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Hakatono  
“INNOVATION HACK.  

THE FUTURE STARTS NOW”  
iššūkiai:

Kviečiame dalyvauti hakatone  
“INNOVATION HACK.  

THE FUTURE STARTS NOW”,
kurio metu ieškosime inovatyvių sprendimų bei  

kursime įrenginius, aplikacijas bei sistemas, skirtus:

   urbanistikai;

   švietimo proceso naujinimui;

   DI integracijai į medicinos diagnostikos sritį;

   specialiųjų situacijų edukacijai.

Atsižvelgiant į didmiesčių tankėjimą 
šių miestų gyventojai ir svečiai vis 
dažniau susiduria su automobilių 
statymo  įvairiose miesto vietose 
problemomis (nepakankamas vietų 
automobiliams kiekis, neprieinama 
nuolat atnaujinama informacija 
apie laisvas automobilių statymo 
vietas ir kt.). Nepakankamas šių 
vietų kiekis kelia ne tik žmonių 
nepasitenkinimą, bet ir prisideda 
prie eismo spūsčių bei dėl jų 
atsirandančios aplinkos taršos. 

IEŠKOMAS SPRENDIMAS:   
Išmanūs sprendimai, gerinantys 
automobilių statymoi patirtį 
didmiesčiuose bei sprendžiantys 
nepakankamo automobilių statymo 
vietų skaičiaus problemą naujuose 
bei naujinamuose rajonuose. 
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Šiuolaikiniai vaikai ir išmaniosios technologijos - jau 
nebeatsiejami. Norint kuo naudingiau išnaudoti vaikų 
praleidžiamą laiką prie telefonų ir/ar kompiuterių ekranų, 
siekiama sukurti programėlę, kurios pagalba vaikai galėtų 
mokytis reikalingų akademinių dalykų žaisdami.. Toks 
mokymosi būdas galėtų palengvinti nepertraukiamą 
vaikų ugdymą bei suteiktų galimybę lengviau įsisavinti 
informaciją, kai ji yra pateikiama gyvenimiškose 
situacijose bei pozityvias emocijas keliančiame formate.

IEŠKOMAS SPRENDIMAS: 
Programėlė ar žaidimas, sukurtas ikimokyklinio bei 
pradinių klasių amžiaus vaikams, skirtas gerinti bazines 
šio laikotarpio akademines žinias (skaičiavimas, rašyba, 
gamtos pažinimas ir kt.)
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Mažėjantis gydytojų skaičius 
ir ilgėjančios eilės pas juos 
patektiverčia ieškoti sprendimų, 
kaip pagreitinti pacientų 
aptarnavimą neprarandant 
paslaugų kokybės. DI dar nėra 
pilnai integruotas į medicinos sritį, 
tačiau potencialiai galėtų būti itin 
naudingai išnaudotas spręsti šią 
problemą.

IEŠKOMAS SPRENDIMAS:  
DI integracija į medicinos 
diagnostikos ir pirminio lygio 
pacientų aptarnavimo paslaugų 
sritį, mažinant medicinos 
darbuotojų krūvį ir gerinant jų 
darbo sąlygas.
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Jauname amžiuje, vos tik vaikui 
pradėjus mokytis akademinių 
dalykų,  itin svarbu juos taip pat 
ruošti ir tinkamai reaguoti kritinėse 
situacijose (gaisro, avarijos, įlūžimo 
ant ledo ar kitais atvejais). Tokia 
vaikų edukacija galimai padėtų 
jiems apsisaugoti ar net apsaugoti 
savo artimuosius įvykus nelaimei. 

IEŠKOMAS SPRENDIMAS:  
Edukacinis žaidimas, realistiškai 
mokantis vaikus kaip teisingai 
elgtis pavojingose bei kritinėse 
situacijose (gaisro, avarijos ir kt.). 
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Reaguojant į nuolat besikeičiančią 
pasaulinę situaciją dėl epide-
miologinių, socialinių, politinių, 
ekologinių ir kitų veiksnių, kurie 
daro įtaką normaliam švietimo se-
ktoriaus darbui, ir siekiant šios pro-
duktyvaus ir tik pozityvias emocijas 
keliančios srities adaptavimosi prie 
besikeičiančių visuomenės poreikių, 
ieškomi inovatyvus sprendimai, lei-
siantys vykdyti pilnavertę edukavimo 
veiklą skaitmeninėje platformoje. 

IEŠKOMAS SPRENDIMAS:  
Platforma, pilnai pritaikyta 
vykdyti švietimą nuotolinių būdu 
skaitmeninėje erdvėje. Platformos 
uždavinys - suteikti pilną realios 
mokyklos patirtį mokiniams 
(bendravimas su bendraklasiais, 
užduočių atlikimas, mokymosi laiko, 
trukmės ir vietos fiksavimas, klasės 
atmosfera ir kt.). 
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PRIZINIS FONDAS: 

2 VIETA
700 EUR

3 VIETA
400 EUR

1 VIETA 
900 EUR +  
kelialapis į 

pre-akceleratorių

https://forms.gle/6b3Srs2AyS4Hvdhd7
https://forms.gle/AdJ8a3m1syudiKms6
https://forms.gle/6b3Srs2AyS4Hvdhd7
https://fb.me/e/29ePJZbbt
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