lavinti raidos bei
mokymosi sutrikimų
turinčius vaikus

Susidomėjote? Pasikalbėkime – mūsų
kontaktus rasite 14 puslapyje.

Paslaugos / „Numicon“
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Mokymų lektoriai

Paulius
Kovas

Aurimas
Perednis

Artūras
Makarevičius

Daiva
Janavičienė

Giedrė
Valaitienė

Laurynas
Salys

Tikslų siekimas labiau vargina nei
džiugina? O gal vis dar neatsakėte sau į klausimą, kaip tapti
savimi ir kitais pasitikinčiu lyderiu?

Manote, kad įdomus pašnekovas
– Dievo dovana? Klystate.

Nepavyksta efektyviai strateguoti? Neabejoju – to nesunkiai
išmoksite.

Kaip mokyti, kad išmoktų? Kaip
nepasimesti informacijos labirintuose? Kaip, reikalui esant, nuraminti esantį šalia?

Sunkiai sekasi suvaldyti auditoriją? Nerandate efektyvių būdų,
kurie padėtų mokyti? O gal nesiryžtate tobulėti?

Naujo projekto entuziazmą ne
kartą pakeitė nežinomybės baimė? Nesiseka pradėti, o gal pradėjus tenka projektą mesti?

Aš – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrėja,
Lietuvos biblioterapijos asociacijos sekretorė, biblioterapijos mokymų ir praktinių seminarų vedėja.

Aš – 25 metų patirtį turinti edukologė, lektorė, karjeros konsultantė. Taip pat esu mokytoja
metodininkė – turiu daugiau nei
20 metų vadybinės darbo patirties
mokykloje.

Suprantu, kaip jaučiatės. Jau daugiau nei 10 metų prisidedu prie nacionalinių ir tarptautinių projektų
valdymo.

Jau daugiau nei 20 metų esu vadovas. Šią ilgametę patirtį dabar
apibendrintų trys žodžiai – sertifikuotas ICF koučeris.
Gyvenime dar rašau knygas, esu
jachtos kapitonas, buriuotojas, lektorius, pravedęs ilgiausią paskaitą
Lietuvoje. Taip pat padedu verslams suvaldyti krizes.
Šios veiklos padėjo man suprasti
žmones. Visų pirma, mano mokymai skirti žmogui ir tik tada mokytojui, verslininkui, advokatui. Dėl
to mano paskaitose netrūksta
gyvenimiškų pavyzdžių. Kviečiu
paprastai pasikalbėti apie esminius dalykus: motyvaciją, lyderiavimą, tikslų siekimą.
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Jų patirtis – jūsų pokyčiai

Paslaugos / Mokymų lektoriai

Esu žurnalistas, radijo ir televizijos laidų vedėjas. Jau daugiau nei
20 metų kasdien kalbinu įvairiausius žmones ir pastebiu, kad viešasis kalbėjimas daugeliui jų kelia
stresą ir baimę. Tai – žmogiška, bet
nesunkiai pakeičiama.
Išmokysiu jus kalbėti taip, kad ne
tik klausytų, bet ir išgirstų. Kartu
įveiksime auditorijos ir mikrofono
baimę, kad dirbdami savo darbą
sudomintumėte ir perduotumėte
tai, kas svarbiausia – žinias.

Turiu ilgesnę nei 15 metų patirtį
strateginio planavimo ir valdymo
srityje. Penkerius metus vadovavau Lietuvos edukologijos universiteto strateginės plėtros skyriui.
Patirtimi jau spėjau pasidalinti su
savivaldos atstovais, asocijuotų
struktūrų nariais ir švietimo vadybos organizacijomis.

Senovėje bibliotekininkas buvo
žynys, galintis atskleisti teksto
paslaptis. Šiandien yra kuriama
nauja šios profesijos tapatybė.

Kartu pagerinsime jūsų strateginio planavimo ir valdymo žinias bei
darbo kokybę.

Kartu bestudijuodami biblioterapiją išmoksime orientuotis informacijos sraute, mokytis bei
mokyti kitus. Taip pat tobulinsime
giluminio skaitymo įgūdžius bei
suprasime, kaip galime pagelbėti psichologinių ar kitų problemų
turintiems aplinkiniams.

Tikiu, kad turiu kuo pasidalinti tiek
su mokytojais, tiek su mokiniais ir
jų tėvais.
Gyvenime vadovaujuosi mintimi,
kad galime pasiekti tai, ko norime.
Jums panorėjus, mielai pasidalinsiu savo žiniomis, bet svarbiausia
– išmokysiu mokyti dar paveikiau.

Nuolat keliu kvalifikaciją, vadovauju ir vedu mokymus, tad padėsiu
efektyviai pašalinti visus projektų
valdymo trukdžius.
Mokymų metu pasakoju apie projektų ir jų finansų valdymą, darbų
paskirstymą bei pirkimus. Nuobodžiauti neteks – medžiagą stengiuosi pateikti ne tik nuodugniai,
bet ir įvairiapusiškai bei inovatyviai.
Metas išmokti šiuolaikiško projektų valdymo meno.

Paslaugos / Mokymų lektoriai
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Renginiai /
konferencijos
Jau daugelį metų organizuojame edukacinius renginius
Lietuvos švietimo bendruomenei. Jei dar nespėjote
sudalyvauti, trumpai pristatome vieną iš jų – K12 forumą.

Norite daugiau sužinoti apie šį renginį?
Susisiekite – mielai papasakosime.
Mūsų kontaktus rasite 14 puslapyje.

Ženkite koja kojon
su naujausiomis
technologijomis ir
metodikomis

Viešieji
pirkimai

Duomenų
apsauga

Lietuvos švietimo sektoriui (mokykloms,
kolegijoms, universitetams, privačioms
įstaigoms) padedame įgyvendinti
viešuosius pirkimus.

Prireikus mums galite patikėti ir
duomenų apsaugą:

Galime būti ir jūsų užnugaris:

• pasirūpinsime pagrindine
BDAR dokumentacija;

• konsultuosime viešojo pirkimo
procedūrų vykdymo klausimais;

• atliksime teisinį auditą – peržiūrėsime ir
įvertinsime įmonės dokumentų
duomenų apsaugą;

• padėsime administruoti viešųjų
pirkimų dokumentus;

• parengsime internetinės svetainės
privatumo ir slapukų politikas.

• išmokysime dirbti su viešųjų
pirkimų sistemomis;

K12 forumas – už(si)dekite pokyčiams
Nemokamas
renginys visiems
švietimo atstovams

Renginyje suburiama
bendruomenė, kurią
jungia meilė švietimui,
technologijos ir
nepasotinamas noras
tobulėti

Savo patirtimi dalijasi
Lietuvos ir užsienio
pranešėjai

Kartu sprendžiame
pedagoginį iššūkį – bandome
prisijaukinti naujausius
mokymo metodus ir
technologijas. Taip
priartėjame
prie skaitmeninio
amžiaus vaikų
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• konsultuosime ir
neperkančiąsias organizacijas.

Šis renginys įtraukia
bene daugiausia
Lietuvos švietimo
įstaigų

Renginyje teorija
persipina su
praktika – išklausius
pranešimus,
veiksmas persikelia į
kūrybines dirbtuves

Mūsų
pagalba –
nuo
A iki Ž
Paslaugos / Viešieji pirkimai ir Duomenų apsauga
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Kodėl mes?

Mumis pasitiki

Šiuolaikinių švietimo pokyčių pažadas

Nuolat augame –
giliname savo žinias ir
kompetencijas tam, kad
augintume jus,
o jūs – kitus

Mums vis negana –
dirbame su skirtingais
projektų fondais:
ES, Sporto rėmimo,
Nordplus, Erasmus+,
EEE/NOR finansinių
mechanizmų, Šveicarijos
programa ir kitais

Suprasime jus iš pusės
žodžio – dirbame su
ugdymo įstaigomis,
koordinuojančiomis
institucijomis ir
tarptautinėmis įstaigomis
visoje Lietuvoje

Mokykitės lanksčiai –
sėkmingai organizuojame
tiek kontaktinius, tiek
nuotolinius mokymus

Jūsų žinios juodu
ant balto – išrašome
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimus

Neliksite vieni –
atsiųsime visą
mokymų medžiagą bei
konsultuosime tiek,
kiek prireiks

Koja kojon su
šiuolaikiniu pasauliu –
dalijamės aktualiausiomis
žiniomis, metodikomis ir
technologijomis
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Kruopščiai atrinkti
lektoriai – mokymus ves
tik išskirtinai motyvuoti ir
patyrę praktikai

Padėsime jums, o
jūs kitiems – siūlome
profesinio orientavimo
specialybės mokymus

Esate
atradimas

Su šia komanda
eičiau į žvalgybą

Visada ieškoma
kelių

„Labai džiaugiuosi
turėdama galimybę dirbti
su jumis – mūsų įmonei
jūs esate atradimas.
Didžiausios sėkmės ateityje
ir nesustokite siekti
savo tikslų!“

„Jaučiausi kaip komandos
dalis: atsižvelgė į lūkesčius,
atsakė į visus klausimus.
Džiugu, kad projekto eigoje
protingai paskirstė ne tik
informaciją, planus, bet ir
krūvius.“

„Buvo malonu sulaukti
profesionalių patarimų bei
problemų sprendimų. Buvo
gera bendradarbiauti ir
jausti palaikymą.“

UAB „Menar“ direktorė
Vaida Zibalytė

Vilnius International
Meridian School (VIMS)
projektų vadovė
Alė Rankauskienė

Tikrų profesionalų
komanda

Viena geriausių
bendradarbiavimo
patirčių

„Tikrų profesionalų
komanda, kuri puikiai
parodo, kad mažiau kalbų
yra daugiau darbų. Ne tik
patars, padės, bet prireikus
ir draugiškai pabars. Jauni,
veržlūs ir be proto atsakingi
profesionalai, kurie dirba iš
visos širdies. Nuoširdžiausios
rekomendacijos!“
Vilniaus privačios gimnazijos
projektų ir rinkodaros vadovė
Agnė Liubertaitė-Amšiejė

Vilainių lopšelio-darželio
„Obelėlė“ direktorė
Renata Zigmantavičienė

Patirtį kartotume
tik su Jumis!

„Ši komanda ne tik pateisino
visus lūkesčius, susijusius
su projekto administravimu,
bet ir su kaupu juos viršijo.
Profesionalūs, kompetentingi,
geranoriški darbuotojai.
Atsakingai, kruopščiai, laiku
parengti dokumentai ir malonus
bendravimas.“

„Iš anksto primindavo,
akcentuodavo svarbius dalykus,
kad išvengtume klaidų, o jei
klaidų padarydavome, iškart
išspręsdavo. Beveik nejautėme
biurokratinės naštos – kol
kruopščiai rengdavo ataskaitas,
mes daugiau laiko skyrėme
projektui. Be galo ačiū už
lengvą ir malonų procesą.“

Lavoriškių gimnazijos direktorė
Ramunė Katinauskienė

UAB „Taškius“ direktorė
Lina Jankauskaitė

Mumis pasitiki
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Mano
kontaktai –
viduje

Paskutinis
žingsnis
pokyčių link –
pažintis
Susisiekite jums patogiausiu būdu:
Telefonu:
+370 650 43 166

El. paštu:
info@eduforumas.lt

Arba užsukite pasimatyti
gyvai adresu
T. Kosciuškos g. 24, Vilnius

