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Nesvarbu, koks bebūtų Jūsų atsakymas – taip ar ne – šis vadovas skirtas jums. Jis padės
susipažinti su unikalia eTwinning programos struktūra, jos kilme ir eiga, sužinoti jos
teikiamas galimybes bei būdus, kaip integruoti eTwinning projekto veiklą į bendrą ugdymo
turinį, ir pasimokyti iš mokytojų, jau dalyvaujančių programoje. 

Jūs turbūt jau žinote, kad eTwinning – tai Europos Komisijos iniciatyva, skirta paraginti
mokyklas visoje Europoje užmegzti bendradarbiavimo partnerystes, naudojantis įvairiomis
komunikacinėmis technologijomis. Vis dėlto eTwinning – tai daug daugiau. Šios programos
kilmė ir struktūra bus pristatomos pirmame skyriuje. 

eTwinning - tai mokymas, naujų mokymo metodų taikymas, naujos technologijos ir nauji
tradicinių užduočių atlikimo būdai. Didžiausia kliūtis, su kuria susiduria mokytojai,
vykdydami naujus projektus, ypač susijusius su technologijomis, - tai jų integravimas į
kasdieninę ugdymo veiklą. Antrame skyriuje jūs rasite praktinių patarimų, kaip pradėti
projektinę veiklą, ir keletą auksinių taisyklių, garantuojančių projekto sėkmę. 

Be to, mokytojų, kurie jau vykdė eTwinning projektus, patirtis rodo, kad ši veikla gali būti
lengvai pritaikoma bet kuriai temai ar dalykui, kurio jūs mokote. Trečiame skyriuje rasite
projektų rinkinį, skirtą tiek pradiniam, tiek viduriniam ugdymui. Jame paaiškinama, kaip
vykdyti projektą, integruotą į dalyko mokymą ir bendrąjį ugdymo turinį. 

Ketvirtame skyriuje pateikiama daug projektų pavyzdžių, kuriuos sukūrė mokyklos iš visos
Europos. Tai – ir paprasti, ir sudėtingi projektai, skirti jaunesnio ir vyresnio amžiaus
mokiniams. Kai kurie iš šių projektų buvo apdovanoti savo šalyse, o kai kuriems įteiktas
Kokybės ženklelis. Visi šie projektai turi ką pasiūlyti jums! Vis dar netikite? Tuomet šiame
skyriuje skaitykite interviu su mokytojais: kaip pasikeitė jų mokymo metodai, kokie
motyvuoti jų mokiniai, kad dirba savo noru netgi ne pamokų metu, kaip jie susirado
draugų visoje Europoje ir kaip eTwinning padeda mokymą ir mokymąsi paversti pramoga.
Mokytojai jums papasakos, kaip jie vykdė projektinę veiklą ir kokią naudą dalyvavimas
eTwinning programoje davė jiems ir jų mokiniams. 

Įžanga

Ar Jūs jau dalyvaujate eTwinning - vienoje iš dinamiškiausių ir
sėkmingiausių šiandien tarptautinių mokyklų bendradarbiavimo
iniciatyvų Europoje?
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Šiuo metu eTwinning – tai svarbiausia Europos švietimo akcija, nes šioje programoje lengva
dalyvauti. Vis daugiau mokytojų pradeda europinę projektinę veiklą su eTwinning. Ir tai
labai paprasta: jums tereikia užsiregistruoti Europos portale www.etwinning.net. Čia jūs
susirasite partnerius, sukursite projekto idėją arba pasinaudosite jau parengtais projektų
rinkiniais ir nedelsdami pradėsite veiklą. Portale Jūs galėsite nemokamai naudotis
bendradarbiavimo aplinka TwinSpace ir vykdyti projektinę veiklą. Jūs galite pasinaudoti ir
galimybe kartu su kitais Europos mokytojais dalyvauti kasmetinėje eTwinning konferencijoje
ar profesinio tobulinimo seminare. Jūs galite pristatyti savo projektą kasmetiniams
eTwinning Apdovanojimams arba prašyti, kad projektui būtų suteiktas Kokybės ženklelis,
kuris pažymi, kad jūsų vykdoma projektinė veikla yra aukščiausio profesinio lygmens.
Kiekvieną mėnesį jūs gausite informacinį biuletenį ir sužinosite, kas vyksta eTwinning
bendruomenėje. Ar gali būti lengviau?

Dabar, kai sužinojote daugiau, skaitykite šį vadovą, registruokitės eTwinning ir tapkite
šiandien greičiausiai Europoje augančios bendruomenės – nuoširdžiai dirbančių švietimo
specialistų – nariu. 
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I skyrius

eTwinning
pradedantiesiems

Anne Gilleran

Jeigu eTwinning programa jums naujiena, kartais ji gali pasirodyti sudėtinga, bet viskas
ima aiškėti, kai pradedate suvokti jos struktūrą. Pradžioje mes trumpai papasakosime,
kaip kūrėsi eTwinning programa.

eTwinning programa prasidėjo 2005 metais kaip Europos Komisijos iniciatyva siekiant
paskatinti Europos mokyklas neoficialiu būdu užmegzti dvynių partnerystes ir suteikti
galimybę mokytojams bendradarbiauti be didelių ir ilgalaikių įsipareigojimų, kurie yra
būdingi kitiems Europos projektams.[1] Ji sukurta taip, kad mokyklos galėtų lanksčiai
bendradarbiauti, ir turi unikalią struktūrą, pasižyminčią gausia ir kokybiška parama visų
pakopų mokytojams.

Programai unikalumo suteikia paramos tarnybos, veikiančios tiek nacionaliniu, tiek
Europos lygiu. Nacionalinė paramos tarnyba, arba NPT, skatina ir remia eTwinning
programos veiklą šalyje. Jos darbuotojai organizuoja mokymus, teikia pagalbą, paramą
bei patarimus mokytojams ir stebi mokyklų veiklą bei projektus, skaitydami projektų
Pažangos korteles, kurias pildo mokytojai. NPT taip pat organizuoja nacionalines
konferencijas bei eTwinning konkursus, leidžia informacinius biuletenius bei leidinius ir
tvarko nacionalinę savo šalies eTwinning svetainę. 

Europos lygiu veikia Centrinė paramos tarnyba (CPT), kuriai vadovauja Europos
Mokyklų tinklas (European Schoolnet) Europos Komisijos vardu, ir jos veiklos sritys yra
įvairios. Pirmiausia ji atsako už Europos eTwinning portalo www.etwinning.net
kūrimą ir tvarkymą. Šiame portale registruojasi visos Europos mokyklos ir
bendradarbiauja su partneriais. Portalas – tai moderni ir sudėtinga bendravimo ir
bendradarbiavimo aplinka, teikianti mokytojams platų įvairių įrankių pasirinkimą, kurie
palengvina projektinę veiklą: partnerių paieškos funkciją, saugią bendradarbiavimo
aplinką mokytojams, o taip pat daugelį projektų rinkinių, kad būtų lengviau pradėti
veiklą. Be to, portale mokytojams pateikiama daug informacijos ir naujienų apie
eTwinning. CPT kas mėnesį leidžia informacinį biuletenį ir vadovauja Europos pagalbos
biurui, kuris padeda spręsti praktines problemas, kylančias naudojantis portalu. Taip pat

1 tokiems kaip Comenius partnerystės.
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CPT kartu su NPT organizuoja Europos profesinio tobulinimo seminarus, kuriuose
dalyvauja mokytojai iš visos Europos ir mokosi vykdyti bendradarbiavimo projektus,
naudojantis technologijų įrankiais. Daugelis eTwinning partnerysčių užmezgama būtent
šių profesinio tobulinimo seminarų metu. CPT glaudžiai bendradarbiauja su visomis 28-
iomis NPT, skatindamos ir remdamos eTwinning programą visoje Europoje.

Kita unikali eTwinning ypatybė – daugybė apdovanojimų, kuriuos gali gauti
dalyvaujantys mokytojai ir mokyklos. Pirmiausia tai - kasmetiniai eTwinning
Apdovanojimai, pritraukiantys šimtus dalyvių kiekvienais metais. Pagrindinis prizas –
eTwinning stovykla nugalėjusiems mokytojams ir mokiniams, kuri vyksta balandžio
mėnesį kokioje nors šiltoje ir saulėtoje Europos šalyje. Antra, tai – Kokybės ženklelis,
kuris gali būti įteiktas už profesionalią ir kokybišką eTwinning partnerystės veiklą. Gauti
Kokybės ženklelį tikrai nesudėtinga: mokyklos, pretenduojančios į šį apdovanojimą,
pateikia paraišką NPT, kuri ir įvertina atliktą darbą. Jeigu abiejų eTwinning partnerystės
mokyklų NPT skiria joms Kokybės ženklelius, tuomet šios mokyklos gauna ir Europos
Kokybės ženklelį, pažymintį jų pasiekimus. 

Dalyvauti eTwinning – tai dalyvauti Europos mokytojų bendruomenėje, kurioje visi
specialistai yra pasiryžę sudaryti savo mokiniams sąlygas tiesiogiai bendrauti su kitais
jaunais žmonėmis iš Europos šalių ir dalintis idėjomis bei nuomonėmis bet kuria tema,
dominančia visus jaunus žmones. Mokytojai taip pat gilina savo pedagoginius
gebėjimus bei patirtį ir taip padeda eTwinning tapti dinamiška, nuolat augančia ir
bendraujančia žmonių grupe.[2] Svarbiausia, eTwinning – tai žmonės: mokytojai,
mokiniai, mokyklų direktoriai, tėvai, paramos tarnybų personalas, svetainių
administratoriai, mokytojų rengėjai ir pedagogikos ekspertai iš 27-ių šalių, Europos
Sąjungos narių, o taip pat iš Norvegijos ir Islandijos. Jie visi bendromis pastangomis
siekia, kad mokytojai ir mokiniai galėtų bendradarbiauti ir kurti bendrą sampratą, ką
reiškia būti europiečiu.

2 2005 metų rugsėjo mėnesį eTwinning turėjo 6000 užsiregistravusių mokyklų, o 2007 metų

vasario mėnesį šis skaičius išaugo iki 23000.
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Birte Kjær Peulicke ir Cees Brederveld

II skyrius

Kaip pradėti projektinę
bendradarbiavimo veiklą

Sunku rasti receptą eTwinning projektinei veiklai, bet jūs galite surinkti visas
sudedamąsias dalis, kurių reikia, ir pradėti kurti projektą, atitinkantį jūsų idėjas ir
idealus. Jūs taip pat galite pasinaudoti kitų žiniomis bei patirtimi. eTwinning programa
veikia jau daugiau kaip dveji metai, ir ją nuolat remia ne tik daug patyrusių mokytojų,
bet ir Nacionalinės bei Centrinės paramos tarnybos. Kitos organizacijos, tokios kaip jau
beveik dvidešimt vienerius metus veikianti organizacija „Europos mokyklų projektai“
(European Schools Projects - ESP), taip pat gali pasiūlyti paramą.

Bet kuriuo atveju, viskas prasideda nuo jūsų. Pirmiausia jūs turėtumėte susipažinti su
įvairiomis galimybėmis bei nauda, kurią teikia šis veiklos būdas. Galbūt jūs atrasite tas
galimybes patys, apmąstydami savo mokymo metodus, įrankius, kuriais naudojatės, ir
būdus, kaip norėtumėte juos abu tobulinti. Galbūt jūs atrasite jas klausydamiesi
pranešimo konferencijoje ar seminare. Kai tik susipažinsite su nauda, galite pradėti
ieškoti galimybių, kaip taikyti šį metodą mokymo procese. 

Jeigu norite pradėti tarptautinį bendradarbiavimo projektą, labai svarbu, kad jūs
aptartumėte šiuos dalykus:

1 Pirmuosius žingsnius 4 Projekto planą 
2 Tikslus 5 Vertinimą
3 Kokybę ir kompetencijas

Pirmieji žingsniai

Kiekvienoje ugdymo programoje yra dalykų, kurie tinka projektinei veiklai. Dirbdami su
mokiniais ir vykdydami ugdymo planą, jūs pastebėsite, kad per mokslo metus jūs turite
galimybių nagrinėti ir kitas su dalyku susijusias temas negu nurodoma ugdymo plane.
Labai įdomu nagrinėti šias temas vykdant eTwinning bendradarbiavimo projektą. Šiame
skyriuje mes pabandysime aptarti, kaip sėkmingai vykdyti tokį projektą. 
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Pirmiausia jūs turite išsiaiškinti, ar jūsų mokykloje jau vykdoma projektinė veikla,
pavyzdžiui, ar jūsų kolegos vykdo bendradarbiavimo projektus. Jei taip, jūs galite
paprašyti jų pagalbos. Jei ne, patys susiraskite tinkamą projekto idėją, kurią galėtumėte
įgyvendinti ugdymo procese ar kitur, pavyzdžiui, eTwinning portale
www.etwinning.net. Jūs galite pasirinkti: arba patys suplanuojate projektą, o vėliau
susisiekiate su partneriais ir dirbate kartu, arba pirmiausia susirandate partnerius ir
kuriate projektą kartu. Tai turite nuspręsti jūs. Kai tik rasite tinkamą idėją, galite pradėti
ją įgyvendinti ir kelti projekto tikslus. 

Tikslai

Labai svarbu išsikelti tikslus, nes tai reiškia, kad jūs pradedate planuoti ir aiškiai
suvokiate, ko jūs sieksite su savo mokiniais vykdydami tokį projektą. Ką svarbaus jie
turi išmokti ir kaip jie susidoros su šia užduotimi? Projektas tiktai tuomet bus
sėkmingas, jeigu jūsų tikslai bus aiškūs, realiai įgyvendinami, svarbūs ir suprantami jūsų
mokiniams. Todėl patartina išsikelti kelis, jūsų nuomone, realius ir pasiekiamus tikslus.
Jeigu jūs vykdote projektinę bendradarbiavimo veiklą pirmą kartą, patartina pradėti tik
nuo kelių tikslų. Kai įgysite daugiau patirties, galite pridėti dar keletą tikslų ir taip plėsti
projektinę veiklą. Turėkite omenyje, kad tikslus, kuriuos
jūs išsikėlėte, reikia įvertinti projekto pabaigoje, kadangi
vertinimas čia taip pat svarbus, kaip ir bet kurioje kitoje
mokyklinėje veikloje. Kai jūsų mintyse aiškėja projekto
idėja, laikas susirasti partnerius, jeigu dar neradote. Kai
tik rasite partnerį, galėsite kartu portale planuoti savo
projektą ir kelti įvairius kokybiškus tikslus. Turite
įsitikinti, kad tikslus visi suprantate vienodai. Labai
dažnai mokytojai kalbasi vieni su kitais, ir galvoja, kad
jie viską supranta, bet vėliau, prasidėjus projektui,
paaiškėja, kad kai kurie dalykai iš tiesų nėra tokie
aiškūs. Todėl išsamios išankstinės diskusijos gali padėti išvengti tokių nesusipratimų,
ypač kai susiduria skirtingos kultūros. Galų gale, kai viską atidžiai apsvarstėte ir
suplanavote, galite pradėti kalbėti apie kokybę: kaip užtikrinsite, kad projektas bus
vykdomas kokybiškai? Kas parodys, kad jūs einate teisinga linkme? 

Dabar jūs turėtumėte
užsiregistruoti eTwinning
portale www.etwinning.net,
atsidaryti dvynių paieškos
puslapį savo darbastalyje ir
pradėti partnerių paiešką.
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Kokybė ir kompetencijos

Vykdant projektinę veiklą, kokybė visada yra labai svarbu. Dažnai, kai aptariama
projekto veikla, žmonės sako: „Štai ir vėl metas žaidimams - mokiniams turi būti įdomu
ir smagu“. Tokie komentarai kartais leidžia manyti, kad projektinė veikla laikoma ne
tokia rimta ar vertinga, kaip kita bendradarbiavimo veikla. Jei kelsite sau su mokymo
turiniu susijusius tikslus bei uždavinius ir pristatysite kitiems savo kasdieninę mokymo

veiklą, ir mokiniai, ir jūsų kolegos ims
rimčiau žiūrėti į projektinę veiklą ir laikyti
ją sudėtine mokymo ir mokymosi dalimi. 

Keldami tikslus bei uždavinius, taip pat
nepamirškite, kad mokiniai įgis žymiai
daugiau nei vien tik tradicinių žinių.
Kadangi jie pradeda dirbti vis labiau
savarankiškai ir patys planuoti savo veiklą,
ugdomos ir kitos kompetencijos. Jeigu
projektas vykdomas užsienio kalba,
mokiniai išmoks naujų žodžių ir stengsis

nuspręsti, ar taisyklingai rašo bei vartoja tinkamas gramatines struktūras. Tuo
pasinaudoti gali užsienio kalbų mokytojai ir ugdyti kompetencijas, kurių prireiks
pamokoms ateityje. 

Vykdant tarptautinius bendradarbiavimo projektus, išaugs mokinių supratimas apie
kultūrų skirtumus bei panašumus ir sustiprės jų asmeninis vystimasis bei socialiniai
gebėjimai, reikalingi projekto tikslams įgyvendinti. Dirbti kartu su klasės draugais yra
nelengva, ir nors bendradarbiavimas su bendraamžiais iš kitos šalies kartais būna dar
sunkesnis, jis visada žymiai įdomesnis. Patirtis rodo, kad mokiniai noriai skiria daugiau
laiko ir energijos tiems projektams, kurie yra susiję su realiomis gyvenimo situacijomis,
turi aiškius tikslus bei uždavinius ir yra vykdomi kartu su „realiais“ žmonėmis –
mokiniais ir bendraamžiais iš kitos mokyklos ar šalies. Taip pat, naudojantis
elektroniniu paštu bei internetu ir Word, Excel bei PowerPoint programomis, yra
lavinami mokinių IKT gebėjimai.

Kai visa tai aptarsite, pakabinkite savo klasėje plakatą, kuriame mokiniai galėtų aiškiai
matyti, ko jie sieks vykdydami projektą. Tada jie matys, ką turi daryti ir kaip jų veikla
atitinka bendrus projekto tikslus. Kai visa tai bus padaryta, galite pradėti kalbėti apie
projekto planą.

Projekto planas

Bendradarbiaudami su projekto partneriu, jūs turite aiškiai apibrėžti, kas už ką
atsakingas, po lygiai pasidalinti darbais ir, svarbiausia, pasitikėti vienas kitu.

Kai vykdote eTwinning projektą ir esate
įsitikinę jo kokybe, jūs galite prašyti Kokybės
ženklelio, kurį teikia Nacionalinė paramos
tarnyba. Kai abi projektą vykdančios
mokyklos gauna Kokybės ženklelį už savo
projektinę veiklą, joms automatiškai
suteikiamas Europos Kokybės ženklelis, ir
tuomet jūsų projektą portale gali matyti visi.
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Pirmiausia reikia nuspręsti, kiek laiko norite skirti projektui. Kaip ir kada pradėsite ir
baigsite projektą? Kiek mokomųjų dalykų (ir galbūt kolegų) norite įtraukti? Visi šie
klausimai yra labai svarbūs projekto rezultatams. 

Kai sudarysite projekto veiklos planą, patartina, kad mokiniai jį taip pat matytų.
Pakabinkite jį klasėje šalia plakato su projekto tikslais. Dažnai mokytojai pamiršta tai ir
mano, kad jų mokiniai dirbs, nes jiems bus liepta, bet jeigu jūs pakabinsite planą savo
klasėje, mokiniai aktyviau dalyvaus veikloje. Šį
planą taip pat galės matyti kitų klasių
mokiniai, kurie galbūt dalyvaus būsimuose
projektuose. Taip pat informuokite ir įtraukite
į veiklą savo kolegas bei mokyklos vadovybę.
Anksčiau ar vėliau jums gali prireikti jų
paramos, ypač susidūrus su sunkumais, kurie
gali iškilti vykdant projektą. 

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus patarimas:
nepamirškite įtraukti tėvų. Jums gali prireikti jų pagalbos, pavyzdžiui, organizuojant
ekskursijas projekto metu. Be to, tėvai gali suteikti daug informacijos. Jeigu jie nori ir
gali ateiti į mokyklą ir pristatyti savo patirtį bei idėjas ar papasakoti apie savo darbą,
tai bus labai naudinga projektui. Vadyba čia taip pat vaidina svarbų vaidmenį: jei
papasakosite tėvams apie projektą, jų akyse išaugs mokyklos vertė, ir ateityje jie bus
labiau linkę remti savo vaikus. Kai kuriems tėvams šis bendravimas ir dalyvavimas
veikloje gali būti lemiamas priimant sprendimą, į kurią mokyklą leisti savo vaikus. Tą
patį galima pasakyti apie projekto galutinius rezultatus: demonstruokite juos
plakatuose, straipsniuose, svetainėse ir kur
tiktai galite. Kuo greičiau kiti juos pamatys ir
suvoks, kad tarptautinis bendradarbiavimo
projektas – tai ne tik rimtas darbas su aukštos
kokybės rezultatais, bet ir pramoga dalyviams,
tuo labiau kiti kolegos susidomės jūsų veikla ir
dalyvavimu joje. 

Vertinimas

Žinoma, negalima pamiršti vertinimo. Dar
prieš pradėdami veiklą ir ypač, kai jau būsite
išsikėlę tikslus bei uždavinius, jūs turite
nuspręsti, kaip vertinsite projektą. Klauskite savęs ne tik, “ką aš noriu vertinti?”, bet ir
“kada bei kaip aš vertinsiu? Ar aš vertinsiu projektą tik su savo mokiniais? Ar aš
įtrauksiu ir savo projekto partnerį? Kaip aš įvertinsiu įvairių kompetencijų pažangą?
Kaip aš galiu panaudoti šiandieninio projekto rezultatus mokymui ateityje?” Šie visi
klausimai yra labai vertingi ir jie padarys jūsų projektą įdomesnį bei garantuos aukštos

Puikus eTwinning bruožas yra tai, kad jūs
galite leisti sau eksperimentuoti
nebijodami, kad veikla nevyksta taip, kaip
buvo planuota. Įvykdę vieną eTwinning
projektą, įgysite pasitikėjimo bei patirties
ir galėsite tęsti projektinę veiklą galbūt
net su kitais partneriais. eTwinning
programoje nėra jokių apribojimų. 

Jūs taip pat galite pasistengti, kad ir kiti
matytų jūsų planą, ir sukurti viešą
projekto tinklalapį savo TwinSpace. 
Be to, jūs galite skelbti jau pasiektus
projekto rezultatus, o tai yra labai
naudinga, jei norite informuoti mokinių
tėvus.
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kokybės rezultatus. Aiškiai aptarkite su mokiniais iš anksto, ko jūs tikitės iš jų ir kaip jūs
ketinate įvertinti jų darbą bei pažangą. Taip jūs išvengsite abipusių nesusipratimų bei
nusivylimų.

Visa tai, ką paminėjome, padės jums sėkmingai pradėti savo pirmąjį projektą.
Nesistenkite kurti jo per daug didelio ar sudėtingo. Nebijokite nesėkmės. Jeigu jūs
būsite nuoširdūs ir prisipažinsite savo mokiniams, kad jūs taip pat mokysitės kartu su
jais, nes šis projektas jums irgi naujas, jie visi patikės jumis ir teiks jums visokeriopą
paramą, kurios reikia, kad projektas būtų sėkmingas. 

Pabaigoje pateikiame keletą trumpų taisyklių, vadinamų “auksinėmis
bendradarbiavimo taisyklėmis”, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį
bendradarbiaujant.

• TPPT – Tebus projektas paprastas ir trumpas

• Pasikeiskite visais įmanomais adresais (elektroninio pašto, įprasto pašto, telefono
numeriais ir t.t.). Taip jūs galėsite bendrauti ir palaikyti ryšius su savo partneriais
įvairiais būdais.

• Visuomet atsakykite į žinutes!
- Tyla žudo projektinę bendradarbiavimo veiklą. Jūs visada klausite savęs, ar

partneris gavo žinutę, ar ne. Todėl, jeigu ir neturite pakankamai laiko
išsamiam atsakymui, bent jau atsakykite trumpai, kad gavote žinutę ir kad
atsiųsite išsamų atsakymą, kai tik galėsite. 

• Atkreipkite dėmesį į kultūrų skirtumus
- Nors mes visi gyvename Europoje, vis tiek egzistuoja skirtumai tarp šalių ir

ypač kultūrų.

• Tinklo etiketas
- Turėkite omenyje, kad parašyta žinutė gali turėti kitokį poveikį skaitytojui,

nei pasakyti žodžiai. Jūsų partneris negali matyti jūsų, suprasti jūsų kūno
kalbos bei girdėti jūsų balso tono. 

- Jeigu žinutė jus suglumino ar kartais įžeidė, prašome, nereaguokite į ją
staiga. Rytas už vakarą protingesnis - eikite miegoti, o kitą dieną dar kartą
perskaitykite ją, kad išvengtumėte galimų nesusipratimų.

• Susitarkite dėl plano, kada turi būti atliktos užduotys, ir laikykitės jo
- Pasitikėjimas turi augti, o tai užima laiko. Todėl neskubėkite, bet išlikite

patikimu. Parenkite įvykdomą planą, nustatykite, iki kada atlikti užduotis, ir
laikykitės jo. Jeigu matote, kad negalėsite užduoties atlikti laiku, kaip
įmanoma greičiau informuokite kitus apie tai.
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• Susitarkite dėl įrankių, kuriais naudositės
- Labai svarbu kuo aiškiau susitarti su partneriais dėl įrankių, kad

išvengtumėte nesusipratimų ir nusivylimų. Pavyzdžiui, neverta organizuoti
vaizdo konferencijos, jeigu jūsų partneriai neturi žiniatinklio vaizdo kameros
ir/arba tinkamo interneto ryšio. 

• Negailėkite laiko ir energijos pažinti vieni kitus. 
- Kaip jau minėjome, reikia laiko vieniems kitus pažinti. Pasitikėjimas ir

tarpusavio supratimas turi augti. Kartais tai vyksta lengvai, o kartais reikia
laiko - kaip bebūtų, tai visada apsimoka. Tarpusavio pasitikėjimas yra jūsų
bendradarbiavimo pagrindas. 

• Nebijokite klausti! 
- Kaip mes dažnai sakome savo mokiniams: “Nėra kvailų klausimų”. Jeigu

abejojate, būtinai klauskite. Klausimai reikalauja atsakymų. Atsakymai
padeda jums suprasti.

Naudoti šaltiniai:
• www.ecole.dk 
• www.promise.dk (Kirsten Anttila & Mogens Eriksen DK)
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III skyrius

Projektų idėjos

Sylvia Binger ir Katerina Bavorova

Įžanga

Kaip jau minėjome ankstesnio skyriaus pradžioje, yra sunku rasti tinkamą receptą
projektui, ir jis ne visada tiksliai atitinka tai, ko jūs norite, ar tai, ką jums reikia daryti,
įgyvendinant jūsų mokyklos programą ar ugdymo planą. 

Šiame skyriuje mes pasiūlysime jums keletą projektų rinkinių, kuriuos sukūrė patyrę
eTwinning mokytojai ir kurie apima keletą temų. Kai kurie projektai tinka tiems, kurie
vykdo projektinę veiklą pirmą kartą, kiti projektai skirti labiau patyrusiems. Kai kurie iš jų
tinka pradinei pakopai, o kitus galima pritaikyti ir vykdyti bet kurioje pakopoje. Jie sukurti
taip, kad skatintų jus mąstyti kuriant savo projektą. Tačiau nepamirškite, kad ugdymo
planai yra skirtingi visoje Europoje ir kiekvienoje šalyje nacionalinis mokymas taip pat
skiriasi. Bendradarbiavimas – tai atvirumas tarptautinei dimensijai mokyme. Taigi šie
rinkiniai – tarsi įkvėpimas, kuriuo gali pasinaudoti dvi ar daugiau mokyklų pagal savo
poreikius. Mokytojai turėtų prisitaikyti šias idėjas sau ir suderinti jas su savo partnerių
idėjomis.

Čia pristatomi rinkiniai - tai keletas pavyzdžių, atrinktų iš daugybės projektų rinkinių,
esančių eTwinning portale www.etwinning.net. Jie apima keturias pagrindines temas:
tarpdalykinius ryšius, Europos pažinimą, užsienio kalbas bei gamtos mokslus ir
matematiką. Jie pateikiami apibendrintai lentelėse, išskiriant svarbiausius kiekvieno
rinkinio elementus, su nuoroda į išsamų projekto aprašymą, kuriame jūs rasite detalius
nurodymus ir kitus naudingus patarimus. 

Projektų rinkiniai – tai tik pavyzdžiai, ir jūs, žinoma, galite laisvai juos keisti ir prisitaikyti
sau. Mes tikimės, kad jie suteiks jums įkvėpimo pradėti eTwinning veiklą. 
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I tema: Tarpdalykiniai projektai 

1.1 Kelionė Europos istorijoje                           

Lygis pradedantiesiems
Dalykai istorija, dailės istorija, ekonomika
Amžius 14-18 metų
Trukmė beveik trys mėnesiai
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, skubusis paštas, tekstų rengyklė,

paveikslėlių redagavimas, žiniatinklio redagavimas
Nuoroda į pilną aprašymą www.etwinning.net/kits/travelling

Santrauka
Pagrindinis šio projekto pedagoginis tikslas – padėti mokiniams pažinti, suprasti ir
supažindinti kitus su savo (nacionaline) istorine praeitimi. Mokiniai ieško istorinių bei
meno paminklų savo šalyje, juos tyrinėja, kuria kelionių vadovus ir supažindina savo
partnerius su jais. Jie taip pat ugdo savo IKT gebėjimus, vartoja užsienio kalbą(-s) ir
tyrinėja savo istorijos ir meno paveldą. 

Uždaviniai  Mokiniai: 
• mokosi bendradarbiauti vartojant bendrą kalbą;
• mokosi organizuoti bendrą veiklą su kita grupe;
• susipažįsta su bendrais istoriniais periodais ir meno stiliais;
• susipažįsta su istoriniais ir meno maršrutais kiekvienoje

šalyje; 
• mokosi naudotis IKT įrankiais.

1.2 Žmonės ir gyventojų skaičius Europoje

Lygis vidutinis
Dalykai geografija, ekonomika, istorija, dailė
Amžius vidurinio ugdymo pakopa 
Trukmė ilgalaikė
Siūlomi IKT įrankiai skaičiuoklės, tekstų rengyklė, elektroninis paštas,

pristatymų įrankiai, nuotraukos, pokalbiai internetu,
vaizdo konferencijos, ir kt.

Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/population

Santrauka
Mokiniai turi suvokti gyventojų skaičiaus studijų svarbą, kad suprastų, kas vyksta jų
krašte. Kas suteikia kraštui charakterį? Kokį poveikį tam turi gyventojų skaičius? Kokių
pasekmių turės pasaulinis gyventojų skaičiaus augimas? 
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Ši tema turi ryšių su kitomis tyrinėjimų sritimis, ypač kultūra, aplinka ir istorija.
Mokiniai daug išmoksta rinkdami ir tyrinėdami informaciją, o vėliau pristatydami savo
pačių išvadas.

Uždaviniai  Mokiniai: 
• susipažįsta su Europos bendruomenėmis bei jų

gyvenamąja vieta; 
• suvokia demografinės struktūros, būdingų bruožų ir

pokyčių Europoje svarbą; 
• lygindami gyvenamuosius būstus, susipažįsta su vietomis,

kuriose gyvena žmonės;
• susipažįsta su aplinkos skirtumais ir žmonių gyvenimu

skirtinguose kraštuose;
• mokosi tyrinėti bei atrinkti svarbią informaciją; 
• mokosi apibendrinti ir analizuoti statistinę informaciją, o

taip pat eksportuoti informaciją ir naudotis skaičiuoklėmis;
• analizuoti ir vertinti duomenis, žemėlapius ir schemas;
• mokosi pristatyti ir palyginti informaciją iš skirtingų

Europos regionų.

1.3 Televizijos naujienų programų palyginimas

Lygis pažengusiems
Dalykai visuomenės informavimo priemonės, dailė, kalbos
Amžius 16-19 metų
Trukmė pusmetis
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, pristatymų rengimo įrankiai,

nuotraukos, pokalbiai internetu, vaizdo konferencijos,
bendrai naudojamų failų archyvas, apklausa, galerija

Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/media

Santrauka
Visuomenės informavimo priemonės vaidina svarbų vaidmenį jaunų žmonių
kasdieniniame gyvenime ir daro įtaką jų suvokimui apie gyvenimą. Taigi televizija gali
paveikti mokinių nuomonę, ypač pristatant naujienas. Šiame rinkinyje pateikiamos
idėjos, kaip lyginti dalyvaujančių šalių nacionalinių kanalų televizijos naujienų
programas. Mokiniai tikriausiai pateiks įdomių atradimų, kaip tie patys įvykiai
pristatomi, pabrėžiami ar paprasčiausiai net nepaminimi skirtingose šalyse. 

Uždaviniai  Mokiniai: 
• susipažįsta su televizijos naujienų transliavimo teisiniais

pagrindais; 
• mokosi analizuoti filmavimo ypatumus (kameros

perspektyvą, judesius ir kt.); 



15

• susipažįsta su bendrais meniniais ypatumais (spalvos
parinkimu, naujienų studijų įrengimu ir kt.);

• mokosi, kaip nustatyti, parinkti ir įvertinti objektyvius
vaizdo ir garso ypatumus (žinių pranešėjo išvaizdą, toną ir
kalbą, poveikį žiūrovams ir kt.);

• mokosi pasiskirstyti užduotimis ir dirbti komandoje;
• mokosi pristatyti komandos rezultatus;
• susipažįsta su įvairiais naujienų pristatymo būdais.

II tema: Europos pažinimas

2.1 Europos atmintis

Lygis Pradedantiesiems
Dalykai Europos pažinimas: Europa, istorija/tradicijos, geografija,

informatika/IKT, kalba ir literatūra, užsienio kalba, 
mokslo istorija

Amžius 10-19 metų
Trukmė apytiksliai šeši užsiėmimai vienai temai
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, skubusis paštas, diskusijų forumai,

vaizdo konferencijos, tekstų rengyklė, PDF rinkmenos,
pristatymų įrankiai, garso, vaizdo įrašai, paveikslėliai,
svetainės.

Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/memory

Santrauka
Šio projekto tikslas – padėti jauniems žmonėms suprasti savo ir partnerių šalių praeities
skirtumus ir panašumus. Mokiniai kalbasi su savo seneliais tokiomis temomis, kaip
Europa, istorija ir tradicijos, geografija, kalba ir literatūra, užsienio kalba, mokslo istorija
ir informacinės technologijos, ir stiprina ryšius tarp kartų. 

Uždaviniai  Mokiniai mokosi:
• paruošti interviu klausimus;
• imti interviu ir juos įrašyti;
• atrinkti ir įvertinti svarbią informaciją;
• pristatyti išvadas;
• suprasti savo ir partnerių šalių praeities panašumus ir

skirtumus;
• palaikyti ryšius tarp kartų; 
• užsienio kalbos;
• bendrauti žiniatinklyje ir naudotis bendradarbiavimo

įrankiais.
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2.2 Europos sprendimų priėmimo dialogas

Lygis vidutinis
Dalykai Europos pažinimas (pvz.: istorija, socialiniai mokslai)
Amžius 13-18 metų
Trukmė vieneri mokslo metai
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, skubusis paštas, diskusijų forumai,

vaizdo konferencijos, tekstų rengyklė, PDF rinkmenos,
pristatymų įrankiai, garso ir vaizdo įrašai, paveikslėliai,
svetainės.

Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/decision

Santrauka
Partneriai dalyvauja pokalbyje ir vaidina Europos sąjungos sprendimų priėmimo
procesą. Šios veiklos tikslas – kaip įmanoma realiau pavaizduoti sprendimų priėmimo
procesą, kad mokiniai susipažintų su Europos indėliu į jų kasdieninį gyvenimą.
Mokiniams siūloma pasirinkti temą iš sąrašo ir kartu nuspręsti, kaip ją nagrinės.
Mokiniai atlieka komisarų, Europos parlamentarų ir ES šalių ministrų vaidmenis. Jie
parengia pasiūlymo projektą, kuris, procesui pasibaigus, yra patvirtinamas kaip galutinis
sprendimas, kaip tai yra daroma Europos Sąjungoje. Kad būtų lengviau, jūs galite
naudotis laipsnišku žaidimu „Priimk Europos sprendimą“ („Decide4Europe“).

Uždaviniai Mokiniai: 
• susipažįsta su trejomis pagrindinėmis ES sprendimų

priėmimo institucijomis: Europos Komisija, Europos
Parlamentu ir Europos Sąjungos Taryba;

• susipažįsta su ES sprendimų priėmimo procesu;
• sužino, kurios temos yra įdomios sprendimams Europos

lygiu;
• mokosi kruopščiai planuoti savo veiklą;
• mokosi parengti Komisijos pasiūlymo projektą;
• mokosi atlikti pakeitimus Komisijos pasiūlymo projekte,

kaip tai daroma Parlamente;
• mokosi atlikti pakeitimus Komisijos pasiūlymo projekte,

kaip tai daroma Europos Sąjungos Taryboje;
• sužino, kaip Europos Parlamente ir Europos Sąjungos

Taryboje svarstomi pasiūlymai;
• sužino, kaip priimami galutiniai sprendimai.
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2.3 Vaizdo konferencija apie toleranciją 

Lygis pažengusiems
Dalykai Europos pažinimas: Europa, istorija/tradicijos, geografija,

informatika/IKT, kalba ir literatūra, užsienio kalba,
pilietinis ugdymas

Amžius 14-19 metų
Trukmė 1-3 mėnesiai
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, vaizdo konferencijos, tekstų rengyklė,

pristatymų įrankiai, vizualaus mąstymo įrankiai
Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/tolerance 

Santrauka
Šio rinkinio tikslas yra padėti pasiruošti ir organizuoti eTwinning vaizdo konferenciją
apie pilietiškumą. Tam siūlome tolerancijos temą. Mokytojai surenka medžiagą,
reikalingą šiai temai nagrinėti, ir pateikia ją mokiniams. Mokiniams sudaroma galimybė
viešai klasės debatuose išsakyti savo nuomonę ir pademonstruoti žinias bei pasidalinti
jomis su partneriais iš užsienio šalies vaizdo konferencijos metu. Pagaliau jie
suorganizuoja vaizdo konferenciją ir pasirenka, kokį galutinį produktą sukurs (pvz., išleis
brošiūrą, sukurs vaizdo įrašą, dokumentinį filmą ar svetainę).

Uždaviniai  Mokiniai:
• mokosi atpažinti, analizuoti ir vertinti sudėtingą

informaciją;
• mokosi išsakyti ir apginti savo nuomonę; 
• mokosi priimti kitų nuomonę ir požiūrius;
• gilina supratimą apie tautų skirtumus; 
• mokosi paruošti kalbą ir pristatyti ją viešai; 
• mokosi rašyti kalbos santrauką; 
• lavina kalbėjimo ir rašymo užsienio kalba gebėjimus; 
• mokosi naudotis įvairiais IKT įrankiais.

.



18

III tema: Užsienio kalbos

3.1 Kultūra dėžutėje  

Lygis pradedantiesiems
Dalykai kalbos, dailė, pilietinis ugdymas, drama
Amžius 4-19 metų
Trukmė pusmetis
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, pristatymų įrankiai, nuotraukos,

pokalbiai internetu, vaizdo konferencijos, bendrai
naudojamų failų archyvas, apklausa, galerija 

Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/culture

Santrauka
Vykdydami šį projektą, kiekvienos klasės mokiniai renka informaciją apie savo šalies
kultūrą ir vėliau siunčia ją savo partneriams. Tuomet jų partneriai kuria PowerPoint
pristatymus apie savo partnerių kultūrą. Yra ir kitas būdas – kiekviena klasė surenka
daiktus, būdingus jų kultūrai, ir deda juos į dėžutę, kurią vėliau siunčia savo
partneriams. Kita klasė turi atspėti, kokia kiekvieno daikto reikšmė, ir aptarti tai
elektroniniu paštu, vaizdo konferencijos metu ar naudojantis kitomis priemonėmis. Šis
projektas suteikia mokiniams galimybę ieškoti, klasifikuoti, aptarti, dalintis, rašyti, lyginti
ir pristatyti informaciją apie savo bei partnerių kultūrą. Projekte gali dalyvauti užsienio
kalbos, dailės, dramos ir IKT mokytojai. 

Uždaviniai  Mokiniai: 
• mokosi suvokti kultūros apibrėžimą ir reikšmę jiems; 
• mokosi dalintis svarbia informacija apie kultūrą su savo

Europos partneriais; 
• mokosi kurti „Kultūros dėžutėje” pristatymus; 
• mokosi įvertinti, ką jie sužinojo apie kitą šalį, ir dviejų

kultūrų skirtumus bei panašumus; 
• mokosi rašyti rašinius apie tai, ko jie išmoko.

Graikų projekto „Kultūra dėžutėje“ pristatymo pavyzdį (544kb zip failas) galite rasti
adresu www.netschoolbook.gr/culturecapsuelGR.zip
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3.2 Elektroninio žurnalo tiltai užsienio kalbos
mokymuisi 

Lygis vidutinis
Dalykai kalbos
Amžius 10-19 metų
Trukmė nuo vieno mėnesio iki vienerių mokslo metų ar daugiau
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, elektroninis žurnalas, pristatymų

įrankiai, nuotraukos, pokalbiai internetu, internetinis
dienoraštis, vaizdo konferencijos, bendrai naudojamų failų
archyvas, apklausa, galerija 

Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/bridges 

Santrauka
Bet kurios užsienio kalbos mokytojai ir jų mokiniai mažiausiai iš dviejų skirtingų šalių
dirba kartu ir kuria elektroninį žurnalą (bendrą internetinį dienoraštį, laikraštį ar
žurnalą).

Uždaviniai  Mokiniai:
• lavina rašymo ir skaitymo užsienio kalba gebėjimus; 
• lavina rašymo bendradarbiaujant bei skaitymo, kurio

tikslas – ištaisyti klaidas, gebėjimus; 
• ugdo kritinio mąstymo gebėjimus ieškodami, atrinkdami ir

tvarkydami svarbią informaciją pasirinkta tema; 
• mokosi rašyti įvairių tipų straipsnius (interviu, naujienų

pranešimus, dokumentines apybraižas, nuotraukų
aprašymus, skelbimus, apklausas, esė, recenzijas,
pranešimus ir kt.)

• susipažįsta su žurnalisto darbu: jo teisėmis, pareigomis ir
autorinių teisių paisymu; 

• susipažįsta su pagrindinėmis žiniatinklio rašymo bei
grafinio dizaino taisyklėmis; 

• mokosi naudoti skaitmeninius paveikslėlius straipsniuose; 
• mokosi naudotis IKT bendradarbiavimo įrankiais leidybai,

redagavimui, komentarams, ir, jei yra, straipsnių
įvertinimui; 

• mokosi dalykiškai bendrauti su klasės draugais ir užsienio
partneriais;

• lavina savo tarpkultūrinius gebėjimus.
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3.3 Detektyvai 

Lygis pažengusiems
Dalykai kalbos
Amžius 16-19 metų
Trukmė pusmetis ar daugiau
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, pristatymų įrankiai, vaizdo įrašai,

konferencijų įrankiai, bendrai naudojamų failų archyvas,
apklausa

Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/detective

Santrauka
Kiekviena klasė pasirenka savo detektyvą. Abu detektyvai turi savitus herojus, kurie
veikia tam tikroje socialinėje, istorinėje ir kultūrinėje aplinkoje. Projekto tikslas – rasti
dviejų detektyvų skirtumus ir panašumus. Įvairi veikla, tokia kaip apklausos ir
klausimynai apie vienas kito darbą, skatina glaudų partnerių bendradarbiavimą.

Pavyzdžiu galėtų būti dviejų veikėjų: ponios Marble (Agatha Christie) ir inspektoriaus
Wallander (Henning Mankell) palyginimas. Projekto dalyviai analizuoja skirtingų šalių
gyvenimą tam tikrais laikotarpiais, o taip pat vyrų ir moterų socialinius vaidmenis.

Uždaviniai
Mokiniai

• mokosi analizuoti ir lyginti literatūrinius kūrinius; 
• susipažįsta su žanrais, jų istoriniu vystymusi bei

specialiomis literatūrinėmis priemonėmis;
• susipažįsta su autoriais ir jų tuometine aplinka; 
• susipažįsta su skirtingais regioniniais, kultūriniais ir

istoriniais požiūriais į:
- nusikalstamumą, 
- detektyvų, nusikaltėlių ir aukų charakterį, 
- nusikaltimų išaiškinimą ir kovą už gėrį,
- socialinius vyrų ir moterų vaidmenis, 
- visuomenės klases, 
- etiką, pvz., požiūrius į nusikaltimus ir skirtumus tarp

to, kas teisinga ir kas neteisinga;
• mokosi paruošti trumpą literatūrinio kūrinio pristatymą; 
• mokosi kurti savo detektyvines istorijas.

Mokiniai privalo turėti gerus kalbinius įgūdžius, kad gebėtų skaityti ir suprasti
literatūrinius kūrinius bei kurti savo tekstus.  
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IV tema: Gamtos mokslai ir matematika

4.1 Statistika ir tu

Lygis pradedantiesiems
Dalykai gamtos mokslai ir matematika
Amžius 11-os metų ir vyresni 
Trukmė 2- 3 savaitės
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, pokalbiai internetu, skaičiuoklės,

bendrai naudojamų failų archyvas, pristatymų įrankiai
Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/statistics

Santrauka
Vykdydami šį projektą, kiekvienos partnerystės mokyklos mokiniai renka duomenis apie
save. Jie lygina juos atlikdami statistinius tyrimus, o vėliau keičiasi jais su partneriais ir
įvertina. Taip matematika taikoma kasdieninėje mokinių veikloje, jų aplinkoje bei
šeimose ir skatina geresnį tarpusavio supratimą. Šio rinkinio pabaigoje jūs rasite anketą
su galimų klausimų pavyzdžiais.

Uždaviniai  Mokiniai:
• mokosi atrasti svarbią informaciją ir ruošti klausimynus; 
• mokosi rinkti duomenis organizuotu analitiniu būdu; 
• mokosi pateikti duomenis skaičiuoklėse su diagramomis; 
• mokosi analizuoti diagramas ir grafikus, pateikiančius

statistinius ar skaitmeninius duomenis;
• susipažįsta su savo partnerių, gyvenančių kitoje šalyje,

kultūriniais skirtumais ir panašumais;
• gilina supratimą apie kitą šalį ir savo partnerius.
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4.2 Cukrus Europos Sąjungoje – pasaldink sau
gyvenimą 

Lygis vidutinis
Dalykai gamtos mokslai
Amžius 15 -19 metų
Trukmė 1 mėnuo
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, pokalbiai internetu, bendrai

naudojamų failų archyvas, pristatymų įrankiai
Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/sugar 

Santrauka
Mokiniai tiria, kur auginamas cukrus, kaip jis gaminamas ir kokios yra skirtingos
cukraus rūšys jų šalyje ir/arba visoje Europoje. Jie susipažįsta su cukraus istorija, kaip
juo prekiaujam ir kaip jis naudojamas kitose šalyse. Jie renka ir keičiasi informacija bei
lygina rezultatus su savo partneriais. 

Uždaviniai  Mokiniai: 
• sužino, kur jų šalyse auginami augalai, iš kurių

gaminamas cukrus; 
• kokie cukriniai augalai auginami jų ir kitose Europos

šalyse; 
• iš cukraus gamybos asociacijų ir įmonių jie sužino, kaip ir

kur jų šalyje gaminamas cukrus; 
• sužino, kaip ir kur cukrus naudojamas; mokiniai gali rinkti

pavyzdžius (pvz., saldainius), fotografuoti, lyginti juos ir
skelbti duomenis bei išvadas savo projekto TwinSpace;

• susipažįsta su cukraus istorija ir prekyba;
• susipažįsta su cukraus chemine sudėtimi bei

komponentais; 
• mokosi apie cukrinių augalų geografinius skirtumus,

auginimą ir rafinavimą;
• mokosi bendrai pateikti informaciją;
• mokosi lyginti savo tyrimų rezultatus ir atrasti skirtumus

bei panašumus; 
• mokosi vienas kitam paaiškinti skirtumus bei panašumus

ir rasti tikrąsias jų priežastis; 
• keičiasi savo šaliai būdingais receptais, turinčiais sudėtyje

cukraus;
• mokosi sukurti PowerPoint pristatymą apie cukraus

istoriją, chemiją ir geografiją.
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4.3 Keturi metų laikai

Lygis pažengusiems
Dalykai gamtos mokslai ir tarpdalykiniai ryšiai
Amžius 16 -19 metų
Trukmė pusė metų
Siūlomi IKT įrankiai elektroninis paštas, pristatymų įrankiai, nuotraukos,

pokalbiai internetu, vaizdo konferencijos, bendrai
naudojamų failų archyvas, apklausa, galerija 

Nuoroda į išsamų aprašymą http://www.etwinning.net/kits/seasons 

Santrauka
Šio projekto tema - šventinės dienos, tokios kaip vidurvasario šventė arba Joninės,
švenčiamos Europoje dėl jų astronominės reikšmės. Mokiniai renka informaciją apie
šventes, keičiasi šia informacija ir lygina vietinius skirtumus. Vėliau jie rengia
dokumentus ir rezultatus pristato mokyklos svetainėje. 

Uždaviniai
Gamtos mokslai - mokiniai: 

• susipažįsta su keturių metų laikų astronominėmis
priežastimis; 

• susipažįsta su saulės sistemos fizikos dėsniais; 
• mokosi rašyti bendrą santrauką; 
• susipažįsta su laiko juostomis bendraudami su partneriais

iš kitų laiko juostų;
• mokosi naudotis laikrodžio, kompaso ir GPS informacija; 
• mokosi stebėti išorinį pasaulį ir užrašyti pastebėjimus; 
• mokosi dirbti su internetine duomenų bazės valdymo

sistema.

Tarpdalykiniai ryšiai - mokiniai: 

• sužino, kaip astronominiai įvykiai įtakoja religinių datų
parinkimą; 

• mokosi vieni iš kitų, pvz., mokslinė grupė keičiasi savo
atliktu darbu su religine grupe ir atvirkščiai; 

• mokosi viename dokumente kartu pristatyti skirtingas
mokymo turinio temas; 

• sužino, kad tos pačios šventės įvairiose šalyse bei
krikščionių religijose (Romos katalikų / stačiatikių šalyse)
švenčiamos skirtingu laiku; 

• susipažįsta su religijos istorija. 
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Klausimynas mokytojams

Labai svarbu sudaryti galimybes mokiniams dalyvauti

IKT projektuose, nes tai teikia socialinę ir pedagoginę

naudą. Papasakokite, kaip jums, jūsų klasei ir

partneriams sekėsi integruoti eTwinning projektą į

mokymo veiklą. 

IKT projektai, kuriuose dalyvauja skirtingų kultūrų

mokiniai, - tai naujovė mokyme. Kaip jūsų projektas

padėjo taikyti naujoves mokymo procese?

Ar iš savo patirties galėtumėte pasakyti, kad jūsų

projektas padėjo ugdyti gyvenimui svarbius ir

tarptautiniam bendravimui reikalingus mokinių

gebėjimus? 

Galbūt jūsų eTwinning projekto metu įgyti gebėjimai,

bendras supratimas bei idėjos, padėjo jums įgyvendinti

ugdymo programos reikalavimus, tarsi vykdant normalią

pamokinę veiklą. Kokia buvo didžiausia nauda jums ir

jūsų mokiniams šiuo atžvilgiu?

Ar manote, kad projektas pakeitė jūsų požiūrį į IKT

taikymą mokyme?

Prisiminkite savo projektinės veiklos pasiekimus bei

iššūkius ir pagalvokite, ką galėtumėte patarti savo

kolegoms mokytojams, kad paskatintumėte juos

dalyvauti eTwinning projektuose?

LT–Questionnaire_148*297_78%  31.5.2007  10:43  Stránka 2
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Gingerbread House

2007 metų eTwinning
Apdovanojimų nugalėtojas

Mokyklos: Základní škola a mateřská škola Sivice, Čekijos Respublika
Základná škola Omšenie, Slovakija 

Mokytojai: Denysa Križanova (Slovakija) 
Pavel Vrtěl (Čekijos Respublika)

Mokinių amžius: 6-8 metų
Trukmė: mažiau negu mėnuo
Temos: tarpdalykiniai ryšiai, užsienio kalbos, informatika/IKT, 

kalba ir literatūra, vaizduojamasis menas, teatras, muzika,
šokis

Kalbos: slovakų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, forumas,

PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai,
publikacijos žiniatinklyje 

URL adresas: http://www.zsomsenie.sk/static/eTwinning/

IV skyrius

Projektų pavyzdžiai 
ir interviu su mokytojais

Redagavo Christina Crawley, Anne Gilleran ir Petru Dumitru

Šiame skyriuje jūs rasite projektų pavyzdžių ir interviu su mokytojais. Kiekvienam
mokytojui buvo pateikti tie patys klausimai. Kad galėtumėte remtis šiais klausimais,
atlenkite šį puslapį ir laikykite jį atlenktą, skaitydami kiekvieną interviu.
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Aprašymas
Pagrindinė projekto tema yra pasakos, o mokinių užduotis – perkelti savo mokyklinį
gyvenimą į pasaką. Savo pasakų pasaulį mokiniai vaizduoja piešiniuose, o juos vėliau
pristato skaitmeniniu garso vaizdo formatu. Šie piešiniai – tai dviejų partnerių bendro
darbo rezultatas. Dalyvaudami įvairioje veikloje, mokiniai mokosi praktinių užsiėmimų
metu ir įgyja ne tik bendrų ugdymo plane nurodomų žinių, bet ir įgūdžių, reikalingų
kasdieniniame gyvenime, kuriems mokyklose ne visada skiriamas pakankamas dėmesys. 

Tikslai
Pirmiausia partneriai kartu piešia sulankstomą paveikslėlių knygelę, kurios tema -
meduolių namelis, ir vėliau pristato ją savo bendroje svetainėje skaitmeniniu vaizdo
garso formatu. Tuomet mokiniai, atlikdami įvairias su pasakomis susijusias užduotis,
tose paveikslėlių knygelėse piešia savo gyvenimą.

Pedagoginė vertė
Projekto tema meta iššūkį tradiciniams ugdymo metodams, stereotipiniams mokymo
būdams bei požiūriui į žinių turinį. Tai padeda gilinti žinias ir sudaro sąlygas
tarpdalykinių ryšių kūrimui bei pristato juos visiškai naujame kontekste.

Pedagoginis IKT įrankių taikymas
Projekto dalyviai, kurdami skaitmeninę pasaką, naudojosi PowerPoint programa ir
įvairiais vaizdo ir garso įrašymo įrankiais, tokiais kaip MP3 grotuvai, bei skaitmeniniais
fotoaparatais nuotraukų spausdinimui ir redagavimui. Bendraudami projekto dalyviai
naudojosi elektroninio pašto, Skype programos, pokalbių internetu, eTwinning portalo,
telefono, SMS, IncrediMail, garso bei vaizdo konferencijų įrankiais. Kad mokiniai galėtų
savo sukurtą filmą pristatyti partneriams vaizdo konferencijos metu, jie naudojosi
projektoriumi.

Poveikis
Projektas padėjo sukurti veikiančią bendruomenę: mokytojus, mokinius ir jų tėvus
sieja bendras tikslas - padaryti mokinių gyvenimą linksmesnį. Projekto pabaigoje, kartu
praleidę savaitę tipiškame pasakų miestelyje Slovakijoje, projekto dalyviai tapo tikrais
draugais ir užmezgė partnerystę net tik virtualiai, bet ir realiame gyvenime. Tarptautinė
projekto sėkmė taip pat padėjo mokykloms susikurti puikią reputaciją ir paskatino jas
tęsti bendradarbiavimo projektų veiklą.

Patarimai
IncrediMail – tai labai naudingas bendravimo įrankis, kuris suteikią galimybę mažiems
vaikams, turintiems tik minimalias abėcėles žinias, bendrauti naudojantis paveikslėliais,
animacija, spalvotais fonais ir garsais. Kad bendradarbiavimas būtų sėkmingas,
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svarbiausia yra rasti partnerius, kuriais jūs galėtumėte pasitikėti ir kurie taip pat
entuziastingai kaip jūs dirbtų su vaikais, būtų kūrybingi bei kupini naujų ir įdomių
idėjų.

Interviu: Denysa Križanová ir Pavel Vrtěl

Aš dirbu mokytoja Omšenie pradinėje mokykloje Slovakijos Respublikoje. Mūsų
partneriai – tokio pat amžiaus Sivice pradinės mokyklos mokiniai iš Čekijos
Respublikos. Mūsų darbo sąlygos panašios, kadangi dirbame kaimo mokyklose.
eTwinning neįtikėtinai pakeitė mūsų mokyklinį gyvenimą. Mums šis projektas
labai svarbus, mus sieja stipri draugystė ir bendri tikslai, mes džiaugiamės savo
bendradarbiavimo veiklos rezultatais. Malonu žinoti, kad kažkur toli yra žmonių,
kurie galvoja apie jus ir siekia tų pačių tikslų kaip ir jūs. Taigi mes visi
džiaugiamės mūsų bendromis pastangomis. Denysa Križanová

Aš manau, kad labiausiai pasikeitė mūsų mąstymas ir požiūriai. Dabar tiek aš,
tiek mano mokiniai kitaip, iš platesnės perspektyvos, žiūrime į pasaulį. Šis
platesnis požiūris apima ir konkretesnes sritis, tokias kaip mokyklos vaidmenį
švietime. Labiau negu bet kada aš jaučiu, kaip svarbu šiandien yra ruošti
mokinius gyvenimui ir visuomenei. Taip pat yra svarbu mokyti mokinius tokių
dalykų, kurių nerasi vadovėliuose, kadangi tokia veikla klasikiniame ugdyme nėra
pakankamai vertinama. Kartu mes susiduriame su įvairiais iššūkiais, bet mes
mokomės juos nugalėti. Denysa Križanová

Projektas suteikė mokiniams galimybę lavinti įgūdžius naudotis kompiuteriu bei
naujomis komunikacinėmis technologijomis: Skype, elektroniniu paštu, pokalbiais
internetu, vaizdo konferencijomis ir telefonu. Pavel Vrtěl

Be abejo, mokiniai tapo komunikabilesni ir atviresni, mūsų komanda sustiprėjo,
o mes užmezgėme ryšius, kurie nenutrūksta nepaisant didelių atstumų. Jie
pažįsta jau ne tik savo kaimą. Jie domisi kitų gyvenimu, ir tai yra puiku.
Mokiniai mokosi galvoti ne tik apie save, o tai yra nuostabi vertybė, kuria
kiekvienas turėtų vadovautis gyvenime. Denysa Križanová

Projektas padėjo mokiniams sužinoti, kas yra projektinis darbas ir kaip komanda
gali sustiprėti siekdama tam tikro tikslo. Be to, projektas padėjo sustiprinti
santykius tarp klasių ir projekto grupių. Taip pat gerokai padidėjo susidomėjimas
naudojimusi IKT bendraujant. Pavel Vrtěl

Aš mokau mažus vaikus, o pasakos yra neatskiriama jų vaikystės gyvenimo dalis.
Šis grožio ir stebuklų pasaulis padeda vaikams lengviau suvokti naują informaciją
ir efektyviau mokytis. Vaikų tėvai taip pat ateina į mokyklą, ir kartu mums
pavyko išmokyti vaikus daugelio dalykų. Mums pavyko padaryti daugiau, nei to
reikalauja ugdymo programa. Mes ne tik skaitėme, rašėme ir skaičiavome, bet ir
mokėmės pažinti vieni kitus. Denysa Križanová
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Taip, žinoma. Slovakijos mokyklose vienintelis kabinetas, kuriame galima
naudotis IKT, yra kompiuterių klasė. Visi mokiniai paeiliui naudojasi dažniausiai
tik keliais kompiuteriais. Mes supratome, kad neužtenka tik retkarčiais naudotis
kompiuterių klase. Pradėję nuo pačios paprasčiausios veiklos, tokios kaip
elektroninis paštas ir/arba vaizdo konferencija, ir galėdami naudotis tik vienu
kompiuteriu, mes radome būdų, kaip kurti savo svetainę, ir galimybių naudotis
kompiuteriu, kai mes to norime ar mums to reikia. Šiandien mes galime naudotis
internetu savo klasėje, turime projektorių, keletą fotoaparatų ir norėtume turėti
bent penkis nešiojamus kompiuterius. Mes norime turėti šiuolaikišką kabinetą ir
mokytis moderniu būdu. Deja, mūsų šalyje, ypač kaimo mokyklose, pažanga
vyksta gana lėtai. Denysa Križanová

Žinoma, mes vis dažniau naudojamės šiomis naujomis technologijomis klasėse, ir
aš manau, kad veikla, kuri remiasi IKT taikymu, skatina tėvus aprūpinti savo
vaikus kompiuteriais ir interneto prieiga namie. Pavel Vrtěl

Atsakymas į šį klausimą paprastas - aš buvau sužavėta, kai pirmą kartą
susidūriau su eTwinning, ir aš žinojau, kad turėsiu išbandyti šią veiklą. Aš
pradėjau dirbti savarankiškai, nuo pat pradžių turėdama savo viziją. Galbūt
svarbiausia yra noras su vaikais daryti ką nors įdomaus bei smagaus, ir išmokti
ką nors naujo, ko nesi bandęs anksčiau (organizuoti vaizdo konferencijas, kurti
svetainę). Man tai taip pat buvo kažkas naujo. Tai, ko nežinojau, išmokau iš
draugų. Gera turėti draugų, o dar geriau yra pradėti dirbti su žmogumi, kuris
žino tai, ko nežinai tu. Galbūt tu turi įgūdžių, kurių neturi kitas asmuo, o tu apie
tai net nežinai. Būk drąsus ir išdrįsk pakeisti rutiną. Tave nustebins tavo
gebėjimai. Tikriausiai didžiausias atlygis bus džiaugsmas, kurį tau suteiks mokinių
mokymas. Sėkmės! Denysa Križanová
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Once Upon a Blog

2007 metų eTwinning Apdovanojimų 
II-os vietos laimėtojas 

Mokyklos: Saint Attracta’s Senior National School, Airija
St. Joseph, Mater Boni Consilii School, Malta

Mokytojai: Joseph Molloy (Airija)
Jacqueline Vanhear (Malta)

Mokinių amžius: 4 – 11 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai
Kalba: anglų
Įrankiai: Windows Live Messenger ir Skype
URL adresas: http://slua.com/gallery2

Aprašymas 
Šio projekto dalyviai keičiasi nacionaliniais mitais ir legendomis, naudodamiesi
internetinio dienoraščio ir prenumeruojamosios transliacijos (podcast) technologijomis.
Naudodamiesi IKT, jie taip pat lygina maltiečių ir airių vaikų gyvenimo būdą bei
požiūrius.

Tikslai 
Plėsti mokinių ir švietimo darbuotojų patirtį bei kultūrinį akiratį. Lavinti kalbinius
gebėjimus, naudojantis internetiniu dienoraščiu ir prenumeruojamąja transliacija
(podcast). Skatinti ir plėtoti Europos pažinimą pradiniame ugdyme. Skatinti
tarpkultūrinį pasikeitimą idėjomis ir vertybėmis. Plėtoti ir turtinti daugiakultūrę Europos
tapatybę. Skatinti mokymo bei mokymosi, naudojantis IKT, įvairovę. Įtvirtinti IKT kaip
kūrybingą bendravimo ir pedagogikos priemonę.

Pedagoginė vertė
Didžiausia nauda, kurią patiria mokiniai, - tai aukštesnis savęs vertinimas. Didesnę
savigarbą atspindi mokinių entuziazmas kuo greičiau atlikti užduotį ir jų nenoras
perduoti projektą kitoms klasėms. Dalyvaujantys mokytojai pastebėjo didesnę jų darbo
vertę bei geresnius įgūdžius. Jie taip pat pabrėžė gilų pasitenkinimo gerai atliktu darbu
jausmą. 



29

Pedagoginis IKT įrankių taikymas
Mokyklai buvo naudinga geresnė bendra technologinė kompetencija ir darnesnis visos
mokyklos požiūris į IKT taikymą. Pavyzdžiui, išbandėme ir patikrinome keletą
internetinio dienoraščio bei RSS kanalo modelių. Mokytojai rado nemokamų svetainių,
tokių kaip Blogger, kuriose skelbiama reklama (dažnai netinkama), iškylantys langai ir
nuobodžios spalvų schemos tapo pagrindine kliūtimi mokymuisi. Dėl to praeitą birželį
mes kartu nusprendėme publikuoti projektą savo internetinio dienoraščio svetainėje.

Poveikis
Projektą kūrėme vadovaudamiesi konstruktyviais principais. Pirmiausia svetainę išbandė
kiti mokytojai vasaros atostogų metu. Tada dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai Dubline
irPaoloje tarėsi dėl galutinio svetainės dizaino bei turinio. Mes džiaugėmės kas savaitinę
galėdami bendrauti su partneriais, bet kartu turėjome pakeisti mokyklos pamokų
tvarkaraštį, kad palengvintume kitų trečių klasių darbą. Mokytojai išmoko naudotis
studijos įranga ir žiniatinklio vaizdo kameromis. eTwinning projektas padėjo įrengti
pastovią prenumeruojamosios transliacijos (podcast) studiją. 

Interviu: Joseph Molloy ir Jacqueline Vanhear

Man 45 metai ir aš jau 25 metus domiuosi kompiuteriais. Aš esu IKT
koordinatorius aukštesnėje mišrios pradinės mokyklos pakopoje. Mano mokiniai
yra 8-13 metų amžiaus. Aš pradėjau naudotis prenumeruojamąja transliacija
(podcast) kaip ugdymo įrankiu 2005 metų gegužės mėnesį ir įsitikinau, kad jis
būtų naudingas mokytojams visame pasaulyje. Iš pradžių projektas buvo pristatytas
2006 metų konferencijoje Linz mieste, tačiau nesulaukė susidomėjimo. Dauguma
žmonių beviltiškai baiminasi to, kas nežinoma, ir vengia susidūrimo su mokymosi
kliūtimis. Aš paskelbiau žinutę eTwinning forume, ir drąsi mokytoja iš Maltos
priėmė iššūkį. Kai nusiuntėme pirmąjį garso įrašą, kiti trečių klasių mokytojai
susidomėjo veikla ir panoro prisijungti. Tuo metu, kai mūsų projektas buvo
pristatomas spaudoje, mūsų svetainėje buvo užregistruoti 9563 apsilankymai. 

Joseph Molloy

Šis projektas labai padėjo tobulinti IKT gebėjimus. Aš pirmą kartą naudojausi
tokiais naujais įrankiais, kaip internetinis dienoraštis ar prenumeruojamoji
transliacija. Iš pradžių buvo truputį sunku, bet vėliau man sekėsi vis geriau. Aš
norėčiau padėkoti savo kantriam partneriui iš Airijos, kuris mielai su manimi
dalinosi savo patirtimi ir padėjo man tobulinti įgūdžius. Mergaičių entuziazmas
augo kiekvieną dieną. Iš pradžių projektas buvo naujovė ugdymo programoje,
tačiau vėliau jis tapo nuostabia patirtimi. Mergaitės nekantriai laukdavo kitos
vaizdo konferencijos, kada jos galėdavo lyginti dviejų mokyklų skirtumus bei
panašumus, pavyzdžiui, uniformas. Jos stebėjosi, kad airių klasėse mokėsi ir
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berniukai, ir mergaitės, o pas mus - tik mergaitės. Taip pat joms buvo keista, kad
mokytoju dirbo vyras, o mūsų mokykloje mokytojos - tik moterys. Mane nustebino
mergaičių susidomėjimas laiko juostomis: kai vaizdo konferencijos metu mokytojas
iš Airijos pasakydavo, kad metas priešpiečių pertraukai, mes Maltoje jau būdavome
pavalgę priešpiečius. Jacqueline Vanhear

Vykdydami šį projektą mes naudojomės naujomis komunikacinėmis
technologijomis, ir todėl šis projektas, be abejo, priskiriamas novatoriškų projektų
kategorijai. Aš manau, kad projektas suteikia ir mokytojams, ir mokiniams naują
saviraiškos priemonę. Jis taip pat suteikia dalyvaujantiems partneriams galimybę
beveik akimirksniu publikuoti savo darbus. Galimybių labai daug. Projektinė veikla
padeda įtvirtinti klasėje įgytas žinias ir skatina mokinius aptarti ir įvertinti savo bei
partnerių darbą. Tai ugdo savigarbą ir stiprina mokinių asmens tapatybės jausmą.
Mokiniai laukia kitos savaitės pokalbių, nes jiems tai yra smagu. Nėra geresnio
būdo mokytis kalbų, kaip klausytis žmonių, kalbančių jomis. Joseph Molloy

Projektas tikrai buvo naujoviškas nuo pat jo pradžios! Maltoje pamokų metu mes
įprastai nesinaudojame internetinių dienoraščių ir prenumeruojamosios transliacijos
įrankiais, be to, vaizdo konferencijos buvo visiškai nauja. Dažnai mokytojas eina į
pamoką ir tik perteikia mokiniams informaciją. Šis projektas buvo visiškai kitoks!
Pagrindiniai veikėjai buvo mokiniai: jie rinkosi legendą, piešė taip, kaip norėjo, ir
patys rinkosi muziką. Mokytojui reikėjo tik pristatyti įrankius ir suteikti reikiamą
pagalbą. Jacqueline Vanhear

Be abejo! Šiame informacijos amžiuje, kai skaitmeninis bendravimas skverbiasi į
visas kasdieninio gyvenimo sritis, mes pajutome, kad projektas paskatino naujų
galimybių procesą. Mokiniai mėgsta iššūkius, o šis projektas „Kartą internetiniame
dienoraštyje” iškėlė jų net keletą. Pavyzdžiui, vienas aštuonių metų mokinys,
išgirdęs, kad Maltoje nesninga, su savo tetas ir pusbroliu nulipdė sniego senį. Tada
jis paklausė, ar gali mergaitėms iš Maltos parodyti savo sniego senį. Jis sukūrė
trumpą videofilmą, pristatė jį svetainėje ir paprašė mergaičių sugalvoti sniego seniui
vardą. Ši veikla buvo labai sėkminga. Joseph Molloy

Visas projektas ir buvo būtent apie tai. Maltoje mes turime labai plačią mokymo
programą, bet šis projektas padėjo ugdyti ir kitus labai svarbius įgūdžius bei
gebėjimus daryti sprendimus, kurie neretai ignoruojami. Tą gali patvirtinti labai
teigiami mergaičių tėvų atsiliepimai. Tėvai taip pat padėjo savo dukroms. Jie
pasakojo, kad jų dukros grįždavo namo apimtos tokio entuziazmo, jog tėvai
būdavo priversti klausinėti ir geriau susipažinti su projektu. Jacqueline Vanhear

Vienas pagrindinių projekto tikslų buvo tobulinti abiejų dalyvaujančių mokyklų
mokinių anglų kalbos žinias bei gebėjimus. Mokiniams tai buvo naudinga, nes
jiems pristatant mokyklas ir atliekant tarptautinių pasakotojų vaidmenį, visi
mokytojai, vykdę šį sumanymą, kreipė ypatingą dėmesį į kalbinius gebėjimus,
dikciją ir minčių formulavimą. Konstruktyvus mokymas suteikė mokiniams galimybę

3

4

2



31

geriau susipažinti su IKT įrankiais ir lavinti reikalingus gebėjimus. Mes, mokytojai,
pasirinkome padėjėjo vaidmenį ir savo pagalbą siūlėme tiktai tada, kai mokiniai
patekdavo į aklavietę. Mokiniai buvo skatinami atskleisti save meno, poezijos ir
modelių kūrimo priemonėmis. Ir mano eTwinning partneris iš Maltos, ir aš
pritariame, kad projektas padėjo praplėsti mokinių ir darbuotojų patirtį bei
kultūrinį akiratį. Projektas sėkmingai skatino tarpkultūrinį pasikeitimą idėjomis bei
vertybėmis ir Europos dimensiją abiejų mokyklų ugdymo programose. Mokiniai
visai netikėtai buvo supažindinti su turtinga kitų šalių kultūra. Joseph Molloy

Pagrindinė šio projekto nauda – tai geresni anglų kalbos gebėjimai ir saviraiška.
Tačiau šis projektas davė ir daugiau naudos: jis padėjo atskleisti neatrastus
mergaičių kūrybinius gebėjimus, ugdyti gyvenimui svarbius įgūdžius bei gebėjimus
priimti sprendimus, savigarbą, supratimą, kad Malta - tai ne „visas pasaulis“, ir
geriau susipažinti su IKT įrankiais. Jacqueline Vanhear

Šis projektas padėjo užmegzti elektroninius ryšius tarp dviejų ES tautų, gyvenančių
salose - Viduržiemio jūros viduryje ir Atlanto vandenyno pakraštyje. Vaikų juokas ir
susidomėjimas panaikino tarptautines sienas. Turtinga akcentų ir žodžių įvairovė
garso bei vaizdo konferencijų metu sužadino nuotykių užsienyje jausmą ir
paskatino kultūrinius mainus. Svarbu paminėti, kad vaikai technologijų net
nepastebėdavo - jie matydavo ir girdėdavo tiktai vieni kitus. Mokiniai tik tada
atkreipdavo į jas dėmesį, kai kas nors sugesdavo ir sugadindavo jiems didžiulį
malonumą. Joseph Molloy

Aš visada tikėdavau IKT taikymu pamokoje, tačiau anksčiau tai buvo tik tikėjimas.
O dabar mes jas kasdien taikome savo veikloje! Jacqueline Vanhear

Nebijokite! Pradėkite nuo aiškių ir paprastų uždavinių. Susikurkite pradinę projekto
idėją ir tobulinkite ją pamažu. Skatinkite partnerius siūlyti savo idėjas bei
gebėjimus kuo dažniau ir laisviau. Būkite pasirengę pokyčiams ir atviri naujoms
idėjoms bei metodikai. Taip pat nepamirškite tartis su mokiniais, nes dažnai jie
žino naujų būdų, kaip spręsti problemas, juk jų vaizduotė neturi ribų. Svarbiausia,
pasistenkite, kad projektas netaptų našta. Tai turėtų būti maloni ir vertinga patirtis
visiems dalyvaujantiems. Joseph Molloy

eTwinning projektai – tai kelias link konstruktyvaus mokymo. Atsisakoma tokio
mokymo būdo, kaip paprastas žinių kaupimas. Nors eTwinning projektai atima
daug laiko, jie pabrėžia proceso, o ne turinio ar produkto reikšmę. Jeigu mokytojas
tikrai tiki holistine švietimo prigimtimi, tai eTwinning projektai – vienas iš įrankių,
kuriais mokytojai gali naudotis klasėje ir pakeisti mokymą! Jacqueline Vanhear
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Playing and Learning
About Europe through
ICT

Mokyklos: Kindergarten Soeding, Austrija 
Jardim de Infância de Várzea, Portugalija

Mokytojai: Claudia Gartler (Austrija)
Diana Oliveira (Portugalija)

Mokinių amžius: 5-7 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: Europa, informatika, specialusis ugdymas
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, garso ir vaizdo konferencija, pokalbis

internetu, forumas, MP3, PowerPoint, vaizdo įrašai,
nuotraukos ir piešiniai, virtualios mokymosi aplinkos,
publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: http://www.kindergarten-soeding.com/projekte/
e-twinning-en.htm

Aprašymas 
Šio projekto tikslas – supažindinti pradinės mokyklos mokinius su IKT ir panaudoti šiuos
pirmuosius patyrimus skaitmeninio mokymosi kompetencijų ugdymui. Projektas taip pat
skatina mokinius ankstyvojo ugdymo procese išbandyti įvairius IKT įrankius, esančius
klasėse, ir padeda kurti metodus vaikų su specialiais poreikiais ugdymui. 
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Interviu: Diana Oliveira

eTwinning projekto integravimas į mokymo veiklą suteikė man ir mano
mokiniams galimybę tobulinti bendravimo įgūdžius naudojantis kompiuteriais ir
vartojant anglų kalbą kaipbendradarbiavimo priemonę. Mes susipažinome su
Austrija, mūsų partnerių iš Europos šalimi, ir dalinomės įvairia ugdymo patirtimi. 

Svarbus IKT taikymo aspektas – įvairialypės terpės bei žiniatinklio kūrimas.
Mokiniai patys kuria savo įvairialypę informaciją ir yra skatinami keistis idėjomis
bei patirtimi naudojantis IKT ir internetu. Kurdami nuorodas ir bendraudami su
savo partneriais, mes mokėmės vieni iš kitų ir stiprinome savo motyvaciją. 

Susidūrimas su kitokia realybe, ryšių tarp mokyklų užmezgimas, bendravimas ir
dalinimasis padeda projekto dalyviams suprasti, kad bendras darbas ir pastangos
padeda siekti geresnių rezultatų. 

Mokiniai buvo daug labiau motyvuoti. Internetu jie galėjo susipažinti su
naujovėmis, lavinti naudojimosi kompiuteriu bei kalbinius gebėjimus. Kad sukurtų
savo galutinį produktą, jie dirbo įvairių dalykų pamokų metu. Aš, kaip mokytoja,
įgijau labai vertingos asmeninės ir pedagoginės patirties keistis idėjomis,
metodais bei žiniomis, bendrauti.

Šio projekto veikla privertė mane domėtis IKT. Aš įgijau naujų naudojimosi
kompiuteriu įgūdžių, ir dabar kompiuteris mano klasėje - tai įrankis man ir mano
mokiniams.

Nebijokite! Tai nuostabi galimybė mokytojams ir mokiniams rasti naujų draugų ir
sužinoti daugiau apie Europos Sąjungą ir kitus dalykus. 
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ZOO

Mokyklos: Primary school Sint-Amandus, Belgija
ZŠ A. Stodolu, Martin, Slovakija
CEIP ALVAREZ LIMESES, Ispanija
CEIP Xulio Camba, Ispanija; CEIPVidal Portela, Ispanija
Jerney János, Vengrija
Kalocsai Belvárosi-Dunaszentbenedeki Általános Iskola és
Óvoda, Vengrija
Pärnu Koidula Gymnasium, Estija
Osnovna Sola Solkan, Slovėnija

Mokytojai: Lieven Van Parys (Belgija) 
Mª del Carmen Rodríguez Montegrifo, Belen Junquera,
Mela Rodríguez (Ispanija)
Erika Raffai, Margit Horváth (Vengrija) 
Tiiu Leibur (Estija), Alexandra Pilková (Slovakija) 
Viljenka Savli (Slovėnija)

Mokinių amžius: 5- 12 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos

ir piešiniai, publikacijos žiniatinklyje
URL adresas:  http://www.sip.be/stamand/zooproject/zoo.htm

Aprašymas  Šio projekto tikslas – sukurti virtualų zoologijos sodą su gyvūnais,
padarytais iš minkštų spalvotų vielučių (chenille). Iš šių kūrinių vėliau yra gaminami
guminiai antspaudai, kuriuos galima naudoti dirbant su labai paprasta (bet įdomia)
nemokama piešimo programa vaikams Tux Paint.

Interviu: Lieven Van Parys ir Alexandra Pilková
Mūsų zoologijos sodo gyvūnus kūrė ir Tux Paint piešinius piešė ne tik mūsų
eTwinning komandos mokiniai, bet ir partneriai iš viso pasaulio: Belgijos,
Austrijos, Kinijos Liaudies Respublikos, Kanados, Estijos, Japonijos, Airijos,
Latvijos, Slovėnijos, Švedijos, Kroatijos, Vengrijos, Australijos, Čekijos
Respublikos, Izraelio, Slovakijos, Anglijos, Ganos, Ispanijos ir Senegalo.
Kiekvienas gali parsisiųsti ir naudotis zoologijos sodo kolekcija iš mūsų projekto
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svetainės. Pradinių mokyklų mokiniai ir darželių vaikai subūrė pasaulinę
komandą, kurią jungia tikri (vielučių) ir virtualūs (interneto) ryšiai. Mokymo
įrankiai ir medžiaga išliko tie patys, bet aplinka pasikeitė. „Nugriaukite savo
kabineto sienas ir pasiruoškite tyrinėti pasaulį, bendrauti ir draugauti!” Mokykla
be sienų yra nauja pedagoginė veiklos aplinka mokytojams. Kolegos, nebijokite
naujų „žaisliukų“. Lieven Van Parys

Svarbus naujoviškas šio projekto bruožas – mokinių mokymas apie įvairialypės
terpės meną. Naudodami savo kūrybinius gebėjimus, mokiniai ieško sprendimų
kiekvienai užduočiai ir mokosi naujų saviraiškos būdų. Tai padeda ugdyti
jausmingumą, supratimą, mąstymą, vaizduotę ir fantaziją. Tai lavina mokinių
gebėjimus ir padeda jiems mokytis dirbti ir bendradarbiauti su kitomis Europos
mokyklomis. Alexandra Pilková

Taip, „eTwinning – tai pergalė!” Mūsų projektas tapo realia mokymosi aplinka,
kurioje vaikai gali lavinti savo bendravimo ir komandinio darbo gebėjimus.
Naudodami paprastas vielutes (chenille) ir vaikams skirtą piešimo programą, jie
lavino savo kūrybinius gebėjimus ir vaizduotę. Mokinius nustebino jų pačių meno
darbai, jie ėmė labiau savimi pasitikėti. Projekto veikla atitinka visų šalių
mokyklų ugdymo turinio reikalavimus. Tai praturtina mokymą ir mokymąsi
informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ir padeda naikinti
skaitmenines kliūtis. Lieven Van Parys

Mano mokiniai išmoko dirbti su įvairialypės įrangos priemonėmis, tokiomis kaip
paveikslėliai bei garsas, ir dalyvauti interaktyvioje veikloje. Jie taip pat išmoko
vartoti meno kalbą skaitmeninėje aplinkoje. Alexandra Pilková

Komandinis darbas su mokiniais iš viso pasaulio ir bendravimas tarpusavyje
naudojantis nesudėtingomis universalios kalbos priemonėmis: vielutėmis ir
piešiniais, - tai įrodymas, kad netgi labai maži vaikai gali prasmingai naudotis
internetu. Šiame virtualiame pasaulyje vaikai vienas kitam perduoda savo pačių
sukurtus darbus (gyvūnus). „Kiekviename vaike slypi menininkas." Lieven Van Parys

Taip! Mes esame VIENAS pasaulis ir VIENA bendruomenė. IKT yra raktas ir
įrankis tarpkultūrinio bendravimo tobulinimui. Mums jau teko pasidžiaugti šia
unikalia patirtimi su daugiau kaip dvidešimčia šalių. Lieven Van Parys

Dalyvaukite! Štai mano trys paprastos taisyklės: planuokite nesudėtingą
projektinę veiklą, vartokite universalią kalbą ir ieškokite universalios temos, kuri
tiktų kiekvienai ugdymo programai. Lieven Van Parys
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Learning Through
Friendship 

Mokyklos: Holman Koulu, Suomija
Ies Escultor Juan de Villanueva, Ispanija

Mokytojai: Arturo Encina Andrés (Ispanija)
Tiina Sarisalmi (Suomija)

Mokinių amžius: 11-13 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: vaizduojamieji menai, teatras, muzika, šokis
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, virtualios

mokymosi aplinkos, publikacijos žiniatinklyje
URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=2627

Aprašymas  Pagrindiniai šio projekto tikslai yra skatinti mokinius pažinti vieni kitus,
susirasti draugų, turtinti jų anglų kalbos žodyną, lavinti bendravimo įgūdžius, tobulinti
mokinių IKT gebėjimus ir skatinti juos naudotis internetu kaip informacijos šaltiniu ir
bendravimo priemone; ugdyti mokinių supratimą ir gilinti jų žinias apie skirtingas Europos
šalis bei kultūras ir taip nugalint išankstinius nusistatymus bei ugdyti toleranciją. 

Interviu: Tiina Sarisalmi

Kaip anglų kalbos mokytoja, aš ieškojau būdų atverti klasės duris į tikrąjį pasaulį. Aš
žinojau, kad yra tūkstančiai vaikų, kurie mokosi anglų kalbos iš vadovėlių taip, kaip ir
mes, todėl pamaniau – kodėl nepabandžius pasidalinti savo patirtimi, mokytis kartu ir
paversti šią veiklą smagesne ir įdomesne? Kompiuterinių technologijų vystimasis
aprūpino įrankiais, todėl mums reikėjo tik susirasti partnerius. Štai taip aš susidūriau
su eTwinning. Iki šiol aš buvau užmezgusi aštuonias eTwinning partnerystes ir
vykdėme projektus su septyniomis skirtingomis klasėmis, o šiuo metu
bendradarbiauju su keturiais partneriais. 

Pirmiausia eTwinning suteikia mokymo procesui tikroviškumo. Mes studijuojame ir
mokomės tų pačių dalykų kaip ir tradicinių pamokų metu, bet vykdydami eTwinning
projektą, mes darome tai kartu su žmonėmis iš kitos šalies. Mokiniai dalinasi
informacija bei patirtimi ir taip mokosi vieni iš kitų bei lavina bendravimo įgūdžius.
Antra, dalyvaudami eTwinning mokiniai mokosi pedagogiškai prasmingu būdu
naudotis IKT įrankiais. Jie rašo laiškus, dalyvauja forumuose bei pokalbiuose internetu,
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atlieka interaktyvius pratimus, naudojasi skaitmeniniais fotoaparatais bei kameromis,
ieško informacijos ir kita. Visa tai vyksta pedagoginiame kontekste mokantis
bendrauti anglų kalba. Trečia, eTwinning skatina bendradarbiavimą tarp mokytojų ir
suvienodina mokymąsi. Mokymosi sritis prasiplečia nuo anglų kalbos iki
aplinkosaugos, geografijos, namų ruošos, dailės, darbų ir socialinių mokslų. Gyvenimas
nepaiso sienų, kodėl turėtų mokyklos? 

Idėja tapti partneriais ir vykdyti europinį projektą paskatino mokinius sužinoti
daugiau apie skirtingas Europos šalis, jų gamtą, meną, maistą ir gyvenimo būdą.
Užmezgus europinę partnerystę, virtualioje mokymosi aplinkoje esantys tekstai,
nuorodos ir apklausos tapo ne tik mokymosi medžiaga, bet ir reikšminga priemone
geriau suprasti ir pažinti partnerius. Taip mes padarėme tikrą atradimą, kad, išskyrus
klimatą ir kalbą, žmonės Europoje yra iš esmės labai panašūs ir dalijasi bendromis
vertybėmis ir interesais. Žinoma, tai padėjo mums nugalėti savo išankstinius
nusistatymus bei privertė mus tapti atviresniais tarptautiniams bendradarbiavimui. 

Pagrindinė nauda, be anglų kalbos ir IKT įgūdžių, - tai kiekvieno dalyvio - tiek
mokinio, tiek mokytojo - asmeninė pažanga. eTwinning padėjo mums praplėsti savo
akiratį, apsvarstyti savo požiūrius, ugdyti savigarbą, gilinti supratimą apie kitas
kultūras, ugdyti toleranciją ir įrodyti, kad „bendravimas remiasi tarpusavio supratimu”.
Taigi nesvarbu, kokiais įrankiais naudojamės, mes nuolat mokomės atsakingai ir
aktyviai mokytis bendradarbiaudami. 

Gebėjimai naudotis IKT šioje šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje tampa vis
svarbesni. Tačiau šie gebėjimai vis dar dažniau įgyjami ne valstybinėse švietimo
įstaigose. Nors mokyklos, bent jau Suomijoje, yra gana gerai aprūpintos
technologijomis, sunkiausia yra rasti būdų pedagogiškai prasmingai taikyti IKT
įrankius. Mūsų virtualiose mokymosi aplinkose mokiniams buvo suteikta galimybė
pažinti vieniems kitus, pasidalinti informacija bei patirtimi ir mokytis anglų kalbos,
kartu lavinant įvairius IKT gebėjimus. Iš tiesų bendravimas su žmonėmis iš kitos šalies
labai stiprino mokinių motyvaciją, ypač taikant IKT. Remdamasi savo patirtimi įgyta
dalyvaujant eTwinning, aš manau, kad tokios rūšies projektai yra geriausias būdas
taikyti IKT mokyme, pavyzdžiui, naudotis jomis kaip įrankiais ir priemonėmis, o ne
kaip mokymosi uždaviniu. 

Ženkite pirmyn! Būkite atviri įvairioms idėjoms ir naujiems eksperimentams,
bendradarbiaukite su savo kolegomis ir leiskite mokiniams aktyviai dalyvauti.
Planavimas atima laiko, bet eTwinning suteikia daug malonumo ir papildomo stimulo
veiklai pamokų metu. Vien jau dėl to yra verta aukoti savo laiką. 
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Usage de la
vidéoconférence pour
apprendre la langue du
partenaire

Mokyklos: Ecole primaire de Saint Maximin, Prancūzija 
Keilberthschule, Vokietija

Mokytojai: Régis Bracq (Prancūzija)
Nicole Imbert-Buckenmaier (Vokietija)

Mokinių amžius: 8 -10 metų
Trukmė: du metai ir daugiau 
Tema: užsienio kalbos
Kalbos: vokiečių, prancūzų
Įrankiai: elektroninis paštas, garso ir vaizdo konferencijos,

PowerPoint, vaizdo įrašai, paveikslėliai ir piešiniai

Aprašymas 
Mokiniai iš dviejų pradinių mokyklų Prancūzijoje ir Vokietijoje reguliariai bendrauja,
naudodamiesi žiniatinklio vaizdo kameromis ir internetu. Kiekvieną savaitę klasėje jie
mokosi savo partnerių kalbos. Jie taip pat vykdo bendrą veiklą pagal temą, kurią
pasirenka dviejų dalyvaujančių klasių mokiniai. Taip mokiniai susipažįsta su keliomis
skirtingomis Europos kultūromis ir kalbomis. 
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Interviu: Régis Bracq

Mes dažniausiai organizuojame vaizdo konferencijas, kad padėtume mokiniams
mokytis jų partnerių kalbos, ir taip eTwinning projektas tampa mokymo dalimi.
Užsienio kalbų pamokose mokiniai dalyvauja vaizdo konferencijose ir gilina savo
žinias bendraudami su savo susirašinėjimo draugais. Kas antrą savaitę mokiniai
susitinka, mato vienas kitą, bendrauja ir dalinasi dokumentais. Taigi užsienio
kalbos mokymosi būdas visiškai pasikeitė. Mokytojai suteikė savo mokiniams
lingvistinius įrankius, kad jie galėtų patirti tikrą bendravimą. Tokiu būdu 65
mokiniai iš pietų Prancūzijos kaimo pagrindinės mokyklos gali bendrauti su
mokiniais iš Vokietijos didmiesčio pradinės mokyklos. Panašus projektas
vykdomas CollŹge Bernard de Ventadour Bagnols-sur-CŹze mieste tarp
Prancūzijos ir Vengrijos mokinių. Jie visi bendrauja prancūzų, vokiečių ir anglų
kalbomis. Taip prancūzų grupė turėjo galimybę atrasti vengrų kalbą. Vokiečių ir
anglų kalbų pamokų metu taip pat bus organizuojamas vaizdo konferencijų
projektas su partneriais iš Miuncheno ir Londono. Tai būsimų eTwinning projektų
veikla. 

Tai tikrai novatoriška, nes užsienio kalbų mokoma visiškai kitokiu būdu. Mokiniai
išmoksta kalbų labai greitai bendraudami natūraliose kalbinėse situacijose.
Mokymosi procesas tampa reikšmingas. Be to, jie žino, kad gali pasidalinti savo
žiniomis su savo susirašinėjimo draugais iš užsienio. 

Projektas visiškai pakeitė mokinių kalbų mokymosi būdą ir padėjo ugdyti jų
smalsumą. Mokiniai jaučia, kad mokosi, ir jų motyvacija žymiai didesnė, kai
suvokia veiklos naudą. Jie supranta, kad kalbų mokymasis – tai būdas keistis ir
bendrauti su susirašinėjimo draugais. Užsienio kalbų mokymasis tampa tikra
patirtimi. 

Aš visiškai pakeičiau savo mokymo būdą. Mes išmokome bendradarbiauti su
kolegomis iš kitų šalių ir iš savo mokyklos. Mokiniams tenka pagrindinis vaidmuo
mūsų mokymo veikloje. 

Taip, IKT – tai ne tikslas, o priemonė įdomiai pamokinei veiklai, kuri ir efektyvi,
ir teikianti pasitenkinimą. 

eTwinning projektai suteikia jums galimybę kitaip pažvelgti į mokytojų
vaidmenis, pakeisti savo mokymo įpročius ir rasti bei dalintis bendrais interesais
su mokytojais ir mokiniais iš užsienio šalių.
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Make a Film and Share it with a Friend!

Mokyklos: Vindängen, Švedija
Knockaclarig National School, Airija

Mokytojai: Tom Roche (Airija) 
Fredrik Olsson (Švedija)

Mokinių amžius: 11-12 metų
Trukmė: 6 mėnesiai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai, švietimo sistemos, Europa, užsienio

kalbos
geografija, istorija/tradicijos, informatika/IKT, kalba ir
literatūra, visuomenės informavimo priemonės,
vaizduojamasis menas, teatras, muzika, šokis

Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, MP3, PowerPoint,

vaizdo įrašai, paveikslėliai ir piešiniai, publikacijos
žiniatinklyje

URL adresas: http://www.edu.falkoping.se/fredrikolsson/ 

Aprašymas 
Mokiniai keičiasi savo sukurtais DVD įrašais ir vieni iš kitų mokosi apie kitos šalies
kultūrą. Naudodamiesi šiomis priemonėmis, jie susipažįsta su vietinėmis
bendruomenėmis, pomėgiais bei veikla ir dalijasi bei lygina savo patirtį su partneriais. 

Interviu: Tom Roche

„Makro“ vaizdas: Mūsų mažai kaimo mokyklai, esančiai visiškame vakarų
Europos pakraštyje, projektas suteikė galimybę naudojantis pasauliniu žiniatinkliu
susidaryti platesnį sienomis neapriboto žemyno vaizdą ir davė pradžią naujai bei
įvairiapusei mokyklos bendruomenei. „Mikro“ vaizdas: Nors pagrindinė mūsų
projekto veikla buvo vaidyba ir DVD kūrimas, ji išaugo iki vienuolikos airių
ugdymo turinio dalykų. Mums reikėjo kurti savo pasakojimą skaitmeniniu
formatu; tai lavino mūsų techninius IKT gebėjimus, stiprino pasitikėjimą bei
savigarbą ir išmokė mus kritiškai žvelgti į savo pristatymus, kadangi žinojome,
jog jie bus skelbiami už klasės ribų. 

Žinoma, padėjo. Pagrindinis pokytis – tai perėjimas nuo didaktinio mokymo
metodo, kuriame mokiniams tenka pasyvus vaidmuo, prie aktyvios mokymosi
aplinkos. Mūsų bendravimas su mokiniais tapo atviresnis, ir mes daugiau
kalbėjome vieni su kitais. Tai paskatino mus taikyti bendradarbiavimo modelį,
pagal kurį mokiniai grupėse ir poromis nagrinėjo įvairius mūsų partnerių
mokyklos aspektus, pasakojo apie savo atradimus ir kūrė pristatymus. Šie
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paveikslėlių, garso, pateikčių ir vaizdo formatų pristatymai mokymui ir
mokymuisi suteikė naujos dinamikos. 

Pirmiausia tai padėjo mokiniams suvokti kultūrų įvairovę. Projektas padėjo ugdyti
pagarbą kitų nuomonei. Mes taip pat radome palyginimų, pavyzdžiui: sūrio
gamybos, naujojo akmens amžiaus paminklų ir paukščių draustinių. Tai padėjo
mums išklausyti bei įvertinti idėjas ir palyginti partnerių hipotezes su savo
nuomone. Mums taip pat buvo svarbios kitokios nuomonės, be to, mes
sužinojome, kokių derybinių gebėjimų reikia, kad galima būtų rasti bendrą
sprendimą. Nuolat gaudami savo partnerių darbus, mes dalyvaudavome
konstruktyviose diskusijose, ugdėme pagarbą ir susidomėjimą kitų tautų kultūra
bei aplinka. 

Pagal ugdymo turinio reikalavimus (šiuo atveju vaidybos meno), mums buvo
suteikta galimybė demonstruoti savo darbą tam tikrai grupei žmonių. Vien jau
tai kėlėmūsų motyvaciją, skatino geriau pasiruošti ir vaidinti. Mes susipažinome
su skirtinga įvairių šalių bei laiko juostų kultūra, ir sužinojome, kad, būdami
skirtingi, mes turime ir panašių bruožų, pavyzdžiui: populiari muzika, sportas ir
mada. Mes matėme, kaip aplinka nulemia gyvenimo būdą ar apriboja jį,
pavyzdžiui, slidinėjimą. Mes matėme, kokį poveikį tai turi visai bendruomenei.
Projektas padėjo sužadinti pagarbą ir susidomėjimą tuo, kas yra svetur. Taip pat
mes pamatėme, kokias galimybes gali mums atverti projekto pristatymas kitoje
aplinkoje su TwinSpace įrankiais. 

Būdamas „IKT apaštalu”, aš esu įsitikinęs, kad tai padėjo dar labiau stiprinti IKT
taikymą mokyme. Įvairūs gyvenimo būdo aspektai, pristatyti raiškiuoju formatu,
dar labiau stiprino projektinę veiklą. Spragtelėję mygtuką, mes iš karto
patekdavome į visiškai naują aplinką. Priešingai tradiciniams audiovizualiniams
mokymosi metodams, mes dirbome ir mokėmės. Tyrimai parodė, kad mokymasis
dirbant yra pats naudingiausias ir daugiausiai pasitenkinimo teikiantis metodas.
Iš prigimties vaikai yra aktyvūs, o mes pasinaudodami vaikų polinkiu veiklai,
galime nukreipti juos tinkama linkme. Šis interaktyvus savarankiškas mokymasis
tapo projekto varomąja jėga.

Pirmiausia aš patarčiau už projekto ribų aptarti IKT kaip mokymo ir mokymosi
įrankių taikymo privalumus. Pademonstruokite, kokį stiprų poveikį technologijos
daro visuomenei, bendravimui, darbui, žinių kaupimui ir apdorojimui.
Pasisiūlykite tapti patarėju susidomėjusiems mokytojams.
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Little Explorers

Mokyklos: Przedszkole PubL. Nr 5, Lenkija
Dun Guzepp Zerafa, Fgura Primary A school, Malta
Escuela Infantil Gloria Fuertes, Ispanija
Cauldeen pradinė mokykla, Didžioji Britanija
Křesťanská mateřská škola Horažďovice, Čekijos Respublika
Mateřská škola, Čekijos Respublika

Mokytojai: Ewa Kurzak (Lenkija) 
Marianne Schembri, (Malta) 
Maria Piedad Avello (Ispanija) 
George Glass (Jungtinė Karalystė)
Alena Průchová, Jitka Řehaková (Čekijos Respublika)

Mokinių amžius: 5-6 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: tarpdalykiniai ryšiai, informatika/IKT, matematika ir

gamtos mokslai
Kalbos: čekų, anglų, lenkų
Įrankiai: elektroninis paštas, garso ir vaizdo konferencija, forumas,

MP3, PowerPoint, vaizdo įrašai, paveikslėliai ir piešiniai,
publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: http://webnews.textalk.com/en/view.php?id=8842/ 

Aprašymas 
Vykdydami „Mažųjų tyrinėtojų” projektą vaikai, padedami mokytojų, dalyvauja
neįprastoje veikloje: tyrimo žaidimuose ir eksperimentuose. Vaikai ir mokytojai
analizuoja veiklos rezultatus, juos aptaria, keičiasi jais ir publikuoja projekto svetainėje. 

Interviu: Ewa Kurzak ir Miriam Schembri

„Mažųjų tyrinėtojų” projektas yra susijęs su darželio ugdymo turiniu. Visos
užduotys yra integruojamos į mūsų darželio metinį darbo planą ir visų amžiaus
grupių bendrųjų dalykų turinį. Projekto komandą sudaro šeši darželiai iš Lenkijos,
Ispanijos, Maltos, Škotijos ir du iš Čekijos Respublikos. Neseniai taip pat prisijungė
darželis iš Rumunijos. Kiekvienas projekto dalyvis gali keisti užduotis ir pritaikyti jas
savo darželiui. Visi projekto dalyviai dirba labai daug, bet kartu jiems labai smagu.
Tai nedidelis mokyklų ir vaikų projektų europinis tinklas. Todėl mūsų svetainė
vadinasi „Vaikų projektų tinklas". Ewa Kurzak 

Projektas yra padalintas į keletą mažesnių projektų. Šio padalinimo tikslas yra
išbandyti keletą bendradarbiavimo internetu metodų. Partneriai taiko dėlionės
metodą ir atlieka pasirinktas užduotis vykdydami projektą „Didelės erdvės mažieji
tyrinėtojai”. Projektuose „Žmogus – gamtos/klimato dalis” ir „Skaitmeniniai
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galvosūkiai” partneriai atlieka tas pačias užduotis pačių pasirinktu būdu. Nors šių
mažesnių projektų tikslas tas pats, jie siūlo įvairius pedagoginius sprendimus, tokius
kaip pasirinkta medžiaga, organizavimo bei darbo su vaikais metodai. 

Miriam Schembri

Pagrindiniai projekto dalyviai – tai mažiausi vaikai (3-7 metų amžiaus) ir jų
mokytojai. Žinoma, patys pirmieji mokinių patyrimai ugdo vaikų bendravimo
užsienio kalba įgūdžius ir supažindina juos su naujomis technologijomis. Dar
įdomiau yra tai, kad jie mokosi naudotis kompiuteriu, skaitmeniniais fotoaparatais,
spausdintuvu ir ieškoti įvairialypės terpės failų darbalaukyje bei aplankuose. Vaikai
žino, kad aplankas „VAIKAI“, esantis adresyne, yra jų ir kad jie gali naudotis juo bei
naršyti internete ir lankyti jiems skirtas svetaines. Jie žino, kad internetas padeda
žmonėms, bet taip pat gali būti pavojingas, todėl jie mokosi saugiai juo naudotis.
Projekto svetainėje, be suplanuotų užduočių, dar galima rasti informacijos apie
kiekvienos šalies nacionalines šventes, kad visi – vaikai, mokytojai ir tėvai –
galėtų susipažinti su partnerių iš pietų, šiaurės, vakarų, rytų ir centrinės Europos
kultūra ir tradicijomis. Tėvai remia visą veiklą ir stebi projekto eigą internete. 

Ewa Kurzak

Vykdant projektą, žaidimas ir mokymasis tapo patrauklesnis vaikams. Vaikų
kasdieninei motyvacijai daug teigiamos įtakos turėjo tai, kad jų ugdymo programos
veiklą už klasės ribų galėjo stebėti daugiau žmonių. Aš pasinaudojau mokytojų iš
darželių partnerių gerosios pedagoginės patirties pavyzdžiais: klasės planavimo,
pristatymų ir filmų kūrimo, pasikeitimo informacija apie programinę įrangą bei IKT
taikymo. Miriam Schembri

Taip! Aš dalyvauju eTwinning nuo šios programos pradžios ir vykdydama projektus
įsitikinau, kad IKT taikymas pačių mažiausių vaikų ugdyme yra įmanomas ir vis
labiau reikalingas. Be to, tai lavina ir mokinių, ir mokytojų gebėjimus. Vykdant
bendrus projektus, eTwinning suartina Europos Sąjungos švietimo sistemas ir
skatina kurti vienodas švietimo galimybes visiems vaikams. Ewa Kurzak

Aš nemėgstu duoti patarimų, tačiau galiu padaryti keletą išvadų. Pirmiausia reikėtų
pradėti nuo trumpalaikio projekto ir įgyti patirties. eTwinning projektų vykdymas
yra malonus, kai visi partneriai dirba vienodai ir keičiasi bei publikuoja visą
medžiagą. Noras būti suprastam skatina mokinius mokytis projekto kalbos.
Mokytojams labai svarbus vaikų tėvų ir darželio vadovybės palaikymas vykdant
projektą. Taip pat svarbu reklamuoti projektą žiniasklaidoje, leisti lankstinukus,
plakatus bei publikuoti projekto rezultatus internete. Ewa Kurzak
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LE.DI.L.E.O

Mokyklos: Kindergarten of Kaparelli, Graikija
Jardim de Infancia de Porto de Mós, Portugalija
Lavassaare Lasteaed-algkool, Estija

Mokytojai: Anna Karidi Pirounaki (Graikija)
Maria José Silva (Portugalija)
Maris Loo (Estija)

Mokinių amžius: 5-6 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai
Kalba: anglų 
Įrankiai: elektroninis paštas, garso ir vaizdo konferencija, pokalbis

internetu, forumas, MP3, PowerPoint, vaizdo įrašai,
nuotraukos ir piešiniai, publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: http://jiportodemos.ccems.pt/ledileo/home1.htm

Aprašymas
Vaikai turi galimybę mokytis vieni iš kitų tarpdalykiniu būdu. Jie naudojasi IKT
ieškodami informacijos, skleisdami bei dalindamiesi įgytomis žiniomis įvairiomis
temomis. Šiaip ar tai, juk mokymasis turi būti smagus ir vykdomas kūrybingai, kad
mokiniai noriai dalyvautų šiame procese.
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Interviu: Maria José Silva ir Anna Karidi Pirounaki

Pirmiausia mokytojai sukūrė projekto planą metams, numatydami mokinių
veiklą. Vykdant projektą, planas buvo papildomas naujomis idėjomis. Mes
tikime, kad IKT yra svarbus įrankis tarpdalykinei veiklai. Todėl mes stengiamės
dirbti taip, kad būtų naudinga visai mokyklai - spontanišku, interaktyviu ir
įdomiu būdu mokydamiesi vieni iš kitų, kaip sakoma mūsų projekto pavadinime. 

Kūrybinga ir interaktyvi bendradarbiavimo veikla suteikė 5-6 metų mokiniams
galimybę suvokti ne tik IKT galimybes, bet ir tai, kas iš tiesų yra Europos
dimensija. 

Nuo pat pirmos bendravimo dienos vaizdo konferencijų metu ir žiūrėdami
nuotraukas mūsų mokiniai suvokė dviejų kultūrų panašumus bei skirtumus. Kai
šešiametis klausia, kodėl Murillo atvyko į Portugaliją iš Afrikos arba kodėl tiek
daug albanų gyvena Graikijoje, lengva pradėti diskusijas šiomis temomis. Vaikai
taip pat turi galimybę palaipsniui tyrinėti, suvokti ir priimti įvairovę kaip natūralų
reiškinį.

Mes abi turime įdomių ir viliojančių priežasčių dirbti toliau, lanksčiau ir
kūrybingiau, pranokdamos kasdieninę veiklą ir siekdamos skatinti mokinių norą
mokytis iš savo draugų. 

Mes įgijome daugiau patirties taikydamos IKT užsiėmimų metu ir kūrybingai
naudodamos mokinių ir mokytojų galias. 

Stenkitės džiaugtis visa projekto veikla - juk taip gera šypsotis klasėje!
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A Global Fairy-Tale Book

Mokyklos: Szkoła Podstawowa nr14, Lenkija
Kungshögsskolan, Švedija
Základna škola, Hviezdoslavova 1, Lipany, Slovakija
Publiczna Szkoła podstawowa NR 2, Lenkija
Református Általános Iskola, Cegléd, Vengrija
Basisschool Dr. Jozef Weyns, Belgija

Mokytojai: Bożena Deutsch (Lenkija)
Maria Bettner ( Švedija) 
Maria Knapikova (Slovakija) 
Agata Luszczyna (Lenkija)
Rita Motyovszki (Vengrija)
Gunther De Vries (Belgija)

Mokinių amžius: 7-12 metų
Trukmė: 6 mėnesiai
Temos: užsienio kalbos, informatika/IKT, kalba ir literatūra, 

vaizduojamasis menas, teatras, muzika, šokis
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, PowerPoint, vaizdo

įrašai, nuotraukos ir piešiniai, virtualios mokymosi
aplinkos, publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: http://www2.skolor.pedc.se/ku/ 

Aprašymas  Kartu mes rašome pasakų knygą ir publikuojame ją Kungshögs mokyklos
svetainėje kaip elektroninį žurnalą. Partneriai kuria įvairių rūšių pasakojimus ir dalimis
rašo publikuojamas pasakas. Mokiniai ne tik kuria bei rašo tekstus, bet ir piešia pasakų
vaizdus atitinkančias iliustracijas.

Interviu: Maria Bettner

Aš esu Marie Bettner ir mokau 10-13 metų mokinius. Jau keletą metų aš vykdau
tarptautinius projektus ir taikau IKT. Kai mes pradėjome eTwinning projektus
2006 metais, kažkas nutiko visai mokyklai! Netikėtai mes atradome nesudėtingą
aplinką projektui koordinuoti, o susirasti naujus partnerius tapo taip pat lengva.
Mes turėjome idėją išleisti pasaulinę pasakų knygą, ir buvo svarbu, kad
dalyvautų ne vien tik mano klasės mokiniai, bet kad tai būtų naudinga daugeliui

1
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mokytojų ir mokinių. Ir tai iš tiesų buvo! Mes bendradarbiavome su mokyklomis
iš Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos. Kiekviena mokykla pradėjo rašyti po vieną
pasaką: parašė pirmą skyrių, sugalvojo pavadinimą ir nupiešė paveikslėlius. Kad
projekto veikla vyktų sklandžiai, mes susikūrėme veiklos planą, ir, kai gruodžio
mėnesį projektas buvo baigtas, kiekviena mokykla buvo parašiusi po vieną skyrių
kiekvienoje pasakoje. 

Mokiniai dažnai rašo ir skaito įvairių tipų pasakas ir pasakojimus. Svarbu, kad
mokiniai ir mokytojai įgijo patirties naudotis svetaine tarptautinio projekto
koordinavimui. Tikrai svarbu, kad kiekvienas - ir mokytojas, ir mokinys - gebėtų
naudotis elektroniniu paštu, skaitytuvais, vaizdo kameromis ir skaitmeniniais
fotoaparatais tiek bendraudami, tiek tam, kad mokiniai pajustų, jog tai, ką jie
daro mokykloje, yra svarbu ne tik jiems patiems. Svetainės skyriai tapo teksto
visumos - pasakos - dalimi. Buvo tikrai įdomu stebėti, kaip jūsų klasės veikla gali
būti paprastai vykdoma visoje mokykloje ir kitose Europos mokyklose. 

Mokiniams buvo įdomu rašyti skyrius ir žinoti, kad jie tikrai gali bendradarbiauti
su kitais mokiniais, netgi jei jie yra ne iš tos pačios šalies! Mokiniai suprato, kad
yra žymiai svarbiau suvienyti vaikus Europoje, negu pabrėžti jų skirtumus.
Mokiniai tapo smalsesni ir ėmė labiau domėtis kitų Europos mokinių gyvenimu ir
kultūra. Mokiniai patys suprato, kaip svarbu yra gebėti bendrauti užsienio kalba,
tokia kaip anglų. 

Pagrindinė projekto nauda buvo ta, kad jis sudarė sąlygas visos mokyklos
tarptautiniam bendradarbiavimui. Tai paskatino teigiamą mokyklos požiūrį į
tarptautinę veiklą. Mokytojai patyrė, kad tarptautinis projektas neturi būti
sunkus ir kad kiekvienas gali patobulinti savo IKT, anglų kalbos ir tarptautinio
bendravimo gebėjimus. 

Aš įsitikinusi, kad Kungshögs mokyklos mokytojai taikys savo IKT gebėjimus ir
suvoks naudą. Mes ketiname dažniau naudotis svetainėmis, elektroniniu paštu,
pokalbiais internetu, nuotraukomis ir skaitytuvais kaip mokymo įrankiais. Svarbu,
kad IKT ir tarptautinis bendradarbiavimas taptų įprastos veiklos dalimi
mokykloje!

Jei norite, kad jūsų projektas būtų sėkmingas, jums reikia susikurti visiems
priimtiną aiškų planą su projekto aprašymu, tikslais ir darbotvarke. Mūsų
projektui darbotvarkė suteikė aiškią struktūrą ir kiekvienam buvo lengva stebėti
projekto eigą. Tai pat svarbu, kad pabaigoje ir mokytojai, ir mokiniai galėtų
įvertinti projektą.
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Carbon Footprints

Mokyklos: Dun Salv Portelli Primary School C, Malta
Carleton House Preparatory School, Jungtinė Karalystė
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Szafera w Mielcu,
Lenkija

Mokytojai: Saviour Tabone (Malta)
Anne Daniels (Jungtinė Karalystė) 
Aneta Sajda (Lenkija)

Mokinių amžius: 6-11 metų
Trukmė: 6 mėnesiai
Temos: aplinka, geografija
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos

ir piešiniai, publikacijos žiniatinklyje
URL adresas: http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/

11036_6532/

Aprašymas 
Projekto dalyviai tyrinėja kiekvienos mokyklos vietinių rajonų įvairovę bei
kraštovaizdžius. Augmenijos, gyvūnijos ir žmonių poveikio gyvenamajai vietai tyrimai
baigėsi „Carbon Zero“, gyvu internetiniu žurnalu. „Carbon Zero“ - tai IKT gebėjimų
lavinimo projekto metu rezultatas. Projekto tema, anglies išskyrimo mažinimas, yra
pasaulio politinių ir visuomeninių debatų dėmesio centre. Todėl vaikai tyrinėjo,
analizavo, dalyvavo debatuose ir kūrė nacionalinio bei tarptautinio lygio pristatymus. 

Interviu:  Aneta Sajda ir Anne Daniels 

Mūsų projektas išsivystė iš tarpdalykinės veiklos, susijusios su darniąja plėtra.
Visoms trims mokykloms suteiktas „Ekologinės mokyklos” statusas, taigi šis
trišalis projektas įprasmino tyrimų bei dalinimosi patirtimi veiklą. IKT taikymas
mums suteikė galingas ir tiesiogines priemones lyginti, analizuoti ir keistis
idėjomis. IKT įrankiai yra prieinami visų amžiaus grupių mokiniams ir tapo
didžiule motyvacija netgi patiems mažiausiems vaikams, kurie nuolat džiaugiasi
matydami, kaip jų darbas yra publikuojamas ir siunčiamas elektroniniams
dvyniams. Anne Daniels
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Mano nuomone, mūsų projekto veiklos būdas buvo naujovė. Mūsų
bendradarbiavimas paskatino projekte dalyvaujančius mokytojus rinktis
alternatyvius mokymo metodus. Kita naujovė mūsų mokykloje – tai žurnalo
panaudojimas projekto pristatymui. Aneta Sajda

Apibendrindama visų mūsų mokinių atsiliepimus ne tik apie šį projektą, bet ir
apie kitus vykdomus projektus, aš sakyčiau, kad tarpkultūrinis bendravimas
greitai taps įprasta veikla. Dabar jau įprasta, kad mes bendradarbiaujame su savo
elektroniniais dvyniais, o vaikai nekantriai laukia šios veiklos. Projekto metu mes
nagrinėjome rimtas problemas, kurias tyrinėjo visi mokiniai, jas aptarė, ir
dalyvavo rimtuose ir brandžiuose debatuose. Kai mokiniai suvokia, kad gali dirbti
su bendraamžiais iš kitų šalių, jie įgyja supratimą apie Europos pilietybę. Aš tikiu,
kad jie niekada nepraras šių gebėjimų. Aneta Sajda

Aš manau, jog naudingiausia yra tai, kad mes turėjome galimybę tyrinėti labai
svarbias problemas. Mokiniai nagrinėjo aplinkosaugos problemas ir sužinojo, kad
visos trys mokyklos dalijasi tais pačiais rūpesčiais. Projektas taip pat suteikė
mokiniams galimybę praktiškai taikyti žinias. Taip pat buvo naudinga tai, kad
galėjome lavinti savo anglų kalbos gebėjimus realiose gyvenimo situacijose. 

Aneta Sajda

Žinoma! Dabar aš supratau, ko galima pasiekti ir kaip tai gali pakeisti mokymą ir
mokymąsi mano klasėje. Vaikams tai buvo didžiulis paskatinimas ir suteikė tokių
galimybių, kurios kitur nebūtų įmanomos. Aneta Sajda

Aš pasakyčiau: „Dalyvaukite!“ Jums nereikia būti IKT ekspertu ar laisvai kalbėti
užsienio kalba. Jūsų projektas neturi būti didžiulis ar sudėtingas, kad būtų
malonus ir sėkmingas. Pasistenkite būti lankstūs ir truputį kantrūs, o svarbiausia
– kalbėkite su partneriais. Ilga tyla (juk iš tiesų mes visi esame labai užsiėmę
žmonės!) gali būti neteisingai suprasta ir slegianti. Jei bus sunku, Nacionalinės
paramos tarnybos padės sugrįžti į vėžes. Anne Daniels

Aš rekomenduočiau eTwinning projektus visiems mokytojams. Dalyvaudami
eTwinning, mes visi tapome tos pačios pasaulinės mokyklos nariais. Mokiniams ir
mokytojams tai buvo turtinga patirtis. Partnerystė suteikia galimybę pakeisti
darbo būdą tradicinėje klasėje ir teikia didžiulį pasitenkinimą. Norėdami
pamokose patirti daugiau nuotykių, dalyvaukite eTwinning projekte. Aneta Sajda
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Leisure Pursuits: 
music, sport…

Mokyklos: Adel Primary School, Jungtinė Karalystė
CEIP Los Guindos, Ispanija

Mokytojai: Sarah Stead (Jungtinė Karalystė) 
Teresa Herrero Millán (Ispanija)

Mokinių amžius: 10 -11 metų
Trukmė: 2 metai ar daugiau
Temos: aplinka, užsienio kalbos, informatika/IKT, visuomenės

informavimo priemonės, sportas, vaizduojamasis menas,
teatras, muzika, šokis 

Kalbos: anglų, ispanų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, PowerPoint, vaizdo

įrašai, nuotraukos ir piešiniai, vaizdo konferencija,
publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?
cid=4578

Aprašymas  Pagrindinis šio projekto tikslas – puoselėti kultūrinius ryšius tarp vaikų
laisvalaikio pomėgių tema, pavyzdžiui, muzikos ir sporto. Mokiniai lavina kalbėjimo
užsienio kalba ir naudojimosi IKT gebėjimus vykdydami projekto veiklą, dalyvaudami
vaizdo konferencijose ar naudodamiesi elektroniniu paštu. Į projekto veiklą įtraukiami ir
tėvai bei platesnė bendruomenės dalis, nes jie kviečiami į parodas, susitikimus ir
interaktyvius pristatymus. Projekto pabaigoje organizuojama išvyka, kad mokytojai ir
mokiniai galėtų susitikti.
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Interviu: Sarah Stead

Mūsų eTwinning projektas su Ispanijos Los Guindos mokykla iš Malagos – tai
Comenius kalbinio projekto tęsinys. Dalyvaudami projekte mokiniai naudojasi
įvairiomis bendravimo priemonėmis ir keičiasi informacija apie laisvalaikio
pomėgius: sportą, muziką, žaidimus ir t.t. 2007 metų kovo mėnesį mūsų
mokiniai lankysis partnerių mokykloje ir keisis patirtimi bei susipažins su ispanų
kultūra. 

Mokiniai ir mokytojai naudojosi IKT, kad sustiprintų mokymąsi ir bendravimą.
Buvo sukurtas saugus internetinis dienoraštis, kad mokiniai galėtų dalyvauti
pokalbiuose internetu, keistis nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika. Mokytojai
ir mokiniai tarpusavyje bendravo naudodamiesi eTwinning portalu ir TwinSpace.
Mokyklos partnerės įrengė vaizdo konferencijoms reikalingą aparatūrą, kuria mes
netrukus pradėsime naudotis. 

Projektas labai padėjo gilinti mokinių IKT bei kalbinius gebėjimus ir tarpkultūrinį
supratimą. Vizitas į Malagą praplės ir lavins jų gebėjimus bei partnerių kalbos ir
kultūros supratimą. 

Mokiniai įgijo kalbinių gebėjimų ir patobulino IKT įgūdžius. Jie taip pat įgijo žinių
apie meną ir kultūrą bei gilino žinias ir supratimą apie skirtingas Europos
kultūras. 

Taip. Jei ne projektas, nes nebūtume naudojęsi internetiniais dienoraščiais,
pokalbių internetu kambariais bei IKT. Taip pat mes internetu susipažinome su
partnerių mokykla. Vaizdo konferencija mums buvo didžiulė naujovė!
Mokiniams labai patiko keistis vaizdo įrašais ir skaitmeninėmis nuotraukomis
eTwinning TwinSpace aplinkoje. 

Nebijokite iššūkių. Atsargiai rinkitės partnerius, kad rastumėte labiausiai
atitinkančius tai, ko ieškote. Tinkami partneriai yra neįkainojami, ir jūs galite
tapti draugais visam gyvenimui. 
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EuroFilm Factory

2007 metų eTwinning 
Apdovanojimų nugalėtojas

Mokyklos: IES Carlos III, Ispanija
Prienų „Žiburio“ gimnazija, Lietuva

Mokytojai: Libia Kowarik (Ispanija)
Irma Šneiderienė (Lietuva)

Amžiaus grupė: 15-16 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: Europa, užsienio kalbos, informatika/IKT, kalba ir

literatūra, visuomenės informavimo priemonės,
vaizduojamasis menas, teatras, muzika, šokis

Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, forumas, virtuali

mokymosi aplinka, publikacijos žiniatinklyje, PowerPoint,
vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, vaizdo konferencijos 

URL adresas: http://my.twinspace.etwinning.net/iesciii 

Aprašymas
Grupė mokinių nagrinėja kinematografijos temą. Siekiama, kad mokiniai išleistų
patarimų vadovą apie tai, kaip kurti filmus, ir pritaikytų šiuos patarimus grupėse
kurdami savo filmus. Pradiniame etape mokiniai mokosi bendrų žodžių kinematografijos
tema ir ieško internete informacijos apie savo mėgstamus filmus. Tuomet jie kuria savo
filmus ir rašo jų recenzijas. 

Tikslai
Vartodami anglų kalbą bendradarbiavimui tam tikra tema, mokiniai bendrauja
tarpusavyje, naudojasi IKT įrankiais ieškodami informacijos ir kuria bei redaguoja filmą.
Mokiniai įdomiu būdu mokosi žodžių, susijusių su kinu, ieško bei skaito informaciją
apie filmų kūrimą internete bei knygose ir taip praktiškai taiko anglų kalbos žinias.

Pedagoginė vertė
Veikla yra integruota į ugdymo turinį ir papildo istorijos, pilietinio ugdymo, naujų
technologijų, kalbų ir dramos mokomuosius dalykus. „Europa - jaunimas - ateitis” klube
organizuojami debatai. Stiprinama motyvacija mokytis daugiau užsienio kalbų. Projekto
poveikis pamokinei veiklai ir mokyklos veiklos organizavimui yra labai teigiamas: darbas
pamokų metu tampa įdomesnis, o mokiniai yra skatinami dirbti komandose ir grupėse.
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Pedagoginis IKT įrankių taikymas
IKT palengvina ir pagreitina bendravimą tarp bendradarbiaujančių mokyklų partnerių,
ypač naudojantis pokalbiais internetu. Mokiniai ir mokytojai taip pat bendrauja
elektroniniu paštu ir siunčia bei publikuoja skaitmenines nuotraukas svetainėje.
Padedami mokytojų, mokiniai kuria įvairius failus projekto tema, o naudodamiesi
PowerPoint programa, kuria pristatymus. Taip buvo kuriamas DVD „Baisus filmas“.
Projekto svetainė sudarė geresnes sąlygas keistis mintimis ir idėjomis apie filmų kūrimą.
Mokiniai lankėsi su tema susijusiose svetainėse ir vykdė tyrimus, kūrė PowerPoint
pristatymą apie savo atradimus ir filmus pagal savo scenarijus.

Poveikis
Projekto metu mes tobulinimo anglų kalbos žinias ir skatinome mokinių motyvaciją
mokytis užsienio kalbų. Mokiniai susipažino su internetu ir patobulino savo IKT
gebėjimus, kurie leido jiems geriau naudotis projekto svetaine, pavyzdžiui: skelbti
žinutes skelbimų lentoje ir atvirai diskutuoti įvairiomis temomis, susijusiomis su
eTwinning projektu. Toks veiklos būdas skatino mokinių motyvaciją ir gilino jų kalbinius
bei IKT gebėjimus. Praturtindamas ugdymo turinį projektas padarė didžiulį poveikį
įvairių dalykų mokinių gebėjimams ir motyvacijai. Tai buvo priemonė siekti aukštesnės
mokytojų ir mokinių kompetencijos.

Interviu: Irma Sneideriene ir Libia Kowarik 

Visa veikla buvo integruota į ugdymo turinį. Ji papildė dalykus, kurių mokoma
abiejose mokyklose: istoriją, pilietinį ugdymą, naujas technologijas, kalbas ir
dramą. „Eurofilm Factory“ projektas praturtino mano anglų kalbos pamokas,
paįvairino klasės darbą ir suteikiant jam naują mastą. Pamokų metu
organizavome debatus apie filmų istoriją, vystimąsi ir filmų kūrimo procesus.
Visiškas informacinių technologijų integravimas į projektinę veiklą užtikrino geras
galimybes sukurti filmą, kuris padėjo mokiniams atskleisti savo kūrybiškumą,
idėjas ir mintis. Taip pat sustiprėjo motyvacija mokytis daugiau užsienio kalbų.
Pamokose buvo taikomas darbo grupėse metodas, kuris padėjo geriau suvokti
diskusijų svarbą rašant scenarijus ir kuriant filmus. Irma Šneiderienė

Aš esu anglų kalbos mokytoja ir mokau vidurinės mokyklos abiturientus. Mūsų
mokykloje dviems mokiniams yra skiriamas vienas kompiuteris, taip pat yra
sukurta virtuali mokyklos aplinka. Mes turime keturias pamokas per savaitę ir
vieną dieną skiriame projekto vykdymui. Mokiniai taip pat turi atlikti įvairias
užduotis namie, pavyzdžiui, dalyvauti TwinSpace forume. Projektas yra
integruotas į dalyko mokymo turinį, ir mokiniai gauna įvertinimus už savo darbą.

Libia Kowarik

1
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Mano nuomone, IKT palengvino ir pagreitino bendravimą tarp partnerių. Mes
bendravome naudodamiesi skelbimų lenta ir pokalbiais internetu. Elektroninių
laiškų rašymas ir dalinimasis mokymo patirtimi labai padėjo mums, mokytojams,
tobulinti savo žinias. Svetainė sudarė platesnes galimybes keistis mintimis ir
idėjomis apie filmų kūrimą. Šis projektas yra novatoriškas, kadangi mokiniai
galėjo atlikti ne tik žymių žvaigždžių, bet ir filmų režisierių, prodiuserių,
dizainerių, scenaristų, operatorių ir kitus vaidmenis. Jų darbas buvo parodytas ne
tik projekto partneriams, bet ir visai mokyklai, tėvams ir bendruomenei. Ir mano
mokiniai, ir aš (taip pat ir mūsų partneriai) buvome labai laimingi, o kiti
mokytojai bei tėvai buvo patenkinti projekto rezultatais. Irma Šneiderienė

Reikia daug mokytis apie IKT įrankius ir kaip naudotis jais, kad pasiruoštumėte
įvairioms diskusijoms, kuriose dalyvautų jūsų mokiniai. Taip pat reikia tobulinti
vadovavimo klasei gebėjimus. Naudojantis virtualia mokyklos aplinka, reikia
kitaip organizuoti savo darbą, nes tai yra įrankis, kuris suteikia jums galimybę
geresniu būdu bendrauti su mokiniais ir suteikia jiems daug galimybių: parsisiųsti
bei nusiųsti failus, atlikti testus ir kt. Libia Kowarik

Aš tvirtai tikiu ir jaučiu, kad mūsų projektas padėjo mokiniams ugdyti gyvenimui
ir tarptautiniam bendravimui svarbius įgūdžius. Pristatydami savo šalį, mokiniai
kūrė PowerPoint pristatymus apie savo kultūrą ir tradicijas. Tai ne tik leido jiems
suvokti regioninę tapatybę, kultūrinę įvairovę ir skirtumus, bet taip pat ugdė jų
toleranciją ir pagarbą kitos šalies kultūrai. Kurdami filmą mano mokiniai įgijo ir
tikros gyvenimiškos patirties: jie turėjo spręsti problemas, rasti galimus
sprendimus ir dirbti komandoje. Irma Šneiderienė

Darbas grupėse buvo gana naudingas mano mokiniams, kadangi pradžioje jie
buvo labai nedrausmingi ir visiškai neturėjo darbo grupėje gebėjimų. Jie išmoko
kalbėti paeiliui, organizuoti veiklą ir pasiskirstyti darbais, neeikvoti laiko dirbant
kartu ir t.t. Šiais laikais dauguma įmonių, samdydamos žmones darbui, ieško
būtent tokių asmeninių gebėjimų. Ispanų ugdymo plane trūksta dėmesio rašymo
įgūdžių lavinimui, o projektas puikiai užpildė šią spragą, kadangi mokiniai atliko
užduotis, apimančias įvairias tekstų rūšis. Kalbant apie tarpkultūrinius gebėjimus,
per pastaruosius keletą metų į rajoną, kuriame mes gyvename, atvyko
tūkstančiai imigrantų. Iš tiesų mūsų klasėje mokosi mokiniai iš penkių skirtingų
šalių. Šis projektas suteikė mokiniams galimybę pamatyti, iš kur jie kilę ir ką jie
paliko savo šalyse. Libia Kowarik

Ir klasės, ir mokyklos gyvenimas labai pasikeitė dėl anglų kalbos ir IKT gebėjimų
lavinimo ir stipresnės motyvacijos mokytis užsienio kalbų. Didžiausias poveikis -
tai įgyti nauji mokytojų gebėjimai bei padidėjęs susidomėjimas ir motyvacija
mokytis ne tik kalbų, bet ir įvairių kitų dalykų, tokių kaip drama, dailė ir istorija.
Pagaliau tai buvo labai naudinga ne tik man ir mano mokiniams, bet ir visai
mokyklai. Irma Šneiderienė
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Didžiausi nauda yra motyvacija: susidomėję tuo, ką jie daro, mokiniai dirbo ir
atliko žymiai daugiau, nei jie kada nors būtų galėję atlikti besimokydami iš
vadovėlių. Kadangi mano dalykas yra anglų kalba, akivaizdu, kad partneriai iš
kitos šalies suteikė mokiniams galimybę realiai bendrauti. Projektas pamokinę
veiklą pavertė labiau su turiniu susijusia veikla. Aš, iš vieno pusės, mėgstu dirbti
su žmonėmis iš skirtingų šalių ir pažinti juos, iš kitos, esu pamišusi dėl IKT, taigi
man tai buvo puikus būdas daug išmokti. Libia Kowarik

Aš manau, kad mūsų projektas pakeitė mano požiūrį į IKT taikymą mokyme. Aš
pradėjau naudotis įvairialype įranga savo pamokų metu, ieškoti naujų mokymo
idėjų ir patirties internete, dalintis savo patirtimi su mokytojais iš kitų šalių,
dalyvauti forumuose ir bendradarbiauti su partneriais. Kadangi padidėjo mano
susidomėjimas, aš galėjau skatinti ir kelti savo mokinių motyvaciją, ir taip mano
pamokos tapo įdomesnės ir vertingesnės. Irma Šneiderienė

Aš sakyčiau, kad tai padėjo man geriau suvokti IKT. Kai aš pradėjau vykdyti savo
pirmą eTwinning projektą, aš maniau, kad pagrindinė priemonė yra elektroninis
paštas. Dabar aš suprantu, kad bendravimas yra tik vienas įrankis, o IKT leidžia
mokiniams sutelkti visą dėmesį į savo veiklos turinį (pvz.: recenzijas, instrukcijas,
scenarijus, eilėraščius, pranešimus), o ne į formą (pvz.: gramatiką ar žodyną).
Vykdydami projektą mokiniai darėsi vis labiau savarankiški ir išmoko geriau
išnaudoti pamokos laiką. Libia Kowarik

Aš norėčiau duoti tik vieną patarimą: niekada nebijokite iššūkių ir sunkaus
darbo, nes ši veikla verta to. Kai tik susirasite partnerius ir pradėsite
bendradarbiavimą, jūs būsite patenkinti savo eTwinning projektu, nes matysite
šypsenas mokinių veiduose, jų didėjančią motyvaciją mokytis užsienio kalbos,
gilesnį supratimą apie kitas kultūras ir toleranciją bei pasididžiavimą, jog jie yra
Europos Sąjungos piliečiai. Irma Šneiderienė

Mano patarimai mokytojams: susirasti tinkamą partnerį; iš anksto suplanuoti
projekto veiklą ir užduotis; susitarti su partneriais dėl darbo kalendoriaus;
sutvarkyti TwinSpace prieš registruojat savo mokinius ir sugalvoti veiklą, kuri
skatintų ieškoti informacijos, - svarbu, kad skirtingų tautybių mokiniams
užduotys būtų reikšmingos. Libia Kowarik
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24 pas - 2007 metų eTwinning Apdovanojimų 
II-os vietos laimėtojas

Mokyklos: Collège Michel de L'hospital, Prancūzija
Eniaio Lykeio Asklipieiou, Graikija

Mokytojai: Véronique Drujon (Prancūzija)
Anthi Theodorou ir Konstantinos Rasias (Graikija)

Amžiaus grupė: 15-16 metų
Trukmė: 3 mėnesiai
Temos: užsienio kalbos, kalba ir literatūra
Kalba: anglų, prancūzų ir graikų
Įrankiai: elektroninis paštas, publikacijos žiniatinklyje, pokalbis

internetu, MP3, PowerPoint, vaizdo konferencijos,
nuotraukos ir piešiniai

URL adresas: http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/college-michel
-hospital-riom/viecollege/etwinning/etwinning.htm 

Aprašymas  24 nuotraukos - tai 24 žodžiai keturiomis kalbomis: senovės graikų,
lotynų, šiuolaikinės graikų ir prancūzų. Mokiniai dirba grupėse su tam tikrais žodžiais ir
žengia dvidešimt keturis žingsnelius link vienas kito ir senovės graikų bei lotynų kalbų.
Kiekvienas žodis – tai žingsnelis, o kiekvienas žingsnelis vis labiau juos suartina.

Tikslai  Projektas skatina mokinius bendradarbiauti, ieškoti ir dalintis savo darbu. Jiems
patinka mokytis žaidžiant trumpus ir nesudėtingus žodžių žaidimus. Kiekvienam mokiniui
viena kalba yra gimtoji – jis tos kalbos ekspertas. Kartu kiekvienas mokinys pradeda
mokytis ir mažiausiai vienos iš keturių kalbų. Taip jie randa būdą bendrauti jau
nebevartojamomis kalbomis: lotynų ir senovės graikų.

Pedagoginė vertė  Pradėdami mokytis senovės graikų kalbos, kurią daugelis pasirinko
studijuoti kitais metais, mokiniai nagrinėja etimologijos sąvoką. Graikų ir lotynų
abėcėlių, jų įtakos prancūzų kalbai ir senovės graikų kalbos evoliucijos į šiuolaikinę
graikų kalbą studijos leidžia mokiniams geriau suvokti kalbos ir paveldo sąvokas.
Keisdamiesi informacija apie žodžius, mokiniai atranda ir panašumų, ir skirtumų tarp
juos žavinčių kalbų. Taigi jie mokosi įdomiu būdu.

Pedagoginis IKT įrankių taikymas  Informaciniai tekstai yra ruošiami Open Office
programa, o informacijai saugoti mokiniai naudojasi bendru serveriu savo mokyklose.
Naudodamiesi įvairiomis Wikimedia paieškos sistemomis, jie ieško paveikslėlių
internete. Naudodamiesi bendra platforma, mokiniai aptaria atsiųstus dokumentus ir
keičiasi žinutėmis elektroniniu paštu. Mokytojai, naudodamiesi elektroniniu paštu ir
pokalbiais internete, organizuoja ir seka projekto veiklą. Abiems mokykloms tai buvo
gera galimybė išbandyti esamus įrankius ir jų nustatymus.

Poveikis Didžiausias poveikis buvo tas, jog vykdydami projektą per gana trumpą laiką
mokiniai ir mokytojai išmoko dirbti kartu ir įsisavinti tiek daug informacijos.
Bendradarbiaudami įdomiu būdu, mokiniai įsisavina žymiai daugiau, nei būtų įsisavinę
paprasčiausiai skaitydami informaciją vadovėlyje. Mokiniai studijavo dvi modernias ir dvi
senovinės kalbas ir bendrai patobulino IKT gebėjimus.
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Interviu: Véronique Drujon

IKT taikymas man visiškai nebuvo naujiena, kadangi man teko organizuoti vaizdo
įrašų konferencijas mokant mažų kaimo vidurinių mokyklų mokinius senovės graikų
kalbos. Su vienu iš savo kolegų mes sukūrėme elektroninę knygą apie senovės
graikų kalbą pradedantiesiems, kurią jūs galite rasti Musagora svetainėje. Turint
tokios patirties, projektas tiksliai atitiko mano mokymo veiklą ir ugdymo planą.
Projekte dalyvavo aštuoniolika 14-15 metų amžiaus prancūzų mokinių. Per lotynų
kalbos pamokas mokiniai susipažino su senovės graikų kalba, kad galėtų nuspręsti,
ar riktis ją kitais metais. Vienuolikos graikų mokinių amžius buvo 15-16 metų. Jie
naudojosi eTwinning per savo senovės graikų istorijos pamokas ir labai nustebo, kai
sužinojo, kad senovės graikų kalbos yra mokoma ir Prancūzijoje. Tokiu būdu jie,
mokydamiesi prancūzų kalbos, galėjo prisiminti ir savo gimtosios kalbos raidą.

Kiekvienas failas – tai dviejų kultūrų komandinio darbo rezultatas. Kiekviena
komanda buvo atsakinga už du failus: vieną, sukurtą Graikijos mokinių, o kitą -
Prancūzijos mokinių. Jie turėjo surasti tinkamas iliustracijas, kad partneriai
suprastų kiekvieno žodžio reikšmę. Tai buvo abipusių pasikeitimų derinys, kuris
suteikė mokiniams galimybę suprasti kiekvienos šalies suvokimo bei charakterio
panašumus ir skirtumus.

Tai padėjo jiems ugdyti gyvenimui svarbius ir tarpkultūrinio bendravimo
gebėjimus, kadangi jie turėjo bendrauti TwinSpace elektroniniu paštu ir ieškoti
informacijos internete. Tai suteikė jiems autentišką galimybę susipažinti su
naujomis technologijomis ir keistis idėjomis. 

Projekto tikslas buvo supažindinti mokinius su senovės ir šiuolaikinės graikų bei
lotynų ir prancūzų kalbų tarpusavio ryšiais, jų panašumais ir skirtumais. Mokiniai
susidomėjo šių kalbų ir kultūrų kilme. Taip jie buvo priversti suvokti jų esmę, kuri
jiems pasirodė įdomi.

Aš visada buvau įsitikinusi, kad IKT taikymas mokyme yra naudingas, tačiau
eTwinning suteikė man galimybę dažniau taikyti technologijas kartu su Europos
partneriais. 

Svarbiausia, jog eTwinning yra įrankis, kuris padeda lengvai susirasti partnerius ir
kartu vykdyti bendrą projektą. Niekas neturėtų baimintis dalyvauti eTwinning:
viskas yra paaiškinta ir suplanuota, kad vartotojui būtų lengviau. Svarbiausia yra
paruošti įvairias užduotis iš anksto, kad nereikėtų be reikalo eikvoti laiko. Mokytojai
turėtų apmąstyti, ko jie norėtų pasiekti, ir iškelti tikslus ir sau, ir savo mokiniams.
Kiekvienam mokiniui ar grupei mokinių reikia skirti konkrečią užduotį. Aš taip pat
norėčiau patarti mokytojams dalyvauti eTwinning seminaruose ir įgyti pasitikėjimo
savimi bei susitikti su būsimais partneriais. Aš manau, kad tokie tiesioginiai santykiai
yra labai svarbūs, nes kyla poreikis palaikyti ryšius ir kartu vykdyti projektą.
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A Tale of Three
Countries: 
Belgium, France 
and Lithuania

Mokyklos: Middenschool H. Hart, Belgija
Collège Jean de la Bruyère, Prancūzija
Alytaus Jotvingių gimnazija, Lietuva

Mokytojai: Irène Indemans (Belgija)
Marie-Christine Gerard ir Hélène Williams (Prancūzija)
Onute Kizalienė (Lietuva)

Amžiaus grupė: 12-15 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai
Kalbos: olandų, anglų, prancūzų, lietuvių
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, publikacijos

žiniatinklyje, PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir
piešiniai, virtuali mokymosi aplinka

URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?
cid=2248 

Aprašymas
Skatinti tiesioginį, tikrovišką bendravimą tarp mokinių ir mokytojų iš trijų skirtingų šalių
(ir skirtingų socialinių ekonominių sluoksnių) įvairiomis temomis, susijusiomis su
socialiniais ir kultūriniais skirtumais bei panašumais Europoje. Temos yra šios: muzika,
sportas, sveikata, maistas, aplinka ir švietimas. Šiuo projektu taip pat siekiama stiprinti
Europos pilietiškumą ir vertybes.



59

Interviu: Irène Indemans, Hélène Williams ir Onute Kizaliene

Prancūzijos ir Belgijos mokyklose 12-13 metų mokiniai pasirinko papildomo
ugdymo dalyką „Europinė projektinė veikla: eTwinning“, ir užsienio kalbų
mokytojai yra atsakingi už šią veiklą. Lietuvos mokykloje projektas yra vykdomas
pietų pertraukos metu „Europos klube“, kuriam vadovauja mokyklos
bibliotekininkė. 

Žinoma padėjo. IKT, kaip bendravimo ir mokymosi priemonės, taikymas tikrai
patobulino ir mokinių, ir mokytojų IKT gebėjimus. Ugdant pilietiškumą taip pat
buvo pasiekta daug tarpdalykinių tikslų.

Įgijome gebėjimų rinkti, sisteminti ir pristatyti informaciją. Mokiniai suprato, kad
tarpkultūrinis bendravimas nėra toks jau lengvas ir kad žinutės kartais būna
skirtingai interpretuojamos, kadangi skiriasi partnerių kultūra. Mokiniai atrado,
kad Europos piliečiai turi bendrų pomėgių, pavyzdžiui, dauguma mokinių mėgsta
tokias pačias sporto ir muzikos rūšis ir dalyvauja panašioje papildomo ugdymo
veikloje. 

eTwinning projekto vykdymas padėjo mums siekti tarpdalykinių tikslų. Buvo
įgyvendinti ugdymo turinio kalbų mokymo reikalavimai. Mokiniai sužinojo
daugiau apie savo kaimynus Europoje ir tai padėjo jiems atsikratyti išankstinių
nusistatymų.

Žinoma. Mes ir toliau naudosimės IKT įrankiais dalyko mokymui ir autentiškos
medžiagos pristatymui pamokoje. 

eTwinning atveria mokiniams langą į pasaulį.
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L’école idéale
dans l’Europe
de demain

Mokyklos: Sint-Janscollege, Belgija
Liceo Scientifico Statale "Francesco Cecioni", Italija

Mokytojai: Ria De Wilde (Belgija)
Marina Marino (Italija)

Amžiaus grupė: 14-15 metų
Trukmė: 6 mėnesiai
Temos: Europa, istorija/tradicijos, informatika/IKT, visuomenės

informavimo priemonės, vaizduojamasis menas, teatras,
muzika, šokis

Kalba: prancūzų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, forumas, MP3,

publikacijos žiniatinklyje, garso ir vaizdo konferencijos,
PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos, piešiniai, virtuali
mokymosi aplinka

URL adresas: http://users.skynet.be/rdw/3iemecorrespondance
groupes.htm 

Aprašymas
Naudodamiesi IKT įrankiais, mokiniai susipažįsta su naujais prancūzų kalbos mokymosi
būdais. Atrasdami naujas kūrybinės raiškos priemones, mokiniai naudojasi įvairiais IKT
įrankiais ir programomis savo techninių kompetencijų ugdymui ir praktiškai taiko
prancūzų kalbos žinias bendraudami su partneriais. Taip kalbos mokymasis tampa
priemone, o ne tikslu. 
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Interviu: Ria De Wilde

Aš dirbu prancūzų, kaip antrosios kalbos, mokytoja Flanders mieste Belgijoje.
Prieš keletą metų aš norėjau, kad mano mokiniai aktyviau dalyvautų prancūzų
kalbos pamokose, ir taip aš pradėjau eTwinning projektus. Savo pirmąjį projektą
vykdžiau su mokiniais iš Portugalijos. Praėjusiais metais mes vykdėme projektą
su trimis klasėmis iš Portugalijos, Lenkijos ir Italijos mokyklų. Šiais metais aš
turiu tik vieną klasę ir mes bendradarbiaujame su mokiniais iš Italijos. Mano
mokiniams patinka šis prancūzų kalbos mokymosi būdas, kadangi mokiniai
artimiau susipažįsta su realaus gyvenimo situacijomis. 

Aš naudojuosi įvairiais IKT įrankiais: svetainėmis, Skype, prenumeruojamąja
transliacija (podcasts), internetiniais dienoraščiais, forumais, Windows Movie
Maker, Stickam, vikiais ir kt. Jauni žmonės mėgsta bendrauti kompiuterio
pagalba. Jie daro tai savo laisvalaikiu, o dabar mes naudojamės kompiuteriu ir
klasėje! Informacinė medžiaga, kurią mes kuriame pamokų metu, yra aiškesnė,
o mokiniai gali dar kartą perskaityti ją namie, peržiūrėti nuotraukas ir t.t. Todėl
jie kuria reikalingą medžiagą, kuri vėliau tikrai nebus paslėpta mokyklos archyve. 

Aš žinau, kad mokiniai ir namie bendrauja, nes dauguma jų naudojais MSN
(Microsoft Messenger)programa. Todėl ateityje jie nebijos bendrauti su kitais
europiečiais. 

Ir man, ir mano mokiniams pagrindinė nauda – tai malonumas, kurį suteikia
dalyvavimas projekte. Man patinka mokyti tokiu būdu, o mano mokiniams
patinka taip mokytis prancūzų kalbos! Ryšiai su kitais Europos mokytojais ir
mokiniais taip pat yra svarbūs ir vertingi. 

Aš visuomet domėjausi IKT taikymu savo pamokose, bet eTwinning padėjo man
pasiekti žymiai daugiau! Aš labai dėkinga, kad eTwinning portale sutikau Adelina
Moura, savo pirmą eTwinning partnerę iš Portugalijos. Ji supažindino mane su
IKT įrankių taikymu pamokose, ir aš taip pat daug sužinojau apie eTwinning
portalą. Šiais laikais elektroninis mokymasis yra labai svarbus, ir jūs galite jį
taikyti dalyvaudami eTwinning.

Dalyvaukite! Užsiregistruokite eTwinning portale ir susiraskite partnerius!
Administravimas yra sumažintas iki minimumo, o portale jūs galite rasti daug
informacijos apie tai, kaip pradėti projektą. Tai įdomu ne tik mokiniams, bet ir
mokytojams. Visi susiranda naujų draugų Europoje!
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Two Heads Are Better
Than One

Mokyklos: Gymnasium Česká Lípa, Čekijos Respublika
Kavasila High School, Graikija

Mokytojai: Naděžda Kadlecová (Čekijos Respublika)
Paschalis Theotokidis (Graikija)

Amžiaus grupė: 13-15 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: švietimo sistemos ir pedagogika
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, garso konferencija, pokalbis internetu,

forumas, MP3, publikacijos žiniatinklyje, PowerPoint,
vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, virtuali mokymosi
aplinka 

URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?
cid=61

Aprašymas  Kad susipažintų su mokyklų sistemomis Čekijos Respublikoje ir Graikijoje,
mokytojai keičiasi naudinga mokymo medžiaga ir lygina vadovėlius bei žaidimus, kurie
daro pamokas įdomesnes. Mokiniai keičiasi informacija vieni apie kitus ir lavina savo
anglų kalbos gebėjimus. 

Interviu: Naděžda Kadlecová

Aš pradėjau naudotis IKT įrankiais savo pamokose dar prieš tai, kai prieš tris
metus prasidėjo eTwinning, kadangi aš dalyvavau įvairiose Europos programose,
tokiose kaip „Pavasario diena Europoje“ ir „Kito paveikslas“. Mano mokiniams
tikrai patinka šis mokymosi būdas, o mano santykiai su jais ir jų tarpusavio
santykiai labai pasikeitė. Aš atsisakiau tradicinio mokymo būdo ir visiškai
pakeičiau savo požiūrį. Dabar aš negaliu įsivaizduoti savo anglų kalbos pamokų
be projektinio mokymo metodo. Praėjusiais metais aš pradėjau bendradarbiavimo
projektus netgi su pačiais jauniausiais mokiniais. Šiuo metu aš vykdau penkis
projektus su Portugalija, Malta, Kipru, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Graikija. Man
labai pasisekė su partneriais iš Graikijos. Mes tapome tikrais draugais ir kasmet
vykdome įvairius projektus. Mes aplankėme vieni kitus ir mūsų
bendradarbiavimas yra daugiau nei elektroninių dvynių – mes tapome draugais
visam gyvenimui. 

1
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IKT projektai suteikė mano mokymui novatoriškumo. Mano mokiniai gali
palyginti mokyklinį gyvenimą, papročius bei tradicijas ir jie labai didžiuojasi, kad
turi draugų kitoje šalyje. Dauguma jų pirmą kartą naudoja savo mokyklines žinais
realiame gyvenime. eTwinning padeda mums sieti veiklą pamokų metu su
realiomis gyvenimo situacijomis. Mūsų mokiniai visi yra TwinSpace komandos
nariai, o kai kurie iš jų netgi tapo administratoriais. Jie žino, kad tai reiškia, jog
aš pasitikiu jais, ir todėl jie gerbia savo darbą.

Mokiniai pagilino savo naudojimosi IKT įrankiais gebėjimus bei TwinSpace žinias
ir užmezgė ilgalaikius draugiškus santykius su Kavasila vidurine mokykla ir su
kitomis Europos mokyklomis. Jie turi draugų internete, bet jie nelaiko to virtualia
tikrove – jiems viskas yra tikra. Jie aptaria realias temas ir keičiasi tikrais laiškais,
o tai yra labai svarbu. Jie išmoko būti atsakingi ir kruopštūs. Jie žino, kad kitoje
Europos pusėje kažkas laukia jų atsakymų. Jie dažnai savo noru dirba namie. Jie
įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, o tai ypač svarbu mano Čekijos mokiniams. 

Mano projekto metu ugdomi gebėjimai ir bendras supratimas papildė mūsų
ugdymo turinio reikalavimus kompetencijoms, kurios yra privalomos ir negali būti
pamirštos: tai kompetencijos (1) mokytis, (2) spręsti problemas ir (3) bendrauti
tiek visuomeniškai, tiek asmeniškai. Mokiniai išmoko dirbti komandoje. Jie turėjo
gerbti vienas kitą ir pripažinti skirtumus. Jie dirbo su tekstu, vertė jį į užsienio
kalbą ir mokėsi būti atsakingais. Naudingiausias buvo darbas grupėse - galimybė
planuoti darbą ir dalintis užduotimis. 

Mano projektas tikrai pakeitė mano požiūrį į IKT įrankių taikymą. Per
pastaruosius tris metus aš dalyvavau keliuose mokymuose apie įvairios
programinės įrangos taikymą. Aš norėjau pagerinti savo kompiuterines žinias, ir
man tai pavyko kartu su TwinSpace. Ko užtekdavo prieš tris metus, dabar jau
neužtenka. Aš tapau tikra kompiuterių „eksperte” ir sulaukiau netgi daugiau
pagarbos iš savo mokinių. Aš pastoviai naudojuosi IKT įrankiais savo pamokose ir
negaliu įsivaizduoti, jog grįžčiau atgal prie tradicinių metodų. Aš daugiau
nebenoriu būti tik kalbančia ir kreidą naudojančia mokytoja („talk and chalk
teacher”).

Aš norėčiau paraginti mokytojus dalyvauti kokiame nors eTwinning projekte ir
nepasiduoti, jei ištiktų pirma nesėkmė. Būkite kantrūs ir prieš supažindindami
savo mokinius su naujais draugais, pirmiausia patys skirkite laiko geriau pažinti
savo partnerį mokytoją. Verta pradėti naują projektą, o jeigu pradėsite daugiau
negu vieną, turėsite vilties, kad bent keli projektai bus sėkmingi. Paskutinis
patarimas: jeigu kas nors parašo jums, būkite nuoširdūs ir parašykite atsakymą,
nesvarbu - teigiamą ar neigiamą. Neverskite kitų laukti.
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Where do we come from?

Mokyklos: Gymnasium Česká Lípa, Čekijos Respublika
Kavasila High School, Graikija

Mokytojai: Naděžda Kadlecová (Čekijos Respublika)
Eleni Kostopoulou (Graikija)

Amžiaus grupė: 13-14 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, forumas, MP3,

PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai,
publikacijos žiniatinklyje, garso ir vaizdo konferencijos

URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?
lang=en&cid=248 

Aprašymas  Tai paprastas projektas, kurio metu Čekijos ir Graikijos mokiniai keičiasi
laiškais ir vieni kitiems pristato savo šalį. Projekto tikslas – mokytis tvarkyti informaciją,
rašyti laiškus anglų kalba ir naudotis IKT įrankiais. Mokiniai tobulina savo gebėjimus
naudodamiesi elektroniniu paštu ir kitomis programomis.  

Interviu: Eleni Kostopoulou

Aš pradėjau naudotis IKT įrankiais, kai tik užsiregistravau eTwinning bendruomenėje.
Iškart supratau, kad tai buvo labai vertinga man ir asmeniškai, ir kaip mokytojai, o
ypač mano mokiniams. eTwinning pašalino nuobodulį iš mano pamokų, o mano
mokinių požiūris į pamokas pagerėjo. Mokiniai labai entuziastingai dalyvauja
eTwinning projektuose! Jie padarė didžiulę pažangą mokydamiesi naudotis IKT
įrankiais ir taip pat susipažino su vieni kitų kultūra. Šiais metais aš vykdau
eTwinning projektus su Ceska Lipa gimnazija iš Čekijos Respublikos ir pradine
Solkan mokykla iš Slovėnijos. Partnerystė su Čekijos mokykla tęsiasi jau dvejus
metus ir padėjo užmegzti labai stiprius ryšius tarp dviejų mokyklų. Partnerystę su
Slovėnijos mokykla pradėjome prieš du mėnesius ir, atrodo, ji bus taip pat
sėkminga.

Be abejo, IKT įrankių taikymas mano mokymą pavertė novatorišku. Naudodamiesi
IKT ir eTwinning, mano mokiniai turėjo galimybę sužinoti daugiau apie kitas
Europos kultūras, mąstymo būdus ir kasdieninį gyvenimą. eTwinning padėjo mums
sieti veiklą pamokų metu su realiomis gyvenimo situacijomis. Mokiniai yra
TwinSpace komandos nariai ir jiems patinka rašyti forumuose savo draugams.

Mokiniai lavino savo IKT gebėjimus ir gilino bendras žinias apie IKT. Dabar
akivaizdu, kad po dviejų metų bendradarbiavimo jie geba gana gerai naudotis
TwinSpace įrankiais (pokalbiais internetu, elektroniniu paštu, forumu ir kt.). Be to,
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jie išmoko geriau bendradarbiauti ir susipažino su kitomis tradicijomis bei
papročiais. Vykdydami eTwinning veiklą, jie virtualiai keliauja į kitas šalis ir
mėgaujasi klausydamiesi Europos liaudies dainų bei organizuodami bendras atletikos
varžybas su savo eTwinning klasiokais. Mokinių draugystė su Čekijos moksleiviais
tęsiasi. Jų susidomėjimais kolegomis slovėnais ir jų šalimi taip pat kasdien auga. 

eTwinning projektų metu nagrinėtos idėjos bei sąvokos padėjo mums įgyvendinti
visus ugdymo turinio reikalavimus. Projektai visiškai atitinka ugdymo turinį ir netgi
žingsneliu jį lenkia. Mano mokiniai išmoko dirbti komandoje, priimti ir gerbti faktą,
kad mes visi skiriamės vieni nuo kitų ir pasmerkė rasistinius požiūrius. Jiems dabar
geriau sekasi bendradarbiauti, dalintis idėjomis ir spręsti problemas. Jie žino, kaip
ieškoti informacijos, vertinti ir pristatyti ją. Jie imasi iniciatyvos ir didesnės
atsakomybės dirbdami klasėje. Mokiniai atliko įvairias užduotis, rašė laiškus
žmonėms ir kūrė apklausas. Tradicinių pamokų metu jie nebūtų turėję galimybės
atlikti šių užduočių. Apskritai jie sustiprino savo mokymosi kompetenciją.
Mokytojos požiūriu, eTwinning projekto vykdymo nauda didžiulė ir įvairi. Mano
asmeninei patirčiai svarbiausia yra bendravimas su kolegomis iš kitų Europos šalių,
mokymasis apie kitas kultūras, su kuriomis man neteko susidurti anksčiau,
dalinimasis mokymo idėjomis ir mano profesinių įgūdžių tobulinimas. Projektai – tai
įkvėpimas man ir mano mokiniams. Dabar aš jaučiuosi geriau susipažinusi su
Europos reikalais. 

Prieš du metus aš negalėjau įsivaizduoti savęs, besinaudojančios IKT įrankiais savo
pamokose. Dabar aš negaliu išsiversti be jų! eTwinning man padėjo išmokti taikyti
IKT mokyme, nors pradžioje aš nieko nemokėjau. Pradžioje mano partnerė iš
Čekijos daug man padėjo, taip pat lankiau keletą kompiuterių užsiėmimų. Turiu
pripažinti, kad dabar aš labai didžiuojuosi savimi. Žinoma, mokymasis – tai pastovus
procesas, ir aš nuolat mokausi naujų dalykų. Mano nauja partnerė iš Slovėnijos
Solkan pradinės mokyklos taip pat skatina tokį mano mąstymo būdą. 

Aš tikrai norėčiau rekomenduoti mokytojams tapti didžiulės eTwinning
bendruomenės nariais. Jie patirs naujas emocijas, galės dalintis idėjomis su
kolegomis iš kitų Europos šalių ir pajusti, kad Europos mokytojai turi daug bendro.
Dėl eTwinning projektų žavinga kelionė žinių link tampa maloni ne tik mokiniams,
bet ir mokytojams. Aš visada prisimenu vieno iš mano mokyklos kolegų žodžius:
„Kai tik pradedate eTwinning bendradarbiavimo veiklą, nebeįmanoma sustoti. Tai
tampa tavo gyvenimo dalimi”. Mano paskutinis patarimas visiems kolegoms
mokytojams: nedvejokite ir pradėkite projektą. Tai verta! O jei kas būtų ne taip,
niekada nepasiduokite. Kitoje šalyje visuomet yra kolega, kuris nori užmegzti
partnerystę su jumis!
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Exchange on the cinema 

Mokyklos: Kitisenranta Coprehensive School, Suomija
Collège Edouard Herriot, Prancūzija

Mokytojai: Tommi Nevala (Suomija)
Chantal Duplaix (Prancūzija)

Amžiaus grupė: 13-14 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos

ir piešiniai, publikacijos žiniatinklyje
URL adresas: http://koulut.sodankyla.fi/kitisenranta/

elokuvakasvatus/etwinning_EN.htm 

Aprašymas
Kai mokiniai pasikeičia informacija apie savo šalis, mokyklas ir šeimas, jie sutelkia
dėmesį į savo pomėgius, ypač kiną. Jie susipažįsta su kino pramone abiejose šalyse ir
taip mokosi vieni apie kitus. Darbas vyksta anglų kalba, kad mokiniai kartu galėtų
mokytis užsienio kalbos.

Interviu: Annele Halmekoski ir Anne Onnela

Dauguma mūsų mokyklos mokytojų įtraukė eTwinning projektus į bendrą
ugdymo programos turinį. Temos buvo pritaikytos įvairių dalykų mokymo
programoms: dailės, kalbų ir kino meno. Šį semestrą mes pagrindinį dėmesį
skyrėme bendradarbiavimui tarp dviejų klasių: eTwinning projektas įtrauktas į
Kitisenranta mokyklos vienos klasės anglų bei gimtosios kalbos mokymo planą.

Nors mūsų mokiniai gana gerai geba dirbti kompiuteriais, šio projekto metu jie
turėjo galimybę lavinti IKT gebėjimus studijuodami naujas kultūras ir
supažindindami partnerius iš Prancūzijos su savo kultūros tradicijomis, šalimi,
gyvenimo aplinka ir asmeniniais pomėgiais. Pasikeitimas nuomonėmis apie filmus
ir filmų recenzijų rašymas yra įprasta kino meno užsiėmimų mūsų mokykloje
dalis. Svarbiausia buvo lankstus bendradarbiavimas ne tik tarp partnerių, bet ir
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kitų dalykų mokytojų. Mes turėjome galimybę suderinti įvairių skirtingų dalykų
turinį. Partnerių iš Prancūzijos klasėje mokosi mokiniai, kilę iš įvairių šalių,
skirtingos odos spalvos ir tikėjimo. Tai dar labiau praturtino projektą.

Mes tikime, kad mūsų mokiniai suprato, kaip naudotis įvairiomis visuomenės
informavimo priemonėmis tikram ir įdomiam mokymuisi. Bendrų projektų ir
diskusijų su partneriais dėka mums buvo lengviau suprasti skirtingas kultūras, ir
mes tikimės, kad mūsų mokiniams patirtis su partneriais iš Prancūzijos bus
naudinga. Svarbiausia, kad jie sužinojo, jog jaunimas Europoje turi daug bendra. 

Šis projektas sudarė mums sąlygas protingai suderinti kino meno užsiėmimus su
IKT. Jis taip pat suteikė mokiniams galimybę nuolat stiprinti savo kompiuterinius
gebėjimus. Dabar ir mokytojams, ir mokiniams lengviau suprasti skirtingus
įpročius bei kultūras ir priimti įvairias nuomones.

IKT mokymas tapo protinga priemone mokytis ir keistis informacija. Tai tapo
natūralia ugdymo turinio dalimi, ir paskatino mokinius mokytis net ir savo
laisvalaikio metu.

Neįmanoma išvardinti visko, ko mokytojai ir mokiniai išmoko per šiuos metus.
Šis projektas turėjo teigiamos įtakos visai mokyklai, ypač mūsų požiūriams į
užsienio šalis ir kultūras. Mokiniai išmoko vertinti savo pačių tradicijas bei
aplinką ir daug sužinojo apie kino meną. Mes taip pat turėjome galimybę
įvertinti mokymo metodus, ugdymo planą ir rezultatus. Vykdydami projektą,
mokiniai pildė anketas ir rašė trumpus pranešimus įvairiomis temomis. Mums
buvo smagu matyti, kad projektas tęsėsi netgi pasikeitus atsakingiems
asmenims. Mūsų valstybinėje bendrojo lavinimo mokykloje lengva dirbti kartu ir
naudotis privalumais, kad ilgai pažįstame mokinius. Klasių vadovai glaudžiai
bendradarbiauja su dalykų mokytojais. Šis projektas puikiai atitinka mūsų
mokyklos šūkį: „Šaknys Sodankylä - žvilgsnis į pasaulį“.
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Amitié - Freundschaft
zweisprachige
Schülerzeitung

Mokyklos: Collège du Val Cérou, Prancūzija
Findorffschule, Vokietija

Mokytojai: Martine Masson (Prancūzija)
Birgit Drube-Block (Vokietija)

Amžiaus grupė: 13-15 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: pilietinė teisė, tikyba ir etika, filosofija, švietimo sistemos

ir pedagogika, aplinka, Europa, užsienio kalbos,
geografija, istorija/tradicijos, informatika/IKT, kalba ir
literatūra, visuomenės informavimo priemonės, sportas,
vaizduojamasis menas, teatras, muzika, šokis

Kalbos: prancūzų ir vokiečių
Įrankiai: elektroninis paštas, PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos

ir piešiniai, virtuali mokymosi aplinka
URL adresas: http://www.ejournal.fi/directioneurope/ 

Aprašymas  Šio susirašinėjimo projekto tikslas - rašyti straipsnius vokiečių ir/arba
prancūzų kalbomis dviejų mokyklų internetiniam žurnalui. Projekto metu taikomos IKT
suteikia mokiniams galimybę įdomiu būdu nagrinėti kultūros ir paauglystės Europoje
temas. Mokiniai renkasi juos dominančias temas, tokias kaip muzika, sportas bei
literatūra, ir mokosi vieni iš kitų ir vieni apie kitus. 

Interviu: Birgit Drube-Block

Dirbdama anglų ir prancūzų kalbų mokytoja modernioje vidurinėje mokykloje
šiaurės Vokietijoje, aš visada svajojau užmegzti ryšį su mokytojais ir mokiniais,
kalbančiais tomis kalbomis, kurių aš mokau. Aš užsiregistravau eTwinning portale
2005 metų rugsėjo mėnesį, o jau spalio mėnesį į mano elektroninio pašto dėžutę
atkeliavo laiškas iš mano būsimos kolegės, Martine Masson, iš Prancūzijos. Mūsų
mokinių amžius ir skaičius klasėse buvo beveik toks pat. Kad susipažintume vieni
su kitais, pirmais elektroniniais laiškais mes pasikeitėme lapkričio mėnesį, o 2006
metų kovo mėnesį mes pradėjome savo eTwinning projektą kurdami elektroninį
žurnalą „Draugystė”. 

1
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Pasirodė, kad ši veikla visiškai skiriasi nuo įprastos pamokinės veiklos ne tik
priemonėmis bei medžiaga, bet ir metodais, stiprinančiais įvairių sričių
kompetencijas. Dauguma mūsų neturėjome daug patirties naudotis IKT, ir pati
pradžia buvo tikras iššūkis mums. Tačiau mokiniai greitai atrado ne tik
galimybes, bet ir malonumą, kurį teikė ši veikla, ir nekantravo prisistatyti patys
bei susipažinti su partneriais ir jų šalimis. 

Kai tik pasikeitėme pirmais elektroniniais laiškais, padidėjo motyvacija.
Mokiniams ir mokytojams patiko naujas užsienio kalbos mokymosi metodas ir
pagerėjo visų gebėjimai ne tik naudotis IKT, bet ir ugdyti bei stiprinti asmenines,
visuomenines ir tarpkultūrines kompetencijas. 

Mokymosi procesas įspūdingai pasikeitė: mokiniai ėmėsi vis didesnės
atsakomybės už savo darbą ir sėkmę. Mokiniai pritarė veiklai ir jie užsibrėžė
pasiekti kuo geriausių rezultatų dirbdami individualiai, su partneriais komandoje
ar nedidelėje grupėje. Jie didžiavosi savo elektroniniu žurnalu ir todėl jų
savigarba sustiprėjo. Dabar mes visi mokame geriau naudotis IKT ir įgijome
drąsos bei pasitikėjimo. Mums visiems taip pat patiko tolesnė veikla: internetinio
dienoraščio, nuotraukų kompaktinių diskų bei vaizdo įrašų kūrimas ir ne mažiau
svarbus susitikimas su partneriais. Pradedančios klasės seka mūsų pėdomis,
o abi mūsų mokyklos ką tik pradėjo antrą projektą.

Mano, kaip užsienio kalbų mokytojos, nuomone, IKT taikymas teikia didžiulį
pasitenkinimą mokantis ir bendraujant. Mokiniai šiandien turi būti pasiruošę
rytojaus pasauliui, o „ateitis yra arčiau nei atrodo”. [3] Visi mano mokiniai svajoja
turėti nešiojamus kompiuterius, atsisakyti knygų ir dirbti su interaktyvia lenta,
kurią mes ką tik pradėjome bandyti. IKT taikymas mokykloje ne tik
pageidaujamas ir rekomenduojamas, bet ir būtinas. Mokyklos privalo turėti
vienodą požiūrį į IKT taikymą, suteikiantį bendrų žinių apie „išorinį pasaulį“.

Jeigu mokytojai yra susipažinę su galimybėmis ir turi reikiamas priemones, jie gali
prisidėti prie švietimo, stiprinančio mokinių asmenybes. eTwinning suteikia ir
galimybes, ir priemones. Vienintelis patarimas, kurį aš galiu duoti savo kolegoms
mokytojams: nebijokite ir būkite atviri. Pakeiskite savo požiūrį į mokytojo
vaidmenį ir, svarbiausia, nesijaudinkite! Tikėkite ir pasikliaukite savo ir savo
mokinių gebėjimais, pradėkite nuo nesudėtingos veiklos ir būsite maloniai
nustebinti!

3 Citata iš C.Dale Young,

http://avoidmuse.blogspot.com/2006/02/future-is-closer-than-you-think.html
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Made in Europe

Mokyklos: Sms Nistri Respighi, Italija
Visser 't Hooft Lyceum, Nyderlandai
Lycée Polyvalent Louis Armand, Prancūzija
Liceo Scientifico "Francesco Severi", Italija
Royal Masonic mokykla, Jungtinė Karalystė
Escola Secundária Carlos Amarante, Portugalija
Liceo Classico Statale "Salvatore Quasimodo", Italija 

Mokytojai: Marleen Spierings (Nyderlandai)
Stefania Balducci (Italija)
Claire Bertrand (Prancūzija)
Gloria Sica (Italija)
Drew Buddie (Jungtinė Karalystė)
Adelina Moura (Portugalija)
Silvia Minardi (Italija)

Amžiaus grupė: 11-14 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: pilietinė teisė, tikyba ir etika, filosofija, tarpdalykiniai

ryšiai, aplinka, Europa, geografija, istorija/tradicijos,
informatika/IKT, matematika ir gamtos mokslai,
vaizduojamasis menas, teatras, muzika, šokis

Kalbos: olandų, anglų, italų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, forumas,

PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, vaizdo
konferencijos, virtuali mokymosi aplinka, publikacijos
žiniatinklyje

URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?
cid=6710 

Aprašymas Mokytojai kuria bendrą europinio bendravimo kursą apie elektroninę
pilietybę. Turėdami iniciatyvą veiksmingai integruoti Europos pilietinį ugdymą į nacionalinį
ugdymo turinį visoje Europos Sąjungoje, mokytojai iš skirtingų šalių kuria kursą kartu, kad
galėtų dalintis žiniomis ir užmegzti ryšius. Taip pat yra siekiama pasveikinti naujas šalis -
ES kandidates. Mokytojai sveikina mokytojus, mokiniai sveikina mokinius.
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Interviu: Marleen Spierings

Mes esame vidurinė mokykla, kurioje sustiprintas europinis ir tarptautinis
ugdymas. Mes turime nuostabius partnerius iš kelių šalių: Slovėnijos, Jungtinės
Karalystės, Airijos, Portugalijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Italijos, Belgijos ir kitų.
Daugumą šių partnerių aš sutikau eTwinning seminarų metu Edinburge, Paryžiuje
ir Amsterdame. IKT ir eTwinning sudarė mums tinkamas sąlygas ieškoti ir rasti
naujos bei įdomios informacijos vieniems apie kitus. eTwinning portalas ir
Moodle aplinka suteikė man galimybę suburti besimokančių draugų grupę. Mes
pradėjome eTwinning projektą „Pagaminta Europoje“. Tai bus tarsi aplinka
mokytojams susitikti ir aptarti keturių pagrindinių ugdymo turinio sričių
plėtojimą: elektroninių menų, elektroninės pilietybės, elektroninių gamtos
mokslų ir elektroninio sporto. 

Mes kartu tyrinėjome, kūrėme ir bandėme naujas interaktyvias veiklos formas.
Geras šios veiklos pavyzdys yra DigiDebate (skaitmeniniai debatai), kurių metu
dvi klasės iš Europos užmezga dvynių partnerystę ir naudojasi interaktyviu
forumu. Mokiniai stengiasi kuo daugiau sužinoti tam tikra tema, ir kiekviena
klasė demonstruoja kitokį požiūrį debatuose, pavyzdžiui, „kas galingesnis: meilė
ar neapykanta?”. Prieš tai klasės susipažino viena su kita ir sužinojo daugiau apie
savo skirtingą kultūrinę ir nacionalinę kilmę. Kitas pavyzdys - mokinių
bendradarbiavimas kuriant elektroninį žurnalą tikroje Europos tinklalapių
redaktorių komandoje. Vienoje skaitmeninėje aplinkoje mokiniai iš skirtingų šalių
bendradarbiauja ir kuria straipsnius juos dominančiomis temomis, tokiomis kaip
filmai, kompiuteriniai žaidimai ir mada. Kitos veiklos formos - tai
prenumeruojamoji transliacija (podcasting), skaitmeninių filmų redagavimas ir
tiesioginiai inscenizuoti pokalbiai. 

Žinoma! Turėtumėte pamatyti mano mokinių veidų išraiškas, kai jie gauna
mokytojų ir mokinių iš kitos šalies tiesioginius atsiliepimus apie savo sukurtus ir
nusiųstus darbus! Neįkainojamos informacijos šaltinis yra panašaus amžiaus
draugai, kurie tavęs klausosi, ir tu gali klausinėti jų, ką jie mano bei koks jų
gyvenimo būdas. Mano mokiniai dabar žino, jog jų pristatymai turi būti geresni,
kad mes - kaip klasė, mokykla ir šalis - galėtume parodyti, ką iš tiesų gebame.
Todėl jie labai rimtai žiūri į tai, ką kuria, ir tai padeda jiems suprasti gero
bendradarbiavimo reikšmę. Jie aptaria kalbos vartojimą: ar jų darbas lengvai
suprantamas kitiems. Jie taip pat susipažįsta su požiūrių bei kultūrų skirtumais.
Mes kartu nutarėme, kad būdami skirtingi, mes turime domėtis ir, svarbiausia,
imtis atsakomybės už kitus. Mes mokomės dalyvauti pokalbiuose ir priimti kitų
nuomones. Mes norime sužinoti, kaip geriausiai taip padaryti. Aš ir mano
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mokiniai didžiuojamės, kad dalyvaujame projekto veikloje ir esame laimingi,
būdami didelio draugų būrio pasaulyje dalimi. Svarbiausia, kad nuo tada, kai
pradėjome eTwinning, mes dažnai džiaugiamės ir smagiai leidžiame laiką.

Naudingiausia buvo tai, kad mes vartojome šiuolaikines užsienio kalbas užuot tik
mokęsi jų. Tai skatina mokinius mokytis žymiai lengviau. eTwinning projektai
apima ir kitus mokomuosius dalykus. Todėl dabar mes, kaip kalbų mokytojai ir
mokiniai, integruojame turinį ir kalbą. Mes susipažįstame su aplinkos,
socialinėmis, kultūrinėmis, politinėmis ir geografinėmis problemomis ir mokomės
anglų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbų bei geriau naudojame savo
informacinius ir komunikacinius gebėjimus. „Pagaminta Europoje” – tai ne
vienkartinis projektas, tai ilgalaikė patirtis ir mokymosi procesas. Tai mūsų
ateitis.

Pakeitė mano požiūrį? Ne. Pagerino mano mokymą? Taip! Aš visada domėjausi
naujais, įdomiais ir smagiais mokymo metodais, ir todėl IKT integravimas į
pamokinę veiklą buvo iššūkis man. IKT taikymas mokyme suteikė man tokias
galimybes, kokių aš neturėjau anksčiau. Iš karto, kai pradėjau eTwinning veiklą ir
galėjau naudotis šios programos įrankiais bei Moodle programine įranga, man
buvo suteikta galimybė atskleisti savo kūrybines galias ir kartu su draugais iš kitų
šalių išbandyti naujus mokymo metodus. Aš vis dar netikiu, kad tai taip lengva.
Prieš du metus aš beveik nieko nežinojau apie IKT. Dabar aš supratau, jog
nebūtina žinoti daug, kad galėtum gerai naudotis įrankiais, nuolat tobulėti ir
dalyvauti.

Pradėkite tuoj pat!
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English as a factor 
integrating young 
Europeans

Mokyklos: Zespol Szkol Gimnazjum i Szkola Podstawowa nr 13,
Lenkija
Royal Grammar School, Jungtinė Karalystė

Mokytojai: Justyna Kukulka (Lenkija)
Alan Crease (Jungtinė Karalystė)

Amžiaus grupė: 12-16 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: užsienio kalbos
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, MP3, garso ir

vaizdo konferencijos, PowerPoint, vaizdo įrašai,
nuotraukos ir piešiniai

URL adresas: http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/etwin/
index.htm http://www.engpol.edublogs.org/ 

Aprašymas
Projekto tikslas - susipažinti su partnerių mokyklos kultūra, keičiantis informacija apie
mokyklas, regionus, šalis ir nacionalinius receptus. Mokiniai atlieka tyrimą apie užsienio
kalbų mokymąsi Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje. IKT taikymas padeda jiems susirasti
naujų draugų ir tobulinti anglų kalbos žinias bendraujant. Projekto veikla taip pat
stiprina abipusę pagarbą tarp mokinių, suartina jaunus Europos piliečius ir moko juos
tolerancijos kitoms kultūroms ir tikėjimams. Mokiniai bendradarbiauja vykdydami
projektą, kurio metu jie apklausia šimtus savo bendramokslių. Tuomet jie savo
rezultatus pristato svetainėje ir internetiniame dienoraštyje. 
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Interviu: Justyna Kukulka

Aš jau šešis metus dirbu anglų kalbos mokytoja. Man, kaip jaunai mokytojai,
patinka bandyti naujus dalykus ir tobulinti savo asmeninius ir profesinius gebėjimus.
Vykdant eTwinning projektą, darbas tampa įdomus ir viliojantis. Aš mokau 12-16
metų mokinius, klasėse yra maždaug po dvidešimt penkis mokinius. Šį eTwinning
projektą vykdė dvidešimties įvairaus amžiaus mokinių grupė papildomo ugdymo
užsiėmimų metu. Šie užsiėmimai vykdavo du kartus per savaitę kompiuterių klasėje.
Užsiėmimų metu, mokiniai bendravo su savo bendraamžiais iš Anglijos, rašė
elektroninius laiškus, dalyvavo pokalbiuose internetu ir rinko bei ruošė medžiagą
projektui. Ši veikla padėjo jiems griauti stereotipus, pavyzdžiui, apie britus, kurie
daug kalba apie orą, arba lenkus, kilusius iš komunistinės šalies. Pirmiausia jie keitėsi
informacija apie savo mokyklas ir regionus. Mokiniai ruošė PowerPoint pristatymus
apie savo mokyklas, kvietimus aplankyti savo šalis ir kūrė savo miestų aprašymus.
Jie keitėsi bendromis nuotraukomis ir kita su projektu susijusia medžiaga.

Vykdydami projektą, mokiniai atliko aktyvius ir novatoriškus tyrimus. Jie tyrinėjo
užsienio kalbų vaidmenį savo šalyse ir mokyklose. Jie taip pat įgijo vertingų žinių
apie šiuolaikinį pasaulį, atrado veiksnius, įtakojančius susidomėjimą kalbos
mokymusi, o taip pat kalbos mokymosi lygį abiejose mokyklose ir pratimus,
naudojamus mokymo metodams tobulinti. Vykdydami tyrimus, mokiniai ugdo savo
kūrybinius gebėjimus ir taip daro projektą kūrybingą ir novatorišką. Aš, kaip
mokytoja, turėjau išmokti būti padėjėja, o ne instruktore. Vykdydami projektą,
mokiniai patys turėjo pasirinkti reikiamą tempą ir plėtoti projekto turinį. Projektui
neišvengiamai vadovavo mokiniai, o bendraamžiai dirbo komandose. Aš supratau,
kad tai buvo tinkamas metodas, paskatinęs mokinius gerai dirbti, ir aš vis dažniau
pradėjau jį taikyti savo įprastoje mokymo veikloje. Labai vertingas buvo
pasikeitimas idėjomis tarp mokytojų apie mokymą ir mokymąsi ir jis taip pat tęsiasi.
Tai, kad projektas buvo novatoriškas, įrodo ir vaizdo įrašų filmavimas bei
redagavimas, kadangi mokiniai, be naudojimosi internetu ir elektroninio paštu, įgijo
bei lavino naujus IKT gebėjimus. 

Žinoma! Vis didėjančios globalizacijos ir tinklų apimtame pasaulyje mokiniams reikės
bendrauti su partneriais iš kitų šalių užsienio kalba ir naudotis IKT. Mokydamiesi
naudotis internetinių dienoraščių svetainėmis, vikiais ir vaizdinėmis visuomenės
informavimo priemonėmis, kartu su labiau įprastu elektroniniu paštu ir pokalbiais
internetu, jie praplėtė savo IKT gebėjimus. Žinoma, dėl eTwinning projekto
bendravimas tapo prasmingu pasikeitimu idėjomis, o ne bergždžia klasės veikla.
Projektas įpareigojo mokinius kurti, vykdyti projektą ir imtis atsakomybės už jį net
keletą mėnesių ir taip padėjo mokiniams ugdyti ilgalaikio planavimo gebėjimus.
Įprastoje kasės aplinkoje šios vertingos galimybės neprieinamos.

Projektas sudarė tikroviškas ir tinkamas galimybes užmegzti ryšius su žmonėmis,
kuriems anglų kalba yra gimtoji, bei lavinti visus keturis kalbinės veiklos gebėjimus:
skaitymą, rašymą, klausymą ir kalbėjimą, tokiais būdais, kurie anksčiau nebuvo
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įmanomi. Jis taip pat vis labiau stiprino mano mokinių motyvaciją mokytis užsienio
kalbų. Be to, projektas yra tarpdalykinio pobūdžio, kadangi gilina mokinių įvairių
dalykų žinias: anglų kalbos, IKT, pilietinio ugdymo, istorijos, biologijos, geografijos,
tikybos ir matematikos. Mokiniai ne tik bendrauja anglų kalba ir naudojasi IKT
įrankiais kaip bendravimo priemone, bet ir rašo tekstus bei reiškia savo nuomonę
įvairiomis temomis, pavyzdžiui: aplinkosaugos problemas, istorinius įvykius bei
religijos poveikį šiandieniniams pilietybės ir politikos reikalams. Jie naudoja
matematikos gebėjimus ir lygina bei analizuoja duomenis. Tai padeda įgyvendinti
ugdymo turinio reikalavimus ir pašalina rutiną iš kasdieninės mokymosi veiklos. 

Kaip kalbų mokytoja, aš sužinojau, kad IKT taikymas mokyme sukuria galimybes
mokiniams bendrauti ir prasmingai vartoti kalbą, kurios mokosi. Tai padeda
supažindinti mokinius su tos šalies kultūra ir kalba. IKT nepakeičia mokytojos ar
vadovėlių, bet papildo juos ir praturtina mokymosi patirtį. Vykdant projektą, IKT
taikymas tapo man būtinu ir nepakeičiamu mokymo įrankiu. IKT gebėjimų
lavinimas, naudojimasis internetu, PowerPoint, Front Page, Word, Excel bei Video
Studio programomis, filmo įrašymas ir naudojimasis IKT kaip priemone bendravimui
tarp mokinių padėjo jiems įtraukti IKT į savo kasdieninę mokymosi veiklą.

Nepakenks, jei užmegsite ryšius su mokytoju iš kitos šalies. Ženkite pirmąjį žingsnį.
Paskatinkite vienas kitą sukurti įvykdomą projektą. Būkite realistai. Tai turi būti
aktualu jūsų mokiniams. Mes supratome, kad projekto vykdymas – tai maloni ir
vertinga patirtis. Tai kažkas naujo ir paverčia jūsų darbą viliojančiu bei įdomiu. Vis
dėlto svarbiausias dalykas yra nauji draugai. Kaip sakoma mūsų projekto
pavadinime, „anglų kalba – veiksnys vienijantis jaunus europiečius“. Dabar mes
suprantame, jog tai iš tikrųjų tiesa. Taigi nedvejodami pradėkite eTwinning projektą.
Tai tikrai verta padaryti!
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Was sagen die Sagen…von unserer Region

Mokyklos: Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, Čekijos Respublika
Základná škola Ľudovíta Štúra, Modra, Slovakia

Mokytojai: Ivana Klimešová (Čekijos Respublika)
Stanislava Bojkovská (Slovakia)

Amžiaus grupė: 11-15 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: pilietinė teisė, tikyba ir etika, filosofija, tarpdalykiniai

ryšiai, Europa, užsienio kalbos, informatika/IKT, kalba ir
literatūra, vaizduojamasis menas, teatras, muzika, šokis

Kalbos: čekų, vokiečių, slovakų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbis internetu, forumas, MP3,

garso ir vaizdo konferencija, publikacijos žiniatinklyje,
PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, virtuali
mokymosi aplinka

URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?
cid=2445

Aprašymas  Šio projekto metu literatūrine komiksų forma kuriame pasakėčias apie
mūsų miestus ir jų apylinkes. Slovakijos ir Čekijos mokiniams projekto kalba yra
vokiečių, bet kartu integruojami ir kiti dalykai: gimtoji kalba, dailė, pilietinė teisė,
istorija ir informatika. „Was sagen die Sagen...von unserer Region” išsivystė iš
ankstesnio „Freundschaft” projekto įgyvendinant pagrindinį uždavinį - užmegzti ir
plėtoti tarptautines draugystes. Naująjį projektą praturtino galimybė įgyti žinių apie
kitos šalies istoriją ir kultūrą. 

Interviu: Stanislava Bojkovská ir Ivana Klimešová

Aš esu iš Slovakijos ir dirbu mokytoja pradinėje mokykloje. Aš mokau slovakų ir
vokiečių kalbų. Ivana Klimešová, mano kolegė iš Čekijos, ir aš pradėjome
projektą pavadintą „Freundschaft” prieš du metus. Jo metu mūsų mokiniai
kiekvieną savaitę dalyvaudavo pokalbiuose internetu tam tikra tema. Taip mes
norėjome susipažinti su eTwinning ir mūsų partnerių mokykla. Dabar mes
vykdome jau kitus projektus. eTwinning projekto veikla yra naudinga ir mokyklai,
ir mokytojams, kadangi įgyjama patirties taikant projektinį mokymo metodą,
nors dauguma pamokų vyksta tradiciniu būdu, naudojantis vadovėliais. Mokiniai
džiaugėsi galėdami dalyvauti projekte ir be problemų nugalėti bet kokius galimus
sunkumus. Mūsų projekto grupę sudarė įvairaus amžiaus mokiniai.
Bendradarbiavimas vyko puikiai ir jie tapo draugais. Be to, jie susirado naujų
draugų Čekijos Respublikoje. Taip buvo įgyvendinta mūsų pradinė idėja susirasti
draugų.
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Novatoriška vien jau pagrindinė mintis - bendradarbiavimas internetu ir darbas su
IKT įrankiais pamokose. Mokiniai išmoko naujai vartoti žinomus žodžius,
praktiškai taikyti savo žinias ir žymiai greičiau mokytis, kadangi projektas suteikė
jiems reikalingos motyvacijos. Jie atrado internetinius žodynus, paieškos sistemas
ir išmoko naudotis skaitytuvais ir kitais IKT įrankiais, kurie žymiai geriau negu
knygos traukia vaikų dėmesį. Suderinę skaitymą su kompiuteriniais įrankiais, mes
sugebėjome vaikus sudominti literatūra ir knygų skaitymu, kas, mūsų nuomone,
yra labai vertinga. Mus taip pat pradžiugino tai, kad mes patobulinome vaikų
bendravimo įgūdžius ir išmokėme juos dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje. 

Mokiniai šiek tiek sužinojo apie kitos šalies istoriją ir kultūrą. Vykdydami
projektą, jie bendravo ir keitėsi patirtimi tarpusavyje bei su mokiniais iš
mokyklos partnerės. Kaip jau minėjau, mokiniai lavino savo bendradarbiavimo
gebėjimus ir taip buvo raginami dirbti savarankiškai. Jie išmoko savarankiškai
atlikti užduotis ir pasiekti užsibrėžtą tikslą. Svarbiausia, mokiniams patiko
vykdyti projektą. 

Mūsų projekto pagrindinė veikla buvo mokinių žodyno turtinimas ir jo praktinis
vartojimas. Be to, mes taip pat mokėmės gramatikos. Mokiniai buvo raginami
ieškoti informacijos ir taip savarankiškai rasti teisingus atsakymus. Tai patobulino
jų gebėjimus surasti ir įsisavinti naują informaciją. IKT įrankiai, kuriuos jie mokėsi
naudoti, padėjo jiems lanksčiau dirbti. Kitas teigiamas dalykas buvo tarpdalykinių
ryšių užmezgimas: be gimtosios ir užsienio kalbų, mokiniai dar turėjo skirti laiko
istorijai ir dailė. 

Mano nuomone, IKT taikymas mokyme žymiai palengvina mokytojo darbą ir
pagerina mokinių mokymąsi. Dar prieš pradedant projektą mano nuomonė apie
IKT įrankių taikymą mokyme buvo teigiama; deja, aš tiksliai nežinojau, kaip juos
integruoti. Projektas padėjo man geriau suprasti projektinio mokymo principus
bei gilinti savo žinias apie IKT ir lavinti IKT gebėjimus.

Kad ir kaip nuoširdžiai besistengčiau, negaliu prisiminti jokių rimtų problemų, su
kuriomis būčiau susidūrusi vykdydama eTwinning projektą. Remdamasi savo
patirtimi, aš norėčiau rekomenduoti eTwinning tiek visiems pradedantiesiems,
tiek jau turintiems patirties projektiniame mokyme. Kūrybiškumas yra
svarbiausia. Daugiau viską galima atlikti labai lengvai, be jokių sunkumų. Todėl ši
veikla patinka ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. 
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Telling Lives

Mokyklos: Kotimäen koulu (Suomija) 
Charlottenlund ungdomsskole (Norvegija)

Mokytojai: Päivi Kuokkanen (Suomija)
Anita Normann (Norvegija)

Mokinių amžius: 13-16 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: tarpdalykiniai ryšiai
Kalba: anglų
Įrankiai: skaitmeniniai fotoaparatai, vaizdo įrašų redagavimas,

garso įrašai, tekstų rengimas

Aprašymas 
Tai turėtų būti ilgalaikis (1-2 metų) projektas, kurio idėja - skaitmeninių pasakojimų
kūrimas. Mes leidžiame mokiniams kurti savo skaitmeninius pasakojimus iš asmeninių
nuotraukų, piešinių arba kitų įvairialypės terpės klipų ar privačių archyvų ir asmeninių
anglų kalba įgarsintų rankraščių. Susidvyniavusios mokyklos susitaria dėl skaitmeninių
pasakojimų temų. Skaitmeninis pasakojimas/filmas tada yra siunčiamas į projekto Twin
Space eTwinning Europos portale. Visi mokiniai yra pakviesti į TwinSpace kaip nariai ir
jiems suteiktas jų asmeninis vartotojo vardas bei slaptažodis. Jie yra raginami prisijungti
prie TwinSpace, parsisiųsti savo partnerių filmus, peržiūrėti juos ir komentuoti filmus
anglų kalba, naudojantis forumu ir skelbimų lenta, esančiais Twin Space aplinkoje.  

Tikslai
Pagrindinis tikslas yra pamatyti savo mokinius „mokymosi piramidės viršūnėje” –
situacijoje, kai mokinys perduoda savo žinias kitiems, kurdamas skaitmeninį pasakojimą.
Mes taip pat siekiame lavinti mokinių bendravimo anglų kalba ir IKT gebėjimus. 
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Pedagoginė vertė
Šis projektas suteikia mokiniams galimybę realiose situacijose vartoti savo antrąją kalbą.
Jie turi savo klausytojų grupę, su kuria gali pasidalinti savo sukurtu kūriniu. Tai skatina
juos stengtis iš visų jėgų. Kai kurie mokiniai nedrįsta siųsti filmų į bendrą svetainę, bet
visi jie didžiuojasi: „Kažkas mano gyvenime gali būti įdomu kitiems. Aš galiu pasidalinti
pasakojimais iš savo gyvenimo”. Tai vertinga visiems dalyvaujantiems mokiniams tiek
asmeniškai, tiek pedagogine prasme. Asmeninio skaitmeninio pasakojimo kūrimas – tai
būdas savimonei ugdyti, o tai yra labai vertinga gyvenime. 

Pedagoginis IKT įrankių taikymas 
Ši eTwinning partnerystė suteikė mums galimybę naudotis įvairiais IKT įrankiais
pedagoginėje aplinkoje. Kurdami savo trumpus skaitmeninius pasakojimus, mokiniai
galėjo mokytis ir/arba lavinti gebėjimus naudotis įvairiais įrankiais pedagoginiais
tikslais. Šių laikų mokiniai jau nuo gimimo daugiau ar mažiau naudojasi visuomenės
informavimo priemonėmis. Jie yra taip vadinami „skaitmeninio pasaulio čiabuviai”.
Dalyvaudami projekte, jie turi galimybę savo kasdienines IKT kompetencijas pritaikyti
mokykloje. Jiems yra leidžiama naudotis savo pačių metodais ir visuomenės
informavimo priemonių kalba vykdant mokyklinį projektą. Tai yra vertinga patirtis, kuri
atskleidžia mokinių kūrybines galias bei jų motyvaciją atlikti mokyklines užduotis. Ar
dažnai aš turiu prašyti savo mokinių padaryti pertraukėlę? Mums bekuriant savo
skaitmeninius pasakojimus taip nutiko net keletą kartų. Kai tik mokiniai išmoksta
naudotis įrankiais ir pradeda kurti savo kūrinius, jie pamiršta laiką ir vietą. Tai labai
malonu mokytojams, nors kartais ir vargina! 

Poveikis
Atrodo, kad mokiniams patinka šis veiklos būdas derinant anglų kalbą ir naujus
metodus. Kai kurie iš jų teigia patys pradėję kurti savo skaitmeninius pasakojimus
namie. Kitas svarbus aspektas – tai tėvų dalyvavimas veikloje. Tėvai labai susidomėjo
projektu, nes tai paskatino mokyklines diskusijas namie. Kai mokiniai grįžta namo ir
prašo savo tėvų padėti jiems prisiminti nutikimus iš savo vaikystės, ieškoti senų
nuotraukų albumuose ir t.t., tai skatina kitokius pokalbius apie mokyklinius reikalus
namie. Mes prašėme mokinių parašyti savo atsiliepimus, kai jie baigė savo pirmus
kūrinius, ir keletas mokinių paminėjo, kad tokia veikla sudaro galimybes lavinti
kalbėjimo anglų kalba gebėjimus. Tu gali pats pasiklausyti savęs kalbančio anglų kalba
(tarimo, intonacijos ir kt.), o svarbiausia, kad tu gali pakartoti ir įrašyti balsą iš naujo
tiek kartų, kol būsi patenkintas rezultatu.
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Young People's Search
for Personal Identity 

2007 metų eTwinning 
Apdovanojimų nugalėtojas

Mokyklos: ITIS „A. Monaco" Cosenza, Italija
I LO im T Kosciuszki w Mysłowicach, Lenkija

Mokytojai: Paola Lico (Italija) 
Ewa Groszek (Lenkija)

Amžiaus grupė: 15-19 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai
Kalbos: anglų, italų, lenkų 
Įrankiai: elektroninis paštas, garso konferencija, forumas, MP3,

PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, virtuali
mokymosi aplinka, publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: www.highschoolmonaco.eu/etwinning

Aprašymas
Mūsų projekto idėja yra padėti jauniems žmonėms rasti savo tapatybę plačiąja to
žodžio prasme: nuo psichologinių iki istorinių, regioninių bei kultūrinių aspektų. Ši tema
yra svarbiausia paaugliams, ypač mūsų laikais, kupinais tokių iššūkių, kaip ES plėtra,
globalizacijos ir aplinkosaugos problemos. Mes norėtume suteikti savo mokiniams realią
galimybę tobulinti savo asmenybes, įvertinti savo gyvenimo pasiekimus, vertybes bei
ateities siekius. Mes taip pat norime, kad mūsų mokiniai surastų savo vietą
besikeičiančiame naujų technologijų pasaulyje ir kompetentingai jomis naudotųsi. Todėl
IKT taikomos visose projektinės veiklos srityse padedant labai kvalifikuotiems
mokytojams.

Pedagoginė vertė 
Svarbu pasitenkinimo jausmas ir motyvacija, kadangi tai skatina mokinių dalyvavimą
veikloje ir ugdo jų ilgalaikį teigiamą požiūrį į kalbos pamokas ir mokymąsi apskritai, nes
suteikia mokiniams teisę patiems planuoti savo mokymąsi. Mokytojams projektas
suteikia galimybę išbandyti save vadovaujantį grupei ir pakeisti savo drausmės
palaikymo ir konfliktų sprendimo gebėjimus lavinant emocinį intelektą. Taigi „emocinis
ugdymas yra veiksmingas ugdymas“ (Moskowitz, 1978). 
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Pedagoginis IKT įrankių taikymas
Mokymasis naudotis IKT įrankiais yra efektyviausias, kai turi tikslą. Mūsų projekto
plane buvo numatytas IKT taikymas, bet negalėjome įsivaizduoti, kad mūsų mokiniai
taps tokie entuziastingi, jog dirbs netgi vasaros atostogų metu, kad sukurtų vaizdo
klipą ir nuostabią svetainę. IKT taikymas buvo puikiai integruotas į projektą, kadangi
mes nelaikėme to svarbiausiu uždaviniu, bet labai svarbia priemone pasiekti tikrąjį
projekto tikslą ir reklamuoti jį už mokyklos ribų. 

Poveikis
Supratę teigiamą projekto susitikimų klasėje, o vėliau ir projekto internetinėje aplinkoje
arba MSN poveikį, mokiniai buvo pasiruošę rimtai dirbti ir mokytis naudotis Front Page
arba Dreamweaver bei PhotoShop programomis, o kai kurie net Flash programa
svetainės animacijai kurti. Iš tiesų ieškodami savo tapatybės, jie suprato, kad yra
reikalinga rinkti ir pristatyti visą medžiagą, kuria jie naudojosi ar sukūrė, tokiu būdu,
kad patiktų kitiems žmonėms iš viso pasaulio (svarbiausia, jų bendraamžiams arba
mokytojams, kurie tiek daug laiko skiria paaugliams).

Interviu: Paola Lico ir Ewa Groszek

Norėdama integruoti eTwinning projektą į savo kasdieninę mokymo veiklą, aš
specialiai susikūriau „naujus aplankus” savo metiniame darbo plane, kuriame
uždaviniai ir temos buvo planuojamos kartu su pačiu projektu. Paola Lico

Dalyvaudami projekte, mokiniai pradėjo nelengvą kelią link asmeninės brandos.
Jie atliko tai jiems priimtinu būdu naudodamiesi meninėmis technologijomis.
Projektas taip pat suteikė jiems galimybę plėsti savo kultūrinį akiratį, padėjo
mokytis bendradarbiauti su skirtingos kilmės žmonėmis ir parodė jiems, kaip
dirbti komandoje. Projektas skatino mokinių motyvaciją. Vadinasi, sustiprėjo jų
kalbinė kompetencija bei socialiniai gebėjimai ir padidėjo jų kompiuterinis
raštingumas. Ewa Groszek

1
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Jau pati idėja plėsti kultūrinį akiratį ir skatinti tarptautinius mainus naudojantis
IKT ir vartojant kalbas yra novatoriška. Mes labai noriai kuriame skaitmeninius
lavinančio pedagoginio pobūdžio išteklius ir dalinamės jais žiniatinklyje. 

Paola Lico

Įvairūs IKT įrankiai suteikė mokiniams galimybę ugdyti svarbius gebėjimus, kita
vertus, mokytojams tai sudarė sąlygas taikyti savo pamokose naujus mokymo
metodus, tokius kaip aktyvi projektinė ir tiriamoji veikla. Atlikdami užduotis
mokiniai turėjo naudotis įvairiomis naujomis technologijomis, taip suderindami
naujus mokymosi metodus su pažangiomis technologijomis. Mokiniai buvo
skatinami mokyti vieni kitus ir taip buvo ugdomas jų savarankiškumas. Dėl to
pagerėjo mokymo ir mokymosi kokybė. Ewa Groszek

Be abejonės! Naudojimasis tokia programine įranga, kaip Dreamweaver,
Photoshop ir Flash, padeda mokiniams žengti į savo profesinį gyvenimą. Taip pat
naudingas yra komandinis darbas ir bendravimas tarp skirtingų kultūrų žmonių,
kurie dalijasi tomis pačiomis bendromis vertybėmis. Paola Lico

Vykdant projektą buvo lavinami kalbiniai gebėjimai, nes beveik visa veikla vyko
anglų kalba (mokinių gimtosios kalbos yra lenkų ir italų). Naudodamiesi įvairiais
IKT įrankiais, mokiniai taip pat lavino susijusius gebėjimus, pavyzdžiui: mokėsi
kurti PowerPoint pristatymus, garso bei vaizdo failus ir Excel diagramas, pradėjo
naudotis nauja programine įranga, tokia kaip Photoshop ir Dreamweaver, ir kūrė
svetaines. Jie taip pat naudojosi IKT įrankiais bendravimui (elektroniniu paštu,
pokalbiais internetu ir forumu). Pagaliau, bendradarbiavimas vykdant projektą
padėjo ugdyti europines vertybes: toleranciją ir pagarbą visiems žmonėms. 

Ewa Groszek

Projektas padeda gilinti tapatybės suvokimą, nagrinėjant santykius tarp šeimos
narių ir bendraamžių, visuomenės informavimo priemones, kultūrinę kilmę ir
vertybes. Jis taip pat padeda jaunimui geriau pažinti ir valdyti savo galimybių
ribas, o ypač savo galimybes ir gebėjimus bendrauti su kitais. Pagaliau jis stiprina
motyvaciją, pirmiausia, mokytis užsienio kalbos ir, antra, kurti efektyvesnį nei
tradicinis mokymo procesą. Paola Lico

Jau pats projekto pavadinimas nusako jo naudą jauno žmogaus vystimuisi.
Žengdami link savo brandos, projekto dalyviai išmoko pažinti save, reikšti savo
nuomonę, vertinti savo pasiekimus, stiprybes bei silpnybes ir kurti tikslus
ateičiai. Besitęsiant bendradarbiavimui tarp dviejų mokyklų partnerių, jauni
žmonės darėsi vis atviresni naujiems iššūkiams, išmoko dirbti komandoje,
nugalėti sunkumus ir dalintis pasiekimais. Kadangi vykdant projektą
bendradarbiavo mokiniai iš skirtingų šalių, tai skatino atvirumą kitoms kultūroms,
skirtingų gyvenimo ir darbo būdų supratimą ir pagarbą visiems žmonėms. 

Ewa Groszek
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Aš esu atvira „naujiems“ įrankiams ir idėjoms, kurios suteikia galimybę stiprinti
ir lavinti savo profesinius gebėjimus, o IKT tam duoda labai daug naudos. Šis
projektas skatina kitokį požiūrį į IKT įtaką mano profesiniam tobulėjimui. 

Paola Lico

Iš tiesų dar prieš pradedant projektą aš buvau giliai įsitikinusi IKT taikymo
mokyme būtinybe, todėl šis projektas labiau sustiprino mano nuomonę, o ne
pakeitė ją. Kita vertus, projektas padėjo man plačiau taikyti IKT įrankius
mokyme ir suteikė man galimybę ieškoti naujų IKT integravimo į ugdymo turinį
būdų (pvz., išnaudoti IKT galimybes bendravimui). Ewa Groszek

Štai pagrindinės tokio tipo projektų sudedamosios dalys: motyvacija,
pasiaukojimas darbui ir atsidavimas savo klasėms. Kokybė čia yra svarbiausia.
eTwinning partneris gali padėti atrasti naują pasaulį. Būtent tai atsitiko man ir
mano mokiniams. Paola Lico

Kad ir kokius iššūkius keltų eTwinning projekto veikla, be abejo, tai - unikali ir
nuostabi patirtis. Ji visiškai pakeičia mokymo ir mokymosi procesą. Galutiniai
rezultatai naudingi visiems dalyviams. Mokiniai ir mokytojai kartu įgyja naujų
gebėjimų (ne tik IKT) ir tobulina jau turimus. Tačiau svarbiausia, virtuali
partnerystė suteikia daug pasitenkinimo. Ewa Groszek

5

6



84

“Wir, die Jugendlichen von heute”
2007 metų eTwinning Apdovanojimų II-os vietos laimėtojas

Mokyklos: Liceo Internazionale Linguistico “Grazia Deledda” (Italija)
Puumalan yhteislukio (Suomija)

Mokytojai: Loredana Vertuani (Italija)
Kirsti Lähdesmäki ( Suomija)

Mokinių amžius: 14-19 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: užsienio kalbos
Kalba: vokiečių
URL adresas: http://daf.eduprojects.net/deledda/

Aprašymas  Pirmiausia mokiniai prisistato patys ir pristato savo mokyklą, miestą bei
kultūrą, tada jie susitinka internetiniame žurnale. Diskutuojama tokiomis temomis: „Aš:
mano svajonės ir viltys“, „Aš ir kiti“ ir „Aplink mane“. Pasidalinę vaidmenimis
komandose, mokiniai rašo straipsnius trimis minėtomis temomis ir lygina savo
gyvenimą su partnerių. Mokiniai taip pat gali lankytis literatūriniame kampelyje (Litera-
Café) ir publikuoti eilėraščius, trumpus pasakojimus, kritines esė, ir kt. 

Tikslai  Projektas turi keletą tikslų. Pirmasis yra lavinti mokinių tiriamuosius,
organizacinius ir bendradarbiavimo gebėjimus. Taip pat mes stengiamės ugdyti jų
pagarbą skirtingoms nuomonėms ir platesnį tarpusavio supratimą. Žinių apie kitas
kultūras ir civilizacijas gilinimas turėtų ugdyti jų toleranciją kitiems ir vertybes.

Pedagoginė vertė  Mokiniams suteikiama galimybė pristatyti savo vertybes ir ateities
lūkesčius, kuriuos jie vėliau aptaria su savo partneriais. Susipažinę ne tik su savo
klasiokų, bet ir partnerių, kilusių iš kitokios kultūrinės aplinkos, nuomone, mokiniai turi
galimybę sužinoti, ką jaunimas mano ir ko tikisi iš savo ateities. 

Pedagoginis IKT įrankių taikymas  Mokiniai rašo straipsnius ir ieško informacijos
internete. Kai tik jie baigia ir išsiunčia savo straipsnius, jie vertina ir komentuoja savo
klasės draugų ar partnerių parašytus straipsnius.

Poveikis  Mokinių susidomėjimas diskusijų temomis: visuomenės informavimo
priemonės, tapimas suaugusiu, jaunimas ir mobilieji telefonai, meilė ir draugystė, nuolat
augo, kadangi tai buvo ne paprastas pasikeitimas nuomonėmis, bet dėl elektroninio
žurnalo formato dinamiškas ir novatoriškas būdas nagrinėti ir mokytis įvairių temų.
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Interviu: Loredana Vertuani 
Aš mokau vokiečių kalbos „Grazia Deledda” kalbų licėjuje Genujoje ir man tikrai
patinka mano darbas. Aš taikau aktyvius mokymo metodus, kurie padeda plėtoti
Europos ir daugiakultūrę dimensijas. Kartu su mokytoja partnere iš Suomijos mes
nutarėme vykdyti projektą, kurio pagrindiniai dalyviai būtų mokiniai. Iš tiesų
mokiniai patys renkasi mūsų eTwinning veiklos temas. IKT įrankiai, kuriuos mes
naudojome, ypač elektroninis žurnalas, buvo labai patogūs vartotojui ir jie galėjo
rinktis straipsnius, vaizdus, puslapio išdėstymą ir kt. Svarbiausia, kad šis
novatoriškas mokymo(si) metodas puikiai atitiko ugdymo turinį. 

Kadangi IKT projektai teikia pirmenybę aktyviems ir mokymosi
bendradarbiaujant metodams, mes buvome priversti ieškoti, siūlyti ir taikyti
novatoriškas mokymo strategijas (komandinį darbą ir projektinę veiklą) bei
naujus visuomeninius bendravimo įrankius (pokalbius internetu, elektroninį
paštą, Messenger ir kt.). Todėl mokinys tapo pagrindiniu mokymosi proceso
veikėju, o mokytojas – vadovu, koordinuojančiu ir stebinčiu veiklą. Kad
pasiektume šį tikslą, reikėjo kitaip planuoti darbo laiką ir vietą. 

Žinoma! Mokiniai įgijo daugiau gebėjimų tiek naudotis technologijomis, tiek
mokytis. Taip pat buvo svarbu ugdyti savo asmenybę bei nuolat lyginti mūsų ir
partnerių realybę. Mūsų mokiniai turėjo galimybę atrasti, priimti bei vertinti
skirtumus ir geriau suvokti, ką reiškia tarpkultūrinė dimensija. Mokymasis
bendradarbiaujant lavina visuomeninius gebėjimus ir skatina kritinį mąstymą
(diskusijas, pasikeitimą idėjomis ir kt.) bei ugdo atsakomybės jausmą. 

Svarbiausias rezultatas buvo didžiulis mokinių, dalyvavusių projekte,
entuziazmas. Jie neišsigando vertinimo. Projektas taip pat padėjo stiprinti jų
kalbines kompetencijas. Dėl IKT parašytas darbas tapo bendravimo priemone,
skatinančia lyginti idėjas bei patirtį, ir tai atsispindėjo visuomeninėje projekto
reikšmėje. Tai padėjo pakeisti mokinių požiūrį į rašymą ir skatinti jų motyvaciją. 

Projektas padėjo man suprasti, kad aktyvus naujų technologijų taikymas padeda
siekti svarbių pedagoginių uždavinių, net ir tų, kurie nėra tiesiogiai susiję su IKT.
Aš manau, kad IKT įrankiai - tai kertinis akmuo skatinant mokinių motyvaciją
mokytis. 

Pirmiausia aš sakyčiau, kad pats maloniausias tokio projekto rezultatas - tai
teigiamas poveikis mokiniams, nes didėja jų entuziazmas ir motyvacija. Aš
patarčiau savo kolegoms nepasiduoti pradžioje, kai dažnai susiduriama su
sunkumais. eTwinning veikloje svarbiausia – planavimas ir stipri motyvacija. Tai
kartu ir įdomus būdas „keliauti“ nejudant iš vienos vietos į kitą.

1
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Youth Problems

Mokyklos: Bundeshandlesakademie Linz, Austrija
OA a VOSE Tabor, Commercial High School, Čekijos
Respublika

Mokytojai: Michael Huber-Kirchberge (Austrija) 
Alena Jandlová (Čekijos Respublika)

Mokinių amžius: 15-17 metų
Trukmė: 3 mėnesiai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai, aplinka, užsienio kalbos,

istorija/tradicijos
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, publikacijos žiniatinklyje
Svetainė: www.wtisk.cz/youth

www.hak-linz.at/youth

Aprašymas
Mokiniai iš Čekijos ir Austrijos mokyklų keičiasi idėjomis bei patirtimi apie jaunimo
problemas: alkoholį, narkotikus, rūkymą ir chuliganizmą mokykloje. Vėliau
planuojamas mokinių iš Tabor ir Linz miestų susitikimas, kaip pagrindinė veiklą.

Interviu: Michael Huber-Kirchberge

Kadangi aš dėstau tarpkultūrines studijas prekybos koledže, ir mūsų darbo kalba yra
anglų, aš noriu surasti savo mokiniams ryšių su mokiniais iš kitų šalių. Mano
klasėje 18 mokinių ir visi jie yra austrai. Aš manau, kad tiesioginis kontaktas yra
žymiai vertingesnis negu faktai iš knygų ar žurnalų. Svarbiausia, kad mokiniai
įpranta rašyti elektroninius laiškus anglų kalba ir naudotis pokalbiais internetu bei
forumais. Mūsų projektas peržengė bendravimo internetu ribas. 2006 metų birželio
mėnesį mano mokiniai lankėsi Tabor mieste, o spalio mėnesį pas mus, Linz mieste,
svečiavosi čekai. Tarp šių vizitų pamokų metu mes organizavome keletą pokalbių
internetu, kurie taip pat stiprino bendravimą. 

Aš manau, kad svarbiausia, jog projektas sugriovė nematomas sienas tarp atskirų
mokomųjų dalykų. Mūsų projektas buvo integruotas į tarpkultūrines studijas, bet
mes taip pat nagrinėjome geografijos, sveikatos ir pilietinės teisės temas. Kitų
dalykų mokytojai taip pat dalyvavo mūsų projekte; tikybos mokytojai netgi vyko į
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Tabor kartu su mokiniais. Mokiniai geriau susipažino su kai kuriais Čekijos
visuomenės aspektais ir geriau suvokė tam tikrus Austrijos visuomenės aspektus. Iš
pradžių buvo gana sunku, kadangi aš turėjau tartis dėl kompiuterių klasės
kiekvieną kartą, kai mes organizuodavome pokalbius internetu. Projekto rezultatai
buvo pristatyti kitaip, negu nagrinėjant temą tradicinėje mokymo aplinkoje. Juos
taip pat pristatėme svetainėje, kad galima būtų lengvai redaguoti. 

Svarbiausia, kad vizitas į Tabor daugumai atvėrė akis. Jie suvokė, kokie dideli
atlyginimų ir kainų skirtumai ir kad dauguma atvejų mūsų padėtis Austrijoje yra
žymiai geresnė. Galbūt didžiausias poveikis būtų, jei mokiniai gautų darbą Austrijos
įmonėje, bendradarbiaujančioje su įmone iš Čekijos Respublikos, ir turėtų iš to
naudos. Projektas taip pat paskatino mokinius išmokti keletą frazių čekų kalba,
kurių aš juos pati mokiau (nes 1990-aisiais tris metus mokiausi čekų kalbos Linz
universitete). 

Mokiniai dabar supranta, kad jaunimo problemos čia ir Tabor mieste iš esmės yra
labai panašios. Aš tikrai sužinojau daugiau apie dabartinius įpročius ir tendencijas
Čekijos Respublikoje, turėjau patobulinti savo IKT gebėjimus ir norėjau vėl prisiminti
čekų kalbą. Tradiciškai austrai žiūri į vakarus, kai nori sužinoti ką nors apie užsienio
šalį. Šis projektas padėjo jiems sužinoti, kad yra ištisas naujas regionas, su kuriuo
galima bendradarbiauti. Taip projektas prisidėjo prie naujo visos mokyklos požiūrio.
Šiais metais mūsų mokykloje lankėsi delegacijos ne tik iš Tabor, bet ir iš Slovakijos,
Vengrijos bei Rumunijos. Be to, mes turime du lenkų kalbos kursus mokiniams
pirmame ir antrame semestre. 

Kadangi aš priklausau kartai, kuri užaugo be kompiuterių, prireikė laiko priprasti prie
šių technologijų taikymo. Dabar aš mielai naudojuosi šiomis technologijomis
mokydama: pokalbiais internetu ar forumu. Pavyzdžiui, neseniai mes nagrinėjome
migracijos temą ir norėjome sužinoti mokinių iš Italijos požiūrį, todėl mums teko
naudotis šiais įrankiais. Be to, be patirties, kurią man suteikė šis projektas, aš
niekada nebūčiau turėjusi galimybės dalyvauti Comenius 1 projekte. 

Nebijokite savo mokyme pasinaudoti tekstais, kuriuos rašo mokiniai. Nekritikuokite
savo mokinių, leiskite jiems dirbti savarankiškai! Nebijokite kalbos barjerų!
Informaciją apie savo projektą perduokite kitiems savo mokyklos mokytojams.
Dalyvaukite konkursuose. Publikuokite rezultatus mokyklos svetainėje. Surenkite
savo projekto rezultatų parodą. Gali tekti papildomai padirbėti, bet jūsų mokiniai
taps labiau motyvuoti ir jūsų pastangos tikrai atsipirks. 
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Projet de Correspondance
Scolaire

Mokyklos: Sint-Janscollege, Belgija
Escola Secundária Carlos Amarante (Portugalija)

Mokytojai: Ria De Wilde (Belgija) 
Adelina Moura (Portugalija)

Mokinių amžius: 16-18 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: užsienio kalbos, istorija/tradicijos, kalba ir literatūra
Kalba: prancūzų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbiai internetu, forumas,

PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, vaizdo
konferencija, publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: http://www.sint-janscollege.be

Aprašymas
Mes pradėjome šį mokinių susirašinėjimo projektą 2004-2005 metais ir tęsėme jį
2005-2006 metais su kita mokinių grupe. Mes dažnai taikome IKT įvairiems
bendravimo būdams mokydami prancūzų kalbos. 2004-2005 metais mokiniai kūrė
PowerPoint pristatymus apie savo miestus. Tiek Belgijos, tiek Portugalijos mokiniai visus
tekstus ir nuotraukas publikavo svetainėje, sukurtoje Portugalijoje. Mes taip pat
naudojomės internetiniu dienoraščiu, o forume mokiniai galėjo išsakyti savo nuomonę
įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie jų kasdieninius valgymo įpročius. 2005-2006
metais mes irgi naudojomės visais šiais įrankiais, o dalyvaudami FIPF (Fédération
Internationale des Professeurs de franćais) konkurse, naudojomės vikiais ir kūrėme
prenumeruojamosios transliacijos garso įrašus (podcast), kad mokiniai galėtų prisistatyti
žodžiu. 
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Interviu: Ria De Wilde ir Adelina Moura

Aš dirbu prancūzų, kaip antrosios kalbos, mokytoja Flanders mieste Belgijoje.
Prieš keletą metų aš norėjau, kad mano mokiniai aktyviau dalyvautų prancūzų
kalbos pamokose, ir taip aš pradėjau eTwinning projektus. Savo pirmąjį projektą
vykdžiau su mokiniais iš Portugalijos. Praėjusiais metais mes vykdėme projektą
su trimis klasėmis iš Portugalijos, Lenkijos ir Italijos mokyklų. Šiais metais aš
turiu tik vieną klasę ir mes bendradarbiaujame su mokiniais iš Italijos. Mano
mokiniams patinka šis prancūzų kalbos mokymosi būdas, kadangi mokiniai
artimiau susipažįsta su realaus gyvenimo situacijomis. Ria De Wilde

IKT yra labai svarbu mokant kalbų. Mano projektas paskatino novatorišką
mokymą, kadangi jis suteikė man galimybę kurti naują mokymo aplinką, kurioje
mokinių motyvacija dirbti yra aukštesnė. Mano mokiniai turėjo galimybę
bendrauti su bendraamžiais iš užsienio ir mokytis jų kalbos bei kultūros.
Projektas padėjo ugdyti mokinių savigarbą, ir tai atspindi projekto rezultatuose. 

Adelina Moura

Taip, nes jie padeda tobulinti mokinių bendravimo įgūdžius ir moko gerbti kitas
kultūras. Adelina Moura

Ir man, ir mano mokiniams pagrindinė nauda – tai malonumas, kurį suteikia
dalyvavimas projekte. Man patinka mokyti tokiu būdu, o mano mokiniams
patinka taip mokytis prancūzų kalbos! Ryšiai su kitais Europos mokytojais ir
mokiniais taip pat yra svarbūs ir vertingi. Ria De Wilde

Aš visuomet domėjausi IKT taikymu savo pamokose, bet eTwinning padėjo man
pasiekti žymiai daugiau! Aš labai dėkinga, kad eTwinning portale sutikau Adelina
Moura, savopirmą eTwinning partnerę iš Portugalijos. Ji supažindino mane su IKT
įrankių taikymu pamokose, ir aš taip pat daug sužinojau apie eTwinning portalą.
Šiais laikais elektroninis mokymasis yra labai svarbus, ir jūs galite jį taikyti
dalyvaudami eTwinning. Ria De Wilde

Drąsiai imkitės vykdyti eTwinning projektą nebijodami jo. Tai didis nuotykis ir
auksinė galimybė užmegzti kontaktus su likusia Europos dalimi. Jūs galite kurti
labai naujoviškas mokymo aplinkas, o jūsų mokiniams bus suteiktos naujos
galimybės tarpkultūriniam bendravimui, didės visuomeninė bei pedagoginė
reikšmė. Adelina Moura
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Social Crash

Mokyklos: Hans-Erlwein-Gymnasium, Vokietija
Istituto Statale Superiore Virgilio, Italija

Mokytojai: Klaus Thuß (Vokietija) 
Bärbel Anders (Italija)

Mokinių amžius: 14-15 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: pilietinė teisė, tikyba ir etika, filosofija
Kalbos: vokiečių, italų
Įrankiai: skaitmeniniai vaizdo įrašai, filmų redagavimas, Skype,

vaizdo konferencijos įrankiai
URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?

cid=3505 

Aprašymas
Vykdydami bendrą projektą ir kurdami filmą, mokiniai iš Dresdeno Hans-Erlwein
gimnazijos ir partneriai iš Italijos Virgilio Superiore Empoli mokyklos nagrinėja socialines
jaunimo problemas. eTwinning – tai bendra aplinka jų veiklai. Mokiniai aktyviai ir
savarankiškai nagrinėja socialines jaunimo problemas ir kuria sprendimų strategijas. Be
to, jie mokosi praktiškai taikyti užsienio kalbos žinias, susipažįsta su metodika ir ieško
panašumų bei skirtumų „Europos name”. 

Interviu: Klaus Thuß

Dalyvaujantys mokiniai buvo skatinami įvairiais būdais, pavyzdžiui: jie mokėsi italų,
kaip užsienio kalbos, tikroviškame kontekste, dalyvaudami tiesioginiuose mainuose
su žmonėmis, kuriems italų kalba yra gimtoji. Dėl to projekto metu buvo
organizuoti mainai tarp mokinių iš Italijos ir Vokietijos. Kad būtų užtikrintos
geriausios galimybės bendradarbiauti, mes ieškojome įrankių ir pagalbinių
visuomenės informavimo priemonių kartu su mokiniais. Mokiniai noriai priėmė
iššūkį bendradarbiauti elektroniniu paštu, naudotis TwinSpace ir dalyvauti
pokalbiuose internetu bei skaitmeninėse garso ir vaizdo konferencijose. Mes
siekėme integruoti veiklą į pamokas, pasirinkdami pagrindinius mokomuosius
dalykus, kurie iš dalies atitiko ugdymo turinį. 

1
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Šio projekto metu tikrai įgyvendinome vieną dalyką: visos klasės mokymas
pasitraukė į antrą planą. Vietoj to pirmenybė buvo teikiama komandiniam darbui, į
mokinį nukreiptam mokymui ir projektinei veiklai. Mokiniai patys pasirinko
partnerius problemoms spręsti: kartais kitus mokinius, o kartais mokytojus arba
tėvus. Netgi laisvalaikio metu mokiniai buvo užsiėmę savo projektu ir kūrė
scenarijų bei repetavosi. Tiesioginis bendravimas raštu ir/arba žodžiu mokantis italų
kalbos buvo žymiai veiksmingesnis nei tradicinės kalbos pamokos. Tačiau šis
mokymo būdas reikalauja žymiai daugiau laiko ir žmogiškųjų išteklių, pavyzdžiui:
mokiniai susitikdavo mokykloje atostogų metu, nes dėl skirtingo atostogų
tvarkaraščio projekto veikla būtų ilgam nutrūkusi.

Projekto metu mokiniai dažnai patekdavo į situacijas, kai jie turėjo bendrauti
visiškai savarankiškai. Iš pradžių vaizdo konferencijose dalyvaudavo ir informatikos
mokytojas, kuris, beje, nekalba itališkai. Jis pradėdavo konferenciją, bet mokiniai
vėliau patys savarankiškai turėjo bendrauti italų kalba. Po keleto bandymų ir
techninių paaiškinimų, informatikos mokytojo pagalbos nebereikėjo, ir jis galėjo
mokyti kitus. Konsultacijos buvo būtinos, bet mokiniai mokėsi greitai ir šios žinios
išliks jiems visam gyvenimui. 

Dėl tarpdalykinio projekto pobūdžio mes galėjome mokytis daugelio dalykų
tinkamame kontekste. Nebereikėjo ieškoti atsakymo į įprastą klausimą: „Kam
mums toreikia?” Svarbiausia, IKT taikymas suteikė mokiniams pasitikėjimo
naudotis technologijomis ir derinti jas su bendromis žiniomis, kitu atveju šioje
(lingvistinėje) srityje tai nebūtų įmanoma.

Kaip informatikos mokytojas, aš tik patvirtinau savo nuomonę apie IKT taikymą
mokyme, kad protingas technologijų taikymas yra tiesiog būtinas mokant beveik
visų dalykų. Naudojimasis naujomis visuomenės informavimo priemonėmis - jau ne
problema ir kitiems mokytojams: kliūtys jau nugalėtos, išaugo supratimas apie
tarpusavio ryšių ir problemų sprendimo mechanizmus, ir mokytojai jau išmoko
bendrauti Skype programos pagalba, siųsti failus ir montuoti filmus. 

Kai vykdant projektą kartais patiriama nesėkmė, projekto vadovas turėtų būti
pasiruošęs pasiūlyti naują idėją, kad projekto veikla nenutrūktų. Būtina numatyti
kai kurias nesėkmes! Galbūt iš pradžių reikėtų daugiau laiko skirti projekto
planavimui, bet taip gali kilti rizika, kad vėliau nebūsite pakankamai lankstūs. Bet
kokiu atveju patartina suburti mokytojų komandą, kurie galėtų motyvuoti ir
palaikyti vienas kitą.
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E-Magazine:
“eTwiNNews”

Mokyklos: IIS R. Canudo, Italija
Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule, Vokietija

Mokytojai: Michael Hamke (Vokietija) 
Luisa Argenti (Italija)

Mokiniai: 13-18 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai, užsienio kalbos, istorija/tradicijos,

informatika/IKT
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbiai internetu, forumas, MP3,

PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, virtuali
mokymosi aplinka, publikacijos žiniatinklyje

Aprašymas  
Projekto tikslas yra išleisti daugiakalbį elektroninį žurnalą apie paauglių mokyklinį
gyvenimą ir vietines tradicijas. Naudinga yra tai, kad mokiniai mokosi rašytinės kalbos
tinkamame ir įdomiame kontekste. Jie taip pat užmezga socialinius bei kultūrinius ryšius
tarp Europos šalių, kad suprastų ir pripažintų tautų skirtumus. 
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Interviu:  Michael Hamke

Šio kurso mokyklinės ugdymo programos pagrindinė tema - studentų gyvenimas.
Šios temos privalumas yra tas, kad mokiniai gali laisvai dalyvauti diskusijose
jiems aktualiomis temomis ir pripranta kalbėti užsienio kalba. Tai yra labai
svarbu mokiniams pradedantiems lankyti vidurinio ugdymo pakopos vyresnes
klases. Mes ieškojome galimybių kaupti ir pristatyti mokinių rašto darbus, o
eTwiNNews žurnalas - tai beveik idealus būdas rezultatams publikuoti. Jį pasiūlė
mūsų partneriai iš Italijos. 

Pats ryškiausias skirtumas tarp darbo užsiėmimų metu mano grupėje ir mano
kolegų mokytojų darbo buvo reguliarus IKT taikymas pamokų metu ir po
pamokų. Mokiniai išmoko naudotis IKT (ir savo asmeniniais kompiuteriais namie)
kaip bendravimo priemone. Net pasibaigus projektui, mes vis dar bendraujame
TwinSpace aplinkoje, keisdamiesi žinutėmis bei dokumentais ir dirbdami pamokų
metu. 

Mokiniai išmoko laikytis tinklo etiketo: jie buvo kantrūs, kai bendravimas vyko
lėtai; jie nepasidavė, tik klausė, kodėl jie negauna atsakymų, ir patys bandė
spręsti problemas kartu. Todėl teko panaudoti gebėjimus nusileisti. Mes vis dar
diskutuojame futbolo tema, kurią pradėjo Italijos ir Vokietijos mokiniai pasaulio
taurės čempionato metu, kai tarpkultūrinis bendravimas buvo beveik patekęs į
aklavietę. Kilo didžiulis ginčas, kai vienas vokiečių mokinys pareiškė, kad
Vokietijos komanda – tikrieji pasaulio čempionai. 

Į šį klausimą jau atsakiau anksčiau. 

Dar prieš pradėdama projektą, aš buvau įsitikinusi, kad IKT gali gerokai
sustiprinti motyvaciją ir praplėsti mūsų kultūrinį akiratį. Taip pat aš esu
įsitikinusi, kad po keleto metų IKT visiškai pakeis veiklą pamokų metų
daugumoje mokyklų. Nuo savo pirmojo projekto, kurį vykdžiau prieš penkis
metus, aš pastebėjau, kad mokiniai geba vis geriau naudotis IKT įrankiais. Aš
taip pat tikėjausi mokant efektyviau planuoti laiką, tačiau sužinojau, kad IKT
negali sumažinti darbo, kurį tu turi skirti klasės projektui. 

Kiekvienas, kas geba naudotis pagrindinėmis asmeninio kompiuterio funkcijomis,
gali sėkmingai dalyvauti eTwinning programoje. Jei turite bent truputį kantrybės,
ir jeigu jūsų neglumina faktas, kad mokiniai žino daugiau apie IKT negu jūs,
eTwinning projektas gali kiekvienam dalyviui suteikti naujos patirties. 
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The Twinning Game

Mokyklos: 1st Geniko Lykeio Vrilission, Graikija
VI Liceum Ogólnokształcące, Lenkija

Mokytojai; Yannis Tsilafakis (Graikija) 
Leszek Jabłoński ( Lenkija)

Mokinių amžius: 16 – 19 metų
Kalba: anglų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiai ryšiai
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbiai internetu, forumas,

PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai,
publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: www.twinninggame.net 

Aprašymas 
Mokiniai iš Lenkijos ir Graikijos keičiasi informacija apie save, savo mokyklą, miestą ir
šalį. Kiekviena nacionalinė komanda kuria stalo žaidimą, kuris remiasi minėta
informacija, ir tuomet komandos keičiasi savo žaidimais. Vėliau jie dirba kartu ir iš šių
dviejų žaidimų kuria bendrą elektroninį žaidimą. 

Interviu: Leszek Jabloński

Aš esu informatikos ir fizikos mokytojas. 2005/2006 mokslo metais informatiką
studijuojančiai klasei aš parengiau mokymo programą apie žaidimų kūrimą ir
programavimą. Mokiniai turėjo daug idėjų ir sukūrė daug mokomųjų žaidimų. Mes
keitėmės žaidimais su partneriais iš Graikijos ir sukūrėme bendrą žaidimą
“Milijonierius”. Pasibaigus projektui, aš vis dar naudoju žaidimų programavimo
elementus mokyme. Mano kolegė Wanda Popławska, mūsų anglų kalbos mokytoja,
pradėjo kurti ir naudotis stalo žaidimais mokydama anglų kalbos. Mūsų partneriai iš
Graikijos labai aktyviai kūrė filmus ir PowerPoint pristatymus, o mokytojai sukūrė
daug ekonomikos pamokų planų. Ir mokiniai, ir mokytojai daug išmoko vieni iš kitų
vykdydami “Twinning Game” projektą. 

1



95

Mūsų mokykloje mokymo naujoves paskatino kultūrų skirtumai (nors mes radome
daugiau panašumų nei skirtumų!). Pirmiausia mes daugiau dėmesio skyrėme
tolerancijos mokymui, kalbos laisvei ir tarpusavio supratimui, ypač tarp jaunosios
kartos atstovų. Štai mažytis mano mokymo demokratijos pavyzdys: kadangi man
teko būti daugelio studentų demonstracijų prie Švietimo ministerijos Atėnuose
liudininke, aš gyniau mūsų mokinius, kuriuos direktorius ir kiti oficialūs asmenys
smerkė dėl vienos dienos streiko organizavimo prieš mūsų pačių ministro sprendimus
(kurie vėliau buvo pripažinti antikonstituciniais!). 

Projektas padėjo mokiniams lavinti bendravimo užsienio kalba gebėjimus su
partneriais iš Graikijos. Jie išmoko dirbti grupėse, planuoti savo darbą ir būti
atsakingiems už jį. Jie įgijo daug IKT gebėjimų, kurie pravers gyvenime. Susitikimo su
partneriais L’Aquila mieste metu, jie susipažino su graikų gyvenimo būdu, kultūros
elementais, tokiais kaip šokiai ir dainos, iš graikų išmoko optimizmo. Mokiniai vis
dar bendrauja ir planuoja susitikti ateityje. 

Man naudingiausia buvo naujo informatikos mokymo metodo programuojant
žaidimus išradimas, susipažinimas su naujomis IKT (vaizdo įrašymu, CMS) ir dažnesni
asmeniniai kontaktai su mokiniais. Mokiniams buvo naudingas anglų kalbos žinių
gilinimas, susipažinimas su graikų kultūra, darbas grupėse, mokymasis naudotis
naujais IKT įrankiais (žiniatinklio, vaizdo įrašų kūrimas, kompiuterinė grafika) ir įgyta
planavimo bei projektavimo patirtis. 

Taip, aš supratau, kad IKT tapo neatskiriama mūsų gyvenimo ir švietimo dalimi.
Pasaulinis bendravimas internetu (ir pigūs skrydžiai!) suteikė galimybę praplėsti mūsų
mokyklos bendruomenę toli už Vrilissia ribų. Naujos žiniatinklio technologijos,
pavyzdžiui: turinio valdymo sistemos, forumai, pokalbiai internetu ir Skype, sudarė
tinkamas sąlygas tiesiogiai bendrauti su partneriais, panašiai kaip realiame gyvenime. 

Pirmiausia aš patarčiau savo kolegoms mokytojams PRADĖTI eTwinning
bendradarbiavimą! Turėkite omenyje, kad ne viskas privalo vykti labai sklandžiai ir
lengvai. Netgi jei jūsų partneriui kažkas nesiseka, nepasiduokite ir pradėkite iš naujo.
Mums reikia draugų ne tik mokyklos mokytojų kambaryje, bet ir iš kitų šalių bei
kultūrų. Mes galime labai lengvai bendrauti su jais internetu, taigi visą laiką
stenkitės palaikyti ryšius. Geriausia yra pradėti forumą arba pokalbį internetu
žiniatinklyje. Pradėkite projektą, kuris būtų įdomus ir linksmas mokiniams, ir leiskite
jiems imtis iniciatyvos ir pristatyti savo nuostabias idėjas. Pasistenkite suorganizuoti
susitikimą – svarbu, kad jūs būtumėte ne virtualūs, bet tikri draugai. Žinokite:
eTwinning suteiks jums daug džiaugsmo, gerų emocijų ir naudos.
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Young Astronomers II:
The Space Conquest

Mokyklos: Liceo Classico Ugo Foscolo, Italija
2nd Technical School of N. Smirni, Graikija

Mokytojai: Antonio Cupellini (Italija) 
Vassiliki Niarrou (Graikija) 

Mokinių amžius: 15-17 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Temos: tarpdalykiniai ryšiai, užsienio kalbos, literatūra,

matematika ir gamtos mokslai
Kalbos: graikų, anglų, italų, 
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbiai internetu, PowerPoint,

vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, vaizdo konferencija

Aprašymas 
Daugumai mokslininkų ir plačiajai visuomenei pagrindinis tyrimo objektas yra
supratimas, kokia buvo ir yra gamta. Iš tiesų ilgą laiką žmonijos tikslas buvo suprasti ir
užkariauti kosmosą. Per amžius buvo atliekama daug išradimų ir atradimų, susijusių su
dangumi: žvaigždėmis, saule, mėnuliu ir planetomis. Dar prieš tai, kai žmogus žengė
pirmąjį žingsnį mėnulyje, daug antikos laikų mokslininkų: nuo Platono ir Pitagoro,
Archimedo ir Plutarcho, Aristarcho iš Samos ir Eratosteno iki Galilėjo ir daugelio kitų,
padėjo šiandieninėms ir ateities kartoms tiesti kelius į žvaigždes! Šio projekto metu
mokiniai susipažįsta su moksliniu mūsų protėviu mąstymu ir moderniais išradimais bei
kosmoso atradimais. Taip jie siekia suvokti bendrą žmonijos kilmę ir ateitį. 

Interviu: Antonio Cupellini

Aš mokau lotynų ir graikų kalbų Romos licėjuje. Jau daugiau kaip dešimt metų
mes organizuojame kompiuterinius užsiėmimus įvairių pakopų mokiniams. Mūsų
eTwinning partneriai – Atėnų informatikos ir menų technikos mokykla. Mano
projektas yra pilnai integruotas į mokymą. Aš dirbu mokytojų komandoje.
Vykdydami projektą mes kartu su mokiniais renkame Aristotelio, Euklido,
Archimedo, Plutarcho, Vitruvijaus, Koperniko ir kitų mokslininkų citatas lotynų
arba graikų kalbomis. Mūsų naujas matematikos mokytojas, turintis astronomijos

1
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mokslų laipsnį, ieškojo galimų ryšių tarp šių autorių ir matematinių teoremų, o
mūsų anglų kalbos mokytoja buvo atsakinga už keitimąsi elektroniniais laiškais.
Mūsų italų kalbos ir istorijos mokytoja pristatė Leonardo da Vinči ir tyrinėjo
informaciją apie jo bandymus skraidyti. 

Mes pasiekėme keletą konkrečių rezultatų. Mums pavyko rasti finansinių šaltinių
ir įkurti naują įvairialypės įrangos laboratoriją. Mes taip pat atradome naujų ryšių
tarp skirtingų mokomųjų dalykų: filosofijos, literatūros, istorijos, matematikos ir
kitų. Mums taip pat pavyko lavinti mokinių ir mokytojų smalsumą ir vaizduotę. 

Mokiniai, dirbdami mažose grupėse, suvokė būtinybę ieškoti informacijos
internete ir vėliau, naudodamiesi savo atradimais, kūrė mokomąją medžiagą
užsienio kalba. Taip, pristatydami vaizdo įrašus ir sukurtus vaizdus, jie stiprino
savo IKT gebėjimus. Mano mokiniai dalyvavo veikloje, kuri šiaip nepriskiriama
klasikinei licėjaus mokymo programai. Taip pat organizavome išvyką į Graikiją,
kad mokiniai galėtų susitikti su savo eTwinning partneriais.Be to, mes
planuojame vykdyti Comenius projektą su savo eTwinning partneriais.

Tradiciniuose mokomuosiuose dalykuose taikydamas naujoviškus metodus, aš
supratau, kad tai padeda mokiniams keisti požiūrį į mokymąsi. Malonu, kad
mokiniai, neturintys pakankamai bendravimo įgūdžių, patys norėjo daugiau
mokytis, kad galėtų efektyviau bendrauti. 

Per visus tuos metus aš vis labiau įsitikinu, kad IKT vaidina svarbų vaidmenį
mokymo procese. Bendradarbiavimas su kitomis Europos mokyklomis stiprina
ugdymo turinio veiklos tinkamumą ir efektyvumą. 

Aš patarčiau gerai leisti laiką su kitomis mokyklomis partnerėmis ir dalintis tais
pačiais interesais. Taip pat siūlyčiau išbandyti naujoviškus metodus dirbant su
mokiniais ir būti kantriems. Aš visuomet skatinčiau mokinius priimti sprendimus
ir pritarčiau jų veiklai. Aš raginčiau juos teigiamai komentuoti partnerių darbą ir
stengčiausi palaikyti gerą rungtyniavimo nuotaiką, kad būtų pasiekti puikūs
rezultatai. 
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The Teaching 
and Learning 
of Scientific Subjects
in our Schools

Mokyklos: Sackville School, Jungtinė Karalystė
Liceo Scientifico Statale A. Einstein, Italija
Albert Einstein Gymnasium, Vokietija

Mokytojai: Edoarda Paolini (Italija) 
Nicholas Falk (J.K.) 
Monica Koch (Vokietija)

Amžiaus grupė: 15-18 metų
Trukmė: vieneri mokslo metai
Kalbos: vokiečių, anglų, italų
Temos: tarpdalykiniai ryšiai, Europa, užsienio kalbos,

informatika/IKT, matematika ir gamtos mokslai
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbiai internetu, forumas,

PowerPoint, vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai,
publikacijos žiniatinklyje

URL adresas: http://www.sackville.w-sussex.sch.uk/itvlog/

Aprašymas 
Projekto dalyviai keičiasi informacija daugiausia apie gamtos mokslus, matematiką ir
fiziką, kurių yra mokoma mūsų mokyklose. Mokiniai ruošia klausimynus savo
partneriams, klausia jų nuomonės apie įvairius mokomuosius dalykus ir kaip jų mokoma
mokykloje, klasėje bei laboratorijoje, lygina mokomąją medžiagą bei programas.
Projekto tikslas – supažindinti mokinius su skirtingais gamtos mokslų mokymo
metodais, gilinti jų žinias ir pasitikėjimą savimi. 
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Interviu: Edoarda Paolini

Mano mokiniams reikia eksperimentuoti ir palyginti savo rezultatus su kitų
kultūrų mokiniais. IKT taikymas ir anglų kalbos (aš esu anglų kalbos mokytoja)
vartojimas daro ši projektą reikšmingą ir svarbų mokinių šiuolaikiniam požiūriui
į gyvenimą, kadangi anglų kalba dabar yra visuotinė mokslinio bendravimo
priemonė, o IKT – būtinas įrankis pasauliniam bendravimui. 

Mokymo ir mokymosi metodų skirtingose mokyklose bei skirtingų kultūrų
palyginimas yra geriausias būdas gilinti bendrą mokomųjų dalykų supratimą.
Mokant gamtos mokslų, tai yra labai svarbu, kadangi tyrimo dvasia susideda iš
įvairių požiūrių ir skirtingų galimų atsakymų įvertinimo. Jūs galite pagerinti anglų
kalbos mokymą, praturtindami jį gamtos mokslų mokymo elementais:
eksperimentavimu, logika, tikslumu ir atvirumu kitų nuomonėms. 

Žinoma, jaučiu, turėdama omenyje mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo
gebėjimus, kuriuos jie demonstravo atlikdami mokslinius eksperimentus kartu su
mokiniais iš Anglijos. 

Pagrindinė nauda mokiniams – tai sustiprėjusi jų savimonė ir motyvacija dirbti su
bendraamžiais siekiant bendrų tikslų. Tai, kad aš vis dar dalyvauju, yra man
pakankamas įrodymas, kad šis projektas yra svarbus, nes jis skatina entuziazmą
ir norą dirbti. 

Vienas iš sunkumų, su kuriuo aš susidūriau vykdydama projektą, - tai priimtas
iššūkis taikyti IKT. Bet tai suteikė man ir didžiulį pasitenkinimą, nes aš dabar
galiu pasakyti, kad reguliariai naudojuosi IKT. 

Kadangi šių metų pabaigoje išeinu į pensiją, aš jau pradėjau raginti savo kolegas
mokykloje tęsti šią veiklą ir galbūt pradėti naujus eTwinning projektus. Jie
neturėtų išsigąsti, jei pradžioje bus sunku įtraukti į projekto veiklą naujus
mokinius ir mokytojus. Jų pastangos tikrai atsipirks. 
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Maths to Play

Mokyklos: Liceo Classico "E. Duni", Italija
Lycée classique de Diekirch, Liuksemburgas

Mokytojai: Maria Teresa Asprella Libonati (Italija) 
Geneviève Harles (Liuksemburgas)

Trukmė: du metai ar daugiau
Mokinių amžius: 15-18 metų

Temos: matematika ir gamtos mokslai
Kalba: anglų
Įrankiai: elektroninis paštas, pokalbiai internetu, MP3, PowerPoint,

vaizdo įrašai, nuotraukos ir piešiniai, publikacijos
žiniatinklyje

URL adresas: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?
lang=en&cid=7809 

Aprašymas
Projektas pristato netradicinį matematikos mokymo metodą, pagal kurį jauni žmonės
mokosi žaisdami, bet kartu gilinasi į dalyko esmę. Dviejų mokyklų bendradarbiavimas
prasidėjo matematinių žaidimų pasikeitimu: mokiniai varžėsi vieni su kitais siūlydami ir
spręsdami linksmas bei intriguojančias problemas, kurių sprendimai reikalavo ne
sudėtingų formulių ar teoremų žinių, bet logikos, intuicijos, vaizduotės ir… noro žaisti! 

Interviu: Maria Teresa Asprella Libonati

Projekto partneriai – du klasikiniai licėjai: vienas iš Matera miesto Italijoje, o
kitas iš Diekirch miesto Liuksemburge. Projekto idėja kilo iš mokykloje ir
bendruomenėje jaučiamos būtinybės stiprinti jaunų žmonių motyvaciją mokytis
matematikos. Mes turėjome dvi pagrindines užduotis: lavinti mokinių gebėjimus
taikyti matematikos žinias kasdieniame gyvenime ir padėti jiems pasijusti
aktyviais mokymosi proceso dalyviais. Dažnai mokiniai bijo matematikos dėl jos
techninių aspektų ir tikslios kalbos. „Maths to play” projekto tikslas - sukurti
vartotojui patogią aplinką, kurioje mokiniai galėtų lengvai mokytis matematikos
ir susipažinti su įdomiais ir kūrybiškais šios srities aspektais.

1
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IKT taikymas sudarė sąlygas dviejų mokyklų bendradarbiavimui. Pasirinktas
metodas tiesiogiai atitinka mokinių poreikius ir skatina juos užduoti klausimus
savo partneriams ir atsakyti į juos. Jie mokosi mokytis iš savo klaidų. Mokiniai
sukūrė bendrą svetainę, kurioje jie gali publikuoti savo medžiagą ir kurioje
mokytojai ir mokiniai bendrauja elektroniniu paštu, dalyvaudami pokalbiuose
internetu bei naudodamiesi žiniatinklio vaizdo kameromis. Neseniai mokiniai
pradėjo dalyvauti forume ir siūlyti diskusijų temas. Be to, mokiniai ir mokytojai
planuoja kartu naudotis Illuminate - eLearning aplinka, kurioje užsiregistravo
Duni licėjus. 

Mokiniai sustiprino savo gebėjimus spręsti problemas ir jie dabar geriau suvokia
matematikos vaidmenį, kurį šis mokslas visais laikais vaidina ir vaidino realiame
pasaulyje. Mokiniai suprato, kad matematika padeda suprasti bendražmogiškas
vertybes. Jie taip pat lavino anglų kalbos gebėjimus, praturtino savo žodyną ir
sustiprino gebėjimus suvokti mokslinius tekstus.

Pirmiausia buvo stiprinama motyvacija. Pradžioje kai kurie mokiniai skeptiškai
žiūrėjo į eTwinning projektą apie matematiką. Vykdydami jį, jie pakeitė savo
nuomonę: kilo didžiulis susidomėjimas, ir jų požiūris į projektą pasikeitė. Taip pat
buvo ugdomi mokinių matematiniai gebėjimai, kalbinės žinios ir skatinamas
teigiamas IKT taikymas bei jų didaktinių galimybių atradimas. 

IKT taikymas šiame projekte buvo ypač svarbus, kadangi mokiniai
eksperimentavo su vaizdine matematika - sprendė problemas vaizdų pagalba
(pvz., simetrija).

eTwinning pedagoginio proceso naujovės suteikia galimybę mokytojams ir
mokiniams praturtinti savo patirtį. Ši programa taip pat sudaro sąlygas tinkamai
mokymo ir mokymosi aplinkai kurti, stiprina priklausomybės Europos Sąjungai
jausmą.
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Process of Management 
of European Companies

Mokyklos: IES Gerardo Molina-Torre Pacheco, Ispanija
Policealna Szkoła Administracji Publicznej w 
Częstochowie, Lenkija

Mokytojai: Josefina Madrid Conesa (Ispanija) 
Beata Nowicka ( Lenkija)

Mokinių amžius: 17-19 metų
Trukmė: du metai ar daugiau
Temos: Europa, verslas
Kalba: anglų
Įrankiai: PowerPoint, Flash
URL adresas: http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/

youngentrepreneurs/?str=40

Aprašymas
Mokiniai studijuoja verslumui būtinus žingsnius ir keičiasi informacija apie įstatymų
leidybą, rinkos tyrimus, rinkodaros planus, žmogiškuosius išteklius, įgyvendinimo planus
ir susijusius dokumentus. Tyrinėdami, jie sužino, kaip veikia dvi įmonės dviejose
skirtingos Europos šalyse, ir lavina savo kalbinius bei verslo žodyno vartojimo
gebėjimus.
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Interviu: Josefina Madrid Conesa

Pirmiausia naudojimasis IKT yra svarbus patiems mokiniams. Jie – busimieji
administracijos darbuotojai, o IKT – būsimas jų darbo įrankis. Kita vertus, aš
norėjau, kad mokiniai nepamirštų užsienio kalbos, kadangi anglų kalba nėra
įtraukta į administravimo ir finansų mokymo programos reikalavimus. 

IKT skatina jaunų žmonių motyvaciją ir susidomėjimą. Mokiniai naršė internete,
kur jie galėjo praplėsti klasėje įgytas žinias. Tuomet jie savo darbą kūrė
programinės įrangos pagalba (PowerPoint, Word, Flash ir kt.). Tai buvo naujas
būdas pristatyti rezultatus elektroniniu formatu, o ne įprastai ant popieriaus. 

Mokiniai žinojo, kad jie turi klasiokų Lenkijoje, kurie nori susipažinti su jų darbu.
Taigi jiems buvo smalsu, ar verslo pasaulis Lenkijoje yra paprastesnis negu
Ispanijoje. Tai buvo labai svarbu. Dėl to jie turėjo lavinti savo bendravimo
gebėjimus. 

Šio projekto idėja atitiko mokymo programos „Proyecto Empresarial” („Verslo
projektas“) reikalavimus, tačiau projektas taip pat padėjo toliau stiprinti šio
dalyko mokymąsi. 

Žinoma, kadangi šiems mokiniams tenka naudotis IKT kiekvieną dieną savo
darbe. Jiems būtina įgyti žinių, kurios bus reikalingos realiame gyvenime. 

Tai buvo gera patirtis iš esmės dėl to, kad buvo tikrai labai įdomu stebėti, kaip
greitai mokiniai lavina savo gebėjimus ir įgyja savarankiškumo
bendradarbiaudami. 
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V skyrius
Apibendrinimas
Anne Gilleran

Jei jau atvertėte šį vadovo puslapį, mes tikimės, kad jūs sužinojote daug apie
eTwinning. Pavyzdžiui, ką galima nuveikti su eTwinning? Atsakysime - beveik viską!
Viskas priklauso nuo jūsų išradingumo ir entuziazmo. Ketvirtame skyriuje mes radome
daug eTwinning projektų pavyzdžių. Sužinojome, kad įmanoma net labai mažiems
vaikams bendradarbiauti tarpusavyje, naudojantis naujausiomis technologijomis,
tokiomis kaip prenumeruojamoji transliacija ar internetiniai dienoraščiai, ir labiau
įprastomis priemonėmis: elektroniniu paštu, piešiniais bei pasakojimais. Matome, kad
jauniems žmonėms įmanoma tapti filmų analitikais ir techninių filmavimo aspektų bei
scenarijaus rašymo ekspertais ir kartu sėkmingai lavinti asmeninius darbo komandoje,
uždavinių kėlimo įgūdžius bei gebėjimus užduotį atlikti numatytu laiku. Skaitėme, kaip
mokiniai, mokydamiesi gamtos mokslų, tyrinėja orų sąlygas, augmenijos ir gyvūnijos
paplitimą bei ekologines problemas ir keičiasi informacija bei bendradarbiauja su
bendraamžiais iš kitų šalių. Trumpam prisiminkime aštuonias kompetencijas, kurios ES
buvo išskirtos 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 išraiška[4]

Skaitant projektų aprašymus ir interviu su mokytojais, paaiškėja, kad šias aštuonias
kompetencijas galima įvairiais būdais ugdyti vykdant eTwinning partnerysčių projektus.

Vienas iš iššūkių mokytojams, dalyvaujantiems eTwinning, yra gebėjimas integruoti
projektą į ugdymo turinį. Skaitydami antrą ir trečią skyrius, mes sužinojome, kad iš
tiesų yra įmanoma beveik bet kokią projekto temą priderinti prie ugdymo turinio
veiklos. Jeigu imtume plačiau diskutuoti, sužinotume, kad dauguma patyrusių mokytojų
teigia, jog pasitelkus šiek tiek planavimo bei įžvalgumo, tai tikrai įmanoma mokant bet
kokio dalyko, bet dažnai mokinių veikla vykdant tokius projektus nacionalinėse
vertinimo sistemose nėra pripažįstama. Jeigu pritariame, kad reikia kreipti dėmesį į

4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/

05/416&format=HTL&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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aštuonias minėtas kompetencijas, tuomet mes turime ieškoti priemonių šioms
kompetencijoms įvertinti ir pripažinti, kad mokinių netradicinė projektinė veikla padeda
įgyti tokią pat turtingą, o kartais net ir turtingesnę mokymosi patirtį kaip ir įprasti
tradiciniai metodai. 

Taigi kuo naudingas gali būti dalyvavimas eTwinning partnerystėje jums, jūsų mokyklai
ir mokiniams? Iš dalyvaujančių mokytojų sužinome, kad beveik visada mokiniams
dalyvaujant tokiuose projektuose gerokai padidėja jų motyvacija bei pasitenkinimas. Tai
reiškia, kad ir patys mokytojai patiria didesnį pasitenkinimą bei motyvaciją savo
veikloje, o tai beveik visada turi teigiamą poveikį visai mokyklai. Kadangi dauguma
mokyklų nusprendžia savo veiklą pristatyti nacionaliniuose bei Europos portaluose, su
ja susipažinti gali daugiau žmonių. Be to, tiek nacionalinio, tiek Europos Kokybės
ženklelio įteikimas projektams reiškia, kad mokykla gali pasigirti savo mokytojų veiklos
pasiekimais tėvams ir vietinei bendruomenei. 

Vis dėlto poveikis yra netgi dar platesnis. Dalyvavimas eTwinning veikloje nuolat plečia
tiek mokinių, tiek mokytojų akiratį. Dauguma mokytojų teigia, kad savo eTwinning
projektus jie pradėjo labai paprastai, keitėsi elektroniniais laiškais ir t.t., o dabar jie jau
rašo internetinius dienoraščius, redaguoja vaizdo įrašus, dalyvauja internetiniuose
pokalbiuose ir naudojasi prenumeruojamąja transliacija (podcast). Kiti pasakoja apie tai,
kaip mokiniai tampa atviresni Europai už savo klasės ribų. Tai padeda mokiniams
susipažinti su Europa, ir todėl galima teigti, jog eTwinning stiprina sampratą, ką reiškia
būti europiečiu vis didėjančios mūsų pasaulio globalizacijos procese. 

Taigi eTwinning ne tik keičia mokytojų darbo metodiką, bet ir padeda jiems nuolat
profesionaliai tobulėti, vykdant praktinę veiklą ir dalyvaujant nacionaliniuose bei
Europos profesinio tobulinimo seminaruose.

Mes tikimės, kad jums patiko skaityti šį vadovą ir kad jis buvo jums naudingas. Mes
taip pat tikimės, kad dalyvaudami eTwinning programoje mes kartu galime prisidėti
prie švietimo, darbo ir Europos ateities kūrimo. Kaip 2007 metų vasario mėnesį
Briuselyje eTwinning konferencijos metu sakė Europos Komisaras Ján Figel’, „mokymasis
visą gyvenimą reiškia garantuotą uždarbį visą gyvenimą“. Suteikime savo mokiniams
galimybes tyrinėti, išmėginti ir maksimaliai išnaudoti kiekvieną jų kelyje pasitaikiusią
mokymosi situaciją. Sėkmės jūsų būsimoje eTwinning veikloje.
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Centrinė paramos tarnyba

eTwinning Centrinei paramos tarnybai Europos Komisijos vardu vadovauja Europos
mokyklų tinklas European Schoolnet (EUN) www.eun.org.

Kontaktiniai duomenys

Nacionalinių paramos 
tarnybų kontaktiniai duomenys

CSS Office - European Schoolnet
61 Rue de Trèves
B - 1040 Brussels
Tel. +32 2 790 75 75
www.etwinning.net 
info@etwinning.net 

Žiniatinklio redaktorius:
editor@etwinning.net 
Pedagoginės pagalbos biuras:
css-helpdesk@etwinning.net 
Svetainės administratorius:
webmaster@etwinning.net 

AIRIJA
Léargas, Mainų biuras
Kontaktams: Lorraine
McDyer, Kay O'Regan
Nacionalinė eTwinning
svetainė: www.etwinning.ie

AUSTRIJA
Sokrates Nationalagentur
Österreich (Austrijos
Socrates nacionalinė
agentūra)
Kontaktams: Ernst
Gesslbauer, Sylvia
Kreuzberger, Julia Ippisch
Nacionalinė eTwinning
svetainė:
http://www.etwinning.at

BELGIJA 
(PRANCŪZIŠKAI KALBANTI
BENDRUOMENĖ)
Ministère de la
Communauté française
(Prancūziškai kalbančios
bendruomenės ministerija)
Kontaktams: Cécile Gouzee,
Vinciane Halluent
Nacionalinė eTwinning
svetainė: http://www.
enseignement.be/etwinning

BELGIJA 
(OLANDIŠKAI KALBANTI
BENDRUOMENĖ)
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement
Onderwijs (Flamandų
bendruomenės ministerija,
Švietimo departamentas)
Kontaktams: Nina Mares,
Sara Gilissen
Nacionalinė eTwinning
svetainė: http://www.
etwinning.be
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BULGARIJA

(Žmogiškųjų išteklių plėtros
centras); Kontaktams:
Radoslav Genov, Soyan
Kulev, Nikolay Chebotarev
etwinning@hrdc.bg
Nacionalinė eTwinning
svetainė:
http://etwinning.hrdc.bg

ČEKIJOS RESPUBLIKA
Cetrum pro studium
vysokého školství – Národní
agentura pro programy EU
(Aukštojo mokslo studijų
centras – Nacionalinė ES
programų agentūra)
Kontaktams: 
Petr Chalus, Ivo Sir
Nacionalinė eTwinning
svetainė: 
http://www. etwinning.cz

DANIJA
EMU - Danmarks
undervisningsportal UNI•C,
Danmarks IT-center for
uddannelse og forskning
(Danijos švietimo ir tyrimų
IT centras); Kontaktams:
Claus Berg, Ebbe Schultze
Nacionalinė eTwinning
svetainė: http://etwinning.
emu.dk

ESTIJA
Tiigrihüppe Sihtasutus
(Tigro Šuolio fondas)
Kontaktams: Enel Mägi, 
Elo Allemann
Nacionalinė eTwinning
svetainė: www.tiigrihype.ee

GRAIKIJA
Graikijos Švietimo ir religinių
reikalų ministerija 

Kontaktams: Alex Peppes,
Eleni Stergatou, Chrysa
Kapralou, Nick Mavrantzas,
Eleni Christopoulou, Aris
Louvris, Georgia Katsifaraki
Nacionalinė eTwinning
svetainė:
www.etwinning.gr/

ISLANDIJA
Althjódaskrifstofa
háskólastigsins (Tarptautinio
švietimo tarnyba)
Kontaktams: Gudmundur
Ingi Markusson
Nacionalinė eTwinning
svetainė: www.ask.hi.is
/page/etwinning

ISPANIJA
Centro Nacional de
Información y Comunicación
Educativa Ministerio de
Educación y Ciencia
(Nacionalinis informacijos ir
švietimo komunikacijų
centras); Kontaktams: Ángel
Sánchez, Carlos Castro
Nacionalinė eTwinning
svetainė:
http://etwinning.cnice.mec.es

ITALIJA
INDIRE; Kontaktams:
etwinning@indire.it
Nacionalinė eTwinning
svetainė: http://etwinning.
indire.it/

JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Britų Taryba
Kontaktams: Susan Linklater,
Matt Cresswell

KIPRAS
Švietimo ir kultūros
ministerija

Kontaktams: Dr. Marios
Miltiadou; Nacionalinė
eTwinning svetainė:
http://www.moec. gov.cy

LATVIJA
Izglītības un Zinātnes
Ministrija (Švietimo ir
mokslo ministerija)
Kontaktams: Karlis Malnieks
Elektroninis paštas:
karlis.malnieks@izm.gov.lv

LENKIJA
Socrates nacionalinė
agentūra
Kontaktams: Agnieszka
Wozniak
Nacionalinė eTwinning
svetainė: www.etwinning.pl

LIETUVA
Švietimo ir mokslo
ministerija, Švietimo
informacinių technologijų
centras
Kontaktams: Violeta
Čiuplytė, Aurelija
Michailovaitė
Nacionalinė eTwinning
svetainė:
http://etwinning.ipc.lt
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LIUKSEMBURGAS
Ministère de l'Éducation
Nationale et de la Formation
Professionnelle (Švietimo ir
profesinio mokymo
ministerija) Socrates agentūra -
mySchool! Švietimo portalas
Kontaktams: Paul Even
Nacionalinė eTwinning
svetainė: www.etwinning.lu

MALTA
Švietimo ministerija,
Švietimo technologijų
departamentas
Kontaktams: Emile Vassallo
Nacionalinė eTwinning
svetainė: http://www.skola.
gov.mt/etwinning

NYDERLANDAI
Europees Platform (Europos
Tribūna); Kontaktams:
Marjolein Mennes
Nacionalinė eTwinning
svetainė:
http://web.kennisnet2.nl/the
ma/etwinning/

NORVEGIJA
Utdanningsdirektoratet
(Pradinio ir vidurinio
ugdymo valdyba)
Kontaktams: Karianne
Helland; Nacionalinė
eTwinning svetainė:
http://skolenettet.
no/etwinning

PORTUGALIJA
Direcção Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular -
Ministério da Educação
(Naujovių diegimo ir mokymo
plano tobulinimo bendroji
valdyba) Equipa de Missão
Computadores, Redes e
Internet na Escola (CRIE)
(Kompiuterių, tinklų ir
interneto mokyklose specialioji
darbo grupė); Kontaktams:
Dr. João de Freitas, Rute
Baptista, Francisca Soares
Nacionalinė eTwinning
svetainė: http://www.crie.
min-edu.pt/

PRANCŪZIJA
Centre National de
Documentation
Pédagogique (Nacionalinis
mokymo dokumentacijos
centras); Kontaktams: Pierre
Auboiron, Thierry Serva,
Micheline Maurice
Nacionalinė eTwinning
svetainė: www.etwinning.fr 

SLOVAKIJA
Žilinská univerzita
(Žilinos universitetas)
Kontaktams: Lubica
Sokolikova, Juraj Misovych,
Gabriela Podolanova, Maria
Nogova; Nacionalinė
eTwinning svetainė:
http://www.etwinning.sk

SLOVĖNIJA
Center RS za mobilnost in
evropske programe
izobraževanja in usposabljanja
- CMEPIUS; Kontaktams:
Robert Marinšek
Elektroninis paštas:
etwinning@cmepius.si

Nacionalinė eTwinning
svetainė: http://www.
cmepius.si/DRUGO/eTwinning

SUOMIJA
Opetushallitus
(Nacionalinė švietimo
taryba); Kontaktams: 
Ella Kiesi, Satu Raitala, 
Mia Sandvik; Nacionalinės
eTwinning svetainės:
www.edu.fi/etwinning
(suomių k.)
www.edu.fi/etwinning/svens
ka (švedų k.)

ŠVEDIJA
Myndigheten för
skolutvecling (Švedijos
mokyklų tobulinimo
agentūra); Kontaktams: Ann-
Marie Degerström;
Nacionalinė eTwinning
svetainė:
www.skolutveckling.se/intern
ationellt/etwinning/

VENGRIJA 
SULINET; Kontaktams: 
Eva Pap, Virág Tóth, 
Péter Tóth, Gábor Huszák 
Email: pape@sulinet.hu
Nacionalinė eTwinning
svetainė: www.
britishcouncil.org/etwinning

VOKIETIJA
Schulen ans Netz e.V.
(Mokyklos internete)
Kontaktams: Maike Ziemer,
Melanie Sender, Ellen
Kammertoens, Sabine
Schumacher
Nacionalinė eTwinning
svetainė: www.etwinning.de
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