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Pratarmė
Piet Van de Craen, Ph.D.

lingvistikos profesorius,

Briuselio Vrije universitetas

Iki 2008 metų birželio vidurio ne mažiau kaip 40 000 mokyklų dalyvavo 

eTwinning programoje. Nors žodis revoliucija dažnai nedera su 

švietimu, šiuo atveju jis atrodo daugiau nei tinkamas. Dar niekada 

nematėme Europos mokyklų bendradarbiaujančių tokiu plačiu 

mastu. Galime tik spėlioti, kokie bus šios veiklos rezultatai, tačiau 

esame tikri, kad jie bus toli siekiantys. 

Vienas iš tiesioginių ir akivaizdžių rezultatų yra kalbų mokymosi būdų bei metodų 

pokytis. Kol anksčiau buvo diskutuojama, kas yra svarbiau: mokytis gramatikos ar 

tikros sakytinės ir rašytinės kalbos, eTwinning moko mus, kad būtent gebėjimas gerai 

bendrauti veda į sėkmę. Taigi gramatikos mokymasis, kad ir koks svarbus jis bebūtų, 

turėtų užleisti vietą komunikacinei veiklai. eTwinning puikiai tai atlieka.

Svarbu ir tai, kad mokytojai, mokiniai ir mokyklos vadovybė kartu dalyvauja šioje 

sėkmingoje veikloje, kuri leidžia manyti, kad pesimizmas dėl švietimo yra visiškai 

nepagrįstas, nes mokyklos nuolat tobulina savo veiklą ir neatsilieka nuo mokymosi 

naujovių. Taip pat svarbu, kad eTwinning projektams visada būdingi kultūros tradicijų 

bei vertybių mainai. Kuo daugiau mainų, tuo gilesnės mūsų žinios apie kitus, o mes 

patys – tikresni europiečiai. 

Galbūt svarbiausia tai, kad eTwinning sėkmė rodo, jog  mokiniai labai noriai mokosi, 

jeigu tik yra skatinami ir jiems suteikiama tinkama pagalba. Mokymosi procesas vyks 

lengvai, jeigu bus įvykdytos šios būtinos sąlygos. Atrodo, dar vakar buvo manoma, kad 

mokymui reikia pertvarkų ir netgi bausmių, jeigu vertinimo ir žinių tikrinimo rezultatai 

blogi. Šiandien galime drąsiai teigti, kad viena iš įdomiausių eTwinning dalių yra 

įsivertinimas ir bendraamžių įvertinimas. Vien jau tai yra didžiulis pokytis pedagoginėje 

veikloje. 

Taigi eTwinning indėlis į Europos švietimą didžiulis, ypač kalbų bei kultūros srityse. Tai 

pavyzdys, kaip bendradarbiauti srityje, kuri anksčiau buvo laikoma sunkiai perprantama, 

o juo labiau,  keičiama. eTwinning įrodė, kad Europos švietimas egzistuoja ir įsitvirtino 

ilgam.
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Įžanga

eTwinning įsitvirtina ilgam! Gera žinia yra ta, kad eTwinning jau turi 

nuolatinę vietą galaktikoje veiklos, kuri sudaro Comenius, Mokymosi 

visą gyvenimą programos dalį, skirtą mokykliniam ugdymui. Kalbos 

mokymosi, atsižvelgiant į Europos kultūrų įvairovę, svarba yra visų 

Comenius paprogramių veiklos pagrindas.

Tai būdinga eTwinning, kaip ir bet kokiai kitai programai, ir šių metų knygoje mes 

pagrindinį dėmesį skiriame kalbos ir kultūros temoms eTwinning veikloje. Kalba ir 

kultūra - pagrindiniai daugumos eTwinning projektų elementai, nesvarbu, kokia jų tema: 

gamtos mokslai, istorija, muzika ar matematika. 

eTwinning programoje neįmanoma vykdyti projekto kaip nors nesusiduriant su kalba. 

Tai gali būti projekte dalyvaujančių mokinių gimtoji kalba arba dažniausiai bendra 

trečioji kalba, vartojama kaip bendravimo priemonė. 

Per kalbą ateina kultūra: kai susitinka jauni žmonės iš Europos šalių, jie nori bendrauti, 

susipažinti su vienas kitų mokykliniu ar šalies gyvenimu ir mokytis vienas kito kalbos 

žodžių. Tai eTwinning stiprybė. Ši programa skatina bendravimą, nesvarbu, kokia tema. 

Antrame skyriuje Micheline Maurice dalijasi mintimis, kaip mokytojai gali gilinti mokinių 

kalbinę ir kultūrinę patirtį, dalyvaudami eTwinning.

Mes visada teigiame, kad eTwinning – tai mokymas, eksperimentavimas su naujais 

mokymo metodais, naujomis technologijomis ir naujais tradicinių užduočių atlikimo 

būdais. Toks požiūris dar labiau sustiprėja, kai žvelgiame į šiame eTwinning programos 

etape vykdomus ir kuriamus projektus. Internetiniai dienoraščiai, vikiai, vaizdo įrašai, 

konferencijos, publikavimas internete – visa tai taikoma daugelyje projektų, pristatomų 

IV-ame skyriuje. Web 2.0 įrankiai padeda įgyvendinti eTwinning programą bei siekti 

jos idealų tokiu būdu, kuris nebūtų buvęs įmanomas netgi prieš penkerius metus ir 

Skyrius 1
Anne Gilleran
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atsispindės naujajame eTwinning portale (www.eTwinning.net), kurį planuojama paleisti 

2008 metų spalį.

Kokie yra eTwinning idealai? Mes sakome: skatinti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo 

veiklą Europoje lengvu, draugišku ir palaikančiu būdu. eTwinning ir toliau lieka tokia 

lengva, draugiška ir palaikanti programa, kad  dabar joje dalyvauja jau daugiau nei 40 

000 mokyklų Europoje. Skaitydami IV-ame skyriuje interviu su mokytojais, matome, 

kaip pasikeitė jų mokymo metodai, kokia aukšta jų mokinių motyvacija, kad mokiniai 

dirba savo noru net laisvalaikio metu, kaip jie susirado draugų visoje Europoje ir kaip 

eTwinning padeda paversti mokymą ir mokymąsi smagia veikla. 

Dabar tvirtai žengdami 21-uoju amžiumi, mes žvelgiame į ateitį - Europos ateitį - ir 

galime sakyti, kad būtent jaunoji mūsų karta ją ir formuos. Ar galime mes, pedagogai, 

ugdyti tokius požiūrius ir gebėjimus, kad padėtume jauniems žmonėms daryti tai atvirai 

ir be išankstinio nusistatymo? Ar galime mes, dalyvaudami eTwinning, bent truputį 

prisidėti prie taikios, vieningos ir klestinčios Europos ateities? Atsakymus apmąstysite 

Jūs, skaitydami šią knygą.
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Tarpkultūriniai eTwinning projektų aspektai
Skyrius 2

Šiame skyriuje Micheline Maurice dalijasi mintimis, kaip vykdant 

eTwinning projektą asmens kultūrinė tapatybė gali padėti gilinti 

tarpusavio supratimą tarp mokytojų ir mokinių. Ji taip pat nagrinėja 

kalbos ir kalbos mokymosi, kaip proceso, vaidmenį projekte. Šiais 

abiem atvejais projekto tema nėra svarbu, procesai gali vykti bet 

kurioje situacijoje, pasinaudojus Jūsų, mokytojai, idėjomis bei 

vaizduote.

Ryšių užmezgimas
Šiandien daug diskutuojama apie naujas metodikas pedagogikoje. Tačiau šiame 

skyriuje pagrindinį dėmesį skirsiu ne projektinio darbo metodikai, o dviem esminiams 

bendradarbiavimo mainų elementams. Kiekvienas bendradarbiavimo projektas 

prasideda nuo ryšių užmezgimo, ir tai ypač būdinga eTwinning, kur mokytojai imasi 

kartu kurti projektą. Šių ryšių užmezgimas vyksta dviem etapais arba procesais:

“ryšiai” žodžių “sieti, jungti” prasme - ryšių tarp žmonių užmezgimas;• 
“ryšiai” žodžių “nustatyti ryšį, suvokti” prasme - reikšmės kūrimas per kalbą.• 

eTwinning projektui būdinga šių dviejų procesų - jungimo ir suvokimo - sąveika, ir tai 

sąlygoja specifi nį bendradarbiavimo metodą, kuris nulemia sėkmę. Pažvelkime į šias 

dvi sąvokas iš arčiau. 

Micheline Maurice
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Jungimas
Bet koks bendradarbiavimas pirmiausia reiškia ryšių užmezgimą jungimo prasme. 

Tačiau eTwinning bendradarbiavimo projektų, siekiančių gilinti žinias, metu vyksta 

ypatingas veiklos procesas, kuris remiasi individualiais ir kartu tarpkultūriniais 

santykiais. Tai tikras iššūkis, kadangi tokie projektai sieja jus kaip asmenis, mokytojus 

ir mokinius. Jūs sudaryti iš įvairių pedagoginių ir emocinių elementų: istorinių, kalbinių, 

meninių, visuomeninių ir kultūrinių, kuriuos galima vadinti jūsų asmeniniu „kultūriniu 

kapitalu“ arba, kitaip tariant, jūsų kultūriniais elementais.

Taigi visi projekte dalyvaujantys žmonės atsineša savo unikalų „kultūrinį kapitalą“, ir 

ryšių, ypač tarpkultūrinių, užmezgimas vyksta dvigubo proceso, kurį aš apibūdinu kaip 

„decentravimą“ ir „centravimą“, metu.

Decentravimo procesas vyksta tuomet, kai sutinkate kitą žmogų su jo kultūri-

niais elementais, kurie jums yra svetimi. Šis procesas nepadės efektyviai gilinti 

žinių ar didinti jūsų kultūrinio kapitalo, jeigu jis nevyks kartu su kitu procesu - 

centravimo procesu.

Centravimo procesas padeda mums suvokti savo pačių kultūrinius elementus, kurie 

yra mūsų „viduje” arba tiek „įkūnyti” mumyse, kad mes jų daugiau nebepastebime, 

todėl laikome juos natūraliais, netgi „normaliais”. Kad pastebėtume, žinotume ir 

atpažintume tuos elementus, būtinas savęs suvokimo procesas. Kad šis procesas 

vyktų sėkmingai, reikia pažiūrėti į save iš šalies, atsiriboti nuo savo kultūrinių elementų 

ir pažvelgti į juos tarsi kito žmogaus akimis. Būtent šitas atsiribojimo procesas leidžia 

mums atpažinti savo kultūrinius elementus.

Projektas, kurio metu užmezgami ryšiai tarp partnerių, gali padėti gilinti žinias, kadangi 

jo metu susitariame dėl veiklos, per kurią du procesai gali būti sujungti į vieną. Jūsų 

partneris, reaguodamas į jūsų idėjas ar pasiūlymus, gali padėti jums pastebėti tam 

tikrus jūsų kultūrinius elementus. Partneriai taip pat padės jums kitaip pažvelgti į 

šiuos elementus, susidomėti jais ir stengtis daugiau apie juos sužinoti. Jūs taip pat 

galite paskatinti savo partnerius domėtis savimi ir savo gimtąja šalimi. Šių mainų metu 

santykiai veda prie žinių perdavimo. 

Kaip pavyzdį panagrinėkime, kas vyko eTwinning projekto, kuriame dalyvavo mokyklos 

iš Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos, metu. Viena iš užduočių rėmėsi Viktoro Hugo 

kūryba. Vienas Jungtinės Karalystės mokinys paklausė mokinio iš Prancūzijos: 

„Girdėjau, kad šie metai Prancūzijoje paskelbti Viktoro Hugo metais. Ką tai 

reiškia?”

Šis klausimas paveikė mokinį iš Prancūzijos: pademonstruotas susidomėjimas Viktoru 

Hugo, kaip priklausančiu prancūzo mokinio kultūriniam kapitalui, sukūrė kitokį ryšį tarp 

mokinio ir šio žymaus žmogaus, nei jo vadovėlis galėjo sukurti. Mokinys iš Prancūzijos 

staiga pajuto, kad jis yra vertinamas dėl to, kad žino apie Viktorą Hugo arba kad turėtų 
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žinoti apie jį, nes, partnerio iš Jungtinės Karalystės nuomone, Viktoras Hugo – tai dalis 

prancūzo mokinio asmenybės. Taigi mokinys iš Prancūzijos suprato, kad Viktoras 

Hugo – tai viena jo kultūrinio kapitalo vertybių, turtas, prie kurio jis gali prisidėti!

Daugiau nieko ir nereikėjo, kad sukeltų mokinių ir mokytojų motyvaciją užbaigti darbą 

apie autorių ir perduoti savo žinias mokiniams iš Jungtinės Karalystės! Prancūzijos 

mokiniai praturtino ne tik savo, bet ir partnerių iš Jungtinės Karalystės kultūrinį kapitalą. 

Jie įgijo taip vadinamo „savarankiško mokymosi” gebėjimų, pasinaudodami vaikino iš 

Jungtinės Karalystės metodu ir pateikdami partneriams naują klausimą: „Pasirodo, 

kad Jane Austen gyveno tavo mieste. Ką gali apie ją papasakoti?” Taip jie sužinojo 

daug apie Austen, Hugo ir savo pačių gebėjimą mokytis.   

Šis procesas gali būti pritaikytas visiems dalykams: vietinei ir šalies istorijai ar 

kasdieninei kultūrai (pvz.: Kaip švenčiamos Kalėdos? Kokia jūsų vardo kilmė? Koks 

mokytojo autoritetas?).

Ši asmens kultūrinio kapitalo sąvoka atveria tiek daug galimybių projektinės veiklos 

temoms, kad tai turėtų būti vienas iš pagrindinių mokymo uždavinių tokiuose 

tarpkultūriniuose projektuose.

Toks ryšių užmezgimo, jungimo prasme, procesas yra pagrindinis visų eTwinning projektų 

bruožas, ir į jį turi būti rimtai atsižvelgiama. Tai - gilesnių santykių užmezgimas, kilimas 

aukščiau paviršutinių paprasčiausių kalbos pratimų ar grynai akademinės prigimties 

informacijos apdorojimo, kur asmens kultūrinis kontekstas lieka neatskleistas. 

Pastarieji metodai atima galimybę taikyti tarpkultūrinį mokymą, kuris gali teikti didžiulį 

pasitenkinimą.

Tačiau nėra paprasta bendradarbiavimo projekte pasiekti šį lygį. Dažnai tai vyksta 

keliais etapais: suvokimo, pakartotinio svarstymo, apmąstymo, akistatos, atsisakymo 

ir konfl ikto. Tarpkultūrinių ryšių gilinimas - tai nelengvas kelias. Būtina žinoti, kaip 

surasti kiekvienam asmeniui vietą projekte, klasėje ir mokykloje ar koledže.

Svarbiausia yra suprasti kaip Jūs, mokytojai, galite padėti mokiniams susirasti savo 

vietą projekte ir užmegzti tarpasmeninius bei tarpkultūrinius santykius. Akivaizdu, kad 

šis supratimas – tai ne paprastas pasakymas mokiniams: „Aš radau jums partnerius ir 

mes ketiname vykdyti eTwinning projektą”. Turėti partnerius – tai dar ne viskas: reikia 

tapti ir būti partneriu. 

Čia aš priartėjau prie antros sąvokos, kurią minėjau pradžioje, - suvokimo, kuris 

glaudžiai susijęs su kalbos mokymusi.
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Suvokimas 
Vienas iš pagrindinių būdų, kaip nesunkiai tapti partneriu, - įgyvendinti suvokimo 

procesą: padėti mokiniams pažinti kalbą, ištirti jos galimybes, funkcijas ir formas.

Reikšmės kūrimas per kalbą yra susijęs su kalbos vartojimu siekiant užmegzti asmeninį 

santykį su realybe. Tai reiškia teikti pirmenybę asmeniniam rašymo stiliui, vartojant 

„aš“ arba „tu“ vietoj akademinio trečio asmens, kuris dažnai dominuoja mokykliniuose 

dalykuose, ypač gamtos mokslų ir istorijos.

Norint padėti mokiniams paaiškinti savo realybę: savo kasdieninio gyvenimo detales 

(kaimynystė, mokykla ir pan.), mokymosi temą (Prancūzijos revoliucija, prancūzų kalbos 

gramatika ir pan.) ar kultūrinį įvykį (šventės, apeigos ir pan.), būtina supažindinti juos 

su rašytinės ir sakytinės kalbos poetine, metaforine ir simboline funkcijomis. Taip pat 

svarbu skatinti mokinius vartoti vaizdus, kurie turi didelę galią jausmų sužadinimui. 

Reikšmės kūrimas taip pat susijęs su kalbos vartojimu siekiant suvokti informaciją 

apie realybę. Ši informacija gali būti surinkta iš įvairių šaltinių: vadovėlių, visuomenės 

informavimo priemonių, interneto, asmeninių kontaktų ir pan. Mokiniai yra skatinami 

vartoti ne asmenį žymintį anglų kalbos įvardį „it” (liet. jis, ji) ir kurti informatyvaus 

rašymo kūrinius, kuriuose kalba vartojama siekiant informuoti, apibūdinti, demonstruoti 

ir įtikinti. Todėl mokiniai turi būti raginami tirti savo šaltinius, kad jie galėtų palyginti 

skirtingą informaciją apie tą patį dalyką ir atpažinti prieštaraujančią informaciją bei 

ugdyti kritinį mąstymą.  

Būtent šis dvejopas ryšio su kalba metodas, taikomas projektuose, suteiks mokiniams 

galimybę rasti savo, kaip individo, vietą ir pradėti žinių bei gebėjimų įgijimo procesą. Jis 

taip padės mokiniams geriau suvokti savo ir partnerių „kultūrinį kapitalą“. Taigi galima 

sakyti, kad šiuolaikinės technologijos su savo galimybe kurti įvairialypius kūrinius teikia 

pirmenybę kūrybai ir bendravimui vartojant įvairias kalbos rūšis visiškai nauju būdu. 

Mes matome tai stebėdami, kaip eTwinning projektų dalyviai vis kūrybingiau naudojasi 

internetinių dienoraščių, vikių ir internetinio publikavimo įrankiais.

Sėkmingas projektas sujungia šiuos du kultūrinio kapitalo ir kalbos elementus, 

kad palaipsniui jūs ir jūsų mokiniai pažintumėte savo partnerius ir save pačius ne 

paviršutiniškai, bet su gilesniu kitų kultūrinio konteksto išmanymu, vertinimu ir 

tolerancija. Taigi jūsų mokiniai ir jų projekto partneriai įgyja tam tikrų žinių, kurios 

suteikia jiems galimybę tapti pasaulio piliečiais plačiąja prasme.
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Projektų idėjos

Christina Crawley

Skyrius 3

Įžanga
Šiame skyriuje siūlome keturis 

kruopščiai atrinktus parengtų projektų rinkinius apie kalbą ir tarpkultūrinį bendravimą. 

Šiuos rinkinius paruošė patyrę eTwinning mokytojai, o jų lygis – nuo lengvo iki 

sudėtingesnio. Taigi ir eTwinning veiklą pradedantys, ir jau patyrę mokytojai ras jų 

poreikius atitinkančių rinkinių. Rinkiniai taip pat pritaikyti tiek pradinei, tiek vidurinei 

pakopai ir suteikia jums galimybę nagrinėti įvairius dalyko aspektus, o paskutinis 

rinkinys „Mokykla turgavietėje” siūlo jūsų mokiniams galimybę patirti, kaip kuriamas 

verslas. Kalbos, verslumas ir tarpkultūriniai santykiai šiame rinkinyje nagrinėjami kitaip, 

nei įprasta mokykloje, ir siūloma daug galimybių autentiškai patirčiai.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad ugdymo turinys ir nacionalinė mokymo situacija skiriasi 

kiekvienoje Europos šalyje. Bendradarbiavimas eTwinning programoje jūsų mokymui 

suteikia atvirumo tarptautinei dimensijai. Šie rinkiniai įkvepia ir gali būti pritaikyti 

dviejų ar daugiau mokyklų poreikiams. Jums, mokytojai, reikia prisitaikyti šias idėjas ir 

suderinti jas su savo partneriais.

Čia pristatomi rinkiniai – tai tik keletas pavyzdžių, atrinktų iš daugybės rinkinių 

eTwinning portale www.etwinning.net. Jie yra sutrumpinti: pateikiama kiekvieno rinkinio 

pagrindinė informacija bei nuoroda į žiniatinklio portale esančius pilnus aprašymus. 

Pilnuose rinkinių aprašymuose rasite nuoseklių nurodymų ir kitų naudingų patarimų.

Projektų rinkiniai – tai tik pavyzdžiai, ir jūs, žinoma, galite juos keisti bei prisitaikyti savo 

situacijai. Tikimės, kad šie rinkiniai suteiks jums įkvėpimo pradėti eTwinning veiklą.
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KAIP PASAKYTI „AČIŪ“?

Lygis lengvas

Dalykai užsienio kalba, kultūrinis sąmoningumas

Amžiaus grupė 9-11 metų  

Trukmė trys mėnesiai

Siūlomi IKT įrankiai skaitmeninis fotoaparatas, pokalbių internetu įranga

Nuoroda į pilną rinkinio  www.etwinning.net/kits/how_to_say_thank_you
aprašymą

Santrauka 

Kultūrų skirtumai – tai ne tik paprasčiausias kalbos klausimas. Žinome, kad netgi 

mokėdami užsienio kalbą galime susidurti su sunkumais, kurie tikrą bendravimą daro 

sudėtingu dėl kultūrų skirtumų. Bendraudami mes ne visada vartojame vien tik žodžius. 

Šypsodamiesi mes galime parodyti, kad mums malonu, o rūsčiai žvelgdami – kad pikta. 

Pakeldami antakius parodome savo nuostabą, o trukteldami pečiais – abejingumą. 

Bet ne visos šios neverbalinės išraiškos priemonės yra universalios. Vienose kultūrose 

galvos linktelėjimas reiškia „ne“, o kitose - „taip“. Į viršų pakelti nykščiai daugelyje 

kultūrų reiškia „viskas gerai“, bet kai kuriose kultūrose tai laikoma įžeidžiančiu gestu. 

Netgi juokas, nors daugumoje kultūrų labai priimtinas, kitose gali būti suprastas kaip 

sutrikimo ženklas. 

Šio rinkinio tikslas – paraginti pradinių klasių mokinius ieškoti kuo daugiau neverbalinio 

bendravimo pavyzdžių klasėje, žaidimų aikštelėje, namie ar kituose šaltiniuose, 

pavyzdžiui, internete. Šiais pavyzdžiais bus naudojamasi atliekant įvairius pratimus 

klasėje ir keičiamasi bei lyginama su kitomis projekte dalyvaujančiomis klasėmis. Vienas 

iš pagrindinių tikslų yra susitarti dėl tarptautiniu mastu priimtinų būdų pasakyti „ačiū“ 

ir „atsiprašau“ bei parodyti kitus svarbius jausmus nevartojant žodžių ir priešingos 

reikšmės!

Uždaviniai 

Mokiniai mokosi:  -  Suvokti bendravimo prigimtį ir tikslios žodžių reikšmės 

supratimo svarbą kalbant su kitų kultūrų žmonėmis. 

 -  Lavinti pastabumą, gebėjimą suprasti informaciją, kultūrų 

skirtumus ir sunkumus, su kuriais susiduria žmonės 

svetimoje aplinkoje. 

 -  Geriau suvokti iššūkius, kuriuos patiria klausos sutrikimų 

turintys žmonės.
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KAIP ČIA PATEKOME? MIGRACIJOS ISTORIJOS

Lygis vidutinis 

Dalykai istorija, kalbos, visuomenės mokslai ir pilietinis ugdymas

Amžiaus grupė 11-15 metų 

Trukmė vieneri mokslo metai

Siūlomi IKT įrankiai skaitmeninis fotoaparatas, pokalbių internetu įranga, 

elektroninis paštas, internetas, žiniatinklio kamera

Nuoroda į pilną rinkinio  www.etwinning.net/kits/how_did_we_get_here 
aprašymą

Santrauka 

Viena populiariausių šiuolaikinės visuomenės pokalbių temų yra migracija. Kai kurie 

žmonės laiko tai visuomenei palankiu reiškiniu, nes pokyčiai praturtina, o kitiems tai – 

dingstis rasistiniams ir kitiems ekstremistiniams konfl iktams. Jauni žmonės susiduria su 

šia tema namie, klausydami radijo, žiūrėdami televizorių ar bendraudami su draugais.   

Gaila, tačiau dažnai per radiją ir televiziją ši tema grindžiama nesusipratimais, klaidinga 

informacija (kartais tyčine) ir faktų stoka. Mokytojams ne visada lengva išsklaidyti 

šiuos mitus, todėl tikimasi, kad šio projekto metu bus sukurta naudingos papildomos 

medžiagos istorijos, visuomenės mokslų ir pilietinio ugdymo dalykų mokymui. 

Projekte kviečiamos dalyvauti klasės iš kelių mokyklų ir kartu studijuoti migracijos 

poveikį. Nagrinėjama, kaip žmonės keliavo ilgus atstumus ar iš vienos vietos į kitą savo 

šalyje dėl įvairių priežasčių. Šis rinkinys suteikia mokiniams galimybę geriau suvokti 

emigracijos/imigracijos priežastis ir jų poveikį visuomenei.

Uždaviniai 

Mokiniai mokosi:  -  Tobulinti tyrimo metodiką ir lavinti bendravimo gebėjimus. 

 -  Užrašyti duomenis ir apibendrinti informaciją užsienio 

kalba.

 -  Ugdyti susidomėjimą istoriniais įvykiais ir visuomeniniais 

reiškiniais. 

 -  Vienodai vertinti abi diskusijų puses ir geriau suprasti bei 

toleruoti imigrantų bendruomenių padėtį.
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SKAITMENINĖS PASAKOS 

Lygis lengvas

Dalykai užsienio kalbos, vaizduojamieji menai, teatras, muzika

Amžiaus grupė pradinės klasės 

Trukmė trys mėnesiai

Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, pokalbiai internetu, forumas, 

skaitmeniniai pristatymai, vaizdo pristatymai, žiniatinklio 

publikacijos

Nuoroda į pilną rinkinio  www.etwinning.net/kits/digital_fairytales 
aprašymą

Santrauka 

Dvi ar daugiau pradinių klasių bendradarbiauja ir pasirinktoms pasakoms kuria 

skaitmeninius pristatymus iš skenuotų mokinių piešinių ar nuotraukų ir garso takelio 

abejomis kalbomis. Užbaigti pristatymai publikuojami internete. Kad patirtis būtų dar 

tikroviškesnė, mokiniai taip pat kuria su pasakomis susijusius objektus, vaidina pasaką 

scenoje ir organizuoja parodą apie projektą.

Kiekvienos klasės mokiniai skaito ir aptaria pasaką savo gimtąja kalba, tuomet pasaka 

padalinama į dvi dalis ir kiekviena klasė iliustruoja tik vieną pasakos dalį. Abiejų klasių 

mokiniai pasirenka sceną, kurią iliustruos, ir pasidalina darbais. Tuomet jie laisvai 

renkasi ir naudojasi įvairiomis technikomis kurdami bei piešdami scenas. 

Kai abi klasės baigia kurti pristatymus, kuriamas garso takelis abejomis kalbomis. 

Tuomet projekto dalyviai klausosi pasakos savo partnerių kalba, lygina bei analizuoja 

kalbas ir aptaria, kaip abi klasės suprato pasakas. Tada galima pradėti kurti pasakos 

pristatymą scenoje.

Uždaviniai  

Mokiniai mokosi:  - Dirbti kartu ir dalintis darbais siekiant bendro tikslo.

 - Ieškoti būdų, kaip kūrybingai kurti, interpretuoti ir rašyti.

 - Apie kitas kultūras ir jų pasakų tradicijas. 

 -  Bendrauti ir diskutuoti su mokiniais iš užsienio šalių gimtąja 

bei užsienio kalba.

Šis rinkinys buvo sukur tas pagal 
apdovanojimą pelniusį eTwinning projektą 
„Gingerbread House” („Meduolių name-
lis“) www.zsomsenie.sk/static/etwinning



Nuotykiai kalboje ir kultūroje

eTwinning

17

MOKYKLA TURGAVIETĖJE 

Lygis vidutinis

Dalykai kalbos, matematika, dailė, geografi ja, ekonomika

Amžiaus grupė pradinė ir vidurinė mokymo pakopos

Trukmė vieneri mokslo metai

Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, internetiniai dienoraščiai ir svetainės, 

vaizdo konferencijos

Nuoroda į pilną rinkinio  www.etwinning.net/kits/marketplace 
aprašymą

Santrauka 

Kurdami savo pačių įmonę, mokiniai mokosi planuoti savo veiklą, pasiskirstyti darbais, 

keistis idėjomis, dirbti komandoje ir vertinti pastangas. Mokiniai, kaip pradedantys 

verslininkai, stengiasi nugalėti sunkumus, kad jų galutinis produktas atitiktų griežtus 

pačių išsikeltus kokybės reikalavimus.

Toks projektas tinka ir jaunesniems, ir vyresniems mokiniams, o jo dalyviai per vienerius 

mokslo metus gali pasiekti įdomių rezultatų. Pirmą pusmetį mokiniai dirba kartu, kuria 

savo įmonę bei pasiskirsto pareigomis. Tuomet įmonės kūrėjai nusprendžia, kokį 

produktą kurs, remdamiesi trimis sąlygomis: produktas turi būti lengvai pagaminamas, 

žemos kainos ir patrauklus vartotojams.

Per metus mokiniai sukuria savo produktus, jų reklaminę medžiagą, nusiunčia 

produktus savo partneriams ir organizuoja baigiamąją turgaus dieną, kuomet jie gali 

eksponuoti ir galiausiai parduoti savo produktus. Tada patys mokiniai nusprendžia, 

kaip kartu panaudoti surinktus pinigus.

Uždaviniai 

Mokiniai mokosi:  -  Kalbėti užsienio kalba profesinėje aplinkoje.

 -  Būti kritiškais, atsakingais piliečiais, gebančiais sąmoningai 

pasirinkti vartotojiškoje visuomenėje.

 -  Skatinti darbą komandoje ir bendradarbiavimą su klasės 

draugais bei partneriais.

 -  Tapti verslininkais ir siekti lyderystės.

 - Keistis patirtimi, papročiais ir tradicijomis.

Šis projekto rinkinys buvo sukur tas 
remiantis Maria Rosario García Zapico 
iš Escuela de Entralgo (Colegio Rural 
agrupado Alto Nalón) Lavina miesto, 
Ispanijos idėja. 





Klausimai mokytojams

eTwinning projektai, kuriuose 

dalyvauja klasės iš skirtingų kul-

tūrų, gali kelti iššūkių. Su kokiais pagrin-

diniais iššūkiais jūs susidūrėte ir kaip juos 

nugalėjote?

Ar remdamiesi savo patirtimi 
galėtumėte pasakyti, kad jūsų 

projektas padėjo mokiniams lavinti ge-
bėjimus, reikalingus realiam gyvenimui ir 
bendravimui su kitų kultūrų atstovais?

Kaip eTwinning projekto metu la-
vinti gebėjimai, nagrinėtos sąvo-

kos bei idėjos atitiko jūsų ugdymo turinio 
reikalavimus? 

Ar manote, kad projektas pakeitė 
jūsų požiūrį į mokymo metodus ir 

IKT taikymą ugdymo procese?

Ką, apmąstę projekto metu kilu-
sius iššūkius bei pasiekimus, pa-

tartumėte savo kolegoms mokytojams, 
kad paskatintumėte juos dalyvauti eTwin-
ning projektuose?
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Projektų pavyzdžiai ir interviu su mokytojais

Redagavo Christina Crawley, Paul Gerhard, Anne Gilleran ir Alexa Joyce

Skyrius 4

Šiame skyriuje jūs rasite projektų pavyzdžių ir interviu su mokytojais. 

Kiekvienam mokytojui buvo pateikti tie patys klausimai. Atlenkite 

18-ą puslapį ir laikykite jį atverstą skaitydami kiekvieną interviu, kad 

matytumėte klausimus.

Partneriai Anna Simoni, Terézváros 
Önkormányzat “Fasori 
Kicsinyek” Óvodája, Vengrija  
Evgenia Tzvetnova, 
Kindergarten 25 “Brothers 
Grim”, Bulgarija  
Manuela Valecz, Kindergarten 
Launegg, Austrija  
Snieguolė Mažeikienė, 
‘Ąžuoliuko’ darželis-mokykla, 
Lietuva  
Veneta Butshukova, 
Kindergarten 32 “drugba”, 
Bulgarija 

Mokinių amžius 3 – 6 metų 
Trukmė dveji metai
Temos kalba, tradicijos, valgio gaminimas, aritmetika, muzika, šokis, drama, 

dailė, kelionės
Kalbos vokiečių ir anglų 
Įrankiai elektroninis paštas, PowerPoint, garso ir vaizdo pristatymai, 

internetiniai dienoraščiai, telefonas, paštas
Nuoroda www.lannach.at/kindergarten

www.kindergartenlaunegg.blogspot.com

C.N.C.T. Children Need 
Culture and Traditions Kalbos
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Šis projektas prasidėjo nuo paprastos idėjos: mokyklos susitarė tuo pačiu metu mokyti 

savo mokinius abėcėlės ir skaičių nuo 1 iki 10. Visa medžiaga vėliau buvo pristatyta 

nuotraukomis ir aprašymais kiekviena kalba projekto svetainėje. Kadangi pradžia buvo 

sėkminga, projektas buvo tęsiamas toliau ir vykdoma įvairi veikla, pavyzdžiui, apie 

tradicinį valgio gaminimą ir šventes. Mokiniai (ir jų tėveliai!) susipažino su savo partneriais 

ir jų tradicijomis bei gyvenimo būdu. Kad bendradarbiavimas būtų glaudesnis, buvo 

keičiamasi pedagogine informacija: mokymo uždaviniais, pristatymais, vaizdo ir 

muzikos failais, nuotraukomis, knygomis, patirtimi ir kita.

Tikslai
Skatinti norą keistis tarptautiniais švietimo standartais.• 
Susipažinti su skirtingomis šalimis, jų papročiais ir gyvenimo būdu.• 
Kovoti su išankstiniais nusistatymais ir baimėmis, kurios gali kilti vaikams.• 
Informuoti bendruomenę apie projekto veiklą laikraščių straipsniuose.• 
Skatinti dalyvauti kitas šalis ir institucijas.• 
Aptarti skirtumus ir ieškoti panašumų.• 

Pedagoginė vertė
Projektas padeda vaikams suvokti, kad jie gyvena daugiakultūrėje Europoje ir skatina 

jų domėjimąsi naujais dalykais. Vaikai taip pat mokosi vertinti kitas kultūras, tradicijas 

ir žmones. Vaikai, tėvai ir partneriai skatinami pritarti šioms idėjoms. Projektas suteikia 

jauniems europiečiams galimybę augti kartu ir jautriai bei pagarbiai suprasti vienas 

kitą.

Poveikis 
Mokiniai kūrė projekto dvasią - vadovai tik palaikė juos. Mokyklos ir aplinkinė 

bendruomenė taip pat greitai tapo projekto dalimi. Straipsniai laikraščiuose, lankstinukai 

ir informacinės dienos užtikrino nuolatinį informavimą apie projektą. Be to, buvo 

organizuojami susitikimai su tėvais, bendruomene ir  švietimo ministerijos atstovais. 

Mokytojai ir mokiniai galėjo tobulinti savo kompiuterinio raštingumo gebėjimus. Tai 

buvo tikra mokymosi dirbant patirtis. 

Patarimai
Susidarykite projekto tvarkaraštį, kad projekto veikla būtų vykdoma atvirai ir lanksčiai. 

Mokytojų ir vadovų entuziazmas bei noras kiekviename projekto etape yra būtinybė.
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Interviu su Manuela Valecz ir Irene Steinbauer

Vienas iš pagrindinių iššūkių, žinoma, buvo kompiuterinio raštingumo gebėjimų 

tobulinimas. Reguliariai keisdamiesi informacija internetu, mes buvome priversti 

neatsilikti nuo naujovių. Laimei, mums taip pat padėjo mūsų projekto partneriai.

Mokiniai geriau susipažino su partnerių šalimis, kadangi mes bendravome beveik 

kiekvieną dieną. Jie atrado skirtumų ir panašumų tarp šalių. Taip jie galėjo gilinti savo 

suvokimą be išankstinių nusistatymų ir stereotipų įtakos.

Pagrindinis mūsų ugdymo programos reikalavimas yra atviro darželio idėja. Tai 

reiškia, kad vaikų ir vadovų bendravimas ir tarpusavio santykiai yra geri, o vaikai 

jaučiasi gerbiami gyvendami kartu - šia patirtimi jie vėliau vadovaujasi ir bendraudami su kitų 

Europos mokyklų mokiniais.

Dar prieš pradedant projektą mūsų mokykloje visada buvo reikalaujama naudotis 

kompiuteriais ugdymo procese, tačiau pradėjus projektą tai tapo dar svarbiau. 

Stebėdami ir lygindami tradicijas ir gyvenimo būdą, mes taip pat geriau susipažinome su savo 

pačių kilme ir tradicijomis. 

Pačioje projekto pradžioje svarbu rasti patikimus partnerius, norinčius naudotis 

bendrais įrankiais. Visi partneriai turėtų turėti lankstų požiūrį į projektą ir norą vykdyti 

veiklą, o kai kuriais atvejais skirti laiko projektinei veiklai ir po darbo valandų.

1
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Partneriai Lieven Van Parys, Primary school Sint-Amandus, Belgija
Viljenka Savli, Osnovna Sola Solkan, Slovėnija
Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gymnasium, Estija
Alexandra Pilková, ZŠ A. Stodolu, Martin, Slovakija
Margit Horváth, Kalocsai Belvárosi-Dunaszentbenedeki 
Általános Iskola és Óvoda, Vengrija
Erika Raffai, Jerney János, Vengrija
Mela Rodr guez, CEIP Vidal Portela, Ispanija
Belen Junquera, CEIP Sestelo-Baión, Ispanija

Mokinių amžius 4 – 12 metų 
Trukmė treji metai (2006-2008)
Temos emocinis vystimasis
Kalbos universali kalba: piešiniai ir simboliai
Įrankiai „Tux Paint” piešimo programa
Nuoroda www.sip.be/stamand/feelings/kidshandinhand.htm

http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=8951
www2.arnes.si/~osngso3s/project_handinhand/solkan_handinhand.htm
www.zastodolamt.edu.sk/hand/

Šis projektas padėjo sukurti mokiniams mokymosi aplinką, kurioje jie galėtų lavinti 

savo bendravimo ir darbo komandoje gebėjimus. Naudodamiesi paprasta mokykloje 

sukurta internetine eskizų piešimo programa „wiggly eyes“ („judančios akys“) ir 

vaikams skirta atviro kodo piešimo programa „Tux Paint“, vaikai galėjo lavinti savo 

kūrybiškumą ir vaizduotę. Kaip galutinis projekto rezultatas buvo sukurtas tarptautinis 

kortų žaidimas „Parodyk savo jausmus, neslėpk jų!“. Vėliau žaidimas tapo patraukliu 

žaidimo ir mokymosi įrankiu emocinio vystimosi srityje.

Tikslai
Emocinis vaiko vystimasis – vienas svarbiausių švietimo įsipareigojimų. Turint tai 

omenyje, projekto pagrindinis tikslas buvo „leisti vaikams išreikšti savo jausmus 

saugioje ir vaikui palankioje aplinkoje kartu su draugais iš viso pasaulio“.

Kids H@nd in H@nd

2008 metų eTwinning Apdovanojimų antros vietos laimėtojas

Tarpdalykiniai 
ryšiai
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Pedagoginė vertė
Projektas skatina taikyti naujas technologijas švietimo ir kultūrinio vystimosi srityse. 

Jis suteikia mokykloms galimybę lengvai taikyti IKT pamokose. Vaikų sukurtas kortų 

žaidimas dabar yra svarbi metodinė priemonė, kurią kiekvienas gali parsisiųsti, 

atsispausdinti ir ja naudotis.

Poveikis
Pats svarbiausias rezultatas buvo komandinio darbo organizavimas su vaikais iš viso 

pasaulio, bendravimas vartojant „nesudėtingą“ universalią kalbą. Internetas tapo 

„lankymosi“ vieta jaunesniems mokiniams.

Patarimai
Projekto partneriai kartu vykdydami projektą laikėsi trijų pagrindinių taisyklių: 

(1) paprastumo, (2) naudojimosi universalia kalba (pvz., simboliais ir menu) ir (3) 

naudojimosi universalia tema.

Interviu su Lieven Van Parys, projekto koordinatoriumi

Pagrindinis iššūkis buvo bendravimas! Netgi labai maži vaikai (4-12 metų amžiaus) 

gali naudotis IKT ir bendrauti internetu vienas su kitu kūrybingai ir prasmingai 

naudodamiesi universalia vaizdų kalba.

Bendraudami su vaikais iš kitų šalių ir kultūrų, mokiniai suvokia, kad jie visi yra 

lygūs bet kiekvienas turi savo jausmų ir minčių. Tai gali būti paprasčiausiu taikos ir 

supratimo pagrindu.

IKT ir jausmai - nepaprastas derinys. Galutinis vaikų vaizduotės ir kūrybos rezultatas – 

kortų žaidimas padarytas iš jų pačių rankų antspaudų – buvo daugiau nei tik piešinių 

rinkinys. Tai buvo vaikų slapčiausių jausmų išraiška. 

Man teko vykdyti jau daugiau nei 20 eTwinning projektų ir kiekvieną kartą mane 

stebina vaikų iš visos Europos ir pasaulio kūrybiškumas. Niekada nesakykite: „Tai 

neįmanoma” ar „Tai bus per sunku”. Taikant  IKT ir dalyvaujant eTwinning, ugdymo riba - 

virtualus dangus. 

Aš manau, dirbant su mažais vaikais svarbiausia yra paprastumas ir neverbalinis 

bendravimas naudojantis piešiniais ir simboliais. Taip pat yra svarbu rasti temą, kuri 

būtų visuotinai suprantama. Ir, kaip aš visada sakau,: „eTwinning - tai pergalė!”

1
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Šio projekto metu mokytojai prižiūri vaikus, kai jie kartu tyrinėja, žaidžia žaidimus 

ir atlieka eksperimentus bei analizuoja rezultatus. Temos integruotos į kiekvienos 

dalyvaujančios klasės ugdymo planą, organizuojant kūrybinius projektus, mokslinius 

eksperimentus, gamtos studijas, fi zinio lavinimo užsiėmimus, kalbos projektus ir 

Partneriai Margaret Hay, Cauldeen 
Primary School, 
Jungtinė Karalystė  
Alena Průchová, Křesťanská 
mateřská škola Horažďovice, , 
Čekijos Respublika 
Ewa Kurzak, 
Przedszkole PubL. Nr 5, 
GLOGOW / Kindergarten 
No5 / Poland, Lenkija  
Jitka Rehakova, Mateřská 
škola, Čekijos Respublika  
Jūratė Stakeliūnienė, Kauno 
lopšelis-darželis “Giliukas”, 
Lietuva  
Mihaela Nita, Kindergarten 43, 
Rumunija
Marianne Schembri, Dun Guzepp 
Zerafa, Fgura Primary A School, Malta  
Maria Piedad Avello, Escuela Infantil Gloria Fuertes, Ispanija 
Owain Richards, Cliff Lane Primary School, Jungtinė Karalystė  

Mokinių amžius 3 – 6 metų 
Trukmė dveji metai ir daugiau
Temos tarpdalykiniai ryšiai, aplinka, matematika ir gamtos mokslai, informatika
Kalba anglų 
Įrankiai skaitmeninės nuotraukos, vaizdo įrašai, PowerPoint, elektroninis 

paštas, internetiniai dienoraščiai
Nuoroda http://webnews.textalk.com/en/view.php?id=8842 

http://littleexplorers.blogspot.com 
http://humanapartofnatureclimate.blogspot.com/ 
http://my.twinspace.etwinning.net/lex?l=en 

Little Explorers : look - think - 
talk - imagine - realize

Gamtos 
mokslai
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mokant rimavimo ar matematinių sąvokų. Buvo taikomi įvairūs mokymo metodai, o 

vaikai mokėsi dalyvaudami organizuotoje veikloje ir laisvai žaisdami. 

Tikslai
 Lavinti kūrybinį mąstymą sprendžiant problemas naudojantis įvairiais informacijos • 
šaltiniais.

 Lavinti bendravimo gebėjimus diskutuojant ir pagrindžiant savo nuomonę • 
komandoje.

Įtaigiai supažindinti vaikus su mokslinių tyrimų bei vaizduotės pasauliu.• 
Leisti vaikams patiems kurti savo matematinius žaidimus.• 
Gilinti mokytojų kompetencijas ir žinias apie IKT įrankius švietime.• 
Skatinti dalyvaujančias mokyklas kurti gausius mokymo išteklius.• 

Pedagoginė vertė
Kadangi žaidimai yra sudėtinė darželių-mokyklų pedagoginės praktikos dalis, projektas 

formuoja teigiamą požiūrį į skirtingus žaidimo būdus kiekvienoje šalyje. Internete 

publikuojamuose ištekliuose rasite pedagoginio įkvėpimo ir pavyzdžių, kuriais gali 

naudotis daugelis partnerių. Žaidimais siekiama skatinti vaikus atsakingai dirbti 

virtualiose klasėse, tikintis, kad ši ankstyva patirtis vėliau padės lavinti kompiuterinio 

raštingumo gebėjimus ir skatinti susidomėjimą internetu, kaip svarbiu informacijos 

paieškos ir bendravimo įrankiu.

Poveikis 
Vaikams buvo labai smagu dalyvauti šiame projekte. Jie lavino darbo komandoje 

ir techninius gebėjimus bei kėlė savo mokymosi motyvaciją. Vaikai susidūrė su 

užsienio kalbomis, ypač anglų, kadangi tai buvo bendrai vartojama kalba, ir apskritai 

jie demonstravo aukštesnę pažinimo motyvaciją. Kalbant apie mokytojus, gerosios 

pedagoginės patirties pavyzdžiai kėlė jų pačių motyvaciją, ypač mokytis užsienio 

kalbų.

Patarimai 
Kad įgytumėte patirties, geriausia yra pradėti nuo trumpo projekto. Kad projektas 

būtų sėkmingas,  svarbiausia yra tikslus tvarkaraštis, kada turi būti atliktos užduotys. 

Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad partneriai yra iš skirtingų šalių, todėl jų švietimo 

prioritetai gali skirtis arba jų veiklą riboti gali mokslo metų tvarkaraštis. Dalyvauti 

projekte yra žymiai lengviau, jei dalyviams suteikiama laisvė patiems nuspręsti, kada 

atlikti užduotis. 
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Interviu su Ewa Kurzak ir Marianne Schembri

Naudodamiesi internetu mūsų mokiniai tiesiogine prasme atvėrė mūsų mokyklos 

duris. Didžiausias iššūkis buvo supažindinti labai mažus vaikus su matematikos ir 

gamtos mokslų sąvokomis, tačiau atlikdami užduotis, jie mokėsi kelti hipotezes, daryti išvadas, 

mąstyti remiantis savo patirtimi ir galiausiai savarankiškai pradėti klausinėti  „kodėl“ ir „kaip“. 

Tai tikrai pažadino jų smalsumą ir susidomėjimą.

Vaikai turi didesnes galimybes lavinti savo gebėjimus bendrauti užsienio kalba ir 

naudotis naujomis technologijomis, jeigu tai pradedama ankstyvoje pakopoje. 

Vaikai pastebi panašumus ir naudojasi teigiamais ir draugiškais pavyzdžiais mokydamiesi. Be 

to, jie taip pat mokosi lengvai naudotis IKT. Atliekamos veiklos temos ir būdai apima ne tik 

visas vaiko veiklos sritis, bet ir vaiko suvokimo lygį. Visos užduotys skirtos integruotam vaiko 

ugdymui. Be to, visą veiklą rimtai palaikė tėvai, kurie sekė projekto eigą internete.

Žaidimai yra sudėtinė projekto dalis, nes vaikai kuria stalo žaidimus, dėliones iš 

skaitmeninių nuotraukų, fi lmus, interviu ir elektroninius atvirukus. Jie taip pat 

savarankiškai kuria matavimo įrankius ir modelius (pvz.: saulės laikrodžius, kompasus, 

termometrus ir pan.). Jie diskutuoja, tariasi, samprotauja, daro sprendimus, kuria minčių 

žemėlapius, organizuoja bei paruošia kambarius vaidinimams ir aprašo savo veiklą. 

Taip, kadangi mes dalyvaujame eTwinning nuo pat programos pradžios. Projektinė 

veikla įtikino mus, kad IKT taikymas labai mažų vaikų ugdyme yra įmanomas ir netgi 

būtinas. Be to, tai lavina ne tik vaikų bet ir mokytojų, dirbančių su jais, gebėjimus. 

eTwinning projektinė veikla yra labai maloni, kada visi projekto partneriai dirba su 

vienodu atsidavimu, keičiasi ir publikuoja visą medžiagą. Dirbant su vaikais ir siekiant 

rezultatų svarbu ieškoti, susipažinti ir naudotis nemokamais įrankiais, kadangi ne visi partneriai 

gali naudotis profesionalia ir kartu brangia programine įranga bei įrankiais. Taip pat svarbu 

pristatyti projektą visuomenės informavimo priemonėse ir publikuoti rezultatus internete.
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Partneriai Sue Burgon, Backworth 
Park Primary School, 
Jungtinė Karalystė
Aurora Gay, CEIP Virxe 
da Luz, Ispanija  

Mokinių amžius 10 – 11 metų 
Trukmė trys mėnesiai  
Temos tarpdalykiniai ryšiai, 

Europa, kultūra, 
tradicijos

Kalbos anglų, ispanų 
Įrankiai TwinSpace, internetas, elektroninis paštas, 

dokumentai, skaitmeninės nuotraukos, garso įrašai
Nuoroda www.northtynesideict.org.uk/item.asp?CID=46565

Mums buvo labai malonu, kad eTwinning portale buvome pakviesti kartu su mokykla iš 

Galisijos, šiaurės Ispanijos vykdyti bendradarbiavimo projektą, kurti bendrą kalendorių 

ir kartu susirasti naujų draugų. Tai mums suteikė galimybę bendrauti saugioje 

svetainėje ir naudotis skelbimų lenta, elektroniniu paštu, forumu ir t.t. Mes taip pat 

galėjome siųsti ir dalintis nuotraukomis ir vaikų darbais naudodamiesi portalu. Portalas 

buvo ir pagrindine bendravimo, ir centrine informacijos saugojimo vieta, kurioje mes 

galėjome laikyti, o paskui susirasti medžiagą ir kurti individualius kalendorius iš abiejų 

mokyklų darbų.

Pedagoginė vertė 
Vaikams reikėjo įvairių gebėjimų dalyvaujant daugialypiame, su įvairiomis užduotimis, 

daugelio etapų projekte, kurio metu reikėjo priimti sprendimus, dirbti kartu ir vykdyti 

veiklą aplinkoje, labiau panašioje į tikrą darbo vietą, negu į tradicinę klasę. Buvo 

dalijamasi patirtimi ir gebėjimais, kai reikėjo, keičiamasi nuomonėmis ir siekiama 

bendro susitarimo. Vaikai taip pat susipažino su autorių teisėmis ir elektroninio 

saugumo problemomis dėl vaizdų ir tekstų internete. 

My town, your town.
Our lives in a Calendar

2008 metų eTwinning Apdovanojimų nugalėtojas

Tarpdalykiniai 
ryšiai
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Poveikis 
Vaikai buvo nustebę ir sužavėti, kai sužinojo, kad jie turi daug bendrų dalykų: naminius 

gyvūnėlius, draugus, šeimą, pomėgius ir kita. Kita vertus, šiek tiek skyrėsi jų požiūriai, 

pavyzdžiui, į maistą. Vaikai patys nusprendė, koks bus kalendoriaus puslapių dizainas, ir 

kritiškai vertino vieni kitų darbus prieš užbaigiant juos. Kiekviena mokykla, naudodamasi 

savo šalies medžiaga, sukūrė savo kalendoriaus versiją ir ją atsispausdino. Projektas 

suteikė vaikams daugiau patirties, negu tikėjomės, ir dabar mes turime pasitikėjimo ir 

įgūdžių toliau gilinti savo vaikų patirtį ir vykdyti veiklą platesniu pasauliniu mastu. 

Patarimai
Įvertinkite, kiek laiko galite skirti, ir atminkite, kad mokslo metai skiriasi kiekvienoje 

šalyje. Atkreipkite dėmesį į skirtingus IKT gebėjimus ir būkite pasirengę atlikti kai 

kuriuos darbų siuntimus iš namų.

Interviu su mokytojomis:  Sue Burgon ir Aurora Gay

Didžiausias iššūkis man buvo pradėti ir nugalėti pradinį nenorą! Aš maniau, kad 

bus sunku, turint omenyje ir taip per daug užimtą tvarkaraštį, tačiau dalyvaudami 

eTwinning veikloje vis geriau supratome, kad daugumą ugdymo plano sričių galime nagrinėti 

realiame ir įdomiame kontekste. Kitas iššūkis buvo mano pasitikėjimo naudojantis TwinSpace 

stoka. Pirmiausia beveik visus siuntimo ir bendravimo su Ispanijos mokykla darbus už mane 

atlikdavo mano IT patarėjas, bet po truputį augo ir mano pasitikėjimas. Kalendorius baigėme 

kurti prieš prasidedant vasaros atostogoms, bet poveikis mokinimas, jų pasitenkinimas ir 

entuziazmas dirbti išliko iki kitų mokslo metų. Mokiniai buvo laimingi dirbdami savarankiškai 

ir kūrė idėjas, pavyzdžiui, apie vaizdo pristatymų kūrimą, net priešpiečių metu.  

Sue Burgon, JK

Žinoma! Kultūriniai mainai mums naudingi, nes keisdamiesi informacija, mes taip 

pat stipriname savo pačių identitetą. Be abejo, taip pat buvo naudinga suvokti savo 

paveldo vertę ir gerbti kitų - taip mes priėjome išvados, kad skirtumai yra labiau privalumas, 

nei problema. 

Aurora Gay, Ispanija

1
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Projektas gana natūraliai atitiko ugdymo turinio reikalavimus. Buvo lavinami įvairūs 

raštingumo gebėjimai: kalbėjimo ir klausymo, aptariant idėjas ir kuriant garso bei 

vaizdo įrašus; skaitymo ir rašymo, atliekant tyrimus ir kuriant bei redaguojant medžiagą; dailės 

ir dizaino, kuriant kalendorius ir brošiūras; geografi jos ir istorijos, mokantis apie vietinius 

regionus ir pan.

Sue Burgon, JK

Kadangi aš esu atsakinga už IKT ir anglų kalbą, pagrindiniai uždaviniai buvo siekti 

bendravimo anglų kalba kompetencijos ir tobulinti naujų technologijų taikymą. 

Projektas suteikė mums galimybę dirbti su realia medžiaga, o mokiniai buvo aktyvesni: jie 

klausėsi ne vien tik kompaktinio disko - jie klausėsi savo draugų. Medžiagą skaitymui parašė 

Anglijos mokiniai, kurie papasakojo mums apie savo šeimų gyvenimą, jų pomėgius, mokyklinę 

veiklą, jų miestų istoriją ir t.t. Jie padėjo vieni kitiems ir netgi įtraukė į veiklą savo tėvus ir 

miesto merą!

Aurora Gay, Ispanija

eTwinning turėjo didžiulį poveikį IKT taikymui mokykloje. Mes jau laikėme IKT galingu 

įrankiu, bet projektas padėjo mums pamatyti žymiai didesnes galimybes. Mokinių 

išklausymas ir supažindinimas su darbo tikslais didino jų pasitenkinimą ir motyvaciją. 

Svarbiausia, kad projekte galėjo dalyvauti visi, ir kiekvienas mokinys galėjo prisidėti prie jo 

įgyvendinimo.  

Sue Burgon, JK

Aš visada buvau už IKT, tačiau projektas leido man ne tik sustiprinti savo įsitikinimus, 

bet ir bendrauti su kitais profesionalais, dalintis patirtimi ir mokytis naujų būdų bei 

metodų, kurie padarė įtaką mano mokymo metodikai.  

Aurora Gay, Ispanija

Ir mokiniams, ir mokytojams įdomu naudotis  eTwinning kaip mokymo įrankiu. Imkitės 

veiklos – tai smagu! Sue Burgon,  

Sue Burgon, JK 

Negalvokite dukart – pradėkite tuoj pat, nes aš užtikrinu jus, kad mokiniams tai patiks 

ir bus labai naudinga. Vienintelis trūkumas yra laikas, kurį reikia skirti projektui, 

nes pradedama nuo paprastos veiklos, o paskui mokiniai prašo daugiau. Patirtis buvo tikrai 

teigiama: mokiniams patinka mokytis ir jų motyvacija yra aukštesnė. Vykdant šitokį projektą 

kultūrų įvairovė, bendradarbiavimas, pagarba ir tolerancija tapo realybe.  

Aurora Gay, Ispanija
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Partneriai Nadezda Kadlecova, 
Gymnasium Ceska Lipa, 
Čekijos Respublika  
Eleni Kostopoulou, 
Kavasila High School, Graikija  

Mokinių amžius 13 – 15 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Temos muzika, anglų kalba, dailė, 

geografi ja, istorija, IKT
Kalbos anglų, čekų, graikų
Įrankiai TwinSpace, skaitmeninės 

nuotraukos, pokalbiai internetu, garso 
ir vaizdo konferencijos, internetiniai 
dienoraščiai, elektroninis paštas

Nuoroda http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=9069
http://musichelpsuslive.blogspot.com
http://et-friendship.blogspot.com

Tai bendradarbiavimo projektas apie muziką. Šią temą pasirinkome todėl, kad muzika 

padeda žmonėms būti energingesniems, pažinti vieniems kitus ir užmegzti ryšius 

su kitomis Europos kultūromis bei tradicijomis linksmu ir maloniu būdu. Pirmiausia 

mokiniai susipažįsta elektroniniu paštu, o vėliau pristato savo šalies liaudies dainas. 

Anglų kalbos pamokų metu jie verčia dainas ir siunčia abi versijas; dailės pamokose 

jie iliustruoja dainas ir skenuotus piešinius siunčia į TwinSpace; muzikos pamokų metu 

jie rašo dainų žodžius, mokosi dainų, kuria garso failus ir siunčia visą medžiagą savo 

partneriams. 

Tikslai 
Įdomiai mokytis muzikos, anglų kalbos, dailės ir IKT. • 
Suprasti skirtingas kultūras ir kultūrinius skirtumus. • 
Puoselėti visuomeninius santykius.• 
Nagrinėti etninę kilmę• 

Music Helps Us Live Tarpdalykiniai 
ryšiai
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Pedagoginė vertė  
Projekto pedagoginis turinys buvo nepaprastai vertingas. Projektas suteikė mokiniams 

unikalią galimybę dalyvauti veikloje pagal savo talentus: vieni gerai dainuoja, kitiems 

gerai sekasi piešti, kalbėti užsienio kalba, atlikti smulkius darbelius kompiuteriu, 

fotografuoti skaitmenines nuotraukas ir t.t. Kiekvienas turėjo galimybę pademonstruoti 

savo gebėjimus  ir toliau juos stiprinti bei lavinti. Mokytojai dalijosi pedagoginėmis 

idėjomis, metodais bei vertybėmis ir stengėsi priderinti prie temos vienas kito ugdymo 

turinį. Apskritai tai buvo labai motyvuojantis projektas, kuris padėjo užmegzti santykius 

tarp partnerių, dirbančių komandoje, kad įgytų žinių.

Poveikis 
Projekto poveikis buvo didžiulis. Savo pamokoms mokytojai suteikė europinės 

dimensijos, ir jos tapo patrauklesnės. Mokiniai suprato, kad liaudies dainos yra 

nuostabios, ir mes turime jas išsaugoti ateities kartoms. Projektas pagerino mokinių 

darbo grupėse kompetencijas ir padėjo jiems mokytis gerbti vienas kitą bei pripažinti 

faktą, kad mes visi esame skirtingi. Mokyklos personalas susipažino su kitomis švietimo 

sistemomis, mąstymo būdais ir pritaikė juos savo ugdymo veikloje. Visa mokyklos ir 

vietinė bendruomenės dabar yra atviresnės Europos problemoms, o susidomėjimas 

Europa ir jos žmonėmis išaugo.

Patarimai 
Nebijokite būti novatoriais. Išbandykite naujus mokymo metodus, kad jūsų pamokos 

taptų kupinos gaivumo ir energijos kaip vaikai, kuriuos mokote. Būkite kūrybingi ir 

džiaukitės mokymu. Naudingi rezultatai greitai tampa akivaizdūs. 

Interviu su mokytoja: Eleni Kostopoulou

Buvo daug iššūkių, pavyzdžiui: suartinti dvi skirtingas kultūras ir atrasti skirtumus 

bei panašumus. Bet, mano nuomone, pagrindinis iššūkis buvo įsisavinti novatorišką 

mokymosi metodą, pasidalinti juo su kolega iš kitos Europos šalies ir supažindinti savo 

mokinius su Europos kultūromis kartu lavinant mokinių techninius gebėjimus. 

Žinoma, mūsų projektas padėjo mokiniams lavinti gyvenimui ir bendravimui su kitų 

kultūrų atstovais svarbius gebėjimus. Tai reikalavo kiekvieno mokinio dalyvavimo 

projekte visuose veiklos etapuose. Jie mokėsi bendrauti visuomeniškai ir asmeniškai, priimti 

sprendimus, vertinti medžiagą, tartis, priimti kitų mąstymo būdą, tradicijas ir vertinti jų 

kultūrą.

1
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3 Kaip jau minėjome anksčiau, nebuvo sunku integruoti eTwinning projektą į ugdymo 

turinį, ypač muzikos, dailės ir anglų kalbos pamokas bei informacinių technologijų 

užsiėmimus, kurių metu mokiniai tobulino savo gebėjimus naudotis naujomis technologijomis. 

Kadangi visas projektas buvo puikiai integruotas į ugdymo turinį, pamokos tapo labai smagios 

ir mokytojams, ir mokiniams.

Projektas visiškai pakeitė mūsų požiūrį į savo mokymo metodus. Mes supratome, 

kad atsisakius tradicinio mokymo metodo ir taikant novatoriškus mokymo metodus, 

pavyzdžiui, naudojantis IKT, mūsų pamokos tampa labai įdomios. Langas į tikrą gyvenimą, kurį 

atverti mūsų mokiniams padėjo eTwinning projektas, yra labai vertingas. Mokiniams patinka 

dirbti realioje aplinkoje su kitais vaikais iš Europos šalių. Mokiniams tai įdomu ir jie ne tik nori 

įgyti žinių, bet ir patys to siekia. 

Aš nuoširdžiai rekomenduoju mokytojams nedvejoti ir dalyvauti patiems bei įtraukti 

savo mokinius ir netgi kitus kolegas į eTwinning projektinę veiklą, kuri yra naujas 

progresyvus būdas skatinti konstruktyvųjį mokymą. Jie turi būti pasiruošę įsisavinti švietimo 

naujoves, pradėti bendradarbiavimo projektus ir atverti mokiniams naujas mokymosi galimybes. 

Įspūdžiai ir idėjos, pasidalintos su kitais mokytojais, kuria stiprius ryšius tarp Europos tautų. 

4
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Partneriai  Ellen Huybrechts, Irène 
Indemans, Middenschool 
H. Hart, Belgija 
Marie-Christine Gerard, 
Collège Jean de la Bruyère, 
Tours, Prancūzija 
Rasa Pliniene, Kairių 
pagrindinė mokykla, Šiauliai 
Lietuva 

Mokinių amžius 12 – 13 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Temos aplinkos studijos, istorija, tradicijos, 

užsienio kalbos, tarpdalykiniai ryšiai
Kalba anglų
Įrankiai pokalbiai internetu, forumas, PowerPoint, vaizdo įrašai, skaitmeninės 

nuotraukos, elektroninis paštas
Nuoroda Daugiau informacijos rasite www.etwinning.net 

Mes norėjome palyginti jaunimo gyvenimo būdą dabar ir prieš 50 metų. Pagrindinį 

dėmesį skyrėme darniai plėtrai, aplinkai ir sveikatai. Vaikai dirbo su vyresnio amžiaus 

žmonėmis ir rinko jų patyrimus. Mes nagrinėjome ir lyginome informaciją šiomis 

temomis:  

Elektroninis partneris ir aš: prisistatymo atvirukas ir laiškas. • 
Mano šeima: šeimos medis ir „sveikas gimtadienis”.• 
 Mano namai: mano namas ir energiją tausojantis namas / mano mokyklinis • 
gyvenimas: mokyklos ritmas 

 „Natūrali mokykla” / mano laisvalaikis: mano laisvalaikio veikla ir sveika bei energiją • 
tausojanti laisvalaikio veikla.

Tikslai
Tarpdalykiniai uždaviniai: aplinkosaugos bei sveikos gyvensenos ugdymas ir socialiniai 

gebėjimai.

e-Bridging past and present Tarpdalykiniai 
ryšiai
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Pedagoginė vertė
Mokiniai kūrė „gyvenimo patirties knygą” lygindami savo gyvenimo būdą su vyresnių 

žmonių ir partnerių iš Lietuvos ir Belgijos.

Poveikis 
Projektas gilino mokinių suvokimą apie aplinkosaugos problemas, Europos pilietybę ir 

vertybes. Darbas grupėse padėjo stiprinti ryšius tarp kartų.

Patarimai
„Mąstyk plačiai, pradėk paprastai“ - jeigu jūs su nauja grupe mokinių pradėsite naują 

temą, kuri tęsis vienerius mokslo metus, tai garantuos jums sėkmę! Bendravimas su 

vyresniu elektroniniu partneriu ir jo/jos „gyvenimo patirties knygos“ kūrimas užima 

daug laiko. Patartina pasidaryti galutinio produkto pavyzdį ir paaiškinti, kad elektroninis 

partneris gaus gyvenimo patirties knygą kaip dovaną mokslo metų pabaigoje. Tuomet 

tikslai ir turinys bus aiškesnis ir mokytojui, ir mokiniams. Projekto pradžia yra lengvesnė, 

kai dalyviai tiksliai žino, ko tikimasi nuo pat pradžios. Jūs turėtumėte prižiūrėti, kad 

įgyvendinant projektą būtų pusiausvyra tarp elektroninio bendravimo (su partneriu iš 

užsienio šalies) ir bendravimo realiame gyvenime (su vyresniu elektroniniu partneriu 

namie). Elektroninio partnerio vizitas į mokyklą ir jo pasakojimas apie savo gyvenimo 

patirtį, susijusią su aplinkosauga bei sveikatos problemomis, gali tikrai sustiprinti 

mokinių suvokimą apie aplinkosaugą ir sveikatą.  



Nuotykiai kalboje ir kultūroje

eTwinning

35

Partneriai  Diamantoula Naka, 2nd High 
School of Kozani, Graikija
Ella Myhring, Højby Skole, 
Danija
Hilde Van Ouytsel, 
Sint-Ursula-Instituut, 
Belgija

Mokinių amžius 11 – 15 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Temos anglų kalba, tikyba, pilietinis 

ugdymas, IKT 
Kalbos anglų
Įrankiai vikio programinė įranga, internetiniai dienoraščiai, nuotraukų 

pasakojimai, PowerPoint, Word programa, internetas
Nuoroda http://aspectsofreligion.wikispaces.com/

http://re-twinproject.blogspot.com/ 

Vadovaujami mokytojų, mokiniai iš skirtingų šalių rinko informaciją ir tyrinėjo įvairius 

religijos elementus: šventyklas, šventus daiktus, šventes, gyvenimo būdą, idėjas ir 

vertybes. Nagrinėdami bendrą temą ir keisdamiesi medžiaga, mokiniai susipažino su 

įvairiais religijos aspektais ir įvairiomis religinio gyvenimo išraiškomis. Ypač svarbu 

buvo naudotis šiuolaikinėmis technologijomis siekiant projekto uždavinių. 

Tikslai 
Pagrindinis tikslas buvo padėti mokiniams suprasti egzistuojančių religinių išraiškų 

įvairovę, nes gyvename daugiakultūrėje Europos bendruomenėje. Jie pradėjo suprasti, 

kaip aplink religiją gali kurtis žmonių bendruomenės, ir religijos poveikį žmonių elgesiui 

bei mąstymo būdui. Taip mokiniai yra mokomi abipusio supratimo ir pagarbos kitai 

nuomonei Europos lygiu.  

2008 metų eTwinning Apdovanojimų antros vietos laimėtojas

Aspects of Religion in Europe Tarpdalykiniai 
ryšiai
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Pedagoginė vertė  
Naujų technologijų greitai keičiamame pasaulyje projektas padėjo mokiniams ir 

mokytojams susipažinti su naujais įrankiais ir jų teikiamomis galimybėmis. Tai sudarė 

tinkamas sąlygas projekto dalyviams lavinti naujus gebėjimus, kuriuos ne visada lengva 

įtraukti į esamą ugdymo programą. Suteikdamas galimybę mokytis bendraujant su 

partneriais ir keičiantis informacija, šis bendradarbiavimo projektas nugriovė mokyklos 

kabinetų sienas ir padėjo mokiniams mokytis be įtampos, kartu atverdamas mokyklą 

visai plačiai visuomenei.

Poveikis
Pirmą kartą mokiniams buvo suteikta galimybė išvengti teorinio tikybos mokymosi 

metodo ir susipažinti su kitomis religijomis, kartu mokantis suprasti ir gerbti įvairovę. 

Jie naudojosi naujais įrankiais, pavyzdžiui: internetu, viki programa bei internetiniais 

dienoraščiais, ir susipažino su skaitmeniniais fotoaparatais, skaitytuvais bei garso 

įrašymo įrenginiais. Mokiniai taip pat mokėsi kalbėti ir rašyti anglų kalba. Tuo tarpu 

mokytojai susipažino su dviem naujais įrankiais: viki programa ir internetiniais 

dienoraščiais, kuriais dabar jie galės naudotis kurdami naujus projektus. Jie taip pat 

praturtino savo mokymo kursus originalia mokinių sukurta medžiaga.  

Patarimai
Labai aiškiai paaiškinkite savo partneriams, ko tikitės. Būkite lankstūs ir pasiruošę 

pokyčiams, jei kažko nepavyks atlikti. Vikio dokumentų kūrimas ir redagavimas 

sustiprino mūsų grupės narių tarpusavio santykius ir suteikė jiems galimybę bendrai 

remtis vienas kito darbu.

Interviu su mokytojomis:  Diamantoula Naka 
ir Ella Myhring

Pagrindinis iššūkis mums buvo bendradarbiauti sudėtinga tema naudojantis moderniais 

įrankiais: internetiniais dienoraščiais ir viki programa.

Mes siekėme į savo mokymo medžiagą įtraukti temas apie kitas religijas ar 

tikėjimus.  

Projekto vykdymas naudojantis naujomis technologijomis buvo tikrai novatoriška ir 

suteikė mokiniams galimybę praplėsti savo akiratį. Mes suderinome kūrybą, vaizduotę 

ir dialogą moralinėmis temomis su užsienio kalbų vartojimu ir moderniomis technologijomis 
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mokinių veikloje. Naudojimasis Web 2.0 įrankiais suteikė mokiniams ir mokytojams galimybę 

susipažinti su šiuolaikinėmis technologijomis ir naudotis jomis kasdieninėje veikloje. 

Projektas buvo vykdomas per visus mokslo metus tikybos pamokų metu, o 

atskiros  dalys papildė kai kurias mokyklinių vadovėlių temas, pavyzdžiui: bažnytinį 

meną, krikščionybės paplitimą Vakarų Europoje ir kt. Mokinių veikla tapo studijų objektu 

bendradarbiaujančiose mokyklose ir dėl to labai padidėjo mokinių susidomėjimas. Taip pat 

mokiniai pirmą kartą pamatė, kad šiuolaikinės technologijos gali sukelti tam tikrą susidomėjimą 

šia tema.  

Šis projektas suteikė mums galimybę išbandyti viki programą ir internetinius 

dienoraščius savo ugdymo veikloje. Mes pamatėme, kad galime jais įvairiai naudotis 

skirtingoms temoms ar dalykams ir pasiekti įdomių rezultatų, o mūsų mokiniai gali lengvai  

suprasti. Niekada nebijokite naudotis naujais įrankiais eTwinning projektuose - tai gali atverti 

naują mokymosi pasaulį jums ir jūsų mokiniams.

4
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Projektas abiejų mokyklų mokiniams suteikia galimybes dalyvauti lyginimo ir keitimosi 

veikloje. Mūsų projekto esmė yra įtraukti į veiklą visą bendruomenę: šeimas, mokinius, 

mokytojus, savivaldybių administratorius ir vietines asociacijas. Po pirmų projekto 

veiklos metų buvo užmegzti labai stiprūs asmeniniai ryšiai tarp mokytojų ir mokinių. 

Kiekvienoje mokykloje buvo organizuojami eTwinning renginiai aktyviai dalyvaujant 

partneriams. Dėl to vietinės savivaldybės vis labiau įsitraukė į projekto veiklą, o mokinių 

motyvacija buvo labai aukšta.

Tikslai
Mokytis dalintis vertybėmis, kultūra ir tapatybe.• 
Ruošti mokinius Europos ateičiai.• 
Į ugdymo turinį įtraukti Europos dimensijos temą.• 
Mokyti kultūrinio suvokimo ir integracijos.• 
Stiprinti kalbinę kompetenciją.• 

Sharing our world - 
Condividere il mondo

Partneriai Monika Kiss ir Mihályné 
Kádár, Orczy István Általános 
Iskola, Vengrija  
Laura Maffei, Scuola 
Secondaria di primo grado 
“Arnolfo di Cambio”, Italija 

Mokinių amžius 7 – 13 metų
Trukmė dveji metai ir daugiau
Temos Europos pilietybė, kalbos, 

istorija, geografi ja, dailė, IKT
Kalbos anglų, italų
Įrankiai TwinSpace, vaizdo įrašai, 

prenumeruojamoji transliacija (ang. podcasting), 
garso ir vaizdo konferencijos, internetiniai 
dienoraščiai, PowerPoint, elektroninis paštas, laiškai

Nuoroda http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=9329
http://orczyisk.extra.hu/fooldal.html#etwinn
http://et-friendship.blogspot.com

Kalbos
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Pedagoginė vertė
Projektas suteikė galimybes tarpkultūriniam mokymuisi realiame kontekste mokiniams 

keičiantis patirtimi, idėjomis ir tradicijomis. Norint suteikti mokiniams kuo didesnę 

išraiškos laisvę, buvo naudojamasi visomis bendravimo priemonėmis: muzika, šokiu, 

dainavimu, tapyba, rašymu ir kalbėjimu. Didžiausia pedagoginė projekto sėkmė buvo 

tai, kad jis apėmė daugelį kultūrų aspektų ir tiesė tiltus tarp šalių ir mokomųjų dalykų. 

Mokinių dėka tiesiogiai įtraukus į veiklą šeimas ir bendruomenes buvo stiprinamas 

kultūrų suvokimas tarp suaugusiųjų.

Poveikis
Sustiprėjo mokinių motyvacija, kadangi jie mokėsi smagiai ir žaismingai, o projekte 

dalyvavo skirtingos socialinės ir kultūrinės kilmės mokiniai. Projektas visai bendruomenei 

padėjo suprasti, koks yra tikras Europos paauglių gyvenimo būdas. Kadangi dalyvavo 

ištisos mokyklos ir bendruomenės, sustiprėjo mokymo kokybė ir dalyvavimas Europos 

programose.

Patarimai 
Rezultatų sklaida per televiziją ir radiją, laikraščiuose, internetiniuose dienoraščiuose 

ir specialių renginių metu buvo prasminga. Iš tiesų bendruomenė ir šeima negali 

dalyvauti projekte, jeigu apie projektą nieko nežino. Be to, mokinių darbų eksponavimas 

aukštesniu lygiu kelia jų motyvaciją. Ir Italijos, ir Vengrijos mokytojai dalyvavo abiejų 

mokyklų organizuojamuose seminaruose ir susitikimuose, kad galėtų pasikalbėti apie 

projektą ir keistis idėjomis, tikslais bei rezultatais. Taip tapo įmanoma ir kitus mokytojus 

paskatinti dalyvauti europinėje veikloje. 

Interviu su mokytojomis:  Laura Maffei 
ir Monika Kiss

Turiu pasakyti, kad pagrindinis iššūkis buvo įtraukti į veiklą visą mokyklą, šeimas ir 

bendruomenę. Mokiniai nekėlė jokių problemų, nes jie labai entuziastingai dalyvavo 

projekte nuo pat pradžios. Štai kaip mes nugalėjome šį iššūkį: būtent mokinių entuziazmas ir 

patraukė tėvų dėmesį. Kitas iššūkis buvo integruoti europinę dimensiją į mokyklos ugdymo 

turinį, o tai, tam tikra prasme, keičia mokytojo vaidmenį, nes įgyvendinama platesnė veiklos ir 

tikslų įvairovė. Šiuo atveju man daug padėjo eTwinning bendruomenė forumuose ir pokalbiuose 

internetu, nes aš pasinaudojau kolegų iš Europos patirtimi bei idėjomis.  

Laura Maffei, Italija

1
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Per dvejus projekto veiklos metus buvo svarbu išlaikyti mokinių susidomėjimą ir 

motyvaciją. Mano didžiausias iššūkis turbūt buvo įtraukti mokinius, patiriančius socialinių 

bei ekonominių sunkumų, ir sustiprinti jų motyvaciją mokytis. Aš manau, man pasisekė, kadangi 

nuolat bendravome su partneriais mokiniais. Jeigu mokiniai supranta, kad jie vartoja užsienio 

kalbą aktyviai bendraudami su draugais, jie labiau įsitraukia į visą mokymosi procesą.

Monika Kiss, Vengrija

Tai iš tiesų buvo mano pagrindinis tikslas, ir aš stengiausi iš visų jėgų jį pasiekti. 

Žinoma, per du metus akivaizdžių rezultatų nepastebėsi. Bet kokiu atveju, mano 

mokiniai labai aktyviai dalyvavo projekto veikloje, ir mes pastebėjome, kad labai sustiprėjo jų 

IKT gebėjimai ir kalbos kompetencija. Be to, aš stengiausi stiprinti jų susidomėjimą skirtingų 

kultūrų pažinimu bei naujų ryšių užmezgimu, savo europinės tapatybės nagrinėjimu ir skirtingų 

kultūrų lyginimu. Aš manau, kad mokinių atvirumas, smalsumas ir susidomėjimas Europa gali 

būti laikomi vienais svarbiausių gebėjimų, įgytų projekto metu. Jie galės vėliau pritaikyti šiuos 

gebėjimus realiame gyvenime ir bendraudami su kitų kultūrų atstovais.

 Laura Maffei, Italija

Iš savo patirties galiu pasakyti: jeigu mokinys mokosi kalbos ne tik iš vadovėlių, bet ir 

bendraudamas su kitais mokiniais, jis/ji geba geriau suvokti savo paties ir kitų kultūrą. 

Taip mokinys įgyja realiam gyvenimui ir bendravimui su kitų kultūrų atstovais labai naudingų 

kompetencijų. 

Monika Kiss, Vengrija

eTwinning projektas buvo mūsų mokyklos ugdymo turinio dalis. Aš paprasčiausiai 

mokiau savo dalykų kitaip: kad mokymas labiau atitiktų mano mokinių poreikius ir 

interesus. Projektas suteikė man naujų įrankių ir strategijų, kad mano mokiniams būtų smagu 

mokytis ir kad jie mokytųsi mokytis. 

Laura Maffei, Italija

Naudodamasi elektroniniu paštu, laiškais, forumais ir pokalbiais internetu, aš galėjau  

mokyti savo mokinius gramatikos. Šiais laikais mokant kalbų yra dažnai naudojamasi 

vaizdo įrašais, kompaktiniais diskais ir kitais IKT įrankiais. Taigi aš tik pasinaudojau eTwinning 

projektu, kad galėčiau įdomiau mokyti kalbos ir kultūros. 

Monika Kiss, Vengrija

Aš jau naudojausi IKT ugdymo veikloje prieš šį projektą, bet galimybė taikyti IKT 

realiai bendraujant kėlė ne tik mokinių, bet ir mano motyvaciją. Aš akivaizdžiai 

patobulinau savo gebėjimus naudotis IKT bei praplėčiau savo mokymo metodus lygindama ir 

bendradarbiaudama su partneriais. Be to, kartu su savo mokiniais ir kolegomis atradau naujų 

būdų bei strategijų. 

Laura Maffei, Italija

2
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Aš manau, kad projektas padarė mane geresne mokytoja, artimesne mokiniams 

ir jų pasauliui. Žinoma, aš taip pat patobulinau savo gebėjimus naudotis IKT, dirbti 

komandoje ir kelti motyvaciją. 

Monika Kiss, Vengrija

Mokykloje mane laiko eTwinning entuziaste! Po trijų dalyvavimo eTwinning 

bendruomenės veikloje metų, aš visada stengiuosi įtikinti savo kolegas pradėti 

projektą. Aš visada sakau: „Pabandyk, ir tik tada suprasi”. Aš manau, kad  mokytojai dažnai 

bijo iššūkio ir nerimauja prieš išbandydami kažką naujo klasėje. Bet jie neturėtų bijoti. Pradėję 

projektą, jie supras, kad kai tu kalbi apie Europą su savo mokiniais, tu nekalbi apie žemėlapį, 

knygą, valstybę ar idėją, bet apie „tikrus žmones“, o tai – visai kas kita! 

Laura Maffei, Italija

Kodėl jūs turėtumėte pradėti eTwinning projektą? Galbūt tik todėl, kad: susipažinsite 

su kolegomis iš kitų šalių; ir mokytojai, ir mokiniai patobulins savo IKT gebėjimus; 

pirma sėkminga veikla ves prie kitos, ir kitos…, ir kiekvieną kartą mokiniai vis labiau įsitrauks 

ir domėsis veikla; lygindami galėsite geriau suprasti save, savo mokyklos sistemą ir savo 

kultūrą; galėsite kloti pamatus ateities veiklai (pvz., mokinių mainams). Taigi pabandykite.. 

Tikrai verta!  

Monika Kiss, Vengrija

5
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Projekto metu nagrinėjama, kaip galima naudotis prenumeruojamąja transliacija 

kaip mokymosi įrankiu. Mokiniai kūrė prenumeruojamosios transliacijos įrašus (ang. 

podcast), kuriais dalijosi naudodamiesi sklaidos kanalais ir kitomis komunikacinėmis 

technologijomis, pavyzdžiui: mokymosi erdve, internetiniu dienoraščiu ir svetaine. 

Prenumeruojamosios transliacijos įrašų kūrimas suteikė mokiniams ir mokytojams 

galimybę mokytis įrašyti, maišyti garsą ir publikuoti galutinį produktą. Sąsaja su sklaidos 

kanalu užtikrino, kad visi dalyviai beveik akimirksniu gaudavo naują informaciją, 

kai tik naujas garso įrašas būdavo atsiunčiamas. Siekiant padėti visiems dalyvauti, 

naudojantis virtualia mokymosi aplinka (Moodle) buvo parašyta mokymo programa 

apie prenumeruojamosios transliacijos kūrimą. 

Tikslai 
 Mokytis ir išbandyti IKT gebėjimus, reikalingus kuriant prenumeruojamosios • 
transliacijos įrašus.

Dalintis asmenine ir mokymosi patirtimi naudojantis šia technologija.• 
 Kurti mokymosi objektus ir dalintis jais su platesne mokyklos bendruomene ir už jos • 
ribų.  

Podcasting

Partneriai Nicolas Falk, Sackville School, 
Jungtinė Karalystė  
Frédéric Grondin, Lycée Paul 
Moreau, Prancūzija  
Maria Falbo, Liceo Scientifi co 
G Berto, Italija  
Valentina Cuadrado Marcos, 
IES Alonso de Madrigal, Ispanija 

Mokinių amžius 11 – 18 metų
Trukmė vieneri metai
Temos istorija, kultūra, tradicijos, 

gamtos mokslai
Kalbos anglų 
Įrankiai prenumeruojamoji transliacija 

(ang. podcasting), internetiniai 
dienoraščiai, nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas, vaizdo 
konferencija, baltoji lenta, sklaidos kanalai (ang. RSS feed) 

Nuoroda www.andeducation.co.uk/etwinpodcast.htm
 www.andeducation.co.uk/blog/ 

Tarpdalykiniai 
ryšiai



Nuotykiai kalboje ir kultūroje

eTwinning

43

Pedagoginė vertė
Prenumeruojamosios transliacijos įrašais dabar yra naudojamasi kaip pagalbine 

priemone mokymui ir mokymuisi daugelyje ugdymo turinio sričių. Mokiniai kuria 

medžiagą prenumeruojamosios transliacijos įrašų formatu per informacinių technologijų 

pamokas. Projekto dalyviai žiūri vaizdo įrašus apie mokslinius eksperimentus ir keičiasi 

jais, įprastam  pamokų laikui pasibaigus. Tai ne tik praplėtė mokymosi galimybes už 

mokyklos ribų, bet ir skatino alternatyvius mokymosi stilius ir bendradarbiavimą tarp 

mokinių.  

Poveikis
Abiejų mokyklų mokiniai patyrė netikėtą naudą. Jie pristatė projektą mokytojams 

įvairiose konferencijose ir vedė užsiėmimus apie prenumeruojamosios transliacijos įrašų 

kūrimą. Vietinės mokyklų bendruomenės pateikė medžiagą apie praeities įvykius, kad 

mokiniai kurtų prenumeruojamosios transliacijos įrašus. Tiesioginis poveikis mokyklos 

bendruomenei yra tas, kad buvo sukurta darbo grupė ištirti, kaip komunikacinės 

technologijos gali būti efektyviau taikomos ugdymo procese.  

Patarimai
Toks projektas suteikia mokiniams puikią galimybę aktyviai dalyvauti mokymo 

procese. Mokymasis kartu yra pradinis taškas, ir mokytojai neturėtų to bijoti. Kai 

kuriais atvejais mokiniai gali imtis iniciatyvos, kuri suteikia puikios patirties. Pradžioje 

svarbu, kad turinys tiktų klausytojams - publikavimas naudojantis pažangesniais 

būdais gali palaukti. Yra svetainių, kurios suteikia vietą informacijai saugoti ir galimybę 

keistis darbais, bet dauguma jų neleidžiama naudotis mokyklose. TwinSpace - ideali 

galimybė keistis failais ir informacija. 

Interviu su mokytoju: Nick Falk 

Jaunesnio amžiaus mokiniai neturėjo išankstinių nuostatų ir buvo atviri naujai patirčiai. 

Vyresni mokiniai buvo santūresni bei drovesni ir nelabai norėjo bendrauti vaizdo 

konferencijų metu. Atrodė, kad jie laiko save „ne tokiais gerais“ akademiniu ar socialiniu 

požiūriu, kaip mokiniai iš La Reunion. Tai buvo išankstinis nusistatymas. Bendravimas buvo 

žymiai laisvesnis tarp mūsų jaunesnių mokinių ir vyresnių mokinių iš partnerių mokyklos. 

Amžiaus skirtumas nebuvo kliūtis. Tačiau bet koks mūsų vyresnių mokinių skirtingumo 

jausmas dingo, kai jie susitiko akis į akį Jungtinėje Karalystėje. Įdomu, kad naudojimasis 

internetiniais dienoraščiais ir pokalbių kambariais nekėlė tokių problemų. 
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Tai buvo puiki patirtis jiems. Mokiniai atkreipė daugelio dėmesį ir įgijo pasitikėjimo. 

Projekto pristatymai IKT konferencijose sulaukė didžiulio dalyvaujančių mokytojų 

pripažinimo.  

Buvo parinktos temos, atitinkančios ugdymo turinio sritis: istoriją, gamtos mokslus, 

asmeninį, visuomeninį bei sveikos gyvensenos ugdymą ir geografi ją. Mokiniai pamokų 

metu naudojasi mobiliais telefonais kaip daugialypiu įrenginiu fotografuodami ir kurdami 

vaizdo įrašus apie svarbius savo mokymosi patirties aspektus.

Jis pakeitė IKT taikymo būdą mūsų mokykloje. Dabar mes integruojame technologijas 

į dalyko mokymo programą.

Tai iššūkis, bet teikiantis daug atlygio, dažnai netikėto. Jis praturtins jūsų ugdymo programą naujomis 

idėjomis ir suteiks energijos mokymui. Mokiniai taps aktyviais mokymosi dalyviais. 5
4
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Partneriai  Birgitta Flodén, 
Hässelbygårdsskolan, Švedija  
Christiane Meisenburg, 
Siegerland-Grundschule, 
Vokietija 

Mokinių amžius (Vokietija) 11 – 16 (Švedija)
Trukmė pusantrų metų
Temos migracija, tarpkultūrinis 

mokymas, suvokimas ir 
dialogas

Kalbos anglų  
Įrankiai dokumentai, PowerPoint, 

nuotraukų redagavimas, internetas, elektroninis 
paštas, TwinSpace, svetainės

Nuoroda www.hasselbygardsskolan.stockholm.se
www.siegerland.schule-berlin.net/projects/woodendolls-Dateien/frame.htm
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=13353

2008 metų eTwinning Apdovanojimų nugalėtojas

Du išgalvoti veikėjai/mokiniai (dvi medinės lėlės) vaizduojami pradedantys naują 

gyvenimą Berlyne, Vokietijoje ir Stokholme, Švedijoje. Svarbiausios projekto sąvokos 

yra aktyvus mokymasis, refl eksija ir rėmimasis dalyvių/mokinių asmenine patirtimi bei 

žiniomis, kai jie palieka savo gimtąsias šalis, draugus bei šeimas, kad pradėtų naują 

gyvenimą Europoje. Idėja buvo pagrindinį dėmesį skirti lėlėms vietoj pačių mokinių. 

Medinės lėlės ir jų draugai – ne mokiniai - dalijasi patirtimi ir jausmais įvairiomis 

temomis. Mokiniams taip yra lengviau atvirai dėstyti savo mintis, idėjas ir patyrimus, 

per daug neatskleidžiant savo gyvenimo. 

The new Europeans : 
The Two Wooden Dolls Project

Kalbos
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Tikslai
Natūraliai įtraukti nacionalinės ugdymo programos uždavinius.• 
 Bendrauti anglų kalba ir analizuoti bei tobulinti kalbos žinias reiškiant ir suvokiant • 
jausmus bei mintis.

Taikyti IKT ugdymo veikloje.• 
Mokytis bendradarbiaujant.• 

Pedagoginė vertė 
Bendravimas su partneriais iš užsienio ir dalinimasis patirtimi tarp jaunesnių ir vyresnių 

mokinių puikiai sekėsi ir tikriausiai pagilino jų suvokimą apie naujas ir nepažįstamas 

situacijas. Anglų kalbos, kaip bendravimo kalbos, vartojimo ir mokinių, kurie kai kuriais 

atvejais turėjo labai mažai IKT taikymo patirties, naudojimosi kompiuteriais derinys 

buvo labai sėkmingas. Mokiniai apmąstė, ėmėsi atsakomybės už savo mokymąsi, 

planavo, vykdė ir vertino projekto veiklą patys ir bendradarbiaudami su kitais.

Poveikis
Projekto veikla reikalavo kūrybos, o iš mokytojų - galimybės keistis naujomis idėjomis 

ir metodais ateities mokykliniams projektams. Projektas buvo įkvepianti ir skatinanti 

patirtis kiekvienam dalyviui. Pagerėjo dalyvių kalbiniai ir naudojimosi IKT gebėjimai. 

Dėl to augo mokinių susidomėjimas projektine veikla ir darbu naudojantis kompiuteriu. 

Mes, mokytojai, viso projekto metu jautėme tikrą ES ir pasaulio dimensiją mokyklos 

veikloje.  

Patarimai
IKT taikymui reikia laiko, todėl integruokite projektą į ugdymo programą, o planavimui 

skirkite didžiausią dėmesį. Reguliariai bendraukite su projekto partneriais ir, jei 

įmanoma, susitikite, kad galėtumėte pažinti vieni kitus ir suplanuoti veiklą. Sudarykite 

smulkesnį planą mokiniams („projektą projekte”). Kiekviena tema nagrinėjama tam tikru 

būdu: jūs dirbate klasėje su tekstais, iliustracijomis, rašote atsiliepimus pristatymuose, 

internetiniuose dienoraščiuose, TwinSpace ir svetainėse. Siekite paprastumo. 

Nepersistenkite. Ir, svarbiausia, būkite lankstūs: jeigu kas nors nesiseka, bandykite 

kitaip.
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Interviu su mokytojomis:  Birgitta Flodén 
ir Christiane Meisenburg

Dvi lėlės buvo pagrindiniai veikėjai ir kartu su savo draugais atstovavo mokinių 

nuomonę. Todėl buvo svarbu likti „ištikimais“ mokinių žinioms bei patirčiai ir 

nenukrypti nuo duotos temos. Man tai buvo didžiausias iššūkis.  

Birgitta Flodén, Švedija

Aš sakyčiau, kad iššūkis buvo abejų klasių mokinių imigrantų kilmė. Vienas iš projekto 

tikslų buvo naudojantis „medinėmis lėlėmis“ atpažinti bei pavaizduoti mokinių ir šeimų 

problemas, su kuriomis jie susiduria užsienio šalyje.

Christiane Meisenburg, Vokietija

Aš tikiuosi, kad mokiniai suprato, jog jų skirtinga kilmė yra svarbu - šis pasididžiavimo 

vertas dalykas vaidino svarbų vaidmenį skirtingų kultūrų atstovams bendraujant 

projekte. Aš žinau, kad jie lavino IKT gebėjimus ir susidomėjo tolesne projektine veikla. Tai 

bent jau bus pradžia kažko naudingo ateičiai.

Birgitta Flodén, Švedija

Projektas parodė, kad mokiniai geba pastebėti savo problemas ir pristatyti jas. 

Partnerių atsiliepimai parodė, kad jie supranta jas. eTwinning stovykloje jie galėjo 

pademonstruoti, kad gyvena realų gyvenimą, pasiruošę bendravimui su kitų kultūrų atstovais. 

Christiane Meisenburg, Vokietija

Nagrinėdama Švedijos nacionalinį ugdymo planą, supratau, kad gana nemažai ugdymo 

turinio reikalavimų jau buvo integruota į projektą, vis dėlto buvo sudėtinga rasti laiko 

projektui, kadangi įprasta kasdieninė mokyklinė veikla daug reikalauja ir atima laiko. Būtų 

idealu, jeigu projektinė veikla, tarptautinis/tarpkultūrinis bendravimas ir IKT visose mokyklose 

būtų pripažinti kaip mokomieji dalykai ir vertinami. 

Birgitta Flodén, Švedija

Mūsų pamokų tvarkaraštyje dvi valandos per savaitę yra skiriamos „ypatingo dėmesio 

pamokoms”. Per šias pamokas mes ir vykdėme savo eTwinning veiklą. Tai buvo 

suderinta su mūsų mokyklos direktoriumi ir gerai integruota į mokyklos ugdymo turinį. Berlyne 

eTwinning yra svarbiausias „Elektroninio švietimo įsisavinimo plano“ („eEducation master 

plan”) projektas.  

Christiane Meisenburg, Vokietija
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Aš praplėčiau požiūrį į savo darbą ir tikriausiai būsiu pasiruošusi bei ieškosiu daugiau 

iššūkių negu anksčiau. IKT tapo įprastu įrankiu mano kasdieninėje veikloje, tačiau aš 

jaučiu poreikį ir ne IKT įrankiams. Skirtingų įrankių skirtingoms situacijoms. Mano požiūris į 

IKT taikymą tikriausiai paveikė ir mano mokymo metodus. Susipažinimas su kitais eTwinning 

projektais suteikė man naujo suvokimo. 

Birgitta Flodén, Švedija

Kai pradėjome dalyvauti eTwinning veikloje, IKT taikymas mokyme man ir mano 

mokiniams tapo kasdienybe. Mes naudojamės savo interaktyvia baltąja lenta klasėje, 

interaktyvia mokymo medžiaga ir atliekame paiešką internete.

Christiane Meisenburg, Vokietija

Atminkite, jog tai yra smagu, skatina susidomėjimą ir todėl naudinga jums, jūsų 

mokyklai ir ugdymo veiklai. eTwinning - tai ne sudėtinga veikla naudojantis IKT 

įrankiais. Bendraukite, kalbėkitės su mokytojais, turinčiais eTwinning patirties, ir rašykite 

elektroninius laiškus jiems, prašydami patarimo. Į veiklą įtraukite savo mokyklos direktorių ir 

siekite, kad jums būtų skirtos valandos projekto veiklos įgyvendinimui mokykloje.  

Birgitta Flodén, Švedija

Aš sakyčiau, kad eTwinning projektai puikiai skatina kalbų mokymąsi. Daugumai 

mokinių, kilusių iš imigrantų šeimų, jie sudaro tinkamas sąlygas lavinti tarpkultūrinius 

gebėjimus bei atveria naujas galimybes. Mes visi mokomės vertybių ir tolerancijos. 

Christiane Meisenburg, Vokietija
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Partneriai Ria de Wilde, Sint-Janscollege, Belgija   
Marina Marino, Liceo Scientifi co “F. Cecioni”, Italija 
Brigitte Vaudoric, Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz, 
Prancūzija  

Mokinių amžius 15 – 16 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Temos paauglystė: santykiai, maistas, jaunimas, emocijos, visuomeninis gyvenimas
Kalbos prancūzų
Įrankiai svetainės, garso ir vaizdo konferencijos, internetiniai dienoraščiai, 

forumas, prenumeruojamoji transliacija (ang. podcasting), vikio 
programinė įranga

Nuorodos http://users.skynet.be/rdw/3iemecorrespondance.
htm#2006-2007:%20Plan%E8te%20@dos
http://ados.wikispaces.com
http://kmi4schools.e2bn.net/international_sint_janscollege/index.htm 
www.sint-janscollege.be/uitwisseling/etwinning/Italie/Italie.htm

“Planète @dos“ reiškia „Paauglių planeta“. Šis projektas yra apie visuomeninį 

jaunų žmonių pasaulį. Mokiniai keitėsi informacija apie save ir pagal  prancūzų pop 

dainininkės Alizée dainą kūrė šiandieninio jaunimo portretą. Mokiniai keitėsi idėjomis 

naudodamiesi Skype, rašė meilės istorijas naudodamiesi vikio programine įranga. 

Vėliau mokiniai inscenizavo visas šias istorijas. Projektas baigėsi mokinių įvertinimu, 

kurio metu jie visi nusprendė, kad taip mokytis kalbos jiems labai patiko.

Tikslai
Įdomiai mokyti prancūzų kalbos.• 
Plėsti mokinių akiratį keičiantis informacija su kitais mokiniais iš Europos šalių.• 
Lavinti mokinių IKT gebėjimus.• 

Pedagoginė vertė
Darbo ir mokymosi bendradarbiaujant derinys, meilės istorijų kūrimas ir jų inscenizavimas, 

paskatino mokinius mokytis prancūzų kalbos. Pirmiausia viena partnerių grupė parašė 

Planète @dos

2008 metų eTwinning Apdovanojimų nugalėtojas

Tarpdalykiniai 
ryšiai
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dešimt eilučių, tuomet tęsė kita grupė, ir taip visi dirbo, kol istorija buvo baigta. Darbas 

mažose grupelėse užtikrino, kad mokiniai perskaitys savo partnerių kūrybą ir tinkamai 

ją įvertins. Istorijos buvo rašomas viki programa, taigi mokiniai dalijosi tuo pačiu 

dokumentu. Tokia veikla labai skatino mokinių motyvaciją. Jie pamiršo, kad mokosi 

prancūzų kalbos. Jų pagrindinis tikslas buvo bendrauti su partneriais iš Europos. 

Mokytojai taip pat labai susidomėjo naujais mokymo metodais. Be to, bendravimas su 

partneriais iš Europos skatino juos būti kūrybingais ir novatoriškais.

Poveikis
Mokymo metodai, kurių metu taikomos IKT, tapo efektyvesni ir skatino ne tik projekte 

dalyvaujančių, bet ir kitų mokyklos bei aplinkinių rajonų mokinių ir mokytojų motyvaciją: 

kai kurie iš jų panoro vykdyti panašią veiklą. Tai buvo pedagogiškai užkrečiama!

Patarimai
Ieškokite gero partnerio, kuris moko panašaus lygio mokinius kaip ir jūsų. Dažnai 

kalbėkitės vienas su kitu. Greitai atsakykite į savo partnerio elektroninius laiškus. 

Leiskite mokiniams būti aktyviems bei atsakingiems ir bendradarbiauti. Vykdykite 

paprastą ir smagią veiklą klasėje – taip visų motyvacija bus didesnė.

Interviu su mokytojomis:  Ria de Wilde, Marina Marino 
ir Brigitte Vaudoric 

Kartu kurdami meilės istorijas, kai kurie Belgijos mokiniai norėjo pakeisti Italijos 

mokinių tekstus, nes jie tikėjosi kitokio istorijos tęsinio! Taigi buvo labai sunku 

paaiškinti jiems, kad kiekvienas turi savo kultūrą ir kad ši kultūra daro įtaką žmogui. Reikėjo 

įtikinti juos priimti partnerių tekstą, gerbti jų darbą ir būti tolerantiškais. Jauni žmonės taip pat 

turėjo suprasti, kad tai, kas yra akivaizdu jiems, ne visada akivaizdu ir aišku jų partneriams.

Bendraudami vienas su kitu Skype, mokiniai tiesiogiai susiduria su savo partneriais. 

Tai jiems sunku, nes mokiniai bijo klaidingai suprasti vienas kitą. Tuomet jie pasikliauja 

savo mokytoja. Tačiau peržengus šį slenkstį, tapo lengviau bendrauti. Pastebėjome, kad 

eTwinning projektas tikrai padeda nugalėti mokinių baimę bendrauti su kitais europiečiais.  

Mūsų pagrindinė užduotis yra mokyti mokinius užsienio kalbos. Mes norime tai 

daryti bendraujant. Mokiniai turi stiprinti savo kompetencijas, jie turi išmokti 

klausyti, kalbėti, rašyti ir suprasti. Atlikdami užduotis kartu su savo partneriais europiečiais 

(mokymasis bendradarbiaujant), jie lavins šiuos gebėjimus. O mokytojai vykdys ugdymo turinio 

reikalavimų.

2

1

3



Nuotykiai kalboje ir kultūroje

eTwinning

51

Kai mokytojas naudojasi IKT įrankiais mokydamas kalbos, mokinių motyvacija yra 

aukštesnė. Tai skatina mokytojus žengti toliau ir ieškoti naujų veiklos rūšių kalbų 

pamokoms. Bendravimas yra tikras: mokiniai rašo tekstą ne mokytojui ar mokyklos archyvui, 

o tam, kad patobulintų bendravimą su partneriais europiečiais. Mokymosi bendradarbiaujant 

pedagogika ir darbas atliekant užduotis padeda mokiniams mokytis prancūzų kalbos. Tai irgi 

labai kelia mokinių motyvaciją. Grįžimas atgal ir mokymas be IKT daugiau nebeįmanomas.

Jei norite pažinti kitus Europos mokytojus, kuriems kaip ir jums patinka taip dirbti, 

nedvejokite! Registruokitės eTwinning svetainėje. Jūs labai lengvai rasite partnerius.  

Dažnai kalbėkitės naudodamiesi Skype, Gmail pokalbiais internetu, MSN ar kitu sinchroniniu 

pokalbių įrankiu. Greitai atsakykite į savo partnerių elektroninius laiškus (jei neturite laiko 

kažkam atlikti, bent paaiškinkite, kodėl). Leiskite mokiniams būti aktyviems ir bendradarbiauti 

naudojantis Web 2.0 programomis, kad jie galėtų mokytis gerbti kitus jaunus europiečius. 

Leiskite mokiniams imtis atsakomybės projekto metu!  Siekite paprastumo, kad projektas 

nebūtų per daug sudėtingas! Smagiai leiskite laiką pamokos metu! Tai kelia mokinių motyvaciją. 

Naudokitės eTwinning portalo įrankiais: TwinSpace ir pažangos kortele! Ir publikuokite savo 

TwinSpace, kad kiti mokytojai galėtų pasimokyti iš jūsų patirties. Nepamirškite, kad jūsų 

mokiniams tai patiks ir jie bus labai dėkingi. Ne tik mokytojai, bet ir mokiniai susiras draugų 

visoje Europoje!
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Partneriai Laurence Calmels, 
Lycée Européen, 
Prancūzija  
Isabel Monteiro, 
Escola Secundária de 
Pinheiro 
e Rosa, Portugalija  
Miguel Roa Guzmán, 
IES San Juan de Dios, 
Ispanija  

Mokinių amžius 16 – 19 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Temos užsienio kalbos, bendravimas, Europos pilietybė  
Kalbos ispanų
Įrankiai elektroninis paštas, paprastas paštas, MSN, skaitmeniniai 

fotoaparatai ir vaizdo kameros, įrašymo įrenginiai, internetas
Nuoroda http://todoseuropeos.blogspot.com 

Projekto pavadinimas “Comunicação à trois bandas” trumpai perduoda jo dvasią: 

vienas žodis portugališkai, kitas - prancūziškai, dar kitas - ispaniškai. Projektas apėmė 

tris šalis, tris realybes ir tris kultūras. Visos užduotys turėjo pagrindinį tikslą: pažinti 

ir suprasti šias tris realybes europiniu požiūriu. Partneriai bendravo ispanų kalba. 

Prancūzijos ir Portugalijos mokiniams ispanų kalba buvo dalis ugdymo programos, 

o Ispanijos mokiniams tai buvo sudėtinė jų bendravimo dalis (pvz.: bendravimas, 

kalba ir fotografi ja). Visa veikla buvo vykdoma naudojantis internetu kaip bendravimo 

priemone.  

Tikslai
 Užmegzti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšį tarp mokyklų ir mokinių iš skirtingų • 
šalių.

Pažinti kitų šalių kultūras.• 
Skatinti Europos pilietybę.• 
Siekti, kad mokytojai ir mokiniai taikytų naujas technologijas.• 

Comunicação à trois bandas Kalbos
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Pedagoginė vertė
Švietimo požiūriu šis projektas yra novatoriškas ir įdomus: bendradarbiavo mokiniai iš 

trijų skirtingų šalių kalbėdami trimis skirtingomis kalbomis. Visos užduotys buvo skirtos 

pažinti kiekvieną mokinį: jų fi zinę išvaizdą naudojantis trimis nuotraukomis iš skirtingų 

jų gyvenimo laikotarpių; jų mėgstamas dainas; tai, ką jie mėgsta ir ko nemėgsta; jų 

šeimas, papročius ir tradicijas; miestus ir jų aplinką (pvz.: paštą, miesto tarybą, banką, 

sodus, ženklus ir kt.). Be to, mokiniai keitėsi informacija apie lauko žaidimus (tradicinius 

ir šiuolaikinius), kulinariją ir tradicinius receptus iš jų regionų.

Poveikis
Vykdydami tokią veiklą mokiniai išmoko daugiau ir pasiekė geresnių mokymosi rezultatų. 

Ji atvėrė mokinių mintis ir žinias kitoms kultūroms bei tradicijoms, o dalyvaujančios 

mokyklos pelnė pripažinimą dėl savo veiklos.  

Patarimai 
Prieš pradedant planuoti veiklą buvo labai svarbu atkreipti dėmesį į skirtingus mokyklų 

tvarkaraščius kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje. Taip pat buvo labai svarbu iš anksto 

susitarti dėl užduočių, kurias reikės atlikti, dėl efektyvaus koordinavimo tvarkos, kad 

dalyviai išvengtų klaidingų lūkesčių.

Interviu su mokytojais:  Isabel Monteiro 
ir Miguel Roa Guzmán

Mes stengėmės parinkti temas, kurios domintų visus mokinius iš trijų šalių. Mums 

buvo svarbu, kad mokytojai pažintų vienas kitą, ir būtent todėl mes buvome susitikę 

keletą kartų. Šių susitikimų metu mes suderinome datas ir būsimas užduotis pagal kiekvienos 

šalies mokyklos kalendorių.

Manome, kad mokiniai tapo atsakingesni ir labiau savarankiški. Kai kurie mokiniai 

netgi pakeitė savo stereotipinį požiūrį į kitas šalis ir palaikė ryšius bei draugystę su 

savo partneriais net pasibaigus projektui. 

Portugalijoje darbo kalba buvo ispanų. Kadangi viena iš šalių buvo Ispanija, nebuvo sunku integruoti 

ugdymo turinio reikalavimus į projektinę veiklą. Ispanijoje, mokiniams mokantis apie visuomenės 

informavimo priemones, buvo tikrai lengva integruoti projektą į ugdymo turinį, kadangi mokiniai bendravo 

naudodamiesi visuomenės informavimo priemonėmis, šiuo atveju, internetu. Visi nagrinėti elementai jau buvo 

mokomojo dalyko dalis, taigi projektas buvo ypač aktualus.
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Dabar aš taikau IKT veikloje žymiai dažniau ir, manau, galiu teigti, jog mokiniai, 

dalyvaudami tokiuose projektuose, mokosi geriau.

Isabel Monteiro, Portugalija

Aš naudojuosi šiais ištekliais jau ilgą laiką vykdydama įvairius projektus ir veiklą, taigi 

jie tapo mano metodų bei veiklos dalimi ir nuolat tobulėja netgi šiandien. Todėl šis 

projektas nepakeitė mano mokymo koncepcijos, kadangi ji jau keitėsi anksčiau.

Miguel Roa Guzmán, Ispanija

Dalyvavimas bet kokiame projekte reikalauja ne tik atsidavimo ir daug darbo, bet ir  

pasitenkinimo gaunama nauda. Nauda, kurią mes gavome iš eTwinning projektų, buvo 

nauji draugai ir geresni mokinių mokymosi rezultatai. Dėl šios priežasties mes rekomendavome 

tokį projektą visiems savo kolegoms. Duokite laisvę savo vaizduotei, susikurkite idėją projektui 

ir ieškokite partnerių su tokia pačia svajone. Mes radome partnerių visoje Europoje.
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Partneriai  Paola Ferrera, IIS E.Majorana / sezione commerciale 
Marro, Italija 
Lucia Steinhage, Heinrich-Heine-Gesamtschule 
Düsseldorf, Vokietija 

Mokinių amžius 17 – 19 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Temos užsienio kalbos, kultūra, paauglystė, Europos pilietybė, ekologija
Kalbos italų ir vokiečių
Įrankiai elektroninis paštas, pokalbiai internetu, TwinSpace, internetiniai 

dienoraščiai, garso/vaizdo įrašymas bei redagavimas, nuotraukos, 
dokumentai, PowerPoint

Nuoroda www.progettoetwinning.splinder.com 
http://etwinning-pf.blogspot.com 
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=9789

Šis projektas pristatė jaunų paauglių iš Italijos ir Vokietijos gyvenimo tipiškus objektus, 

elgseną, visuomeninius faktus ir madas. Norint paskatinti aktyvų dalyvavimą, mokiniai 

galėjo laisvai rinktis dalykus ar temas, kurias jie norėjo nagrinėti, ir savarankiškai 

joms ruošėsi. Mokiniai rašė dokumentus, kūrė trumpus fi lmus, nuotraukų galerijas ir 

prenumeruojamosios transliacijos įrašus, kurie buvo analizuojami, kad būtų atpažinti 

kiekvienos mokyklos partnerės kultūriniai požymiai. Rezultatai publikuojami TwinSpace 

ir/arba internete. 

Tikslai
Skatinti mokinius mokytis užsienio kalbos.• 
Keistis idėjomis apie kultūrinius požymius.  • 
Susipažinti su įvairiais IKT įrankiais tikslui pasiekti.• 

Pedagoginė vertė
Nebuvo tiksliai nuspręsta, kokią temą nagrinėti projekto metu, kad patys mokiniai galėtų 

priimti sprendimus, planuodami savo pamokų turinį. Tai leido jiems atlikti svarbiausią 

vaidmenį savo ugdyme. Projekto metu jie mokėsi kurti paprastą didaktinę medžiagą, 

kad paskatintų savo bendraamžius bendradarbiaujant tobulinti savo tarpkultūrines ir 

kalbos kompetencijas.

2008 metų eTwinning Apdovanojimų antros vietos laimėtojas

Facciamoci noi lezione ! Tarpdalykiniai 
ryšiai
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Poveikis
Projekto metu mokiniai mokėsi atvirai bendrauti tarpusavyje ir, svarbiausia, domėtis 

vienas kitu. Jie ugdėsi bendrumo ir kartu skirtingumo jausmus. Be to, mokiniai 

užmezgė artimus santykius su partneriais mokiniais, o tai yra labai svarbi patirtis 

Europos kontekste.

Patarimai
Svarbu buvo atkreipti dėmesį į mokinių pomėgius. Konceptuali projekto laisvė, kuomet 

mokiniai patys rinkosi turinį, gali būti pritaikyta kitoms amžiaus grupėms, šalims 

ir kalboms. Tą patį galima pasakyti ir apie techninius elementus, kurie leidžia atlikti 

įvairius pakeitimus ir neriboja mokinių kūrybos. Mokytojai, kurie naudojasi web 2.0 

įrankiais, turėtų pasinaudoti  kiekviena galimybe ir organizuoti svarbias diskusijas 

su mokiniais apie saugumą, etiką ir pasirinkimus. Kaip sako Ryan Bretag, Amerikos 

švietimo technologijų ekspertas,:  „Mokytojus taip pat reikia mokyti“.

Interviu su mokytojomis:  Paola Ferrera 
ir Lucia Steinhage

Vienas iš projekto iššūkių buvo baigti abipusių pristatymų apie mokyklą, miestus ir 

pačius mokinius etapą ir pradėti tikrą „pokalbį”. Pristatydamas dalykus, kurie yra 

įprasti jo paties kultūrai, žmogus dažnai nesuvokia sunkumų, su kuriais gali susidurti kiti 

bandydami suprasti ir iššifruoti perduodamą informaciją.

Lucia Steinhage, Vokietija

Projekto pavadinimas “Facciamoci noi lezione!” (anglų kalba “Let’s teach each 

other!”, lietuviškai „Pamokykime vieni kitus“) atspindi pagrindinę idėją, koks turėtų 

būti mokinių vaidmuo projekte. Mokant užsienio kalbų visuomet reikia autentiškų tekstų ir 

medžiagos. Kas gali būti labiau autentiška, negu tekstai ir kita mokymo medžiaga, sukurta 

jaunų žmonių ir skirta jauniems žmonėms?

Paola Ferrera, Italija

Taip, kadangi projekto metu mokiniai gilino supratimą apie tinklo etiketą. Tai buvo 

labai svarbu, ypač bendraujant bet kokiu elektroniniu būdu su mokiniais iš kitos šalies. 

Mokiniai mokėsi siekti tikslumo bei aiškumo rašydami ir bendraudami.  

Lucia Steinhage, Vokietija

Mano mokiniai patobulino savo bendravimo įgūdžius ir kartu lavino svarbius gebėjimus 

atrinkti bei iššifruoti informaciją. Augo mokinių atsakomybė už ugdymo veiksmus ir 
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asmeninis kūrybingumas. Jie taip pat mokėsi, kaip panaudoti mobilius įrenginius, pavyzdžiui, 

mobilius telefonus ir iPod grotuvus kaip informacijos prietaisus mokymosi procese. 

Paola Ferrera, Italija

Buvo lengva integruoti projekto idėją į ugdymo planą, kadangi jaunų žmonių gyvenimo 

aspektai yra italų kalbos mokymo plano dalis. Todėl projektą galima buvo ruošti ir 

įgyvendinti daugiausia italų kalbos pamokų metu, taip palengvinant organizacinius reikalus. 

Lucia Steinhage, Vokietija

Mokiniai vartojo užsienio kalbą, užuot tik mokęsi jos, kartu apimdami skirtingų dalykų 

temas. Taip jie suderino kalbą su turiniu, o tai skatino jų motyvaciją mokytis. Jie 

nagrinėjo visuomenines bei kultūrines temas ir vertė bei aiškino jaunimo šnekamosios kalbos 

idiomas, naudodamiesi garso ir vaizdo failais. 

Paola Ferrera, Italija

Man projektas žymi perėjimą nuo transliuojamojo ugdymo modelio į tinklo ugdymo 

modelį. Iki šiol standartinis modelis buvo transliuojamasis, kai mokytojas stovi prieš 

klasę ir jam tenka visa valdžia. Tinklo modelis mokytoją pastato viduryje, ir mokiniai dirba 

kartu.

Paola Ferrera, Italija

Aš tikrai pati įgijau pasitikėjimo taikyti IKT savo pamokų metu ir daug išmokau apie 

įvairius įrankius ir jų privalumus bei trūkumus. Įgytus gebėjimus aš pritaikiau kitose 

klasėse ir toliau taip darysiu. Tai reikalauja dažno įrankių ir gebėjimų atnaujinimo, tačiau tai 

apsimoka, kadangi IKT suartina mokinius.

Lucia Steinhage, Vokietija

Aš rekomendavau visiems mokytojams prisijungti prie eTwinning bendruomenės. 

Jiems gali būti suteikta galimybė keistis idėjomis bei nuomonėmis su kolegomis iš 

Europos ir suprasti, kad Europos mokytojai yra labai panašūs. Kelionė mokymo medžiaga 

tampa vis įdomesnė ir mokiniams, ir mokytojams. Nedelskite pradėti eTwinning projektą! 

Labai lengva susirasti partnerius, ir jūs jų niekada nepaliksite! 

Paola Ferrera, Italija

Jei turite idėją projektui ir susidomėjusius mokinius, nedvejokite - pradėkite veiklą. 

Geriausias būdas išmokti eTwinning yra dalyvauti eTwinning. Pradėkite nuo paprastų 

dalykų ir ženkite į priekį. Jūsų mokiniai nuspręs, kokie įrankiai jiems labiausiai tinka. Stenkitės 

keistis patirtimi su kitais eTwinning dalyviais, lankykitės seminaruose bei konferencijose ir 

stenkitės patys susitikti su savo partneriais! 

Lucia Steinhage, Vokietija
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Partneriai Lukasz Kluszczyk, 
Zespol Szkol Nr3, Lenkija  
Liliana Rossetti, 
Istituto “E. Fermi”, Italija 

Mokinių amžius 16 – 19 metų
Trukmė dveji metai
Temos tarpdalykiniai ryšiai, 

ekologija 
Kalbos anglų
Įrankiai svetainė, internetinis 

dienoraštis, vaizdo 
įrašai, skaičiuoklės, elektroniniai laiškai, Skype, 
nuotraukos, plakatai

Nuoroda www.zs3.jaslo.pl/etwinning/index.htm 
http://begreendontbemean.blogspot.com

Projektas buvo skirtas skatinti jaunų žmonių suvokimą apie aplinką. Bendrų tikslų 

vedamos, dvi mokyklos partnerės vykdė tyrimus ir vietinę projektinę veiklą. Sukurtais 

produktais buvo keičiamasi internetiniame dienoraštyje bei projekto svetainėje. 

Antraisiais projekto veiklos metais mokyklos susitarė organizuoti du trumpus nedidelių 

mokinių ir mokytojų grupių vizitus. Lenkų delegacija apsilankė Castellanza 2007 

metų spalio mėnesį, o italų delegacija susitiko su partneriais iš Lenkijos Jasło mieste 

2008 metų balandį. Vizitų metu buvo organizuota veikla, kuri suteikė mokiniams ir 

mokytojams galimybę palyginti darbo ir mąstymo būdus.

Tikslai 
Gilinti jaunų žmonių suvokimą apie aplinką.• 
Lavinti kalbinius gebėjimus ir turtinti žodyną susijusį su aplinka.• 
Lavinti gebėjimus naudotis IKT mokykloje.• 
Keistis informacija apie kitą šalį, tradicijas ir gyvenimo būdą.• 
Kurti europinę dimensiją mokykloje ir už jos ribų.• 

Pedagoginė vertė 
Projekto veikla buvo griežtai susieta su ugdymo turinio reikalavimais. Darbo kalba 

buvo anglų , taip mokiniai lavino savo kalbinius gebėjimus. Be to, IKT veiklos įvairovė 

Be green - don’t be mean ! Gamtos 
mokslai
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(naudojimasis skaičiuoklėmis, elektroniniu paštu, PowerPoint, internetu, skaitmenine 

fotografi ja bei vaizdo įrašais, svetainėmis ir internetiniais dienoraščiais) buvo suderinta 

su ugdymo turinio reikalavimais. Kalbant apie profesinio ugdymo dalykus, ekologija ir 

aplinkosauga yra ugdymo plano dalykai ir Lenkijoje, ir Italijoje.

Poveikis 
Projektas suteikė mokiniams galimybę tiesiogiai tyrinėti kitą kultūrą ir bendradarbiauti, 

remiantis tolerancija, prisitaikymu, suvokimu ir objektyvumu. Kalbant apie mokytojus, 

dėl tarpdalykinio projekto pobūdžio jame dalyvavo ne tik projekto koordinatoriai, bet 

ir visa grupė mokytojų abejose šalyse. Mokytojai iš mokyklų partnerių kartu susikūrė 

veiklos planą ir sekė projekto eigą. Projektas taip pat iš esmės pagerino abiejų mokyklų 

statusą vietinėje aplinkoje. 

Patarimai
Susiplanuokite visą svarbiausią projekto veiklą iš anksto, diskutuodami ir aptardami 

projekto tikslus, įgyvendinimo laiką, veiklą bei turimus įrankius. Labai svarbu mokinių 

dalyvavimas veiklos planavimo procese, produktai ir mokinių bendravimo su partneriais 

būdai. Tai pat labai svarbu, kad klasės ar mokiniai reguliariai bendrautų tarpusavyje, o 

projekto veikla būtų nuolat atnaujinama (pvz., naudojantis internetiniu dienoraščiu).

Interviu su mokytojais:  Liliana Rossetti 
ir Lukasz Kluszczyk

Pagrindinis iššūkis buvo susijęs su faktu, kad mūsų dvi mokyklos yra iš skirtingų 

kontekstų: šalių su skirtingomis tradicijomis, istorija ir, svarbiausia, kalba. Nors anglų 

kalba turėjo būti darbo kalba, ne visiems mokiniams sekėsi tinkamai save išreikšti ją vartojant. 

Kitas iššūkis buvo kiekvienam partneriui integruoti skirtingas ugdymo turinio sritis į projekto 

veiklą.  

Ypač per mainų vizitus mokiniai suvokė bendravimo gebėjimų poreikį ir privalumus. 

Jie ne tik geriau suprato, kaip svarbu gebėti išreikšti save ir perduoti savo mintis 

užsienio kalba, bet ir atrado naujų būdų pažinti skirtingas gyvensenas ir realybes, vartojant 

partnerių kalbą ir parodant norą pažinti naujus dalykus.

Mūsų pasirinktos temos buvo tiesiogiai ir netiesiogiai susijusios su mokyklos ugdymo 

turiniu, pavyzdžiui: chemija, gamtos mokslais ir aplinkosauga. Abejose šalyse didelė 

dalis anglų kalbos užsiėmimų per dvejus mokslo metus buvo skirta su projektu susijusiai 

veiklai, pavyzdžiui, medžiagos, skirtos keistis su partneriais, vertimui.
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Vienas iš mūsų patirtų teigiamų dalykų buvo galimybė keistis patarimais bei žiniomis 

apie IKT ir jų taikymą mokykloje. Pradėtas bendradarbiavimas suteikė galimybę 

nuolat keistis nurodymais, patarimais ir pasiūlymais, kaip dirbti su skirtingais įrankiais bei 

programomis. Bendradarbiavimas leido mokytojams ir mokiniams mokytis vieniems iš kitų.

Geriausias patarimas yra būti pasirengusiems dėti daug pastangų veiklos planavimui, 

reguliariai ir efektyviai bendraujant su partneriais. Kartu dalyvaudami visuose projekto 

etapuose, jaučiame, jog tikrai tampame dvyniais. Tuo pačiu metu esame įsitikinę, kad visi 

partneriai dalinsis atsakomybe vykdyti suplanuotą veiklą. Kokie bebūtų rezultatai ir galutiniai 

produktai, svarbiausias dalykas yra pats procesas, kuris taps tikru pedagoginiu ir ugdymo 

įrankiu, suprantamu ir taikomu visų partnerių.
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Partneriai Anne Jakins, Sackville School, Jungtinė Karalystė  
Pasi Siltakorpi, Pääskytien koulu – special needs unit, 
Suomija  

Mokinių amžius 14 – 16 metų
Trukmė devyni mėnesiai
Tema profesinis lavinimas, europinė dimensija
Kalbos anglų
Įrankiai vaizdo įrašai, Photostory, animacija, PowerPoint, dokumentai
Nuoroda www.andeducation.co.uk/prepforlife/preparationforworkinglife

Šis projektas buvo integruotas į profesinio egzamino kursą. Jis apėmė savimonę, sveiką 

gyvenseną, pasiruošimą darbui, pavojų atpažinimą, emocinį raštingumą, santykius ir 

ekonominių bei fi nansinių gyvenimo aspektų mainus. Jis taip pat supažindino Jungtinės 

Karalystės mokinius su euru. Mokiniai keitėsi gyvenimo aprašymais (CV) ir fi lmų interviu 

būdais, kurių metu didesnis dėmesys skiriamas veido išraiškai ir kūno kalbai, negu 

sakytinei kalbai.

Tikslai
Ruošti mokinius svarbiems karjeros sprendimams.• 
Suteikti mokiniams europietišką požiūrį į ateities sprendimus.• 
 Dalintis elektroninio mokymosi būdais siekiant skatinti daugiasensorinį mokymą kaip • 
motyvaciją keliantį mokymosi įrankį.

Pedagoginė vertė
Sprendimų priėmimas bendradarbiaujant ir elektroninio mokymosi metodai paskatino 

iniciatyvų, smagų ir daugiasensorinį požiūrį į mokymąsi. Praktinių užduočių, pavyzdžiui,  

animacijos ir nuotraukų pasakojimų, skyrimas padėjo suprasti ir stiprinti mokymąsi. 

Mokiniai išmoko gerai naudotis įvairiais IKT įrankiais sprendžiant problemas ir 

pristatant savo darbą. Tai kartu skatino mokymąsi bendradarbiaujant bei komandinį 

darbą, stiprino raštingumą, kalbos ir klausymo gebėjimus.

Poveikis
Naujo egzamino kurso dalies įgyvendinimas eTwinning projekto metu suteikė pamokų 

planavimui kūrybiškumo. Projektas buvo ugdymo turinio dalis, o ne koks „priedas“.  

Bendradarbiavimo veikla ir daugiasensorinis mokymasis padėjo mokiniams įsisavinti 

naujas sąvokas bei įsiminti informaciją.

Preparation for Working Life Tarpdalykiniai 
ryšiai
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Patarimai
Bendraamžių palaikymas yra efektyvus mokinių veiklos būdas. Vidurinio ugdymo 

pakopoje mokiniai patys gali pristatyti naujus IKT įrankius savo mokytojams ir 

bendraamžiams.

Interviu su mokytojais: Anne Jakins ir Pasi Siltakorpi

Vienas iš pagrindinių iššūkių šio projekto metu buvo kalba. Abiejų šalių mokiniai 

turėjo specialių poreikių, o Suomijos mokiniams anglų kalba buvo trečioji. Kadangi 

raštingumas kėlė sunkumų JK mokiniams, jiems buvo skirtos konkrečios užduotys bendravimui 

raštu. Suomijos mokiniai vartojo paprastus žodžius ir frazes, kad sustiprintų savo anglų kalbos 

vartojimą, ypatingą dėmesį skirdami skaitmeniniams vaizdams informacijai perduoti. Mes taip 

pat organizavome neverbalinį bendravimą kuriant vaizdo įrašą apie interviu metodiką.

Mes tikrai manome, kad tai buvo labai gera patirtis mokiniams bei mokytojams mokytis 

ir bendrauti su kitais mokiniais bei mokytojais iš skirtingų šalių. Mūsų projektas padėjo 

visiems mokiniams stiprinti sprendimų priėmimo gebėjimus, reikalingus planuojant karjerą, 

lyginant asmenines sąnaudas ir sveikus valgymo įpročius. Paprasta animacija pasirodė kaip 

tinkamas būdas susirasti draugų, pasikeitus informacija apie asmenines savybes. 

Jungtinėje Karalystėje „Pasiruošimas profesiniam gyvenimui“ buvo naujas Vertinimo 

ir kvalifi kacijų sąjungos (ang. Assessment and Qualifi cations Alliance - AQA) egzaminų 

kursas, kurį mes parengėme savo 4-ojo pagrindinio etapo mokiniams (14 - 16 metų amžiaus), 

kuriems buvo taikoma modifi kuota ugdymo programa. Praktiškas daugiasensorinis ir IKT 

paremtas metodas, kuris buvo taikomas eTwinning projekto metu, suteikė mūsų mokiniams 

galimybę įsiminti svarbias idėjas bei sąvokas aktyviau dalyvaujant veikloje. Suomijoje 

eTwinning veikla yra lengvai integruojama į ugdymo turinį.

Mūsų projektas pakeitė mano pamokų planavimo būdą, nes aš dabar įtraukiu IKT 

įrankius, kad kelčiau motyvaciją ir stiprinčiau mokymąsi. Pradėdama naują kursą, aš 

jau iš anksto būdavau užsisakiusi naują rinkinį knygų.

Anne Jakins, JK 

Aš negaliu tiksliai pasakyti, kiek pasikeitė mano mokymo metodai, kadangi aš taikau 

IKT jau daugelį metų. Galbūt aš geriau susipažinau su įrankiais, tačiau, jaučiu, kad 

vienintelė riba - tai mano vaizduotė. 

Pasi Siltakorpi, Suomija

Vaizdo konferencija, naudojantis FlashMeeting, - tai naudingas būdas įtraukti mokinius į veiklą nuo pat 

pradžios. eTwinning padeda mokytojams lavinti savo naudojimosi IKT gebėjimus, o mūsų mokiniai savo 

darbus tikrina kruopščiau, žinodami, kad juos skaitys jų partneriai. 
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Partneriai Monika Koch, Albert Einstein Gymnasium, Vokietija
Nelly Vicheva, Secondary School of Economics “G. S. 
Racovsky”, Bulgarija
Florenci Sales Vilalta, IES Sòl-de-Riu, Ispanija
Paola Norbiato, Liceo Scientifi co Statale A. Einstein, Italija

Mokinių amžius 15 – 16 metų
Trukmė nuo vienerių iki dviejų metų
Temos gamtos mokslai, anglų, mityba, ekologija
Kalbos anglų
Įrankiai žiniatinklio žurnalas, prenumeruojamosios transliacijos įrašai (ang. 

podcasts), FlashMeeting, TwinSpace, elektroninis paštas, tinklalapiai
Nuoroda http://my.twinspace.etwinning.net/scienceatschool?l=en

“Gamtos mokslai mūsų mokykloje” (ang. “Science in our schools”) – tai projektas, 

kurio metu mokiniai sieja pamokų metu nagrinėtą gamtos mokslų turinį su kasdieninio 

gyvenimo pavyzdžiais. Ypatingas dėmesys skiriamas pavyzdžiams, susijusiems 

su pagarba aplinkai, sveikatai ir savo regiono kultūros tradicijoms. Vėliau mokiniai 

pasiektus rezultatus aptaria su kitais projekte dalyvaujančiais mokiniais, bendrauja 

svetainėse ar rengia vaizdo konferencijas, kad galėtų palyginti, kuo skiriasi kiekvienos 

šalies įpročiai ir papročiai. Mokiniai vartoja anglų kalbą aprašydami veiklą ir ją aptardami 

vaizdo konferencijų metu. 

Tikslai
 Kartu su partneriais iš kitų šalių dalintis gamtos mokslų mokymo ir mokymosi • 
priemonėmis bei kompetencijomis. 

 Keistis ir lyginti ne tik gamtos mokslų ugdymo turinį, bet ir kultūrinius bei asmeninius • 
ypatumus. 

Ieškoti naujų mokytojų ir mokinių motyvacijos skatinimo būdų.• 
Vartoti anglų kalbą kaip pagrindinę bendravimo priemonę.• 

Pedagoginė vertė
Mokytojams projektas – tai galimybė keistis mokymo medžiaga ir susipažinti su 

efektyvesniais gamtos mokslų mokymo ir mokymosi būdais taikant IKT mokykloje. 

Mokiniai mokosi gamtos mokslų ir lavina savo IKT gebėjimus bei keičiasi žiniomis su 

mokiniais iš projekte dalyvaujančių mokyklų. Kartu jiems suteikiama galimybė mainų 

su partneriais metu tobulinti savo anglų kalbos žinias.

Science in our schools Gamtos 
mokslai
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Poveikis
Visi mokiniai yra labai susidomėję projektu, o IKT taikymas labai kelia jų motyvaciją. 

Vaizdo konferencijos – tai didžiulė sėkmė, o mokytojų bendradarbiavimas kiekvienoje 

mokykloje yra labai svarbus. Anglų kalbos ir informacinių technologijų mokytojai taip 

pat dalyvauja projekte, kad padėtų bendraujant ir sprendžiant techninius klausimus.

Patarimai
Priklausomai nuo organizacijos ir turimos IKT įrangos kiekvienoje mokykloje bei 

šalyje, stenkitės dirbti su nedidelėmis grupėmis ir taip įtraukti mokinius į veiklą, kad 

kiekvienas mokinys galėtų prisidėti ir dalintis atsakomybe, o darbas komandoje būtų 

efektyvesnis.

Interviu su mokytojomis:  Florenci Sales Vilalta, Nelly 
Vicheva ir Monica Koch 

Visiems mokiniams anglų kalbos vartojimas – didžiulė kliūtis, ir tai turi svarbią įtaką 

visam projektui. Mes nuolat mokomės, kaip išvengti nesusipratimų nuoširdžiai 

bendraujant.

Žinoma, projektas padėjo mokiniams lavinti realiam gyvenimui reikalingus gebėjimus, 

pavyzdžiui: darbo komandoje, eksperimentų atlikimo ir jų aprašymo, nuotraukų 

fotografavimo ir vaizdo bei garso failų kūrimo. eTwinning suteikia jiems įrankius mokytis, kaip 

savarankiškai  tai atlikti.

Mes planavome projektą remdamiesi savo ugdymo programa ir kai kuriomis 

svarbiomis idėjomis iš kiekvieno gamtos mokslų dalyko mokymo plano, pavyzdžiui: 

valgymo įpročių ar energijos taupymo klausimų.

Gaunami atsiliepimai padeda jums įvertinti projekto sėkmę. Be to, bendradarbiaudami 

su mokytojais iš kitų šalių susipažįstate su daugiau įrankių ir metodų bei lavinate 

IKT gebėjimus, kurie gali būti labai naudingi jūsų ugdymo veikloje. eTwinning patirtis visiškai 

pakeitė mūsų mokymo metodus ir padidino motyvaciją mokykloje.

Dirbkite su nedidelėmis mokinių grupėmis ir nuolat palaikykite ryšius su partneriais. 

Nepraraskite motyvacijos, net jeigu iš pradžių nesiseka. Mokykitės iš kitų projektų, 

savo partnerių ir savo mokinių!
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Partneriai Kiki Haines, Eastbourne 
Comprehensive School, 
Jungtinė Karalystė  
Ewa Piotrowska, Gimnazjum 
37 im. K.K. Baczyńskiego, 
Lenkija  
Eva Bauerová, Pavel 
Němec, ZŠ Karviná, Čekijos 
Respublika  
Anita Støstad, Holmlia 
School, Norvegija 

Mokinių amžius 11 – 14 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Tema matematika
Kalbos anglų
Įrankiai piešimas, internetas, 

elektroninis paštas, skaitytuvas, 
Skype, fotoaparatas, Word, PowerPoint, TwinSpace

Nuoroda http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=8548 

Kiekviena klasė savo partneriams pateikė matematinius uždavinius įvairiais grafi niais 

būdais, kartu ir animacija. Mokyklos ne iš Jungtinės Karalystės viską vertė į anglų 

kalbą.

Tikslai
Padėti mokiniams mokytis bendradarbiauti ir tobulinti jų matematinius bei kalbinius 

gebėjimus.

Pedagoginė vertė 
Visos projekto užduotys atitiko visų partnerių dalyko ugdymo programas. Taigi 

mokiniai įgijo žinių ir gebėjimų pagal kiekvienos šalies mokyklinio ugdymo programos 

uždavinius.

Draw me the task

2008 metų eTwinning Apdovanojimų antros vietos laimėtojas

Gamtos 
mokslai
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Poveikis
Mokiniai mokėsi dirbti kartu, bendradarbiauti, būti atsakingais ir laiku atlikti užduotis. Jie 

patobulino savo užsienio kalbų gebėjimus ir suprato, kad gali lengvai sutikti mokinius 

iš užsienio šalių mokykloje. Jiems taip pat buvo labai smagu. 

Patarimai
Toks projektas – puiki galimybė išmokti kažko naujo. Tai įdomu, paprasta ir gali būti 

pritaikyta daugeliui dalykų.  

Interviu su mokytojais:  Eva Bauerová 
ir Pavel Němec

Daugumai mūsų mokinių šis projektas buvo pirma galimybė bendradarbiauti ir 

bendrauti su mokiniais iš užsienio šalių. Jie turėjo nugalėti savo baimę ir bendrauti 

su susirašinėjimo draugais iš užsienio. Jie sužinojo, kad per matematiką jie gali būti suprasti 

visoje Europoje, nesvarbu, kokia jų gimtoji kalba.

Mūsų mokiniai patobulino savo kalbinius gebėjimus, laikydamiesi tam tikrų sąlygų 

dirbo komandose. Jie mokėsi naudotis IKT ir suprato, kad naudojimasis IKT kaip 

bendravimo priemone labai daug padeda, ypač laiko atžvilgiu. Taip pat jie daug sužinojo apie 

savo partnerius.

Uždaviniai, kuriuos sprendėme projekto metu, atitiko mūsų matematikos mokymo turinį, 

tačiau skyrėsi tuo, kad mes parodėme, jog matematikos galima mokyti ir linksmai. 

Pamokose mes naudojomės uždaviniais, kuriuos sudarė mūsų partneriai, ir mokiniams tai buvo 

įdomu. Jie taip pat suprato užsienio kalbų svarbą ir išmoko ne tik paprasčiausiai skaičiuoti, bet 

ir apmąstyti bei vertinti. Labai daug padėjo užsienio kalbų ir dailės mokytojai.

Mes visi daug sužinojome apie galimybes, kurias eTwinning teikia mūsų veiklai. 

Mes dalyvavome seminaruose, kad pasiruoštume projektui. Dabar galime naudoti 

TwinSpace, Skype bendravimui su partneriais ir suteikti savo mokiniams galimybę lavinti 

gebėjimus naudotis įvairiais įrankiais: skaitytuvu, internetu, elektroniniu paštu, Word 

dokumentais ir PowerPoint pristatymais. 

eTwinning – tai nuostabi galimybė, tai puiki galimybė greitai pasiekti tikslą. Labai 

svarbu palaikyti gerus ryšius su partneriais ir dažnai bendrauti su mokiniais ir vienas 

su kitu. Dalyvaudami eTwinning galite įdomiau vesti pamokas ir suartinti visą Europą.
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Partneriai Genia Kudinov Kauno Statybininkų 
Rengimo Centras, Lietuva  
Elżbieta Gawron Publiczne Gimnazjum 
im. Jana Pawła II wTyczynie, Lenkija 

Mokinių amžius 13 – 20 metų
Trukmė vieneri metai
Temos fi zika ir medicina; fi zika ir saugumas 

keliuose; iliuzijų teatras; fi zika 
kasdieniniame gyvenime 

Kalbos anglų
Įrankiai internetas, Word, PowerPoint, 

elektroninis paštas, Skype, TwinSpace, 
internetinis dienoraštis 

Nuoroda http://my.twinspace.etwinning.net/lp 
http://my.opera.com/Ricas/blog/

Fizika yra labai svarbi ir įdomi mokslinė sritis. Ji saugo žmonių sveikatą ir gali gelbėti 

gyvybes bei padėti išvengti daug problemų ir ligų. Šio projekto idėjos išvedė mus iš 

klasės aplinkos. Abi mokytojų ir mokinių komandos laikėsi griežto projekto plano. Mes 

suorganizavome dvi keliones į Lenkiją bei Lietuvą ir lankėme vietas, susijusias su fi zika 

bei astronomija, taip pat susipažinome su kitos šalies kultūra ir tradicijomis. 

Tikslai
Mokytis pasinaudoti partnerių pateikta informacija ir spręsti problemas.• 
Tobulinti anglų kalbos gebėjimus ir žinias apie IKT. • 
Dirbti komandose.• 

Pedagoginė vertė
Nevaržomas bendravimas ir darbas komandose gali pagerinti mokytojų ir mokinių 

tarpusavio santykius. Ir pamokų metu, ir po jų buvo naudojamasi projekto metu sukurta 

medžiaga, kuri padėjo mokiniams ruoštis universitetui bei darbui. 

Fizika - svarbi ir įdomi. Physics 
is interesting and important

2008 metų eTwinning Apdovanojimų nugalėtojas

Gamtos 
mokslai
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Poveikis 
Projektas suteikė galimybę bendrauti su partneriais iš kitų Europos šalių. Jis padėjo 

susirasti naujų draugų, o patirtis parodė, kad mokiniai plėtojo draugiškus santykius 

netgi už projekto veiklos ribų. Didžiulę įtaką tam padarė mainų vizitai. Be to, mokiniams 

buvo suteikta galimybė kitiems pristatyti savo mokyklas ir šalis. 

Patarimai 
Tokį projektą vykdyti geriau, jeigu mokyklos yra tokio paties tipo, nes tuomet galima 

pratęsti projekto trukmę. Dirbkite su nedidelėmis grupėmis ir, jeigu galite, aplankykite 

vieni kitus, nes tai tikrai kelia mokinių motyvaciją dalyvauti projekte ligi galo. 

Interviu su mokytojais:  Genia Kudinov, Ričardas 
Liekis ir Gražina Daunorienė 
(Lietuva)

Didžiausias iššūkis buvo susijęs su mūsų bendra istorija. Projekte dalyvavo mokiniai 

iš kaimyninių šalių, tačiau istoriniai santykiai tarp lietuvių ir lenkų visuomet buvo 

sudėtingi. Būtent dėl šios priežasties mokinių vizitai į Lenkiją ir Lietuvą buvo labai naudingi, 

nes padėjo mokiniams suprasti, kad dabar mes visi esame Europos piliečiai.

Projektas atkreipia dėmesį į fi ziką ir parodo, kad šitas mokslas yra ne tik svarbus, bet 

ir įdomus, pavyzdžiui: pagrindinių fi zikos taisyklių bei dėsnių žinios gali padėti išvengti 

daug  problemų bei ligų ir taip gelbėti gyvybes. Mokiniai mokėsi, kaip pateikti informaciją 

ir dalintis ja su draugais iš kitų šalių. Projekto metu jie taip pat mokėsi, kaip pasinaudoti 

partnerių pateikta  informacija bei spręsti problemas – t.y. lavino kasdieniniame gyvenime 

reikalingus gebėjimus.

Mes turime septynias integruotas pamokas įvadiniam kursui „Fizika mūsų gyvenime“. 

Projektas paskatino mokinius dabar daugiau dalyvauti įvairioje mokyklos veikloje, 

parodose ir konkursuose, o mokytojus - daugiau dalyvauti įvairiuose projektuose. Be to, tai 

padėjo mokytojams ir mokiniams gilinti savo žinias apie IKT.

Pirmiausia pamokos yra įdomesnės mokiniams naudojantis IKT. Mokytojui lengviau 

ruoštis pamokoms ir kurti mokomąją medžiagą, o mokiniams patinka vartoti anglų kalbą 

mokantis dalyko, nesusijusio su kalbų mokymusi.

eTwinning vienodai įdomi tiek mokiniams, tiek mokytojams, ir lavina įvairių sričių 

gebėjimus. Jūs susitinkate su naujais draugais, mokiniais, mokytojais ir partneriais. Jūs geriau 

pažįstate savo mokinius, sustiprėja santykiai tarp mokinių ir mokytojų, o visas mokymas teikia 

didesnį pasitenkinimą. 
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Partneriai Jan Rasmussen 
Hindsholmskolen, 
Danija  
Josephine Ebejer Grech 
Dun Guzepp Zammit 
Brighella Boys Junior 
Lyceum Hamrun, Triq 
Wenzu Mallia, Malta  
Riccardo Andreoli 
Scuola Secondaria 
di Primo Grado S. 
Margherita d’Adige- IC 
Megliadino S. Fidenzio, Italy 

Mokinių amžius 12 – 14 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Temos užsienio kalbos, pilietinis ugdymas, geografi ja, geologija, botanika 
Kalbos anglų
Įrankiai skaitmeniniai fotoaparatai, teksto rengyklė, elektroniniai pristatymai, 

nuotraukos, elektroninis paštas
Nuoroda http://wildorchidsaroundeurope.blogspot.com/ 

Pirmoje projekto dalyje mokiniai vartojo anglų kalbą – užsienio kalbą visoms mokykloms 

partnerėms – keisdamiesi informacija apie savo mokyklas ir save. Antroje dalyje jie tyrė 

ir rašė apie savo regiono geografi nius bei geologinius ypatumus ir vietas, kur galima 

rasti laukinių orchidėjų, bei apie įvairias egzistuojančias jų rūšis. Gėlių žydėjimo metu 

mokiniams  buvo organizuojamos išvykos į laukus, kad jie galėtų atlikti paprastus tyrimus 

apie laukinių orchidėjų rūšis. Vėliau visos mokyklos partnerės dalijosi atradimais.

Tikslai
Susipažinti su partnerių mokyklų sistemomis ir palyginti panašumus bei skirtumus. • 
 Suteikti mokiniams galimybę vykdyti kartu suplanuotą mokslinių tyrimų projektą apie • 
jų regiono laukines orchidėjas ir dalintis rezultatais su partneriais.

Organizuoti projekto įgyvendinimo veiklą ir perduoti rezultatus.• 

Pedagoginė vertė  
Projektas suteikia mokiniams galimybę susidaryti bendrą nuomonę apie mokyklas 

kitose šalyse ir kaip mokiniai iš Europos Sąjungos atlieka bendrą užduotį.

Wild Orchids around Europe Gamtos 
mokslai
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Poveikis
Projektas skatina mokinių motyvaciją mokytis ir lavinti savo anglų kalbos gebėjimus. 

Ši motyvacija kyla dalijantis idėjomis ir atradimais su kitais mokiniais. Pasididžiavimas 

rastomis labai retomis orchidėjomis – kurių nerado net patyrę botanikai – nepaprastai 

kėlė motyvaciją!

Patarimai
Viską kruopščiai suplanuokite: nuo žydėjimo periodų iki vietų, kur galima rasti gėlių. 

Vienas iš didžiausių sunkumų mūsų mokykloms buvo tas, kad pradžia buvo nelengva 

ir mokyklos turėjo tiesiogine prasme persekioti orchidėjas savo rajone ir aplink jį.

Interviu su mokytoju: Riccardo Andreoli

Iš tiesų nebuvo didelių iššūkių. Galbūt didžiausias iššūkis buvo tas, kad mokykloje iš 

Maltos mokėsi vien berniukai, o Italijos ir Danijos mokyklos buvo mišrios. Mergaitės 

neturėjo galimybės keistis idėjomis su savo bendraamžėmis iš Maltos, tačiau paprasčiausiai 

nebuvo jokio įmanomo sprendimo. 

Galimybė mokykloje atlikti tikrus tyrimus buvo iš tiesų autentiška ir pasitenkinimą 

teikianti patirtis mokiniams. Jie sąmoningai stengėsi savo darbus atlikti kuo geriau, 

nes žinojo, kad juos gaus partneriai ir jie bus vertinami ne tik jų pačių mokytojo. 

Iš pradžių aš nusprendžiau pradėti eTwinning veiklą su savo mokiniais kaip atskirą 

projektą apie botaniką - dalyką, kurio mokome mokykloje, -  kartu su mūsų anglų 

kalbos mokytoju(-a). Kai kuriems mokiniams taip patiko projektas, kad metų pabaigoje jie 

pasirinko eTwinning kaip pirmą egzamino temą iš gamtos mokslų ir anglų kalbos.

Dabar aš jau daug metų naudojuosi IKT savo ugdymo veikloje. Dar prieš eTwinning 

proveržį aš naudojausi elektroniniu paštu susirašinėdamas su mokiniais iš viso 

pasaulio.

Pirmiausia tai labai įdomu ir jums, mokytojams, ir mokiniams! Dabar eTwinning 

veikla taip gerai organizuota, kad vyksta labai sklandžiai ir teikiama didžiulė parama. 

Pabandykite – niekada nesigailėsite! 
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Apibendrinimas

Anne Gilleran ir Alexa Joyce

Skyrius 5

Šiais Europos kultūrų dialogo metais verta apmąstyti, kaip tokios 

programos kaip eTwinning padeda geriau suprasti ir vertinti 

Europos kultūrų įvairovę. Remdamiesi mokytojų nuomone, galime 

drąsiai teigti, kad vykdant projektą kyla mokinių susidomėjimas ir 

motyvacija. Matome, kad netgi tuose projektuose, kur kalbos nėra 

pagrindinė tema, dalyvaujančiam jaunimui siekis mokytis partnerių 

kalbos tampa svarbus.

Kalba tiesia kelius link kultūros - suprasti kito žmogaus kultūrinį kontekstą reiškia 

giliau pažinti jį, vertinti bei gerbti tai, kas bendra ir kas skirtinga. Micheline Maurice 

pasidalino su mumis mintimis, kaip mokytojas gali padėti savo mokiniams siekti 

šio gilesnio supratimo. Taip darosi sunkiau taikytis su neigiamu požiūriu į kaimynus 

bei išankstinėmis nuostatomis, nors istoriškai priešiškumas tarp mūsų gali būti 

giliai įsišaknijęs. Turime pavyzdį – gamtos mokslų projektą „Fizika svarbi ir įdomi”, 

kuriame dalyvaujantys mokytojai teigė, kad didžiausias iššūkis jiems buvo sudėtingi 

istoriniai santykiai tarp tam tikrų Lietuvos ir Lenkijos dalių. eTwinning įrodė, kad 

mokiniai, keisdamiesi mokymo medžiaga ir susitikę projekto metu, išmoko nugalėti 

istorinius sunkumus.

Minėtas projektas veda mus prie kitos temos - kalbų ir dalyko integracijos. 

Integruotas kalbos ir dalyko mokymas visame pasaulyje darosi vis populiaresnis, 

pavyzdžiui Ispanijoje ir Malaizijoje gamtos mokslų dalykų mokoma anglų kalba. 

Projekto „Rūpinkis gamta, nebūk abejingas” (ang. „Be green, don’t be mean”) 

pavyzdys rodo, kaip kalbinės veiklos organizavimas mokantis gamtos mokslų 

dalykų daro mokymosi procesą patrauklesniu mokiniams ir kelia jų mokymosi 

motyvaciją. Užuot paprasčiausiai vykdę tyrimus pamokų metu ir rašę individualias 
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analizes bei apibendrinimus, mokiniai buvo raginami pristatyti ir aptarti rezultatus 

su bendraamžiais iš partnerių šalies. Kartu jie praplėtė savo žodyną aplinkosaugos 

tema, aiškindami savo darbą kita kalba. Šis naujas integruoto dalyko ir kalbos 

mokymo metodas labiau atspindi mokslinio tyrinėtojo patirtį negu tradicinis gamtos 

mokslų mokymas. 

Praėjusiais metais mes apžvelgėme aštuonias svarbiausias kompetencijas, kurios 

buvo išskirtos ES kaip pagrindinės ir rekomenduotos kaip Mokymosi visą gyvenimą 

programos siekis:

1  Bendravimas gimtąja kalba

2  Bendravimas užsienio kalbomis

3  Matematinė kompetencija ir pagrindinės mokslo bei technologijų kompetencijos

4  Skaitmeninė kompetencija

5  Mokymasis mokytis

6  Socialinė ir pilietinė kompetencijos

7  Iniciatyva ir verslumas

8  Kultūrinė savimonė ir išraiška1

Jeigu pažvelgtume į jas atidžiau, pamatytume, kad kultūra, kalba ir bendravimas 

tiek tiesiogiai, tiek per technologijas yra susiję mažiausiai su keturiomis iš jų. Galima 

diskutuoti, ar kultūra bei kalba gali būti ignoruojamos ir 3, 5, 6 ar 7 kompetencijose.

Kultūra – dinamiškas procesas, besivystantis šimtmečiais. Didėjančios globalizacijos 

kontekste svarbu puoselėti savo kultūrines šaknis, dėl kurių mes esame ne tik išskirtinai 

ispanai, prancūzai, vokiečiai, lietuviai ar italai, bet ir išskirtinai europiečiai. eTwinning – 

tai žingsnis šios svajonės įgyvendinimo link.

1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/416&format=HTML&aged
=1&language=EN&guiLanguage=en
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 Porcher, L., & Abdallah-Pretceille, M. (2001). Education et communication • 
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Padėka  
CPT reiškia padėką Pierre Auboiron iš Prancūzijos Nacionalinės paramos tarnybos 

(NPT) už pagalbą verčiant antrą skyrių iš prancūzų į anglų kalbą. 

Be to, CPT taip pat dėkoja visoms NPT už pagalbą atliekant vertimų korektūrą.
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Nacionalinių paramos tarnybų kontaktiniai duomenys 

AIRIJA

Léargas, Mainų biuras
Kontaktams: Kay O’Regan (koregan@leargas.ie)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.ie

AUSTRIJA

Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen 
(Austrijos nacionalinė Mokymosi visą gyvenimą programos agentūra)
Kontaktams: Ursula Großruck (ursula.grossruck@oead.at) 
Martin Gradl (martin.gradl@oead.at) Michaela Nindl (michaela.nindl@oead.at) 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.at

BELGIJA  (Flamandiškai kalbanti bendruomenė)

Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs en Vorming
(Švietimo ir mokymo ministerija, švietimo ir mokymo skyrius)
Kontaktams: Sara Gilissen (sara.gilissen@ond.vlaanderen.be)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.be

Kontaktiniai duomenys

CPT biuras - Europos mokyklų tinklas

Rue de Trèves 61
1040 Briuselis • Belgija

Tel. +32 2 790 75 75

www.etwinning.net 
info@etwinning.net 

Svetainės redaktorius

editor@etwinning.net 

Pedagoginės pagalbos biuras

css-helpdesk@etwinning.net 

Svetainės administratorius

webmaster@etwinning.net

Centrinė paramos tarnyba
eTwinning Centrinei paramos tarnybai vadovauja Europos mokyklų tinklas Europos 

Komisijos Švietimo ir audiovizualinės kultūros vykdomosios agentūros vardu

(www.eun.org). 
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BELGIJA  (Prancūziškai kalbanti  bendruomenė)

Ministère de la Communauté française 
(Prancūziškai kalbančios bendruomenės ministerija) 
Kontaktams: Cécile Gouzee (cecile.gouzee@cfwb.be)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.enseignement.be/etwinning 

BULGARIJA

Център за развитие на човешките ресурси (Žmogiškųjų išteklių plėtros centras)
Kontaktams: Stoyan Kulev (skulev@hrdc.bg)
Nacionalinė eTwinning svetainė: etwinning.hrdc.bg

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Dům zahraničn ch služeb MŠMT- Národn  agentura pro evropské vzdělávac  programy
(Švietimo ministerijos tarptautinių paslaugų – Nacionalinė Europos Švietimo agentūra)
Kontaktams: Petr Chaluš (etwinning@neap.cz )
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.cz 

DANIJA

UNI•C
(Danijos švietimo ir tyrimų IT centras)
Kontaktams: Claus Berg, Ebbe Schultze (etwinning@uni-c.dk)
Nacionalinė eTwinning svetainė: etwinning.emu.dk

ESTIJA

Tiigrihüppe Sihtasutus (Tigro Šuolio fondas)
Kontaktams: Enel Mägi (enel@tiigrihype.ee), Elo Allemann (elo@tiigrihype.ee)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.tiigrihype.ee 

GRAIKIJA

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Graikijos švietimo ir religinių reikalų ministerija)
Kontaktams: Chrysa Kapralou (etwinning@sch.gr)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.gr
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ISLANDIJA

Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins (Tarptautinio švietimo tarnyba)
Kontaktams: Gudmundur Ingi Markusson (gim@hi.is)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.ask.hi.is/page/etwinning 

ISPANIJA

Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado 
Ministerio de Educación, Pol tica Social y Deporte
(Švietimo, Socialinės politikos ir darbo ministerijos mokytojų kvalifi kacijos tobulinimo ir 
IKT resursų institutas)
Kontaktams: Concha Ortiz (info.etwinning@cnice.mec.es)
Nacionalinė eTwinning svetainė: etwinning.cnice.mec.es 

ITALIJA

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (Nacionalinė mokyklų 
autonomijos vystymosi agentūra) Kontaktams: etwinning@indire.it 
Nacionalinė eTwinning svetainė: etwinning.indire.it

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Britų Taryba Kontaktams: etwinning@britishcouncil.org
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.britishcouncil.org/etwinning

KIPRAS

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Švietimo ir kultūros ministerija)
Kontaktinis asmuo: Dr. Marios Miltiadou (marios01@cytanet.com.cy)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.moec.gov.cy

LATVIJA

Izglītības un Zinātnes Ministrija (Švietimo ir mokslo ministerija)
Contact: Guna Stahovska (guna.stahovska@izm.gov.lv)
Nacionalinė eTwinning svetainė:  www.etwinning.lv
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LENKIJA

Švietimo sistemos plėtotės fondas 
Kontaktams: Agnieszka Wozniak (agnieszka.wozniak@socrates.org.pl)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.pl

LIETUVA

Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras
Kontaktams: Violeta Čiuplytė (violeta.ciuplyte@itc.smm.lt)
Nacionalinė eTwinning svetainė: etwinning.ipc.lt

LIUKSEMBURGAS

  Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 
(Švietimo ir profesinio mokymo ministerija)
Socrates agentūra - mySchool! Švietimo portalas
Kontaktams: Sacha Dublin (sacha.dublin@anefore.lu)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.eTwinning.lu

MALTA

 Švietimo ministerija, Švietimo technologijų departamentas
Kontaktams: Emile Vassallo (emile.vassallo@gov.mt)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.skola.gov.mt/etwinning

NYDERLANDAI

Europees Platform (Europos Tribūna)
Kontaktams: Marjolein Mennes (m.mennes@euroschool.nl)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.nl 

NORVEGIJA

Utdanningsdirektoratet (Norvegijos Švietimo direktoratas)
Kontaktams: Karianne Helland (Karianne.Helland@utdanningsdirektoratet.no)
Nacionalinė eTwinning svetainė: skolenettet.no/etwinning
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PORTUGALIJA

Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular - Ministério da Educação 
(Naujovių diegimo ir mokymo plano tobulinimo bendroji valdyba)
Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE) 
(Švietimo technologijų resursų skyrius)
Kontaktams: eTwinning@dgidc.min-edu.pt 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.erte.dgidc.min-edu.pt

PRANCŪZIJA

Scérén-Cndp 
Bureau d’assistance national français (BAN)
Kontaktams: Pierre Auboiron (etwinning.drt@cndp.fr)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.fr 

RUMUNIJA

  Institutul de Stiinte ale Educatiei (Švietimo mokslų institutas)
Kontaktams: Simona Velea (echipa@etwinning.ro)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.ro

SLOVAKIJA

Žilinská univerzita (Žilinos universitetas) 
Kontaktams: Lubica Sokolikova (lubica.sokolikova@etwinning.sk), 
Gabriela Podolanova (gabriela.podolanova@etwinning.sk)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.sk

SLOVĖNIJA 

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – 
CMEPIUS (Slovėnijos respublikos Švietimo mobilumo programų centras)
Kontaktams: Robert Marinšek (etwinning@cmepius.si)
Nacionalinės eTwinning svetainės: www.cmepius.si/etwinning.aspx
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SUOMIJA 

Opetushallitus (Nacionalinė švietimo taryba)
Kontaktams: Yrjö Hyötyniemi (yrjo.hyotyniemi@oph.fi )
Nacionalinės eTwinning svetainės: www.edu.fi /etwinning (suomių k.)
www.edu.fi /etwinning/svenska (švedų k.)

ŠVEDIJA

Internationella programkontoret (Švietimo tarptautinių programų centras)
Kontaktams: Ann-Marie Degerström (ann-marie.degerstrom@programkontoret.se)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.programkontoret.se

VENGRIJA

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. - eLearning Igazgatóság 
(Švietimo visuomeninių paslaugų įmonė - eLearning valdyba) 
Kontaktams: Éva Pap (pap.eva@educatio.hu), 
Zsófi a Szabó (szabo.zsofi a@educatio.hu) 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.hu  

VOKIETIJA

Schulen ans Netz e.V. (Mokyklos internete)
Kontaktams: Maike Ziemer (maike.ziemer@schulen-ans-netz.de)
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.de
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