
Pasak kolegų, dalyvavimas renginyje 

leido prisiminti ir iš naujo atrasti savo 

darbo prasmę, suprasti, kiek daug pri-

klauso nuo kiekvieno individualaus in-

dėlio siekiant bendrų tikslų. Visi sutarė, 

kad didžiausia renginio vertė –  geres-

nis kolegų pažinimas, atliekamo darbo 

įprasminimas, o kartu ir didesnis už-

sidegimas spręsti kasdienes darbines 

situacijas bei sinergijos tarp institucijų 

skatinimas. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir 

Europos socialinio fondo agentūra iki 

2016 m. gruodžio 12 d. kviečia teikti pa-

raiškas finansuoti projektus pagal prie-

monę „Inomokymai“. 

2014–2020 metų nacionalinėje pažan-

gos programoje numatytas siekis, kad 

2020 m. Lietuvos investicijos į moksli-

nius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą 

(MTEP) išaugtų iki 1,9 procento BVP ir 

kuo labiau augtų privataus sektoriaus 

investicijos į MTEPI. Inovacijoms rei-

kalingų žinių įgijimas yra tiesiogiai 

siejamas su moksliniais tyrimais, todėl 

siekiama, kad būtų panaudojamas esa-

mas intelektinis potencialas, sudarytos 

sąlygos vykdyti Lietuvos visuomenės 
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raiškas pagal prie-
monę „Inomokymai“

Specialiosios pedagogikos ir psicholo-

gijos centro duomenimis, gabių vaikų 

ugdymas Lietuvoje iki šiol tiesiogiai 

priklausė daugiausiai nuo tėvų dėmesio 

ir galimybių bei nuo konkretaus moky-

tojo kompetencijos, požiūrio ir entuzi-

azmo. Gabūs vaikai – tai ne tik sėkmin-

gai besimokantys vaikai. Jie gali turėti 

ir mokymosi negalių ar kitų sutrikimų. 

Neretai sunku atskirti vidutinių gabu-

mų, tačiau labai motyvuotus, gerai be-

simokančius vaikus nuo itin gabių, bet 

dėl vienų ar kitų priežasčių nerealizuo-

jančių visų savo galimybių vaikų.  

2016 m. spalio 6–7 dienomis Latvijo-

je įvyko 5-asis kasmetinis trijų Baltijos 

šalių Europos socialinio fondo įgyven-

dinančiųjų institucijų susitikimas. Kas-

met šį renginį organizuoja viena iš Bal-

tijos šalių. Renginys skirtas pasidalyti 

trijų Baltijos šalių praktika ir naujausia 

informacija apie pažangą vykdant ESF 

programą. Lietuvos pažangą šioje sri-

tyje pristatė Europos socialinio fondo 

agentūros (ESFA) atstovai. 

Nemažai buvo dirbama grupėse: aptar-

ti supaprastinimų ir atrankos taikymo, 

dalyvių duomenų rinkimo ir analizės, 

de minimis pagalbos ir kt. klausimai, 

akcentuojama, kad Baltijos šalys, pa-

sitelkdamos savo patirtį, kuo daugiau 

orientuotųsi į rezultatą, o ne į procesą. 

Paminėtina tai, kad šiuo laikotarpiu Lie-

tuvoje Europos socialinio fondo agen-
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tūrai patikėta rinkti dalyvių duomenis, 

atlikti centralizuotus tyrimus, kurie 

parodys, kokį ilgalaikį poveikį Lietuvos 

gyventojams, dalyvavusiems Europos 

socialinio fondo finansuojamuose pro-

jektuose, turi Europos Sąjungos inves-

ticijos. Latvijoje šios funkcijos priskirtos 

Vadovaujančiosios institucijos (Finansų 

ministerijos), o Estijoje – Nacionalinės 

statistikos tarybos kompetencijai. Malo-

nu buvo išgirsti iš kaimyninių šalių, kad 

Lietuva yra labiausiai pažengusi taiky-

bei ūkio poreikius atitinkančias aukšto 

lygio MTEP veiklas, skatinama semtis 

žinių ir patirties užsienyje. Pagal prie-

monę „Inomokymai“ finansuojami 

projektai bus skirtas tam, kad Lietuvos 

įmonių, vykdančių MTEP veiklą, dar-

buotojai galėtų mokytis ir tobulinti savo 

technologinius gebėjimus bei įgūdžius 

užsienio MTEPI centruose ir įmonėse.

Projektų konkursas vyks vienu eta-

pu, jame galės dalyvauti įmonės, vyk-

dančios MTEPI veiklas ir atitinkančios 

priemonės projektų finansavimo są-

lygų apraše nurodytus specialiuosius 

projektų atrankos kriterijus. Didžiausia 

vienam projektui galima skirti finansa-

vimo lėšų suma yra 100 tūkst. eurų, bet 

ne daugiau kaip 70 procentų visų tinka-

mų finansuoti projekto išlaidų. Bendras 

finansavimas pagal šį kvietimą turėtų 

siekti beveik 483 tūkst. eurų. 

Daugiau informacijos apie šį kvietimą 

rasite čia.

Atpažinti gabius vaikus, ištraukti iš še-

šėlio, tinkamai nukreipti ir ugdyti, ne-

leisti jiems tapti blogaisiais lyderiais, 

atsiskleisti jų gebėjimus – nelengvi už-

daviniai, kuriuos spręsti pradės Speci-

aliosios pedagogikos ir psichologijos 

centro projektas „Mokinių akademinių 

gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo ko-

kybės plėtra“. Projektas kelia ambicin-

gus tikslus ne tik sukurti gabių vaikų 

atpažinimo bei įvertimo metodikas, bet 

ir parengti specialiuosius matematikos, 

lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mo-

dulius, t. y. medžiagos paketus, kuriuos 

mokytojai galės taikyti pamokose dirb-

dami su aukštesniųjų gebėjimų turin-

čiais vaikais, skirdami jiems papildomų 

užduočių.

Projektas apims daugumą Lietuvos re-

gionų, jame dalyvaus 30 didžiausią mo-

tyvaciją parodžiusių mokyklų. Veiklos 

truks dvejus metus, o joms įgyvendinti 

bus skirta beveik 1,5 mln. eurų.

Pirmąją spalio savaitę vyko Europos 

socialinio fondo agentūros, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos bei Ūkio 

dama supaprastinimus, nes supaprasti-

nimai buvo taikomi jau ankstesniu lai-

kotarpiu ir atlikta daug tyrimų nustatant 

naujas taikymo galimybes. 

Renginyje buvo naudinga ne tik pasi-

dalyti įgyta praktika, bet ir išgirsti nau-

dingų naujų minčių.  Kitais metais trijų 

Baltijos šalių Europos socialinio fondo 

įgyvendinančiųjų institucijų susitiki-

mas bus organizuojamas Estijoje.

ministerijos bendradarbiavimo   rengi-

nys „Bendrų tikslų link: asmeninė at-

sakomybė – privalumas ar būtinybė?“. 

Renginyje trijų institucijų atstovai kartu 

diskutavo apie asmeninę atsakomybę, 

įsitraukimą bei vertybes, ieškojo atsaky-

mo į klausimą, ar asmeninė atsakomy-

bė darbe yra tik privalumas ar vis dėlto 

būtinybė. Savo įžvalgomis šia tema da-

lijosi renginio svečiai OVC Consulting 

direktorius ir konsultantas Paulius Avi-

žinis, taip pat atlikėjas, dainų ir muzikos 

autorius, prodiuseris bei visuomenės 

veikėjas Jurgis Didžiulis.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/inomokymai
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