
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą. 

 

 

 

NAUJIENLAIŠKIS Nr.1    2017 m. vasaris  /Siunčiamas kas pusmetį/ 

/Nr. 2016-1-IT02-KA201-024610/  

  

Mūsų tikslas 
 
Projektas „ENABLE“ prasidėjo 2016 m. rugsėjo mėn.  
Pagrindinis projekto „ENABLE“ tikslas – sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančių 
asmenų skaičių, taikant skaitmeninėmis ir analitinėmis technologijomis pagrįstą mokymosi 
ekosistemą, mokant bei mokantis į karjerą orientuotų socialinių įgūdžių, reikalingų darbo rinkoje 
 
Projekto partneriai: 

 
COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE LAZĂR” – RUMUNIJA 
E-CO E-LEARNING STUDIO - ITALIJA 
ASSOCIAZIONE EFFEBI - ITALIJA 
FOLKUNIVERSITETET-STIFTELSEN - ŠVEDIJA 
IIS FEDERICO CAFFE’ ROME - ITALIJA 
KAUNO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS – LIETUVA 
KAUNO SIMONO DAUKANTO  PROGIMNAZIJA – LIETUVA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - ITALIJA 
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Pirmasis projekto partnerių susitikimas  
 
2016 m. spalio mėn. 20-21 d. buvo surengtas pirmasis projekto 
partnerių susitikimas Romoje, „IIS Federico 
Caffè“ organizacijoje. Šiame susitikime buvo aptartos projekto 
veiklos, parengtas detalus artimiausių veiksmų planas. Pirmasis 
susitikimas suteikė puikią pradžią efektyviam projekto 
bendradarbiavimui užtikrinti.  
„EFFEBI“ asociacija pristatė susitikimo vertinimo ataskaitos 
rezultatus.  
 
2016 m. gruodžio mėn. 6 d. 15:00 (CET) suorganizuotas 
virtualus projekto partnerių susitikimas jau įgyvendintoms 
projekto veikloms aptarti ir suplanuoti artimiausius projekto 
rezultatus. 
 
„IIS Federico Caffè“ vidurinės mokyklos internetinėje 
svetainėje buvo publikuotas straipsnis apie pirmąjį 
„ENABLE“ projekto partnerių susirinkimą.  
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Viešinimas  
Informacijos apie projektą viešinimas yra būtinas projekto 
sėkmei užtikrinti. „IIS Federico Caffè“ paskelbė straipsnį 
vietiniame laikraštyje „Lavorare“ (leidžiamas kas dvi 
savaites), rašančiame švietimo bei profesinio mokymo 
temomis. 
 
 
Projekto pasiekimai 
 
Šiuo metu turime įgyvendintus 
pradinius vadybinius – 
administracinius rezultatus: 

parengti projekto valdymo ir kokybės užtikrinimo planai informacijos 
sklaidos planas ir formos ataskaitoms, intelektinės nuosavybės teisių 
saugojimo planas, atvirosios prieigos strategija, reklaminė-vizualinė 
informacija, sukurti socialinės žiniasklaidos tinklalapiai. 
 
Šiuo metu kartu su partneriais rengiame poreikių analizę: 
analizuojame tikslinės grupės poreikius, esamus iššūkius ir gerosios 
praktikos pavyzdžius, vykdome prevencines priemones ankstyvam 
pasitraukimui iš švietimo sistemos užtikrinti. Netrukus paviešinsime keturias nacionalines 
ataskaitas, pristatančias ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos priežastis ir prevencines 
priemones, išanalizuotus socialinius įgūdžius, reikalingus darbo rinkose.  
 
 

Sekite mūsų naujienas! 
 

www.enableproject.eu 

 
www.facebook.com/EnableEuopeanProject/?fref=ts 

 
www.linkedin.com/groups/12022311 

 
 

II-asis partnerių susitikimas  

 
Numatomas 2017 m. balandžio mėn. 27-28 d. Upsaloje (Švedija) 


