Prasmingos

investicijos
į žmogų

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos
tobulinimas“
Kviečiame savivaldybių administracijas, mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas, teikti paraiškas pagal
priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“
trečiąjį kvietimą.
Paraiškas kviečiame teikti nuo 2019 m.
gruodžio 5 d. iki 2020 m. vasario 24 d.
17:00 val.

Tikimės, kad daugiau nei 1,7 mln. eurų
bus skirta projektams, kurių metu bus:
∞ diegiami nauji ugdymo organizavimo
modeliai (į praktiką orientuota mokinių veikla, įvairesnės mokymosi formos, aktyvesnis individualios mokinių pažangos vertinimas, mokymosi
pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir kt.);
∞ diegiamos virtualios ugdymo aplinkos (plačiau naudojamos skaitmeninės mokymo priemonės – elektroninės užduotys, interneto svetainės,
vaizdo medžiaga ir kt.)
∞ telkiama mokyklų bendruomenė (gerinamas mikroklimatas, skatinama
savanoriška veikla, tėvai ir mokiniai
aktyviau įtraukiami į mokyklos veiklą
ir savivaldą, bendradarbiavimas su
vietos bendruomene ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Daugiau informacijos apie kvietimą
kviečiame skaityti čia.

Agentūroje viešėjo
Gruzijos (Sakartvelo)
vyriausybinių organizacijų Žmogiškųjų
išteklių valdymo departamentų atstovai
Europos socialinio fondo agentūra kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija ir Valstybės tarnybos departamentu
prie Vidaus reikalų ministerijos 2019 m.
lapkričio 25-27 dienomis, organizavo
patirties mainų vizitą, kurio metu Lietuvoje lankėsi septyni Gruzijos Valstybės tarnybos biuro ir kitų vyriausybinių
organizacijų Žmogiškųjų išteklių valdymo departamentų atstovai.

Apie A3 problemų
sprendimo metodą
patirtimi pasidalyta
su Finansų ministerijos atstovais
Praėjusią savaitę Europos socialinio
fondo agentūroje svečiavosi Finansų
ministerijos Investicijų departamento skyrių vadovai. Agentūros Kokybės
skyriaus vedėja Asta Rakštelienė kolegoms iš ministerijos pristatė teorines žinias ir praktinę patirtį apie A3 problemų
sprendimo metodą. Dalindamiesi įžvalgomis apie renginį, svečiai iš Finansų
ministerijos džiaugėsi, kad mūsų medžiaga padėjo jiems tariantis dėl naujų
strateginių tikslų.

Svečiai iš Sakartvelo domėjosi Lietuvos
valstybės tarnybos politika, žmogiškųjų išteklių (ŽI) valdymo sistema, naujomis ŽI valdymo priemonėmis, profesinio tobulinimo ir mokymo sistema,
praktiniais įgyvendinimo skirtingose
Lietuvos institucijose pavyzdžiais. Atstovams iš Sakartvelo taip pat buvo

pristatytos Lietuvos valstybės tarnybos
personalo valdymui naudojamos informacinės sistemos: Valstybės tarnybos
valdymo informacinė sistema ir Valstybės tarnautojų registras.
Plačiau apie renginį kviečiame skaityti čia.

