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Iššūkiai darbo rinkoje

Geriausias 

technologijų 

darbas 2020

Dirbtinio 

intelekto 

inžinierius

344% augo

reklamų

skirtų IT 

pozicijoms 

susijusiomis 

su dirbtiniu 

intelektu 

kiekis

Tikimasi kad 
investicijos į 
Dirbtinio 
intelekto 
sistemas 
išsauks nuo 
17,3 milijardų 
dolerių 2021 
iki 50 milijardų 
dolerių 2025

2,3 milijono 

naujų darbo 

vietų bus 

sukurta 

dirbtinio 

intelekto 

srityje per 

artimiausius 3 

metus

Daugiau 

kaip 765,000 

su DI susijusių

darbo vietų 

yra

neužpildytos



Projekto poreikis

 Problema: Trūksta profesionalų, turinčių reikiamą techninių ir techninių įgūdžių, susijusių su dirbtiniu 

intelektu.

 Priežastis: Lėtas ir nepilnas esamų mokymo programų prisitaikymas prie šiuolaikinių technologijų 

raidos ir neįvertintas profesinio mokymo vaidmuo. 

 Poreikis: Esamų ir būsimų IT pramonės specialistų mokymai atitinkantys šiuolaikinius darbo rinkos 
poreikius ir padedantys visapusiškai išnaudoti IT ir DI galimybes. 

 Sprendimas: Pagerinti švietimo ir mokymo sistemų tinkamumą darbo rinkai ir pabrėžiant tęstinio 

profesinio mokymo IRT sektoriuje svarbą. 



ARIS projekto parneriai

BUSINESS 
TRAINING

Projekto 
koordinatorius ir 

pirmaujanti 
profesinio 

mokymo įstaiga 

Belgijoje 

EXELIA EE

EXELIA 
specializuojasi IRT 

panaudojimą kaip 
veiksnį skatinantį 

naujoves ir 
tobulėjimą švietimo 

ir mokymo srityje, 
kuriant pažangią 

mokymo 
programinę įrangą 

ir medžiagą. 

Polytechnic 
University of 
Catalonia

yra didžiausias ir 
prestižiškiausias

technikos 

universitetas 
Katalonijoje, 

Ispanijoje. 

Lithuanian 
Computer 

Society

yra didžiausia IRT 
sektoriui 

atstovaujanti 
profesinė 

organizacija 

Lietuvoje. 

Institute for 
Cognitive 

Sciences and 
Technologies

yra žymiausia 
kognityvinio 

mokslo tyrimų 
institucija 

Italijoje.



Projekto tikslai

 Sukurti išmanų ir šiuolaikišką dirbtinio intelekto (DI) technologijų ir jų 

praktinio pritaikymo mokymo kursą, paskatinti informacijos ir ryšių 

technologijų (IRT) specialistus imtis iniciatyvos, įgyti verslumo ir naujausių 

skaitmeninių įgūdžių, reikalingų darbo rinkoje.

 Diegti šiuolaikiškus mokymo organizavimo metodus ir novatoriškus atvirosios 

prieigos pedagoginius išteklius, suteikiančius besimokantiesiems galimybę 

įgyti su DI susijusių įgūdžių ir juos įsivertinti, įskaitant profesinio mokymo 

teikėjų išteklius ir metodus.

 Palengvinti DI įgūdžių reikalavimų integravimą į ES sertifikavimo ir 
standartizavimo schemas.



Tikslinės grupės

 IRT specialistai, kuriems reikalingas tęstinis profesinis mokymas

 Studentai, kuriems reikalingas pirminis profesinis mokymas

 Profesinio mokymo teikėjai ir darbdaviai

 Sektorių suinteresuotosios pusės

 Politikos formuotojai

 Kiti Europos besimokantys asmenys



ARIS PROJEKTO REZULTATAI



Svarbiausi projekto rezultatai

IRT specialistams skirtas įvairių DI technologijų ir praktinio pritaikymo mokymosi tikslų apibrėžimas mokymo 
teikėjams.

Mokymosi elementai (mokymo programos struktūra), edukatoriaus priemonių rinkinys ir profesinio 
mokymo integracijos gairės.

Atviri švietimo ištekliai dirbtinio intelekto technologijų ir jų taikymo srityje.

Atviro ARIS profesinio mokymo internetinio kurso apie DI technologijų taikymą IRT specialistams 
infrastruktūra ir turinys.

Dirbtinio intelekto įgūdžių pažymėjimo priedas, skirtas DI įgūdžių integravimui į sertifikavimo 
programas.

Apibendrinamasis dokumentas, skirtas sustiprinti sprendimų priėmimą ir skatinti DI įgūdžių reikalavimų 
įtraukimą į Europos skaitmeninių įgūdžių programą.

5 nacionalinės informacijos dienos (po vieną kiekvienoje iš partnerių šalių), skirtos                                        
informacijai apie projekto rezultatus skleisti.



Darbo rinkos tyrimas

Tyrime dalyvavo 194 dalyvių iš 10 Europos šalių

49 studijų programos

15 mokslo straipsniai

75 darbo pasiūlymai iš parnerių šalių



Esminės techninės žinios

1. Mašininio mokymosi algoritmai

2. Dirbtiniam intelektui pritaikytos programavimo kalbos

3. Duomenų tyrybos konceptai ir technikos

4. Tikimybės ir statistika

5. Etinės, teisinės ir socialinės dirbtinio intelekto pasekmės



Esminės techninės žinios

1. Mašininio mokymosi taikymas realių problemų sprendimui

2. Mašininio mokymosi modelių kūrimas

3. Šablonų duomenyse identifikavimas

4. Neuroninių tinklų kūrimas



Esminiai netechniniai įgūdžiai 

1. Idėjų įgyvendinimas kuriant funkcionalius prototipus (angl. Prof of Concept)

2. Poreikių/galimybių nustatymas ir personalizuotų sprendimų kūrimas

3. Pokyčių valdymas (angl. Change Management)

4. Komunikavimas ir klientų aptarnavimas



ARIS mokymo programos įpatumai

EQF lygis: 4
Kurso trukmė: 

160 valandos

40 mokymosi 

rezultatų

4 Mokymosi vienetai

24 paskaitos

Kurso medžiagos 

kalba:

Anglų



Kurso turinys

1 dalis. Dirbtinio intelekto 

pagrindai
DI apimtis

Problemų sprendimas

Žinių atvaizdavimas

Mašininis mokymasis

Taikymas

Etinės pasekmės

2 dalis. Machine Learning Įvadas į MM

Programavimo kalbos ir ištekliai

Duomenų transformavimas ir vizualizavimas

Mokymasis su mokytoju (tiesinis atvejis)

Mokymasis su mokytoju (netiesinis atvejis)

Mokymasis be mokytojo MM



Kurso turinys

3 dalis. Neuroniniai tinklai 
ir dirbtinis intelektas

Smegenų kilmė ir neuroninių tinklų elementas

Paprastas perceptronas ir mokymasis su mokytoju

Daugiasluoksnis perceptronas ir Keras

Vaizdų klasifikavimui pasitelkiamas gilus mokymasis: 
sąsūkos neuroniniai tinklai (SNT)

Vaizdų klasifikavimui pasitelkiami skirtingi SNT

Objektų lokalizavimas realiuoju laiku pasitelkiant YOLO modelius

4 dalis. Gilus mokymosi 
taikymas natūralios 
kalbos apdorojimui ir 
didelių duomenų analizei

Žodžių įterpimas ir teksto klasifikacija

Neuroninių tinkle taikymas natūralios kalbos apdorojimui ir bibliotekos

Nauji metodai, taikymas, atviros problemos

Dideli duomenys: problemos, pagrindiniai metodai, įvadas į Hadoop

Dideli duomenys: Hadoop ir  Spark duomenų apdorojimui

Dideli duomenys: pagrindinė analizė, vizualizavimas ir taikymas



Dėstytojo vadovas

Pagrindinis šio vadovo tikslas – pateikti destytojams gaires,

kurios padėtų jiems pasiekti mokymo tikslus.

Šiame dokumente pateikiamos dėstytojo gairės

 kaip naudotis mokymo medžiaga (skaidrėmis, vaizdo

įrašais, atvejų analizėmis ir pratimais) kad

 maksimaliai padidinti mokymosi rezultatų pasiekimą,

 taip pat pateikiama trumpa metodika ir instrukcijos apie

tai, kaip palengvinti nuotolinį mokymą naudojant MOOC

palaikomus įrankius

Dėstytojo vadovas yra pasiekiama čia http://www.aris-

project.eu/wp-content/uploads/2021/11/2021-03-

01_ARIS_O2-T3_Trainers-Handbook.pdf

http://www.aris-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/2021-03-01_ARIS_O2-T3_Trainers-Handbook.pdf


ARIS internetinis kursas esantis 

Openlearing.com

Kursą galite pasiekti čia www.openlearning.com/courses/artificial-intelligence-ai-skills-for-ict-professionals

http://www.openlearning.com/courses/artificial-intelligence-ai-skills-for-ict-professionals


Paramos pareiškimas ir projekto 

rezultatų pripažinimas

96 socialiniai ir ekonominiai veikėjai iš visos Europos

išreiškė paramą projekto rezultatams. Jie įsipareigojo 

prisidėti prie jų reklamavimo ir panaudojimo, kad būtų 

pagerintas dirbtinio intelekto ir šiuolaikinių skaitmeninių 

įgūdžių ugdymas. 

Palaikymo veiklos:

 Informuoti visuomenę apie socialinę ir ekonominę naudą, 

susijusią su tolesniu dirbtinio intelekto programų kūrimu ir 

pritaikymu. 

 Skleisti mokomąją medžiagą ir gerąją patirtį, skirtą 

dirbtinio intelekto įgūdžių ugdymui. 

 Skatinti būtinų dirbtinio intelekto įgūdžių integravimą į IRT 

specialistų įgūdžių registrus.



5 semestro pagrindinės užduotys

 5 skaitmeninė prezentacija

 5 tiesioginė elektroninė kompanija

 ARIS svetainės pertvarkymas pagal gautas pastabas

 Internetinės peticijos formos sukūrimas

 Internetinės įvertinimo formos sukūrimas

 Kampanija, skirta išplatinti paramos pareiškimą 

 AI sertifikato parengimas ir išplatinimas

 Pozicijos dokumento rengimas ir platinimas politikos formuotojams 

 ARIS informacinės dienos in Briuselyje, Barselonoje, Graikijoje, Vilniuje ir 

Romoje

Pradžios data: 2021-09-01 Pabaigos data: 2022-02-28



AI įgūdžių pažymėjimas 

 AI įgūdžių pažymėjimas yra šablonas profesinio 

mokymo teikėjams, kurie integruoja kai kuriuos ARIS 

projekto mokymosi rezultatus į savo mokymo kursus. 

 Pažymėjimas buvo sukurtas vadovaujamasi 

Europaso nustatytais reikalavimais ir jame 

nurodoma profesinių kvalifikacijų įgijimo tikslas, lygis 

ir mokymosi rezultatai, pateikiama informacija apie 

šalies švietimo sistemą.

 Sertifikatas prisideda prie geresnio darbdavių ir 

švietimo institucijų profesinių kvalifikacijų skatinimo ir 

pripažinimo visoje Europoje. 



Pozicijos dokumentas

 Tikslas: remti dirbtinio intelekto įgūdžių integravimą į e. kompetencijų 

sistemą (angl., the e-competence framework, e-CF) – Europos standartą 

IRT specialistams.

 Tikslinė grupė: Įstaigos ir suinteresuotos šalys, veikiančias IRT sektoriuje, ir 

dalyvaujančios konsultacijose dėl mokymosi politikos.

 Pozicijos dokumente taip pat siekiama įtakos politikos formavimo 

iniciatyvoms, siekiant padidinti aukštos kokybės įgūdžių ir kompetencijų 

teikimą bei priartinti profesinio mokymo pasaulį prie darbo rinkos poreikių. 



Informacinis seminaras Graikijoje

 Nacionalinį ARIS projekto informacinį seminarą EXELIA surengė 
vasario 16 d., trečiadienį, 12:30–15:30, internetu per ZOOM 
platformą. 

 Projekto rezultatus pristatė projekto koordinatorius Dionysios
Solomos.

 Seminaro metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su projekto 
rezultatais ir gauti visą informaciją apie konsorciumo parengtą 
mokymo programą, o teminius pranešimus skaitė dirbtinio 
intelekto srities ekspertai (dr. Ioannis Refanidis ir dr. Manolis
Koumparakis), ir profesinio mokymo sistemų ir švietimo atstovai 
(p. Dimitrios Kyriakos).

 Susitikime dalyvavo daugiau 50 projekto tikslinių grupių narių. 

 Išsamią darbotvarkę galite rasti čia.

http://www.aris-project.eu/el/n%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/aris-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-16-%cf%86%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af/


Informacinė diena Vilniuje

 LIKS surengė Lietuvos ARIS informacinę dieną Vilniuje 2022 m. vasario 17 d. 

 Renginio metu trys pranešėjai skaitė pranešimus apie dirbtinio intelekto kurso turinį ir jo 

mokymo medžiagą, apžvelgė dirbtinio intelekto ir giluminio mokymosi tendencijas, pristatė 

informaciją apie robotų humanoidų ir dirbtinio intelekto ryšį. 

 Renginyje dalyvavo 51 dalyvis, įskaitant dėstytojus, klausytojus ir studentus iš įvairių su IRT 

susijusių sričių. 



Informacinė diena Italijoje

 Informacijos dieną Italijoje vasario 16 d., surengė 
ISTC-CNR, kuris vyko virtualiai nuo 15:00 iki 19:00. 

 Projekto rezultatus pristatė Gianluca Baldassarre, 
ISTC-CNR tyrimų direktorius ir Aukštosios AI 
mokyklos (AS-AI) prezidentas. 

 Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš profesinio 
mokymo sektoriaus (EULAB Consulting, ITS 
GALILEI-SANI, MAGISTRA GROUP, ITALIA CAMP), 
DI įmonių (INGLOBE TECHNOLOGIES) ir sektoriaus 
ekspertai (ISTAT). 

 Informacinės dienos metu buvo surengtas 
„praktinis“ užsiėmimas, kurio centre buvo ARIS 
kurso mokymo moduliai.

 38 dalyviai dalyvavo renginyje. 

 Renginio darbotvarkę galite rasti čia. 

http://www.aris-project.eu/wp-content/uploads/2022/03/ARIS_INFODAY-IN-ITALY_INVITE-WITH-AGENDA.pdf


Informacinė diena Barselonoje

 2022 m. vasario 16 d. Informatikos katedros surengtoje Nacionalinėje ARIS informacinėje 

dienoje internetu dalyvavo 17 dalyvių, o fiziškai – 38 dalyviai.

 ARIS projekto informacinės dienos metu EIO katedros profesorė ir IDEAI-UPC tyrimų centro 

direktorė Karina Gibert pristatė bendrą dirbtinio intelekto raidos apžvalgą iš etikos 

perspektyvos.

 Javier Larrosa pristatė ARIS projektą MOOC. 



Informacinis seminaras Briuselyje

 Ketvirtadienį, 2022 m. vasario 3 d., „Business Training“ surengė Belgijos ARIS informacinį 

seminarą Briuselyje.

 Šio seminaro metu klausytojas turėjo galimybę susipažinti ARIS novatorišku kursu ir daugiau 

pažindi DI technologiją.

 Seminare dalyvavo 28 dalyviai. 



Susisiekite su mumis

 Kontaktinis asmuo: Thierry Holoffe

 El. paštas: info@aris-project.eu, info@businesstraining.be

 Visas naujienas, turinį ir internetinius išteklius rasite čia:

 aris-project.eu

 linkedin.com/company/aris-ai-project

 twitter.com/aris_ai_project

 facebook.com/aris.ai.project

 youtube.com/channel/UCc7lqoPHLZGtCmU7gg61iUg

mailto:info@aris-project.eu
mailto:info@businesstraining.be
http://www.aris-project.eu/
http://linkedin.com/company/aris-ai-project
http://twitter.com/aris_ai_project
https://facebook.com/aris.ai.project
https://www.youtube.com/channel/UCc7lqoPHLZGtCmU7gg61iUg

