
 

 

 

 

 

 

 

     
       

 

 

PASIMATYSIME KAUNE! 

2017 09 28-29 d. 

   NAUJIENLAIŠKIS Nr.2   

   2017 m. rugpjūčio mėn.    

O1 – Tarptautinis poreikių analizės tyrimas apie anksti iš švietimo sistemos pasitraukusius asmenis 
O2 – Technologijomis pagrįstas metodologinis požiūris į anksti iš švietimo sistemos pasitraukusius 
asmenis  

Pirmojo etapo darbai prasidėjo 2016 m. rugsėjo mėn. 1 d. ir baigėsi 2017 m. balandžio mėn. 30 d. Per šį 
laikotarpį partneriai parengė tyrimo metodologiją bei apklausos interviu, o taip pat pateikė rekomendacijas 
mokyklų politikai formuoti. Taip pat buvo surengtos diskusijų grupės keturiose projekto šalyse, paruoštos 
nacionalinės ataskaitos, atlikta ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos analizė, bei gerųjų praktikų 
Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Švedijoje lyginamosios analizės.  
2017 metų kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais partneriai identifikavo pagrindinius į karjerą orientuotus 
socialinius įgūdžius (O2 - A1) ir susiejo su pasirinktus socialinius įgūdžius su tinkamiausiais pagrindiniais 
gebėjimais, kurie yra nurodyti Europos orientaciniuose metmenyse.  
2017 metų birželio ir liepos mėnesiais partneriai parengė metodologiją (O2 –A2).  
Rugsėjo mėnesio pabaigoje planuojama pateikti detalų tikrinimo ir vertinimo planą (O2-A3). 

VIRTUALŪS SUSITIKIMAI  

Antrasis virtualus susitikimas vyko 2017 m. kovo mėn. 7 d, o trečiasis – 2017 m. gegužės mėn. 29 d. 
Susitikimų metu buvo aptarta projekto eiga bei tolimesnis veiklų planavimas.  
2017 m. rugsėjo mėn. 13 d. 11:00 val. Centrinės Europos laiku bus surengtas ketvirtasis virtualus susitikimas. 

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAI 

2017 m. balndžio mėn. 27 ir 28 d. Upsaloje, suaugusiųjų švietimo 
institucijoje „Folkuniversitetet“ buvo surengtas antrasis projekto partnerių 
susitikimas. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo pristatyti nacionalines 
ataskaitas apie tikslinės grupės poreikius, išanalizuoti pagrindinius 
socialinius įgūdžius, parengti metodologijos, susijusios su mokymu ir 
vertinimu, planą, bei aptarti įgyvendintas ir numatomas įgyvendinti 
sklaidos priemones.  
Kitas susitikimas numatomas Kaune, 2017 m. rugsėjo mėn. 28 ir 29 d. 
pasibaigus E1 seminarui „Metodologinis „ENABLE“ projekto požiūris“, kurį 
organizuos Kauno mokslo ir technologijų parkas. 

Parengti projekto lankstinukai ir pirmojo naujienlaiškio vertimas į partnerių šalių kalbas. Įvykus susitikimui 
suaugusiųjų švietimo institucijoje „Folkuniversitetet“, projekto „Enable“ internetinėje svetainėje buvo 
publikuotas straipsnis „SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI IR INFORMACINĖS BEI KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS 
PRIEŠ ANKSTYVĄ PASITRAUKIMĄ IŠ ŠVIETIMO SISTEMOS“.  
Gegužės mėnesį „Google“ diske ir „Erasmus“ platformoje buvo patalpintas SKLAIDOS PLANAS: tikslai ir 
nenutrūkstamas rezultatų pritaikymas.  

KONTAKTAI 
www.enableproject.eu 

https://www.facebook.com/EnableEuopeanProject/?fref=ts 
https://www.linkedin.com/groups/12022311 

Enable2019@gmail.com 

PROJEKTO SKLAIDA IR REZULATŲ PRITAIKYMAS 


