Prasmingos

investicijos
į žmogų

Kviečiame į seminarą
priemonės „Sveikos
gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
projektų vykdytojus
Seminaruose bus kalbama apie Duo
menų mainų svetainę ir dalyvių infor
macijos administravimą bei dokumen
tų saugojimą; mokėjimo prašymus ir
išlaidų tinkamumo finansuoti reika

lavimus; viešųjų pirkimų vykdymą ir
priežiūrą; rizikų valdymą, sutarties kei
timo aktualijas, projekto viešinimo ak
tualijas, patikras. Seminarai vyks:
2018 m. rugsėjo 11 d. Vilniuje, viešbu
čio „Vilnius Grand Resort“ konferencijų
centre;
2018 m. rugsėjo 13 d. Klaipėdoje, vieš
bučio „Amberton“ konferencijų centre.
Daugiau informacijos apie seminarus ir
registraciją rasite čia.

ESF projektai prisideda prie kokybiškesnių
mokslo metų
Apie 323,6 tūkst. šalies moksleivių šie
met mokslo metai įdomesni bei spalvin
gesni taps dėl Europos socialinio fondo
(ESF) investuojamų lėšų. Jos skiriamos
tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdy
mo sritims gerinti.
Vien neformaliojo vaikų švietimo pro
gramų tiksliniam finansavimui 2018 m.
yra skiriama apie 11 mln. eurų. Būtent
neformalios veiklos padeda vaikams
augti, tobulėti, atrasti save, išbandy
ti naujas sritis, kuriamos ir diegiamos
naujas modernios edukacinės progra
mos. Šiemet planuojama sudaryti dau
giau galimybių vaikams lankyti kultūri
nius renginius.
Net pusšimtis projektų komandų jau
darbuojasi tam, kad pagerintų ikimo
kyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų
veiklą. Naudojant inovatyvius metodus,
bendrojo ugdymo proceso organizavi
mo modelius bei metodikas siekiama
pagerinti pasirinkto dalyko ir pasirink
tos klasės mokinių pasiekimus (pvz.,
taikant LEAN metodiką, integralųjį ug

Į naujus mokslo metus – pasitelkę dirbtinį intelektą
Žinių dieną Europos socialinio fondo
agentūros darbuotojai pasitiko turėda
mi puikią naujieną – pasirašyta pirmoji
sutartis dėl robotizavimo paslaugų su
UAB „Prosperitu Lietuva“.
Gausėjant administruojamų projektų
skaičiui ir nuolat didėjant darbo krūviui,
į pagalbą darbuotojams Europos socia
linio fondo agentūroje nuspręsta pasi
telkti dirbtinį intelektą. Kol kas žengtas
tik pirmas žingsnis ir darbo krūvį len
gvinti pradėta nuo vieno iš daugiausiai
iššūkių keliančio proceso automatiza
vimo – Lietuvos mokinių neformalio

dymą, matematikos atradimus su Lego,
mokinių tarpusavio mokymąsi, kt. nau
joves). Įgyvendinant projektus diegia
mos virtualios erdvės, reikalingos pa
žangiam ugdymo procesui, telkiamos
mokyklų bendruomenės.
ESF lėšos investuojamos ir į saugios
aplinkos mokykloje palaikymo pro
gramas. Tai prieš smurtą ir patyčias,
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą
nukreiptos programos, taip pat seksua

jo švietimo centro vykdomo projekto,
kuriame dalyvauja beveik visi Lietu
vos mokiniai ir į kurio administravimą
įtraukiamas didelis skaičius agentūros
projektų vadovų. Tikslas yra pasiekti,
kad daugiausia techninio darbo reika
laujančius procesus atliktų robotas, o
darbuotojams nereikėtų gaišti daug lai
ko pasikartojančioms užduotims.
Robotas padės sutikrinti mokinių re
gistro ir savivaldybių teikiamų pažymų
duomenis, tikrins mokinių sutartis, da
lyvių anketas ir pan. Robotas pateiks ir
darbų ataskaitą, kurioje bus nurodyti visi
atvejai, kurie buvo sėkmingai patikrinti,
ir atvejai, kurių nepavyko patikrinti dėl
rastų neatitikimų. Projektų vadovui ne
reikės tikrinti dalies informacijos – di
džiausią dėmesį jis galės skirti tik tiems
atvejams, kur yra užfiksuotų neatitiki
mų. Ateityje planuojama tokių paslaugų
įsigyti ir kitiems procesams paprastinti.

linės prievartos prevencijos, socialinių
bei pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo
programos. Jų tikslas – ugdyti moks
leivio asmenybę, gerinti akademinius
pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį,
spręsti iškritimo iš mokyklos problemą.
Be čia paminėtų visus regionus aprė
piančių projektų, ESF lėšos sėkmingai
naudojamos studijų gerinimo, profesi
nio rengimo sistemos tobulinimo ir ki
tose svarbiose Lietuvos švietimo siste
mos srityse.

