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Šią savaitę startuoja net pusšimtis pro-

jektų, skirtų ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklai tobulinti.  

Naudojant inovatyvius metodus, ben-

drojo ugdymo proceso organizavimo 

modelius bei metodikas bus siekiama 

gerinti pasirinkto dalyko ir pasirinktos 

klasės mokinių pasiekimus (pvz., bus 

taikoma LEAN metodologija, integra-

Ar pamenate, kai vaikystėje svajojote 

pabūti darbe su mama ar tėčiu? Prisi-

minę šias savo svajones, nusprendė-

me artėjančių švenčių proga pakvies-

ti į Agentūrą mūsų mažuosius. O kad 

jiems būtų jaukiau ir linksmiau, pasi-

telkę savo išmonę įkūrėme Kalėdų šalį. 

Briedis Bernardas su padėjėja dalijo 

saldžias simbolines dovanėles, vaikai 

galėjo piešti ir klausyti pasakų, žiūrėti 

filmukus arba gaminti šventines deko-

racijas dūzgiančiose, spalvotose, gerų 

idėjų ir klegesio pilnose kalėdinių de-

koracijų dirbtuvėlėse. Buvo gera ir ma-

žiesiems svečiams, ir mums – Kalėdas 

pajutome truputį arčiau.

2017 m. lapkričio 30–gruodžio 1 dieno-

mis Estijoje įvyko 6-asis kasmetinis trijų 

Baltijos šalių Europos socialinio fondo 

(ESF) įgyvendinančiųjų institucijų susi-

tikimas. Kasmet šį renginį organizuoja 

viena iš Baltijos šalių. Renginys skirtas 

pasidalyti trijų Baltijos šalių praktika 

ir naujausia informacija apie pažangą 

vykdant ESF programą. 

Lietuvos pažangą šioje srityje pristatė 

Europos socialinio fondo agentūros at-

Pranešame, kad iki 2018 m. sausio 2 d. 

dar galima teikti paraiškas pagal  prie-

monę „Pameistrystė ir kvalifikacijos 

tobulinimas darbo vietoje“ (02). Ši prie-

monė įmonėms suteiks galimybę pasi-

rūpinti savo darbuotojų pameistrystės 

Bus tobulinama 
ikimokyklinio ir 
bendrojo ugdymo 
mokyklų veikla

ESFA Kalėdų šalis 
pakvietė mažuosius

Trijų Baltijos šalių 
renginyje ESFA atsto-
vai pristatė Lietuvos 
pažangą vykdant ESF 
programą

Laukiame paraiškų 
pagal priemonę „Pa-
meistrystė ir kvalifi-
kacijos tobulinimas 
darbo vietoje“ (02)

lus ugdymas, matematikos atradimai 

su Lego, mokinių tarpusavio mokyma-

sis ir kt. naujovės).  Įgyvendinant pro-

jektus bus diegiamos virtualios erdvės, 

reikalingos pažangiam ugdymo pro-

cesui, taip pat bus telkiamos mokyklų 

bendruomenės. Tikimasi, kad būtent 

bendruomenė gali turėti didelę įtaką 

bendrojo ugdymo kokybės gerinimui, 

prisidėti prie bendros pažangos moky-

kloje.

Projektų veiklos apims visą Lietuvą. Jie 

bus įgyvendinami Šiaulių, Skuodo, Ma-

žeikių, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus, 

Utenos, Raseinių, Kauno, Druskininkų, 

Klaipėdos, Širvintų, Kupiškio, Tauragės, 

Kėdainių ir kt. miestų bei rajonų savi-

valdybėse.

mokymais, užtikrinti nuolatinį darbuo-

tojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų 

profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai 

persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus 

veiklas.

Paraiškas gali teikti privatūs juridiniai 

asmenys, taip pat valstybės bei savival-

dybės įmonės. Kvietimas teikti paraiš-

kas atnaujintas gruodžio 1 d. Atkreipia-

me dėmesį, kad atnaujintame projektų 

finansavimo sąlygų apraše pakeistas 

1 priedo 5.4.3 papunktis, o 46.7 Aprašo 

punktas pripažintas negaliojančiu.

Pakeistą Aprašą ir kitą susijusią infor-

maciją galite rasti čia.

o ne į procesą. Renginyje buvo naudinga 

ne tik pasidalyti įgyta praktika, bet ir iš-

girsti naujų minčių, įžvalgų.  Kitais me-

tais trijų Baltijos šalių Europos socialinio 

fondo įgyvendinančiųjų institucijų su-

sitikimas bus organizuojamas Lietuvoje.

stovai. Nemažai buvo dirbama grupėse: 

aptarti supaprastinimų taikymo, dalyvių 

duomenų rinkimo ir analizės, personalo 

valdymo ir kt. klausimai, akcentuojama, 

kad Baltijos šalys, pasitelkdamos savo pa-

tirtį, kuo daugiau orientuotųsi į rezultatą, 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/pameistryste-ir-kvalifikacijos-tobulinimas-darbo-vietoje-1

