
 

 

 2018 vasaris          
 

SUSITIKSIME ROMOJE! 

2018 m. vasario 22-23 d. 

       Naujienlaiškis #3 

 

Ja

ĮGYVENDINTOS VEIKLOS:  

O2 –A3 METODOLOGIJOS PRITAIKYMO MONITORINGAS  

O3-A1 IT ARCHITEKTŪROS ANALIZĖ IR DIZAINAS 

 

 2017 m. rugsėjo mėn. Italijos Nacionalinei agentūrai buvo išsiųsta projekto veiklos ataskaita, kurioje pateikiamas 

pranešimas apie  projekto įgyvendinimą.    

 O2A3 R1-R2: Iki 2017 metų pabaigos Partneriai pateikė monitoringo ir vertinimo planą,  vertinimo priemones, skirtas 

kiekybinių ir kokybinių mokymosi veiklos duomenų kaupimui kartu su metodologinio požiūrio gairėmis. 

 O3-A1 IT arhitektūros analizė ir dizainas: Pirmaisiais 2018 m. mėnesiais bus įgyvendinamas "Išmaniosios mokymosi 

aplinkos” techninis planas.  

 

PROJEKTO SKLAIDA 

 Pateikti projekto ENABLE naujienlaiškų vertimai į Partnerių šalių kalbas 

 Informacija apie projektą paskelbta "Google" diske, "Erasmus" rezultatų platformoje, projekto tinklapyje. Taip 

pat parengta informacija spaudos leidiniuose, žurnalų straipsniuose, pristatymai parengti konferencijų metu, 

informacija paviešinta socialiniuose tinkluose, radijo interviu metu. 

 

SKYPE SUSITIKIMAI-SEMINARAI-TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI  

 Partneriai susitinka per Skype kas tris mėnesius, kad aptartų projekto veiklas.  

2017 m. gruodžio mėn. 12 d. 11:00 val. CET įvyko 5-asis Skype susitikimas, o 

kovo mėn. įvyks 6-asis susitikimas.  

 2017 m. rugsėjo mėn. Kaune esantis Kauno mokslo ir technologijų parkas 

organizavo pirmąjį projekto ENABLE sklaidos renginį siekiant pristatyti jau 

įgyvendintus projekto rezultatus.  

Taip Lietuvių partneriai suorganizavo Trečiąjį partnerių susitikimą. Vertinimo 

ataskaita parodė, kad partneriai buvo labai patenkinti susitikimu – ir tai buvo dar 

viena organizatorių sėkmė.  

 Po keleto savaičių, 2018 m. vasario 22 d. ir 23 d., partneriai susitiks jau ketvirtą 

kartą -  šį kartą Romoje. 2018 m. liepos mėn. Bukarešte vyks antrasis sklaidos 

renginys tema  "Išmaniosios mokymosi aplinkos diegimas" ir Penktasis 
tarptautinis susitikimas. 

 O3 A2-A3:  Programinės įrangos įdiegimas; Gairės besimokantiesiems, kuratoriams ir mokytojams (2018 birželis) 

 O4: Išmaniosios mokymosi aplinkos metodologijos ir technologijos integravimas:  

Ketvirtasis naujienlaiškis, pristatantis mokymo turinį, metodologinį gidą, pedagoginio turinio ataskaitą, OER strategijos 

planą ir bandomųjų mokymų ataskaitą, bus parengtas 2018 rugsėjo mėn. 

KONTAKTAI 
 

www.enableproject.eu      https://www.facebook.com/EnableEuopeanProject/?fref=ts 
 

https://www.linkedin.com/groups/12022311    Enable2019@gmail.com 

KITI REZULTATAI  


