
 

 
 

 

 

PAŽANGOS ATASKAITOS VERTINIMAS 

„SENtor – keitimasis patirtimi ir praktika mokant specialiųjų ugdymosi poreikių 

(SUP) turinčius vaikus” 2021-1-HU01-KA210-SCH-000032368 

Projekto valdymas ir įgyvendinimas 

Projektas vykdomas taip, kaip numatyta pasiūlyme. Rodikliai yra aiškūs ir atitinka planus. 

Vertinimo plane yra rodiklių sąrašas, taip pat rodiklių sąrašas pateiktas sklaidos plane. Juose 

nurodyti visi svarbūs veiksniai, kuriuos reikia įvertinti, kad projektas duotų apčiuopiamų rezultatų. 

Partnerystė 

Visi iki šiol planuoti susitikimai buvo įgyvendinti tiek virtualiai, tiek asmeniškai. Visų jų 

dokumentacija yra aukšto lygio ir rodo profesionalų darbą - nuotraukos, dalyvių sąrašai ir 

pažymėjimai, sutartys ir deklaracija. 

Veikla 

Buvo įgyvendinta ši veikla: 

 Pirmojo virtualaus susitikimo metu partneriai aiškiai nurodė užduotis ir atsakomybę už 

veiklą, kuri atitinka jų kompetenciją ir planuojamą indėlį. 

https://www.facebook.com/JaunuoliuDC/photos/a.323700331161347/1880943862103645/ . 

 Susitikimas Vengrijoje, Budapešte 2022 02 18 - 2022 02 19. Susitikimo metu pasirašėme 

partnerystės susitarimą, aptarėme projekto eigą, biudžetą, sklaidos strategiją ir patvirtinome 

pagrindinių veiklų datas. 

https://www.facebook.com/JaunuoliuDC/photos/pcb.1898904790307552/189890473030755

8/ . 

 Virtualiame susitikime (2022-03-22) atlikta SWOT analizė, išrinktas projekto logotipas ir 

aptartas gegužės mėn. Lietuvoje vyksiantis susitikimas. 

https://www.facebook.com/JaunuoliuDC/photos/a.323700331161347/1919112214953476  

 Virtualiame susitikime (2022-07-04) buvo baigta SSGG analizė ir pradėtas rengti 

klausimynas. 

https://www.facebook.com/JaunuoliuDC/photos/pcb.1932239796974051/193223972030739

2/  

 Virtualus susitikimas (2022-04-14 ir 2022-04-19), kuriame buvo aptariamas, diskutuojamas 

ir koreguojamas klausimynas tėvams ir specialistams. 

https://www.facebook.com/JaunuoliuDC/photos/pcb.1939898042874893/193989797954156

6  

 Susitikimas Lietuvoje, Panevėžyje 15.05.2022-21.05.2022:  

 Apskritojo stalo diskusija apie specialųjį ugdymą ir socialinę sistemą Lietuvoje 

(JDC) 

 Mokomasis vizitas Specialioji mokykla daugiafunkcis centras https://psmdc.lt/ 

Vietos SSGG analizės rezultatų pristatymas ir aptarimas. 
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 Individualūs tyrimai apie įtrauktį į miesto bendruomenę. Dalijimasis gerąja patirtimi: 

galia padėti kitiems. 

 Mokomasis vizitas Specialiojo ugdymo centre "Šviesa" https://pssuc.lt/ . Inovacijos 

įtraukties srityje. Gerosios praktikos pavyzdžiai. 

 "Smegenų šturmas": rodiklių rengimas tarptautiniam lyginamajam atvejo tyrimui. 

Dalijimasis gerąja patirtimi: orumas ir technologijos. 

 Mokomasis vizitas Panevėžio Beržų progimnazijoje https://www.berzu.lt/  

 Teminiai seminarai ir apskritojo stalo diskusijos. Dalijimasis gerąja patirtimi: įkvėpti 

darbo. 

 Įtraukiantis ir kultūrinis mokymasis apie istorinę švietimo raidą Lietuvoje. Mokymosi 

savaitės vertinimas. 

 Virtualiame susitikime (2022-08-04) aptarėme, kaip vyksta tėvų ir specialistų apklausos. 

https://www.facebook.com/JaunuoliuDC/photos/a.323700331161347/2022400331291330/  

 Susitikimas Vengrijoje, Budapešte 10.09.2022 - 18.09.2022 

 Naujų partnerių įsidarbinimas. "Erasmus+" projekto pristatymas naujiems 

partneriams kartu - mūsų veikla ir pasiekimai iki šiol. Smegenų šturmas: SWOT 

analizė. 

 Geroji patirtis I. Mokomasis vizitas: Rytojaus mokykla. Smegenų šturmas 

Mentorystės tinklo veiklos pagrindų kūrimas 

https://www.facebook.com/AHolnapIskolaja  

https://aholnapiskolaja.hu/  

 Geroji patirtis II. Seminaras. ADHD Pálföldi Alapítvány Magyarország. Smegenų 

šturmas Mentorystės tinklo veiklos pagrindų kūrimas  

https://adhduj.palfold.hu/  

 Geroji patirtis III. Seminaras. Szikra Tehetséggondozó Egyesület. SSGG analizės 

rezultatų apdorojimas/įvertinimas. 

 Geroji patirtis IV. Mokomasis vizitas Tüskevár pradinė, specializuota vidurinė 

mokykla ir gimnazija http://www.tuskevariskola.hu/  

 SWOT analizės rezultatų apdorojimas ir (arba) įvertinimas Kito sezono ir (arba) 

laikotarpio planavimas, uždarymas.Sharing the project’s outcomes: 

https://pjdc.lt/erasmus-finansuojami-projektai/  

https://www.facebook.com/JaunuoliuDC  

https://www.facebook.com/HarmonijosMiestas/  

Sekite 

#SENtor 

#ERASMUSplus 
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