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Partneriai 

 
Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

https://vilniustech.lt/index.ph

p?lang=2  

 

 

Vilniaus miesto 

savivaldybė  

https://vilnius.lt/en/mun

icipality/  

 

 

Personalo mokymo  

tarptautinėse 

organizacijose institutas, 

Bulgarija 

www.itpio.eu  

 

 

Talino technikos 
universitetas 

https://www.taltech.ee/
en 

 

 

Granados universitetas 

https://www.ugr.es/en/ 

 

 

Miesto inovacijų fondas 

 
http://www.fondazioneinnov
azioneurbana.it/en/urban-

innovation-plan  

 

 

Bolonijos savivaldybė 

http://www.comune.bologna.

it 

 

TRUMPA APŽVALGA  

Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus COVID-19 pandemiją, šalims ir miestams teko 

skubiai įvesti socialinės izoliacijos priemones. 2019–2020 m. COVID-19 pandemijos įtaką pajuto 

viso pasaulio užstatyta aplinka ir švietimo sistemos, buvo masiškai uždaromos mokyklos ir 

universitetai. UNESCO stebėsenos duomenimis, daugiau kaip 200 šalių uždarė mokymo 

įstaigas visoje šalyje, ir tai paveikė apie 98 proc. pasaulio mokinių ir studentų. Šiandien pasaulio 

miestams kyla daug iššūkių, susijusių su užstatyta aplinka, miesto infrastruktūra ir geresniu 

planavimu.  

Siekiant patenkinti minėtuosius tarptautinius poreikius, MICROBE projektą reikėtų vykdyti 

tarpvalstybiniu mastu. Vienas iš galimų šių problemų sprendimų – patobulinti švietimą, siekiant 

mažinti koronaviruso ir neigiamų emocijų įtaką užstatytoje aplinkoje keičiant elgesį (toliau – 

MICROBE švietimas). 

 

KONKRETŪS UŽDAVINIAI 

 Išplėsti magistro studijų programas, papildant trimis naujais daugiadalykiais 

personalizuotais, pripažintais ir sertifikuotais MOOC moduliais apie vartotojų elgesio pokyčius 

MICROBE švietimo kontekste, kad padidėtų dalyvaujančių universitetų siūlomo švietimo kokybė 

ir aktualumas pasaulinėms problemoms. 

 Sukurti pasaulinę inovatyvią MICROBE sistemą, susidedančią iš šių komponentų: vaizdo 

turinio neuroanalitikos, internetinės nuomonių analitikos, apsaugos nuo COVID-19 ir depresijos 

mažinimo užstatytoje aplinkoje rekomendacijų sistemos ir trijų naujų suderintų daugiadalykių 

personalizuotų MOOC modulių. 

 Stiprinti švietimo ir mokslo kontaktus tarp ES universitetų MICROBE švietimo srityje. 

 

PAGRINDINIAI DARBAI 

1. Personalizuoti MOOC moduliai, siekiant mažinti koronaviruso ir neigiamų emocijų įtaką 

užstatytoje aplinkoje keičiant elgesį (MICROBE) 

2. MICROBE metodo kūrimas, testavimas ir tobulinimas  

3. MICROBE sistemos kūrimas, testavimas ir tobulinimas 

 

PAGRINDINĖS PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS (TG) 

 TG 1: konsorciumas  

 TG 2: universitetų dėstytojai, valstybės tarnautojai, mokiniai ir studentai, neakademinių 

projekto partnerių atstovai  

 TG 3: projekto konsorciume nedalyvaujančios  organizacijos ir šalių partnerių universitetai  

 TG 4: nacionalinės ir regioninės valdžios įstaigos, darbdaviai ir organizacijos, turinčios sutartis 

dėl absolventų įdarbinimo  

Pagrindiniai MICROBE sistemos naudotojai yra gyventojai, valstybinės institucijos ir įmonės. 

 

VYKDOMI DARBAI 

Pradinis projekto susitikimas, turėjęs vykti Bulgarijoje, dėl COVID-19 ribojimų įvyko 2020 m. 

gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu. Renginys buvo sėkmingas ir produktyvus. 

Šiuo metu partneriai ruošią pirmąjį intelektinį produktą „Personalizuoti MOOC moduliai, siekiant 

mažinti koronaviruso ir neigiamų emocijų įtaką užstatytoje aplinkoje keičiant elgesį 

(MICROBE)“, o pirmasis jo rezultatas, t.y. paruoštos  MICROBE bendradarbiavimo gairės 

siekiant inovacijų ir strateginės partnerystės aukštojo mokslo sistemoj, numatomas 2021 m. 

kovo mėn. 

 

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 

nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už jokį galimą leidinyje pateikiamos 

informacijos naudojimą. 
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