Švietimas ir kultūra

eTwinning
Mokyklų partnerystės
programos vadovas

Įvadinis žodis
Tarptautinė veikla eTwinning yra įtraukta į Europos Komisijos programą. Ji suteikia galimybes pakeisti bendravimo, bendradarbiavimo, mokymo(si) būdus ir kokybę bei
spartinti informacinės visuomenės kūrimąsi. Ši eTwinning programa leidžia įgyvendinti visuotinio kompiuterinio raštingumo programą, kuri reikalauja mokėjimo
ir gebėjimo taikyti kompiuterio techninę ir programinę
įrangą atsižvelgiant į vartotojo žinių lygį.
Lietuvoje eTwinning veikla vykdoma nuo 2004 metų ir
su metais joje dalyvaujančiųjų skaičius vis didėja. Veikla
naudinga mokyklos bendruomenei: mokiniams, mokytojams, vadovams, bibliotekininkams, tėvams ir kitiems
darbuotojams. Tai galimybė analizuoti, palyginti kitų šalių mokyklų bendruomenių gyvenimą.
Šiame leidinyje skaitytojas galės sužinoti viską apie eTwinning programą, jos teikiamas galimybes ir privalumus:
kokie dalyviai vykdo šią programą, kaip prisiregistruoja
ir kaip iš virtualaus bendravimo gali išaugti tikra mokyklų partnerių draugystė. Skaitytojas sužinos, kokią naudą
duoda dalyvavimas šioje programoje jauniems piliečiams
ir jų vadovams.
Leidinys, kuris yra tavo rankose, mielas skaitytojau, suteiks daug informacijos. Jame yra apžvelgta eTwinning
programos veikla Lietuvoje: kaip buvo vykdomi regioniniai seminarai, kokie buvo jų tikslai ir programos.
Pateikiama dalyvaujančių mokyklų ir aktyviausių rajonų statistika ir palyginimas su praeitais mokslo metais.
Vykdant projektą tobulėja IKT (informacinės ir komunikacinės technologijos) raštingumas, atsiranda motyvacija
dažniau naudotis IKT. Konsultantai ir projektų vadovai,
kurie vykdė eTwinning veiklą, turėjo galimybę išvykti į
tobulinimosi seminarus Maltoje, Didžiojoje Britanijoje,

Austrijoje. Galima rasti informacijos apie savo apskrityje
vykdomus projektus: kokios mokyklos dalyvauja ir kokie
partnerysčių projektai įgyvendinti. Geriausi eTwinning
projektai vykdyti Lietuvoje trumpai aprašyti ir šioje knygoje, pateikti jų interneto puslapiai.
Šios veiklos projektai gali būti vykdomi ne tik viduriniame ar pagrindiniame ugdyme, bet taip pat sėkmingai įgyvendinami priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme.
Konkretūs payzdžiai parodo, kaip viskas veikia praktikoje. Popamokinėje ar kitoje neformalioje veikloje atsiranda puiki galimybė vykdyti įvairius virtualius projektus,
iškeliant bendrus savo ir partnerių tikslus ir uždavinius.
Leidinyje išsamiai atlikta eTwinning veiklos apžvalga ir
pateikta statistinių duomenų analizė. Toliau seka naudojimosi eTwinning portalu nuoseklus išdėstymas nuo
mokyklos registracijos iki partnerystės registracijos ir
tolimesni veiklos žingsniai. Norint prisiregistruoti, reikia
naudoti interneto naršyklės adresą www.eTwinning.net .
Vykdant naują veiklą, kyla klausimų ar atsiranda neaiškumų, todėl bus galima rasti atsakymus į dažniausiai pasikartojančius klausimus.
Pabaigoje pateiktos kelios iniciatyvios idėjos naujiems
projektams vykdyti.
Kartais mažytė idėja būna didelių darbų pradžia!

eTwinning veikla nesudėtinga:
Dvi mokyklos iš dviejų skirtingų šalių sudaro
partnerystę, kad galėtų kurti bendrus projektus, dalytis idėjomis ir patirtimi.
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eTwinning programos dalyviai
Mokykloje yra dvi skirtingo amžiaus žmonių grupės –
mokytojai ir mokiniai.
Naujasis amžius iššūkius kelia pirmiausia mokytojui.
Vyresnioji karta beveik akimirksniu tapo beraščiai (užsienio kalba, IK technologijos). Jiems reikėjo įveikti nemažą vidinį pasipriešinimą, kad galėtų būti lygūs su jaunaisiais ir vesti juos. Jaunieji mokytojai dažnai nepasitiki
savimi, neturi pakankamai iniciatyvos. Todėl pirmiausia
eTwinning gali padėti mokytojui patobulinti bendravimo
įgūdžius, vartojant užsienio kalbą, naudojant kompiuterį, bendraujant su kolegomis iš kitos šalies. Tai vertinga
asmeninė patirtis, kuri leidžia labiau pasitikėti savo jėgomis ir skatina iniciatyvumą, organizuojant tarptautinį
bendradarbiavimą. Diskusija pedagogine tema su kolegomis iš Europos Sąjungos šalių leidžia susipažinti su
kitos šalies švietimo sistema ir padaryti išvadas, kad visi
turi sunkumų ir problemų. O tai taip pat yra žingsnis į
tobulėjimą. Bendradarbiauti gali ne tik mokytojai, bet ir

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokiniai mokosi
kartu su vaikais iš Nyderlandų Hagos Zuidwalschool
mokyklos.

kiti mokyklos pedagoginiai darbuotojai. Tačiau svarbiausia – mokiniai.
Mokiniai, padedami mokytojo, pagal amžiaus grupes gali
dalyvauti eTwinning veikloje. Štai kodėl taip svarbu pirmiausia pagalvoti apie mokytojo asmenines kompetencijas. Ir ne tik pagalvoti, bet ir suteikti galimybę išmokti to,
ko reikalauja naujasis amžius.
Mokyklos ugdymo proceso vadybos požiūriu, eTwinning
programa – puiki galimybė ugdyti(is) bendruosius gebėjimus.
Pedagoginiu aspektu žvelgiant į eTwinning veiklą, stebime visapusišką integraciją.
• Pirma – tarpdalykinė integracija. eTwinning projekte
paprastai dalyvauja dalyko mokytojas, kuris būtinai
ieškos ir užsienio kalbos mokytojo, ir informacinių
technologijų mokytojo pagalbos. Arba jie kartu kurs
bendrą projektą su savo mokiniais. Taigi, integracija
tikrai bus. Tai – vienas iš svarbiausių pedagoginių
tikslų.
• Antra – integracija į ugdymo turinį. Tarptautinis bendradarbiavimas tampa mokyklos ugdymo turinio
dalimi. Tarptautinė veikla planuojama, jai skiriamas
laikas, pavyzdžiui, papildomo ar popamokinio ugdymo valandos. Tačiau jei projekte dalyvauja visa klasė,
projekto darbai gali vykti ir per pamokas.

eTwinning programoje gali dalyvauti:
mokiniai, mokytojai, mokyklų vadovai,
bibliotekininkai, psichologai, socialiniai
darbuotojai, mokytojų padėjėjai, tėvai ir visi
kiti norintys vykdyti edukacinius projektus.
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eTwinning programos dalyviai
• Trečia – integracija vyksta tarp Europos Sąjungos šalių mokyklų. Mokykla tampa atvira europinei dimensijai, betarpiškai susipažįstama su kita šalimi, jos kultūra ir istorija. Mokiniai nepaprastai greitai pajunta
bendrumą su savo bendraamžiais ir taip sustiprinama
motyvacija mokytis užsienio kalbų, kompiuterinio
raštingumo. Prireikia žinių ir apie Lietuvą, ir apie
savo mokyklą, ir apie daugelį kitų dalykų, į kuriuos
nukreipia išmintinga mokytojo valia. Išplečiama sąvoka „mokykla be sienų“. Mokiniai pasijunta gyveną
ne pasaulio pakrašty, o Europoje, kurioje kiekvienas
turi savo vardą, vietą ir vertę.
Galime teigti, kad integracija skatina visuminį pasaulio
suvokimą, o tai taip pat vienas iš šiandieninės pedagogikos prioritetinių tikslų.
Kaip ir kiekvienam mokyklos gyvenimo reiškiniui, taip
ir dalyvavimui eTwinning programos veikloje, reikia tam
tikrų išteklių. Pirmiausiai reikalingi kompiuteriai ir internetas. Šiandien visose Lietuvos mokyklose jau yra
įdiegtas interneto ryšys, todėl ir eTwinning gali būti vykdomas kiekvienoje mokykloje. Žinoma, būtų puiku, jei
visos mokyklos turėtų skaitmeninius fotoaparatus., nes
keitimasis fotograﬁjomis – vienas iš komunikavimo formų su draugais iš kitų šalių.
Itin svarbūs žmoniškieji ištekliai: mokytojų kompetencija ir laikas. Mokytojų asmeninių kompetencijų plėtoji-

mą jau aptarėme, o mokytojų laiką, skirtą tarptautiniam
bendradarbiavimui, būtina atlyginti. Kiekvienos mokyklos vadovas turėtų pamąstyti ir rasti vidinių rezervų, kad
mokytojai atlikdami tokią svarbią misiją nesijaustų niekam nereikalingi. Svarbu ir moraliai palaikyti, ir skirti
reikiamą dėmesį, ir skleisti informaciją apie projektą mokykloje ir už jos ribų, ir, be abejo, skatinti mokytojus bei
mokinius. Tik apgalvota mokyklos politika dėl bendrųjų
gebėjimų ugdymo gali atnešti ilgalaikę sėkmę.
Na, štai, jau apsisprendėme, kad dalyvauti eTwinning
programos veikloje būtinai reikia. Ką daryti toliau?

eTwinning programos svarbiausi dalyviai – mokiniai!

eTwinning programos esmė:
Svarbu, kad mokyklos dvynės, naudodamos
informacines ir komunikacines technologijas
(IKT), bendrautų viena iš ES kalbų jų pačių
pasirinkta tema, mokytųsi vieni iš kitų.
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eTwinning programos registravimas
Kiekvienas mokytojas, nutaręs pradėti veiklą šioje programoje, turėtų apsilankyti eTwinning svetainėje: http://
www.etwinning.net. Susipažinę su svetainėje pateikiama
medžiaga, mokytojai lengvai užregistruos savo apsisprendimą, savo mokyklą ir gaus daug vertingų pasiūlymų bei patarimų. Svarbu pirmasis žingsnis – apsispręsti
ir pradėti!
Susitarus su kolega iš eTwinning tinklalapio ir norint
pradėti bendrą veiklą, reikia registruoti partnerystę ir
imtis veiklos. eTwinning svetainės darbastalio teikiamos
paslaugos bus labai vertingos vykdant projektą, susirašinėjant, organizuojant pokalbius. Galima paprieštarauti,
kad bendrauti galima ir kitokiais būdais, ne vien tik per šį
portalą. Žinoma, galima! Tačiau įregistruota partnerystė
suteikia galimybę gauti patarimų ir paramą, galimybę dalyvauti projektų konkursuose, dalyvių forumuose ir šventėse, mokytojams suteikiama proga išvykti į tarptautines
eTwinning konferencijas. Tai pasiekiama tik užsiregistravusiems dalyviams.

Kad įmanoma būti tarp pačių šauniausių ne tik Lietuvoje,
bet ir Europoje įrodė Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos, Prancūzijos, Italijos, Graikijos, Slovakijos, ir
Čekijos mokyklų bendras projektas „Europa. Švietimas.
Mokykla – Filosoﬁjos klubas“! Apie šį ir kitus Lietuvos
mokyklų vykdomus projektus galite paskaityti kituose šio
leidinio puslapiuose.
Konkursai kasmet organizuojami ir Lietuvos mastu. Be
to, galima gauti eTwinning ženklą ir juo papuošti klasę ar
mokyklą. Mokiniams tai bus priminimas apie vykdomą
projektą.
Taigi registravimasis nėra vien tik formalus reikalavimas,
jis duoda ir naudos. Smagu žinoti, kad esi ne vienas – priklausai 16 000 Europos mokytojų bendraminčių būriui.
Tai stiprina mokytojų vidinę motyvaciją, nes kasdienybės
šurmulyje ir šito labai reikia.

Dalyvaudamas eTwinning programoje priklausai 16 000 Europos mokytojų bendraminčių būriui!

4

eTwinning programos perspektyvos
2004 metais Europos Komisijos Švietimo ir Kultūros
Generalinis Direktoratas visose ES šalyse inicijavo eLearning programos eTwinning paprogramą, skirtą Europos
mokykloms bendradarbiauti. Kuriant bendrus projektus naudojamasi informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis. eTwining programa buvo numatyta 3
metams. 2007 metais ji baigsis. Bet ar pasibaigs bendradarbiavimas pedagoginėje veikloje, ar nutrūks ryšiai tarp
mokyklų, ar tikrai baigsis bendravimas su naujais draugais? Tikėtina, kad per šį laiką bendra projektinė veikla
suvienys mokinius ir mokytojus, jie taps ne tik bendradarbiais, bet ir bičiuliais, asmeniniais draugais, su kuriais ne tik įdomu kartu vykdyti projektą, bet ir susitikti.
Artimoje ateityje susitikimai gali virsti realybe, tikėtina,
kad bendravimą virtualioje aplinkoje pakeis smagūs dialogai ir bendri susitikimai malonioje aplinkoje.
2008–2013 metų Europos Komisijos programos bus sujungtos į vieną Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programą ( LLL- Life Long Learning).

Šioje programoje bus numatomos lėšos mobilumo projektams. Manoma, kad tokia programa ir tam skirtos lėšos padės įgyvendinti ne vienos mokyklos svajones.
Dalyvavimas eTwinning veikloje, patirtis rengiant ir vykdant projektus, bendravimas su kitomis šalimis ir kitų
šalių švietimo sistemų pažinimas padės sukurti tvirtą
pamatą LLL programai. Skiriant paramą pirmenybė bus
teikiama eTwinning programos dalyviams.
Iki programos pabaigos liko pusantrų metų, tad turime
laiko aktyviai veiklai, tolimesniam bendradarbiavimui su
partneriais.
Reikia dirbti pagal dabar galiojančias taisykles ir tinkamai išnaudoti mokykloms atsiveriančias tarptautinio
bendradarbiavimo galimybes, kurios padeda organizuoti
ugdymo procesą.

eTwinning programa skirta
sudaryti sąlygas dalyvauti švietimo
projektuose visiems jauniems
Europos piliečiams, švietimo
sistemos darbuotojams (mokytojams, mokyklų vadovams) bei jų
kolegoms iš Europos.
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Kodėl verta dalyvauti?
eTwinning programoje dalyvaujantys mokytojai jau įsitikino, kad tai ne tik papildomas darbas mokytojui, bet ir
galimybė bendraujant su partneriais iš kitų šalių patraukliai organizuoti veiklą ir integruoti ją į mokyklos ugdymo turinį. Organizuodami partnerystės veiklą mokytojai
sukaupia unikalią bendradarbiavimo patirtį, Europos
pilietiškumo ir kultūros tautų pažinimą paverčia interaktyviu mokymusi. Dalyvavimas šioje programoje skatina
mokytoją pasitempti, mokytis kalbų, tobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Mokinį dalyvauti programoje skatina noras turėti draugų užsienyje ir pažinti jų
šalį. Mokiniai, padedami mokytojo, ieško informacijos
pasirinkta tema, ją klasiﬁkuoja, verčia į užsienio kalbą
ir siunčia mokyklai partnerei. Informacinės technologijos tampa įprastine darbo priemone, efektyvinamas jų
naudojimas ugdymo procese. Dalyvavimas programoje
suartina mokytojus ir mokinius, mokytojas tampa tikru
mokinio patarėju ir pagalbininku.
Lietuvos moksleiviai, sėkmingai dalyvaujantys eTwinning projektuose, įvardijo štai tokią eTwinning programos naudą:
• Mokiniai tobulina komunikacinius, užsienio kalbų ir
IKT įgūdžius.

• Dalyvavimas projektuose skatina mokymosi motyvaciją, nes atliktus darbus stebi bei vertina jų bendraamžiai kitoje šalyje.
• Dalyviai susipažįsta su kitų šalių kultūromis tiesiogiai
bendraudami su savo bendraamžiais.
• Mokiniai susiranda daug naujų draugų užsienyje.
• Atsiveria didžiulė erdvė kūrybai ir fantazijai.
• Mokiniai kartu sprendžia iškilusias problemas.
Kokia nauda mokytojams, dalyvaujantiems eTwinning
projektuose? Programos naudą jie įvertino taip:
• Tiesioginis kontaktas su švietimo darbuotojais kitoje
Europos šalyje skatina mokytis užsienio kalbų bei tobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
• Susipažįstama su kitos šalies švietimo sistemomis,
darbo formomis ir kt.
• Dalinimasis patirtimi bei profesiniais įgūdžiais suteikia daugiau pasitikėjimo ir skatina ieškoti naujų, efektyvesnių darbo metodų.
O mokykla? Jai svarbu, kad:
• Ugdomi mokinių bendrieji gebėjimai.
• Integruojami mokomieji dalykai.
• Efektyviai naudojamos turimos informacinės technologijos.
• Vyksta Europos mokyklų bendradarbiavimas.

Mokiniai dalyvaudami eTwinning:
• Įgyja bendravimo užsienio kalba ir
informacinių įgūdžių.
• Suvokia savo tautinį identitetą.
• Suvokia Europą kaip multikultūrinę, demokratinę erdvę.
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eTwinning programos veikla 2005/2006 m.
KAS NUVEIKTA LIETUVOS NPT (Nacionalinė paramos tarnyba):
• Suregta 15 respublikinių ir apskričių seminarų konsultantams ir mokytojams (eTwinning programa,
projektų tipai, registravimas, IKT priemonės).
• Organizuojami tarptautiniai eTwinning seminarai
Lietuvos mokytojams (17 kelionių).
• Surengtas geriausios eTwinning mokyklos konkursas
(atrinkta 10 mokyklų).
• Rengiamos ir tikslinamos 2004-2005 metų programos
vykdymo ataskaitos.
• Rengimos 2006–2007 metų programos paraiškos.
• Sklaida:
– Programos viešinimas spaudoje ir internete:
– eTwinning leidinys,
– eTwinning svetainės
(www.etwinning.net; http://etwinning.ipc.lt),
– Forumai (http://etwinning.ipc.lt),
– Straipsniai ir komentarai el. žurnale
(http://ejournal.emokykla.lt/etwinning/),
– Daiktų su eTwinning simbolika platinimas (rašikliai,
puodeliai, medžiaga padalijimui).

Papildomas mokymas eTwinning konsultantams ir mokytojams:
• El. bendravimo priemonė – el. žurnalas (eJournal):
– eJournal vartotojo vadovas,
– eTwinning programai skirtas el. žurnalas.
• Europos e. mokymosi turinio mainų sistema (European Learning Resource Exchange):
– Sistemos paskirtis,
– Sistemos architektūra,
– Mokymosi objektų (MO) samprata ir tipai;
Lietuvos MO,
– MO metaduomenų standartas LOM,
MO aprašymas,
– Naudojimasis Europos portalo paieškos
priemonėmis; MO mainai,
– MO sukūrimas rengiant eTwinning projektus.
• eTwinning ryšys su kitomis ES edukacinėmis
programomis:
– Socrates,
– Leonardo da Vinci.

eTwinning programa siejama su
kitomis ES edukacinėmis
programomis – Socrates,
Leonardo da Vinci.
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Regioninių seminarų tikslai
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eLearning programos projektas eTwinning 2005 metais paliko pėdsakus daugelyje Lietuvos mokyklų.
Regioniniuose seminaruose buvo apžvelgti nuveikti darbai ir pasiekti rezultatai, aptarti 2006 metų veiklos planai.
Todėl seminarų tikslai artimai susiję su nuveiktų darbų
tęstinumu:
• ir toliau skatinti bei motyvuoti mokyklas dalyvauti
eTwinning programos veikloje;
• parodyti, kaip eTwinning projektai padeda įdiegti
Europos Sąjungos partnerystės idėjas bei IKT inovacijas švietime;
• įrodyti, kaip profesinis mokytojų tobulėjimas užtikrina tarpkultūrinę Europos dimensiją;
• supažindinti su eTwinning programos idėjomis, veiklų modeliais ir vykdomų projektų gerąja patirtimi;
• įtraukti į eTwinning projektinę veiklą kuo daugiau pedagogų, vyresniųjų klasių mokinių, bibliotekininkų,
mokyklos bendruomenės narių;
• pratybose mokyti naudotis eTwinning programos
tarptautiniu (www.etwinning.net) ir nacionaliniu
(http://etwinning.ipc.lt) tinklalapiais, t. y. kaip veikia
portalai, kaip reikia užsiregistruoti, kam reikalingas
eTwinning darbastalis, kokią informaciją gali pasiekti
užsiregistravusieji portale;
• paaiškinti kaip parengti eTwinning projektus.

Visuose apskričių seminaruose dalyvavo ir 2005 metų
eTwinning veiklos rezultatus apibendrino Švietimo informacinių technologijų centro metodininkės Violeta
Čiuplytė ir Aurelija Michailovaitė. Jos taip pat supažindino seminarų dalyvius su 2006 metų veiklos planais.
Pranešimus skaitė, dalinosi eTwinning projektinės veiklos patirtimi ir pratybas vedė apskričių
eTwinning programos konsultantai. Gerąja pedagogine
patirtimi mielai sutiko pasidalinti eTwinning tarptautinių
projektų dalyviai:
• Kėdainių rajono Šėtos vidurinės mokyklos projekto
koordinatorė Lina Petraškienė,
• Alytaus Jotvingių gimnazijos bibliotekos vedėja Onutė
Kizalienė,
• Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Asta Skeirienė, ﬁzikos mokytoja metodininkė Loreta Tarvydienė, IT mokytojas metodininkas
Edvardas Mažliokas,
• Tauragės apskrities mokytojai;
• Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių
ir anglų kalbos vyr. mokytoja Jovita Vaivadaitė;
• Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos mokytoja Olga
Chotian.
• eTwinning programoje dalyvaujančių mokyklų gausa
rodo, kad ši programa Lietuvos mokyklose vis labiau
įsitvirtina.

eTwinning mokytojai-konsultantai mokymo seminare
Informacinių technologijų centre (2006.04.13).

Kauno apskrities eTwinning programos mokymo
seminaro dalyviai.

Regioninių seminarų programos
Vilniaus apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
Tarpmokyklinio bendradarbiavimo galimybės, dalyvaujant eTwinning programoje.
Projektinio darbo patirtis Vilniaus apskrityje.
eTwinning portalas: naudojimasis portalo įrankiais.
Kauno apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
eTwinning projekto pristatymas: tikslai, uždaviniai, mokyklų motyvacija dalyvauti projekte, idėjos, modeliai, projektų rinkiniai.
eTwinning projektai Kauno apskrityje. Projektas
„Heroes“.
Naudojimasis eTwinning portalo įrankiais. Pratybos.
eTwinning ryšys su kitais ES projektais ir jų reikšmė edukaciniam procesui.
Panevėžio apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
Projektinio darbo patirtis Panevėžio apskrityje.
eTwinning portalas: naudojimasis portalo įrankiais.
Pratybos. Projekto idėjų aptarimas.
Akimirkos iš regioninio seminaro Tauragėje „Versmės“
gimnazijoje: konsultantė N. Vykertienė pristato
eTwinning veiklą.

Šiaulių apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
Registracija ir nuoseklus naudojimasis eTwinning portalu. eTwinning veiklos patirtis ir projektų pavyzdžiai.
Projektinės veiklos įrankiai: Photo Story, Windows Movie
Maker ir Producer for Power Point.
Pratybos. Darbas grupėse. Diskusija, seminaro apibendrinimas.
Tauragės apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
Dalyvavimo tarptautinėje eTwinning programoje patirtis.
eTwinning programos naujienos.
Tarpmokyklinio bendradarbiavimo galimybės, dalyvaujant eTwinning programoje.
Projektinio darbo patirtis Tauragės apskrityje.
eTwinning portalas: naudojimasis portalo įrankiais.

Seminaro „Edukacinių idėjų realizavimas, įgyvendinant
tarptautinius ir respublikinius projektus Šėtos vidurinėje
mokykloje. eTwinning, Europos struktūrinių fondų, Socrates ir kitų programų idėjų sklaida“ dalyviai.
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Regioninių seminarų programos
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Alytaus apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
eTwinning – naujos galimybės.
Alytaus apskrities mokyklų eTwinning projektai.
Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos patirtis.
Kaip parengti projektą. eTwinning projektas – startas į
kitus tarptautinius projektus.
Kaip užsiregistruoti eTwinning portale?
Pratybos.
Klaipėdos apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
Tarpmokyklinio bendradarbiavimo galimybės, dalyvaujant eTwinning programoje.
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir jų sąsajos su
eTwinning programa.
Dalyvavimo eTwinning programoje patirtis.
eTwinning portalas: naudojimasis portalo įrankiais.
Seminaras.
Klausimai, diskusijos, konkrečių projekto idėjų aptarimas. Seminaro apibendrinimas.

Telšių apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
Kas ir kaip gali dalyvauti eTwinning programoje.
eTwinning – puiki proga pradinių klasių mokytojams.
Registracija ir naudojimasis eTwinning portalu.
Pasidalinimas praktine patirtimi, prisijungimas prie
eTwinning portalo, susipažinimas su įrankiais ir galimybėmis.
Marijampolės apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai
Kas ir kaip gali dalyvauti eTwinning programoje.
eTwinning – puiki proga pradedantiems naujus projektus.
Naudojimasis eTwinning portalu.
Utenos apskritis
2005 metų eTwinning veiklos rezultatai bei 2006 metų
veiklos planai.
Tarptautinio seminaro patirtis.
eTwinning programos naujienos, portalo įrankiai, jų taikymo apžvalga.
Patirtis dalyvaujant tarptautinėse programose.
eTwinning programos portalo įrankių naudojimas.
Pratybos.

Regioninio seminaro Alytuje dalyvius daina
pasveikino Dzūkijos vidurinės mokyklos mokinės.

Alytaus apskrities eTwinning programos mokymo
seminaro dalyviai Alytaus Dzūkijos vidurinėje
mokykloje.

Regioninių seminarų dalyvių statistika
Apibendrinę regioninių eTwinning seminarų dalyvių registracijos anketas, padarėme išvadą, kad labiausiai susidomėję yra pradinio ugdymo, biologijos, anglų kalbos,
informacinių technologijų pedagogai. Džiugu, jog kasmet
auga bibliotekininkų, papildomo ugdymo pedagogų noras
įsijungti į eTwinning projektinę veiklą.
Per seminarus, bendraujant su mokytojais, išaiškėjo pagrindinė problema: mokytojai dalykininkai baiminasi,
jog projektinę veiklą sunku integruoti į mokymosi procesą, nes mokymosi krūviai yra labai dideli.
Bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi su kolegomis iš kitų šalių padeda spręsti krūvių mažinimo, vaikų

mokymosi motyvacijos problemas bei pratina mokytojus
ir mokinius vertinti savo pasiekimus, sukuria galimybes
veiksmingai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus.
eTwinning tinklalapyje (www.etwinning.net) yra pateikti
įvairūs bendradarbiavimo modeliai, tarpdalykinių temų
pavyzdžių bei idėjų rinkiniai, integracijos principai, kuriais remdamiesi įvairių dalykų pedagogai gali mokyti
vaikus. Vaikai įgytas žinias gali patikrinti praktiškai, o
gautus rezultatus apibendrinti ir aptarti kartu su bendraamžiais iš kitų šalių. Įrodyta, kad tai pati efektyviausia
mokymosi motyvacija!

1 pav. Diagrama: „Regioninių seminarų dalyviai“
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Regioninių seminarų dalyvių statistika
Kokia parama mokytojams būtų svarbi dalyvaujant
„eTwinning“ programoje?
Nacionalinė Paramos tarnyba (NPT) per regioninius seminarus aiškinasi, kokios pagalbos reikia eTwinning projekto dalyviams. Atlikus apklausą ir apibendrinus rezultatus matyti, kad labiausiai mokytojams trūksta vidinės
motyvacijos, laiko, mokyklos administracijos bei kolegų
pritarimo ir skatinimo ugdymo procese taikyti tarptautinę partnerystę. Pastebėta, kad eTwinning projekto dalyviai stokoja projektinės veiklos patirties, bendradarbiavimo su kolegomis įgūdžių. Darome išvadą, kad pedagogams projektinė veikla yra naujas dalykas, kuris moko
bendradarbiauti, skatina ieškoti efektyvių mokomųjų dalykų integracijos formų. eTwinning Nacionalinė Paramos
taryba ir mokytojai-konsultantai organizuoja eTwinning
mokymo bei praktinius edukacinių idėjų sklaidos seminarus.
Iniciatyvią ir įdomią projektinės veiklos patirtį sukaupusi Šėtos vidurinė mokykla. Jos direktorė A.Likšienė
konsultuoja ir organizuoja seminarus apie eTwinning,
Europos struktūrinių fondų, Socrates ir kitas programas.
Taip pat Vilniaus Filaretų pradinė mokykla (direktorė N.
Malinauskienė) kasmet organizuoja „Projektinių idėjų
mugę“, skirtą ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, popamokinei veiklai bei mokyklų bibliotekininkams. Per susitikimus mokytojai dalinasi gerąja patirtimi,
konsultuojasi, mokosi spręsti problemas, įveikti veiklos
organizavimo sunkumus.
Kita problema – nepakankamas užsienio kalbos mokėjimas, silpnos mokytojų IKT žinios. Pedagogai pripažįsta,
kad būtina mokytis visą gyvenimą. eTwinning veikla mokymąsi daro patrauklų, nes procesas orientuotas į sėkmę
ir į bičiulystę.
Apie mokinių ir pedagogų mokymosi galimybes galima paskaityti naujausioje publikacijoje „Mokymasis
su eTwinning“ (http://www.etwinning.net/ww/lt/pub/
etwinning/news/articles/new_book_on_etwinning.htm).
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Šioje devyniasdešimt šešių puslapių knygelėje publikuojami projektų rinkiniai, kuriuos sukūrė mokyklos iš visos
Europos. Projektų įvairovė plati – nuo paprastų iki sudėtingų, skirtų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikams, jauniausiems ir vyresniems mokiniams.
Šėtos vidurinės mokyklos direktorė A. Likšienė.

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos renginio „Projektinių
idėjų mugės“ seminaras.

Regioninių seminarų dalyvių statistika
Apklausoje pažymima, kad tarptautiniams projektams
trūksta būtinos materialinės bazės. 22 % apklaustųjų teigia, jog labai svarbi ﬁnansinė parama. Mokytojai pageidautų kabinetuose turėti daugiau kompiuterių, interneto
ryšį, bent vieną skaitmeninį fotoaparatą ir skaitytuvą,
spausdintuvą. Taip pat minima, kad dalyviai pageidauja
susitikimų, mokomųjų vizitų su mokyklomis dvynėmis.
2005/2006 m. m. organizuotas „Geriausios Lietuvos
eTwinning mokyklos“ konkursas. 10 geriausių konkurso
darbų autoriai apdovanoti skaitmeniniais fotoaparatais.
eTwinning programoje dalyvaujantys mokytojai turėjo
galimybę vykti į seminarus, kurie vyko Maltoje, Vienoje,
Prahoje ir Paryžiuje. Grupė iniciatyvių eTwinning dalyvių vyko į Austriją, Linco miestą, kur dalyvavo kasmetinėje konferencijoje. 1 % apklaustųjų teigia, kad negali
susirasti patikimų partnerių. 6 % bendradarbiaudami su
kitos šalies mokyklomis susiduria su sunkumais, kurie
iškyla dėl praktikos stokos. Mokytojai, kurie norėtų įsijungti į eTwinning projektinę veiklą, pageidauja aktyvesnės eTwinning mokytojų – konsultantų pagalbos.

Nacionalinė Paramos tarnyba siekia, kad regioniniai
eTwinning mokymo seminarai būtų naudingi ir jau
dalyvaujantiems, ir dar tik norintiems įsitraukti į projektinę veiklą. Norėdami išsiaiškinti, ko pageidauja
pedagogai, anketoje paklausėme, kokios informacijos
seminarų dalyviams dar trūksta (žr. 2 pav.). Didžioji
dalis įsitikinę, jog didžiausia pagalba – tai dalyvaujančiųjų patirties sklaida, konkrečių pavyzdžių aptarimas
bei analizė, projektinės veiklos proceso demonstracija, naudojant IKT. Taigi tikslingos atviros pamokos,
kuriose būtų rodoma integruota kūrybinė projektinė
veikla.
Pastebėta, jog ypač efektyvios individualios konsultacijos, pratybos mažose darbo grupėse. Nacionalinė
Paramos tarnyba planuoja organizuoti diferencijuotus
pedagogų mokymus ikimokyklinėse įstaigose, priešmokyklinėse klasėse, pradinėse mokyklose. Tikimasi, kad
tarptautinė, integruota į mokomuosius dalykus ugdomoji kūrybinė veikla taps neatsiejama mokomojo proceso dalimi nuo pat vaikystės.

2 pav. Diagrama: „Kokiomis temomis seminarų
dalyviams dar reikia informacijos? “
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Seminarų dalyvių IKT raštingumas
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Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarte (LR ŠMM
Ministro įsakymas 2001 m. gruodžio 21 d. Nr. 1694)
teigiama, kad pedagogas privalo turėti profesinius IKT
įgūdžius, kuriuos būtina pritaikyti ugdymo procese ir saviugdai. Kalbant apie informacinės visuomenės kūrimo
Europoje ir Lietuvoje perspektyvas ir problemas, nuolat
akcentuojama, kad būtent mokykloje reikia ugdyti pilnateisį informacinės visuomenės pilietį. Galime pasidžiaugti, kad informacinių technologijų taikymui ugdymo procese pastaraisiais metais skiriama vis daugiau dėmesio.
2004/2005 m.m. eTwinning seminaruose atliktose apklausose, 61 % pedagogų manė, kad jų IKT raštingumas
pakankamas (t. y. geras arba labai geras), o 2005/2006
m.m. eTwinning seminarų dalyvių apklausos rezultatai
parodė, kad savo IKT raštingumą įsivertino kaip pakankamą net 79 % (žr. 3 pav.).

2004/2005 m. m. net 28 % mokytojų nebuvo patenkinti kompiuterinio raštingumo įgūdžiais, o 11 % nurodė, kad nemoka dirbti kompiuteriu. 2005/2006
m. m. eTwinning seminarų dalyvių apklausos rodo,
jog 19 % mano, kad turi nepakankamus IKT įgūdžius ir tik 2 % nemoka ir nesinaudoja kompiuteriu
(žr. 3 pav.). Galime teigti, kad IKT diegimo švietime sėkmę lemia šie faktoriai:
• patrauklios tarptautinės partnerystės programos (žr.
4 pav.);
• pakankamas pedagogų kompiuterinis raštingumas;
• pedagogų asmeninė iniciatyva;
• kompiuterinės įrangos kiekvienoje mokykloje „kritinė masė“.

3 pav. Diagrama: „Dalyvių IKT raštingumo
įsivertinimas“.

4 pav. Diagrama „Ar dalyvavimas eTwinning
programoje padeda vystyti pedagoginį IKT
raštingumą?“

Regioninių seminarų dalyvių statistika

5 pav. Diagrama: „Ar planuojate dalyvauti
„eTwinning“ programoje?“

6 pav. Diagrama: „Ar norėtų būti „eTwinning“
programos propaguotoju regione?“

eTwinning programos lankstumas, prieinamumas, paprastumas, patrauklumas sudomina mokinius, mokytojus, įvairių sričių pedagogus, bibliotekininkus. Po regioninių mokomųjų seminarų paaiškėjo, kad 66% dalyvių
susidomi iškarto, 32 % dar galvoja ir tik 2 % nesusidomi
eTwinning projektine veikla (žr. 5 pav.).

3 % seminarų klausytojų norėtų būti eTwinning propaguotoju savo rajone (žr. 6 pav.). Neabejojama, kad eTwinning konsultantai – tai iniciatyvūs, aktyviai ieškantys patrauklių ugdymo ir mokymo metodų bei nuolat besimokantys mokytojai, kurie nori dalintis gerąja pedagogine
patirtimi.
Grupinis kūrybinis darbas „eTwinning klasė“, naudojant IKT.
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Kodėl verta dalyvauti?
Akimirkos iš eTwinning INFO dienos.

SEMINARŲ DALYVIŲ LŪKESČIAI
• Tikiuosi susirasti draugų užsienyje;
• Tikiuosi prisiversti bent jau pradėti rimčiau mokytis
anglų kalbos bei atkurti kitų kalbų įgūdžius;
• Tikiuosi paskatinti mokinius daugiau dėmesio skirti
kalbų mokymuisi;
• Tikiuosi sudominti savo veikla ir kitus kolegas;
• Tikiuosi gauti metodinės informacijos ir taip papildyti
metodinių žinių bagažą;
• Tikiuosi įgyti bendradarbiavimo ir dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties ir ją pritaikyti kituose
projektuose;
• Tikiuosi patobulinti ir kitus savo bei mokinių gebėjimus
ir įgūdžius;
• Tikiuosi padidinti mokinių dalyko mokymosi motyvaciją;
• Tikiuosi skatinti mokinių bendradarbiavimą.
SEMINARŲ DALYVIŲ MINTYS PO SEMINARŲ
• Įveikiau bendravimo kalbos barjerą ir ryžausi geriau
pasirodyti turėdama tik minimalias kalbos žinias;
• Išbandžiau jėgas analizuodama ir atrinkdama informaciją užsienio kalba;
• Įsijungiau į bendraminčių ratą, todėl galiu tiesiogiai
tartis su užsienio kolegomis ir perimti jų patirtį;
• Padidėjo mokinių dalyko mokymosi motyvacija bei ugdymo kokybė;
• Pagerėjo mokinių IT taikymo bei kalbiniai įgūdžiai;
• Prasiplėtė mokinių dalyko suvokimo sritis;
• Atsirado galimybė integruoti dalyko turinį ir užsienio
kalbų mokymą;
• Lygindami savo kultūrą su kitomis, mokiniai atrado
tikrąsias vertybes ir ėmė didžiuotis savo šalimi;
• Atsirado galimybė prisidėti prie mokinių savarankiškumo, atsakingumo ugdymo bei skatinti norą bendrauti ir
būti pilnateisiais ES piliečiais.
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Kvaliﬁkacijos tobulinimo seminarai
eTwinning sudaro puikias galimybes ne tik kurti bendrus
projektus, bet ir mokytojams dalyvauti Europoje vykstančiuose mokytojų kvaliﬁkacijos kėlimo seminaruose.
2005–2006 mokslo metais tarptautiniai seminarai vyko
Maltoje, Vienoje, Prahoje ir Paryžiuje. eTwinning kasmetinė konferencija vyko Austrijoje, Lince. Šiuose seminaruose tobulinosi ir grupė eTwinning dalyvių iš Lietuvos.
Per seminarus organizuojama partnerių paieška, diskutuojama apie naujus projektus, pasidalijama patirtimi,
kaip kokybiškai vykdyti projektą. eTwinning projektai jau
pasiekė kiekybinį lygį, tad dabar reikia jau gerinti projektų kokybę.
Tarptautinių projektų poveikis moksleiviams – ne tik ugdyti naujus įgūdžius ir kompetencijas, bet ir keisti jų mąstyseną, skatinti savarankiškumą. Norint tai pasiekti, reikia ir patiems mokytojams keistis, tobulėti. Dalyvavimas
ES eTwinning mokytojų tobulinimosi seminaruose tam
suteikia puikią galimybę:
• mokytojai įgyja žinių apie Europos švietimo sistemą;
• prasideda tarpkultūrinis bendravimas;
• vyksta naujų iniciatyvų, projektų įgyvendinimo sklaida.
Sugrįžus iš tokio seminaro, norisi daryti kažką naujo,
skatinti moksleivių tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir
mąstymą, rinkti informaciją ir patiems daryti išvadas.
Žinoma, geriausiai išeina tada, kai pats pedagogas tai patiria per eTwinning seminarus.
Pateikiame mokytojų, dalyvavusių tokiuose seminaruose, įspūdžius. Galbūt tai padrąsins ir Jus rašyti projektus, dalyvauti konkursuose dėl galimybės pasitobulinti.
Svarbiausia pasitikėti savo jėgomis ir gana dažnai lankytis http://etwinning.ipc.lt. Ten Jūs tikrai rasite informacijos apie būsimus seminarus ir galimybę juose dalyvauti.

eTwinning konferencijos, vykusios 2006 m. sausio
13–15 d. Austrijoje Linco mieste, akimirkos.
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Seminaras Vienoje (Austrija)
Seminarą organizavo Austrijos Socrates nacionalinė agentūra. Jame dalyvavo 70 mokytojų iš ES šalių ir eTwinning
centrinės agentūros atstovai iš Briuselio.
Organizatoriai įvairių dalykų mokytojus suskirstė į grupes pagal dėstomus dalykus. Idėja buvo labai puiki, nes
bendravimas užsimezgė jau pirmą vakarą.
Antra diena buvo skirta profesiniam tobulinimui.
Apsilankėme Vienos pradinėje mokykloje, kur buvome
supažindinti su joje vykdomu projektu – kaip dirbti su
asmeniniu kišeniniu kompiuteriu. Parodyta atvira pamoka, iš kurios buvo matyti, kaip puikiai pamokoje galima
naudoti kompiuterį.
Toliau darbas vyko vienoje iš Vienos gimnazijų, kur ir
įvyko oﬁcialus seminaro atidarymas. Seminaro dalyvius pasveikino Austrijos Socrates agentūros direktorius Wolfgang Eckel, Vienos miesto savivaldybės atstovė Katharin Cortolezis-Schlager ir eTwinning centrinės
agentūros atstovai Anne Gilleran ir Santi Scimeca. Jie
pabrėžė ES projektų svarbą tobulinant mokyklų darbą.
Šiuo metu eTwinning projektai yra plačiai vykdomi, siekiant pagerinti jų kokybę ir 2007 metais į veiklą įtraukti
35.000 mokyklų (kasdien eTwinning portale apsilanko
3200 lankytojų, kurie vidutiniškai čia praleidžia apie 4–5
minutes). Dirbome grupėmis, ieškojome naujų partnerių
eTwinning projektams, aptarėme idėjas, bandėme modeliuoti būsimą veiklą.
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Įregistravome naują partnerystę su Danijos mokykla ir
bandysime vykdyti projektą „Sharing hospitality“. Daug
gerų idėjų aptarėme su kolegomis iš Graikijos, Škotijos,
Austrijos. Labai smagu, kai vienoje vietoje susirenka tiek
daug norinčių bendradarbiauti ir turinčių daug idėjų.
Seminaras buvo labai naudingas, puikiai supratome, kad
tik integruojant ES projektus į mokomąją programą galima sudominti mokinius, paversti mokymą mokymusi,
pakelti mokyklos lygį. O man, kaip anglų kalbos mokytojai, eTwinning yra begalinė erdvė priartinti kalbą prie
tikrovės ir padaryti pamokas „gyvas“.
Konferencijos organizatoriai prie eTwinning
centrinės agentūros.

Tarp seminaro dalyvių ir Virginija Kanapinskienė.

Seminaras Edinburge (Didžioji Britanija)
72 užsienio kalbų mokytojai iš 21 Europos valstybės susirinko Škotijos sostinėje Edinburge į eTwinning programos mokytojų seminarą. Šio seminaro pagrindinis
tikslas – paskatinti mokytojus toliau vystyti eTwinning
projektus bei planuoti naujus, supažindinti su IT panaudojimo galimybėmis projektuose ir skatinti mokytojus
skleisti eTwinning patirtį savo šalyse.
Patirtimi dalinosi ir IT naujoves pristatė 9 lektoriai iš
įvairių valstybių.
Anne Gilleran savo kalboje atskleidė eTwinning mokyklų partnerystės programos tikslus, uždavinius, pabrėžė
programos svarbą besikeičiančioje dabartinėje mokykloje. Buvo įdomu sužinoti, kad vasario 23d. duomenimis
eTwinning portale yra užsiregistravusios 12658 Europos
mokyklos, iš jų 1238 sudarę partnerystę dalyvauja projektuose. Programos uždavinys – siekti, kad iki 2007 metų
eTwinning portale būtų užregistruotos 35 000 mokyklų.
Conor Galvin analizavo informacinių technologijų neišnaudojimo problemą mokyklose. IT radikaliai pakeitė visuomenę, kuri dabar netgi vadinama informacine,
ekonomine, žinių visuomene. Kiekviena valstybė nori
matyti savo žmones išsilavinusius ir visuomet pasirengusius permainoms ir iššūkiams. Kasmet vis daugiau pinigų
yra skiriama naujoms technologijoms įsigyti, tačiau dalis
technologijų naudojama retai arba iš viso nenaudojama.
Taigi lektorius pasiūlė keletą būdų, kaip eTwinning projektai galėtų paskatinti mokytojus ir mokinius išnaudoti
visas įmanomas IT galimybes, kad būtų pasiekti geriausi
rezultatai.
Richard Shotton savo kalboje pabrėžė, kad technologijos
niekada nepakeis tikro žmonių bendravimo. Tačiau taip
bendrauti mokiniai iš įvairių Europos valstybių gali tik
kelis kartus per metus. Tad kaip palaikyti draugystę, kaip
susirasti draugą neišvykus iš savo šalies? Žinoma, reikia
dalyvauti projektuose, kurie praplečia mokinių žinias,
gebėjimus ir, svarbiausia, suteikia dideles galimybes bendrauti.

Nuria De Salvador detaliai panagrinėjo eTwinning portalo siūlomus įrankius ir jų galimybes rengiant projektus.
Lektorė pateikė praktinių patarimų, kurie padės projektinės patirties neturintiems mokytojams. Ji pasiūlė įtraukti
į projektus kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių,
pradėti nuo paprastų projektų, o įgijus daugiau patirties
imtis sudėtingesnių.
Per konferenciją buvo suorganizuoti trys seminarai:
„Digital Video“ (skaitmeninių video ﬁlmų kūrimas),
„Podcasting“ (MP3 įrašų publikavimas internete) ir
„Wikis and Blogs“ (Vikipedijos puslapių ir interneto dienoraščių kūrimas). Konferencijos dalyviai galėjo dalyvauti dviejuose pasirinktuose seminaruose.
Skaitmeninių video ﬁlmų kūrimas
Seminarą „Skaitmeninių video ﬁlmų kūrimas“ vedė lektorius Emile Vassallo iš Maltos NPT. Seminaro dalyviai
buvo supažindinti su skaitmeninių video ﬁlmų kūrimu,
redagavimu ir publikavimu interneto svetainėse bei interneto dienoraščiuose (video blogs). Tai labai nesudėtinga technologija, kadangi labai lengva naudotis specialia
programine įranga Storyboard Pro ir Windows Movie
Maker, kurią pristatė Emile Vassallo.
Seminaro dalyviai pristato savo nacionalinius valgius
tarptautiniame vakarėlyje.
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Seminaras Edinburge (Didžioji Britanija)
Lektorius teigė, jog prieš pradedant kurti bet kokį video
ﬁlmą, svarbu gerai suplanuoti veiklą, pasiruošti siužetą
ir numatyti etapus. Tam geriausiai tinka Storyboard Pro
programa, kurią galima parsisiųsti iš
http://www.atomiclearning.com/storyboardpro.
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http://www.ﬂashkit.com/loops/. Redaguotą garso įrašą
Audacity programa konvertuojame į MP3 formato dokumentą. Vėliau garso įrašą galima publikuoti interneto
svetainėse ir dienoraščiuose.

MP3 įrašų publikavimas internete
Šį seminarą vedė lektoriai George Glass ir Ewan
Macintosh. Seminaro dalyviai buvo mokomi kurti garso
įrašus, juos redaguoti ir publikuoti interneto svetainėse ir
dienoraščiuose (blogs).
Lektorius pristatė Audacity programą, skirtą garso įrašams kurti bei redaguoti. Šią programą taip
pat galima nemokamai parsisiųsti iš http://audacity.sourceforge.net/. Norint, kad ši programa tinkamai veiktų ir būtų galima kurti MP3 garso įrašus,
taip pat reikia parsisiųsti programą Lame Encoder
http://www.free-codecs.com/download/Lame_Encoder.
htm. Pradinis garso įrašas kurimas naudojant mikrofoną, iPOD ar MP3 grotuvą. Vėliau jis redaguojamas Audacity programa: galima keisti garso įrašo trukmę, gerinti garso kokybę, sukurti garso foną.
Tam tinkamos muzikos įrašų galima parsisiųsti iš

Vikipedijos puslapių ir interneto dienoraščių kūrimas
Seminaro lektoriai Howard Ramsay and Baldev Singh
teigė, jog naudojimasis Vikipedijos puslapių bei interneto dienoraščių priemonėmis kasdien auga ir
populiarėja, nes naudotis šiomis priemonėmis labai paprasta. Įvairūs portalai siūlo kurti savo interneto dienoraščius. Lektoriai pristatė kai kuriuos iš jų:
www.blogger.com, http://spaces.msn.com/ ir kt. Interneto
dienoraštį taip pat galima kurti ir eTwinning programos
portale, tačiau norint tai daryti, reikia gauti sutikimą iš
Centrinės paramos tarnybos.
Lektoriai taip pat pristatė vieną populiariausių Vikipedijos
puslapių – www.wikipedia.org. Jie demonstravo būdus,
kaip kurti ir redaguoti naujus šio portalo puslapius, pridėti ar šalinti informaciją ir kt.
Vėliau kiekvienas seminaro dalyvis, galėjo susikurti savo
interneto dienoraštį ar susipažinti su Vikipedijos puslapių kūrimu.

Seminaro dalyviai klauso pranešimų.

Pratybos.

Tarptautinis seminaras Maltoje
Seminaro dalyviai prieš kelionę į mokyklą.

Lietuvos delegacija per seminaro atidarymą.

Pati gausiausia Maltos mokytojų delegacija.

2005 m. gruodžio 2–4 dienomis Maltoje vyko tarptautinis
eTwinning seminaras pradinių klasių mokytojams. Jame
dalyvavo apie 80 pedagogų iš įvairių Europos valstybių.
Seminare dalyviai populiariai ir įdomiai buvo supažindinami su projektais, atliktais pradinių klasių mokinių. Jie,
nors ir nelabai mokėdami užsienio kalbų ir informatiką,
padedami mokytojų, išmoko daug naujo, taip pat sužinojo apie kitų Europos šalių kultūrą, papročius ir susirado naujų draugų kitose valstybėse.
Vienas iš įdomiausių vykdytų projektų buvo Maltos
projektas, atliktas naudojant kompiuterinę programą
„Inspiration“. Ši programa padeda kurti koncepcijų
žemėlapius, tai yra mokymosi metu rodyti tarpdalykinius ryšius, naują informaciją susieti su jau turima ir
per eTwinning keistis su draugais. Vaikams šis projektas
buvo įdomus ir motyvuojantis. Pristatymo metu buvo
pabrėžta, kad visi, net ir mažiau gabūs mokiniai per šį
projektą geriau suvokė naują informaciją. Mokytojams
tikrinant individualius koncepcinius žemėlapius buvo
aiškiai matyti, kokių temų mokiniai nesuprato ir ką reikėtų pakartoti.
Didelė dalis mokytojų jau buvo užsiregistravę eTwinning
portale, tačiau buvo ir pirmą kartą girdinčių apie šią programą. Todėl mokytojams buvo aiškinami pagrindiniai
kriterijai, kurie padėtų apsispręsti, kodėl verta dalyvauti eTwinning programoje, kaip išsirinkti projekto temą,
kaip užregistruoti partnerystę, kaip išvengti dažniausiai
pasitaikančių klaidų, vykdant projektus. Labai didelis
dėmesys buvo kreipiamas naujoms pažintims užmegzti. Seminaro metu buvo užregistruota ne viena vaisinga
partnerystė.
Pirmąją seminaro dieną buvo pristatyta eTwinning programa, jos tikslai, darbo įrankiai. Maltos Nacionalinės
paramos tarnybos nariai kalbėjo apie eTwinning veiklą
Maltoje. Vėliau vyko darbas grupėse.
Dalyviai ne tik dirbo, bet ir turėjo galimybę apžiūrėti senovinį miestą Mdiną ir sostinę Valetą.
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Tarptautinis seminaras Paryžiuje (Prancūzija)
Gegužės 9–11 dienomis Prancūzijos sostinėje Paryžiuje
vyko tarptautinė prancūzų kalbos mokytojų konferencija-seminaras eTwinning projekto dalyviams, vykdantiems projektus ir dar neturintiems partnerių.
Norėtume priminti, kad eTwinning yra svarbiausioji
Europos Sąjungos programos eLearning paprogramė, kuri skatina Europos mokyklose naudotis informacinėmis
ir komunikacinėmis technologijomis (IKT). Prancūziškai
– TIC (technologies d’information et de communication). Mokytojai ir mokiniai naudodamiesi internetu
dirbda drauge, nepaisydami valstybių sienų. Jie bendradarbiauja, keičiasi informacija, rengia bendrus projektus,
dalijasi mokomąja medžiaga. eTwinning praplečia pedagogines galimybes, kuriomis gali pasinaudoti mokytojai
ir mokiniai.
Apie projektus, veiklą, pasiekimus ir sunkumus kalbėjo
jau patyrę eTwinning dalyviai. Nedidelėse darbo grupėse
buvo pristatyti patys įvairiausi projektai. Manome, kad
prancūzų kalbos mokytojams bus įdomu susipažinti su
projektu „Pédagogie de projet en pratique“. Pamėginkite
ir jūs. Tikrai skanu.
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Kitą dieną po iškilmingo atidarymo dalyviai išsiskirstė į
grupes. „Distancinių mainų organizavimo pedagogika“
– taip vadinosi I-oji grupė.
Visi konferencijos dalyviai buvo sužavėti organizatorių
sumanymu kuo greičiau visus supažindinti. Pirmąjį vakarą dalyvius pakvietė į Vincennes miške esančią kavinę.
Dalyviai patys gamino salotas ir kepsnius, virė sriubas,
mokėsi atpažinti vynus. Po to valgė, ką pagaminę, ir bendravo. Siūlome apsilankyti jų svetainėje. Apstu įvairiausių receptų. http://www.atelier-des-sens.com/

eTwinning veiklos gairės Lietuvoje
Lietuvos Nacionalinė Paramos Tarnyba (NPT) jau parengė kitų, 2007 metų, eTwinning programos veiklos planą.
Bus siekiama, kad Lietuvos mokyklos ir toliau aktyviai
dalyvautų programoje, bet pagrindinis dėmesys ateinančiais metais bus kreipiamas ne į naujų mokyklų registraciją programos portale, o į partnerių paiešką ir projektų
vykdymą bei pasidalijimą gerąja patirtimi.
Kaip ir ankstesniais metais, planuojami šie pagrindiniai
renginiai:
• nacionalinė eTwinning programos konferencija
Vilniuje, švietimo ir mokslo ministerijoje;
• seminarai eTwinning programos konsultantams, dirbantiems regionuose;
• 10 regioninių eTwinning seminarų visose apskrityse;
• nacionalinių eTwinning apdovanojimų organizavimas;
• eTwinning vadovo ir lankstinukų leidimas.
NPT kartu įsipareigoja stebėti Lietuvos mokyklų ir partnerysčių registraciją eTwinning portale bei šalinti netikrus arba klaidingus įrašus, sekti projektų vykdymą, konsultuoti programos dalyvius ir patarti jiems, kaip kokybiškai vykdyti projektą, kad jam būtų suteiktas eTwinning
kokybės ženklelis.

NPT sieks, kad informacija apie programos veiklą pasiektų visas šalies mokyklas. Praėjusiais metais buvo sukurta
nacionalinė eTwinning svetainė http://etwinning.ipc.lt,
kurioje skelbiamos naujienos ir svarbi informacija apie
eTwinning veiklą Lietuvoje bei publikuojami straipsniai,
pristatymai ir įspūdžiai iš įvairių renginių. Informacija
apie programos veiklą taip pat skelbiama portale www.
emokykla.lt. Ateinančiais metais ketinama tęsti pradėtą
veiklą ir plėtoti šiuos abu portalus. Taip pat numatoma
sukurti nacionalinę eTwinning mokymosi objektų ir išteklių mainų sistemą.
Informacija apie programos veiklą bei pasiektus rezultatus bus skelbiama ir šalies bei regioninėje spaudoje, įvairiose švietimo interneto svetainėse. Programos veikla bus
pristatoma nacionaliniuose švietimo renginiuose, konferencijose ir seminaruose. Taip pat numatoma organizuoti susitikimus su atstovais iš švietimo skyrių, mokytojų
asociacijų, profesinių organizacijų, mokytojų rengimo ir
kitų institucijų bei informuoti juos apie programą ir jos
veiklą šalyje.
Taigi kitais metais tikimasi dar aktyvesnio Lietuvos mokyklų dalyvavimo programoje ir naujų projektų.

Tarptautinių mokymų skyriaus vedėjas Eugenijus Kurilovas kartu su mokytojomis-konsultantėmis.

Tarptautinių mokymų skyriaus metodininkės ir eTwinning
koordinatorės Violeta Čiuplytė ir Aurelija Michailovaitė.
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Alytaus apskritis
Mokykla

Projekto
pavadinimas

Alytaus Dzūkijos
vidurinė mokykla
http://www.dzukija.
alytus.lm.lt

Europa, švietimas,
mokyklos

Alytaus Jotvingių
gimnazija
http://www.jotvingiai.
alytus.lm.lt

Alytaus Panemunės
vidurinė mokykla
http://www.panemune.
alytus.lm.lt

Mokytojas (-a) Trukmė

16–18

Stiprių ryšių tarp Europos mokyklų
užmezgimas, reguliarus pasikeitimas
nuomonėmis, įvairiais klausimais, vizitais.

Trijų šalių istorijos: Ona Kizalienė
Belgija, Prancūzija
ir Lietuva

m.m.

12–15

Siekti skatinti tiesioginį autentišką bendravimą tarp mokinių ir mokytojų iš trijų skirtingų šalių ir skirtingų socialinių ekonominių
sluoksnių. Projekto temos susijusios su socialiniais ir kultūriniais skirtumais bei panašumais Europos šalyse, tai muzika, sportas,
sveikata, maistas, aplinka ir švietimas.
Projekto veikla taip pat siekiama skatinti
Europos pilietiškumą ir vertybes.

Mūsų Europos
draugai: italai ir
lietuviai

2 m.*

15–19

Projektas siekia išmokyti pažinti, lyginti ir
suvokti skirtingą partnerių aplinką, tradicijas,
gyvenimo būdą.

Kitos kultūros
priėmimas ir
suvokimas

m.m.

14–16

Atskirti kitą Europos šalį ir kultūrą.

3 mėn.

14–16

Mokiniai stebi orą ir registruoja saulėtas,
debesuotas ir lietingas dienas. Analizuoja orą
ir saulę skirtingose šalyse. Daro išvadas apie
saulės poveikį žmonių charakteriui.

2 m.*

12–14

Norime pažinti šalį partnerę.

m.m.

13–17

Susipažinimas su partnerių regionu:
prezentacijos, video, plakatai, brošiūros.

Stasė
Nedzinskienė

Susirašinėjimas:
mūsų šalis – mūsų
kultūra
Varėnos „Ryto“ vidurinė
mokykla
http://www.rytas.
mokslo.info

Lietuva Lenkijos
akimis, Lenkija
Lietuvos akimis

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Projekto aprašas

2 m.*

Saulė mano šalyje

Vilija
Sušinskienė

Amžius

Edita
Taraškevičiūtė

Kauno apskritis
Mokykla
Kauno r. Karmėlavos
Balio Buračo vidurinė
mokykla
www.buraco.kaunas.
lm.lt

Projekto
pavadinimas
Ähnlichkeiten und
Unterschiede in
unseren
Europäischen
Ländern.

Mokytojas (-a) Trukmė Amžius
V. Kanapinskienė

Projekto aprašas

m. m.

14–19

Pasikeitimas klausimynais ekologine tema
su Austrijos mokykla, medžiagos
apibendrinimas.

Ar pakankamai
rūpiniesi savo
gamta?

m. m.

15–17

Legendos, Simbolika:
Italijoje ir Lietuvoje.

Kumštis

6 mėn.

15–18

Kultūrų skirtumai ir ypatumai su Vengrija
ir Vokietija. Sportas – visus vienijanti tema.
Kumštis yra projekto simbolis – tai jaunojo
žmogaus kūrybiškumas, tolerancija,
entuziazmas.

Ciekawe miejsca
najbliÅŧszej okolicy

O. Lugailienė

3 mėn.

9–12

Mokiniai mokosi pažinti savo regiono
gražiausias vietoves, keičiasi informacija su
partneriais.

Nicht nur Sprache

R. Kuktienė

m. m.

15–19

Dvi mokyklos bendradarbiauja, siekiama
išanalizuoti pasirinktas temas ir apsikeisti
rezultatais. Mokantis Europos kalbų galima
susipažinti su kitų šalių jaunimu, jų šalies
kultūra, madomis, sportu, palyginti mokyklų gyvenimą.

Europos patarlės

R. Kuprienė

m. m.

14–18

Suteikti galimybę pasinaudoti IKT,
susipažinti su įvairiomis bendravimo
galimybėmis. Projektas su Portugalija.

Kauno Jėzuitų gimnazija Tautinės šventės –
http://www.jezuitai.
istorinis pagrindimas
kaunas.lm.lt
ir reikšmė šiandien

R. Varsackytė

1 mėn.

16–17

Istorija ir tradicijos, anglų kalbos tobulinimas.

Kauno mechanikos
mokykla
http://www.kamemo.
lm.lt

Renaldas
Baranauskas

2 m. *

15–20

Naujų technologijų mokymas, IKT metodika.

2 m. *

15–21

Projektas vykdomas su Suomijos mokykla,
bus parengta mokomoji kompiuterinė priemonė „OBD in the car“: bendradarbiavimas, patyrimas ir apsikeitimas informacija.

„Aušros“ gimnazija
http://www.ausra.
kaunas.lm.lt

Partnerystė

Kompiuterinės
mokomosios
priemonės „OBD in
the car“ kūrimas

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Kauno apskritis
Mokykla
Kauno Nemuno
vidurinė mokykla
http://www.nemunas.
kaunas.lm.lt

Projekto
pavadinimas
Mokyklinė
matematika

Mokytojas (-a)
Audronė
Razaitė

Matematika ir
Europinės istorijos

Projekto aprašas

m.m.

11–15

Tikslas – susipažinti su matematikos programomis. Numatyta, kad abiejų šalių mokiniai
suras Europos pastatų, atspindinčių matematines ﬁgūras ir šia informacija pasikeis.

m.m.

14–16

Mokiniai sugalvoja, užrašo ir publikuoja
„istorijas problemas“, susijusias su savo šalies
matematikos išradimais.

Kauno prekybos ir
verslo mokykla
http://pilis.kpvm.lt

Jaunimo gyvenimo
stilius mano ir tavo
šalyje

Danguolė
Olbutienė

6 mėn.

16–18

Jaunimas sudaro anketas apie savo gyvenimo
stilių: laisvalaikį, pramogas ir t. t. Lyginamas
Austrijos ir Lietuvos jaunimo laisvalaikis,
pramogos.

Kauno Viktoro
Kuprevičiaus vidurinė
mokykla
http://www.kuprevicius.
kaunas.lm.lt

Photo CD

Jūratė Butkienė

6 mėn.

15–18

Kuriamas savo rajono nuotraukų albumas.
Nuotraukų temos: miestai, aplinka, istorija,
kultūra, sportas, mokymas, prekyba ir kt.

Kauno r. Kačerginės
pagrindinė mokykla

Litﬁn

Daiva
Rimkuvienė

m.m.

9–14

Lietuviai ir suomiai geriau pažįsta vieni kitus, susirašinėja. Tobulina kalbos žinias.

Kauno Kolegijos
Kėdainių Jonušo
Radvilos studijų centras

Ways of Internet
Teaching

Albertas
Juodeika

2 m. *

18–21

Šis projektas skirtas mokyti suaugusiųjų grupes naudotis internetu, el. paštu ir kitomis
IKT priemonėmis atliekant kalsės ir namų
darbus.

Kauno Veršvų vidurinė
mokykla
http://www.versvos.
kaunas.lm.lt

Tebūnie atstumas
tarp mūsų bus
mažesnis „Let´s
shorten the distance
between us“

6 mėn.

15–16

Mokiniai nori daugiau sužinoti apie
kaimynus, pradėti draugystės ryšius su
partnerių mokyklomis. Bus lyginami
skirtingų šalių gyvenimo stiliai, kartų
pažiūrų skirtumai – tėvų ir vaikų
problemos.

Kauno Vilijampolės
vidurinė mokykla
http://www.vilijampole.
kaunas.lm.lt

Regionų tradicijos ir Regina
kultūra
Lesevičienė

m.m.

12–16

Susipažinti su tradicijomis Lenkijoje ir
Lietuvoje.

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Trukmė Amžius

Kauno apskritis
Mokykla
Kazlų Rūdos pagrindinė
mokykla „Elma“

Projekto
pavadinimas
Lieblingslieder

Mokytojas (-a)
Daiva
Šalkevičienė

Bücher, die wir
lesen

Trukmė

Amžius

Projekto aprašas

m.m.

13–16

Tai projektas apie vaikų mėgstamiausias
dainas, kurias mokiniai pristato mokyklai
partnerei. Visos dainos yra verčiamos į
vokiečių kalbą.

m.m.

13–19

Mokiniai atlieka apklausą apie kitų mokyklos
mokinių perskaitytas knygas. Pažindami partnerių šalies literatūrą, jie gilina ne tik lietuvių,
bet ir užsienio literatūros žinias, kartu skatina
savo draugus skaityti.

Jonavos m. Justino
Vareikio
pagrindinė mokykla
http://www.jonava.lt/
mokyklos/jvareikio

Malta-Lietuva:
kokie mes panašūs, kokie mes
skirtingi

Laima
Vidauskienė

m.m.

13–16

Naudodamiesi visomis IKT galimybėmis,
mokiniai mokyklai partnerei pasakoja apie
save, savo šeimą, mokyklą, šalį ir jos kultūrą.
Susirašinėdami tobulina kalbos žinias.

Raseinių r. Ariogalos
vidurinė mokykla

Europas Brücke

Ramunė
Kurpavičienė

m.m.

12–16

Projektas vykdomas su Lenkija: norime
pažinti savo kaimynus, pasikeisti informacija
apie mūsų mokyklas, gimtąsias vietas ir šalis.

Prienų Ąžuolo
pagrindinė mokykla
http://www.azuolas.
prienai.lm.lt

Mūsų kaimynai

Adelė
Berezovskaja

3 mėn.

13–14

Mokiniai kalbės apie savo draugus, laisvalaikį,
dienotvarkę, aplinką, problemas. Lygindami
gyvenimo būdus, stengsis įžvelgti, kuo jie panašūs ir skirtingi.

m.m.

14–18

Mokiniai sužinos apie juos supančią aplinką,
jos turtingumą ir trapumą. Lygindami skirtingas klimatines sąlygas, mokiniai nuspręs,
kokią įtaką jos daro kasdieniam gyvenimui.
Dalyvaudami projekte įgaus supratimą apie
atsakomybę ir gyvenimo stilių.

Living our
environment

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Kauno apskritis
Mokykla
Prienų Žiburio
gimnazija
http://ziburys.prienai.
lm.lt

Projekto
pavadinimas
Euroﬁlmų gamyba

Mokytojas (-a)
Irma
Sneiderienė

Let’s meet in English

Amžius

Projekto aprašas

6 m. *

15–16

Mokinių darbas bus susijęs su kinu.
Tikslas – sudaryti vadovėlį su patarimais, kaip sukurti ﬁlmą. Projekto pabaigoje vyks ﬁlmų konkursas, mokiniai
ir mokytojai balsuos ir išrinks geriausią.
Nugalėtojui bus skiriamas prizas.

1 mėn.

15–16

Mokiniai atlieka apklausą apie kitų mokyklos mokinių perskaitytas knygas.
Pažindami partnerių šalies literatūrą, jie
gilina ne tik lietuvių, bet ir užsienio literatūros žinias, kartu skatina savo draugus
skaityti.

Prienų r. Jiezno
gimnazija
http://jiezno.prienai.
mit.lt

Europos Sąjungos
šalių legendos

Laima
Arbačiauskienė

m.m.

15–18

ES narių legendų projektas. Kiekviena
šalis partnerė pasirenka legendą, ją pristato savo, anglų ir prancūzų kalbomis.
Mokytojai kartu su mokiniais pasirinktą
legendą iliustruoja ir sukuria interneto
svetainę.

Prienų Revuonos
vidurinė
mokykla
http://www.revuona.
prienai.lm.lt

National
Characteristic
features in Arts and
student life

Rasa
Alaburdienė

2 m. *

14–18

Kiekvienoje šalyje yra menininkų, kurie
kitose šalyse nežinomi. Mokiniai savo
partneriams pristato ir apibūdina kelis
pasirinktus menininkus.

Prienų r. Skriaudžių
pagrindinė mokykla

Regionų tradicijos ir
kultūra

Regina
Lesevičienė

m. m.

12–16

Bendraujama elektroniniu paštu: sudaromi klausimynai apie savo šalį, aprašomos
atostogos, pagaminamos kalėdinės dovanėlės. Tobulinamos anglų kalbos žinios,
mokomasi
portugalų kalbos.

Kuo mes skirtingi ir
panašūs Europoje

Aušrinė
Juozaitienė

6 mėn.

14–16

Bendraujama elektroniniu paštu, sudaromi klausimynai ir t.t

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Trukmė

Kauno apskritis
Mokykla

Projekto
pavadinimas

Šėtos vidurinė Mūsų pirmasis
mokykla
susitikimas
www.seta.lm.lt

Mokytojas (-a) Trukmė
Sandra
Kilinskytė

Kur mes gyvename?

Amžius

Projekto aprašas

3 mėn.

12–14

Paaugliai prisistato, papasakoja apie savo
mokyklą ir aplinką, kurioje gyvena. Diskutuoja su
Čekijos mokykla.

m. m.

14–15

Mokiniai apsikeičia informacija apie
gyvenamąją vietovę su Čekijos
moksleiviais.

Mūsų nacionaliniai
herojai

Lina
Petraškienė

m. m.

17–18

Mokiniai pasirenka istorines ir šių laikų
asmenybes, renka apie juos faktus.

Nevėžio upė

Irena
Ragožienė

6 mėn.

17–18

Mokymo patirties paplitimas, idėjos ir maži atradimai už Lietuvos ribų. Tuo pačiu metu siekiama išmokti kitų šalių mokymo idėjų ir situacijų.

1 mėn.

16–17

Abi mokyklos sukurs projektus, kurie atskleis, kokią
įtaką turėjo istorinis, kultūrinis ir politinis veiksniai
jų nacionalinėms šventėms susiformuoti. Partnerių iš
Čekijos CD jau gavome.

National holidays in Lina
our countries
Petraškienė

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.

eTwinning konsultantė Kauno apskrityje — Virginija
Kanapinskienė.

eTwinning konsultantė Klaipėdos apskrityje — Danguolė
Olbutienė.
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Klaipėdos apskritis
Mokykla
Palangos Šventosios
pagrindinė mokykla

Amžius

Projekto aprašas

m. m.

15–16

Mokiniai, gyvenantys prie Adrijos jūros, lygins savo gyvenimą su studentų, gyvenančių
prie Baltijos jūros gyvenimu ir tirs, kokią
įtaką mokiniams ir jų gyvenimui daro abiejų
šalių gamta.

Kretingos M.Daujoto
Culture in a Box
vid. m-kla
project
www.mdaujoto.kretinga.
lm.lt

Raimonda
Marijošienė

m. m.

11–15

Kelių klasių mokiniai kurs Lietuvos ir Velso
prezentaciją „MS PowerPoint“ programa.
Darbas vyks per Kaldikoto (Caldicot) anglų
departamentą, bet gali vystytis ir plačiau.

Endriejavo vidurinė
mokykla

Photo-CD

Mindaugas
Razma

2 m.*

15–18

eTvinning projekto prezentacija su skaitmeninemis nuotraukomis apie Lietuvos gamtą.
Turime 200-250 nuotraukų kompaktinį diską
su Lietuvos vaizdais.

IT projektas –
vertimų knyga

Mindaugas
Razma

2 m.*

8–18

Naudojant IT, pasidalinti informacija ir įgauti
patirties. Vertimas, piešimas, tekstų kūrimas.

Kultūra dėžutėje

Audra
Kaklienė

2 m.*

12–16

Dirbdami grupėse mokiniai „dėžutėse“ paruošia prezentacijas apie savo šalių kultūrą.
Taip su šalimi partnere keičiamasi informacija
ir patirtimi.

Vandens išteklių
lyginimas ir
studijavimas

3 mėn.

15–18

Keičiamasi duomenimis su angliškai kalbančiais užsienio mokiniais. Stengiamasi daugiau
sužinoti ir ištirti partnerių šalių vandens užterštumą. Duomenys lyginami.

I totalitarismi:
i diritti negati

3 mėn.

16–18

Totalitarizmo ir demokratijos vystymosi
tyrimas. Ši tema aktuali visai Europai.
Žmogaus teisių ir pakantumo problemos
partnerių šalyse.

East Meets South

6 mėn.

12–16

Projektas nagrinėja liaudiškus mitus ir
legendas. Moksleiviai keičiasi informacija apie
moksleivių žargoną ir sudarinėja žodyną.

Studentų meno
galerija

2 m.*

15–21

Mokiniai kurs vaizdinę medžiagą apie savo
aplinką (fotograﬁjas, video, piešinius), siųs
vieni kitiems ir lygins. Diskutuos apie savo
būsimą profesinę karjerą.

IT taikymas ﬁzikos Virginija
pamokose
Birenienė

2 m.*

14–18

Mokiniai „PowerPoint“ programa kuria prezentacijas ﬁzikos pamokoms, siunčia vieni
kitiems, lygina mokomąją medžiagą ir naudoja ją savo pamokose.

Klaipėdos Simono
Dacho vidurinė
mokykla
http://sdachas.lm.lt

sEa-twinning

Mokytojas (-a) Trukmė
Ingrida
Giškenienė

Baltijos vidurinė
mokykla
www.baltija.ku.lt

30

Projekto
pavadinimas

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.

Marijampolės apskritis
Mokykla

Projekto
pavadinimas

Mokytojas (-a) Trukmė

Šakių Aukuro
pagrindinė mokykla

Kalbame apie
mokyklas

Margarita
Liukaitienė

Kybartų pagrindinė
mokykla

Įprastos ir skirtingos Arvydas
mūsų šalies tradicijos Judickas
ir papročiai

Amžius

Projekto aprašas

m.m.

10–13

Šio projekto pagrindinė veikla – mokinių
ir mokytojų pokalbiai apie savo mokyklas.
Projekto tinklalapyje (www.talkschool.org)
sukurtos pokalbių priemonės leidžia
moksleiviams ir mokytojams tapti šio
tinklalapio vartotojais ir bendrauti
tarpusavyje. Mokytojai gali kontroliuoti
mokinių veiklą.

m.m.

6–12

Mokiniai ir jų mokytojai ieškos ir rinks
informaciją apie papročius ir tradicijas jų
šalyse. Kad galėtų apsikeisti surinkta
informacija su eTwinning partneriais,
mokiniai išvers ją į anglų kalbą. Informaciją
stengsis pateikti įvairiais būdais, tokiais kaip
sveikinimo atvirukai, dailė,
multimedia, projektai, piešiniai, nuotraukos,
CD, tradiciniai regioniniai suvenyrai ir
albumai. Programa bus pritaikyta mokinių
žinių lygiui ir įgūdžiams.

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.

Švietimo informacinių technologijų centro 2006 m.
gegužės 3 d. Marijampolės profesinio rengimo centre
organizuoto „Marijampolės apskrities eTwinning
programos mokymo seminaro“ fragmentai.

Kazlų Rūdos „Elmos“ pagrindinės mokyklos vokiečių
kalbos mokytoja Daiva Šalkevičienė skaito pranešimą
„eTwinning – puiki proga pradedantiems naujus
projektus“.
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Panevėžio apskritis
Mokykla

Projekto
pavadinimas

Amžius

Projekto aprašas

Pandėlio gimnazija
http://pandeliomokykla.
rokiskyje.com

Užsienio kalbos

Larisa
Tichanova

2 m.*

12

Mokinių kalbinių įgūdžių gerinimas,
skatinimas mokytis užsienio kalbų,
susipažinimas su kitų šalių ir religijų kultūra
bei tradicijomis, modernių technologijų
naudojimo įgūdžių gerinimas.

Juodupės gimnazija

Retieji mūsų šalių
paukščiai

Loreta
Michailovienė

m.m.

12–14

Projekte palyginamos retų paukščių rūšys
dvejose šalyse – Čekijoje ir Lietuvoje, jų
gyvenimo ciklas, nuotraukos ir t. t. Taip pat
retųjų paukščių bus ieškoma tautiniuose
pasakojimuose, pajuokavimuose. Projekto
rezultatai bus pristatyti abiejose mokyklose
čekų, anglų ir lietuvių kalbomis.

Panevėžio prekybos ir
Turizmas mūsų
paslaugų verslo mokykla regionuose
http://www.pppvm.lt

Lilijana
Kuprienė

6 mėn.

16–18

Projekte apibūdinami mūsų ir mokyklos
partnerės gyvenamieji regionai, juos esantys
paminklai. Pateikiama šiuose regionuose gyvenančių žmonių charakteristika, jų vertybių
sistema tam, kad galėtume pamatyti Europos
vieningumą jos įvairovėje.

Ramygalos gimnazija
Paauglys – jaunahttp://
sis europietis
ramygalosmokykla.w3.lt

Birutė
Tamokaitienė

6 mėn.

13–16

Mokiniai pateiks statistinio paauglio portretą, bandys ieškoti skirtumų ir panašumų.
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas parodyti,
koks matematikos vaidmuo paauglių pasaulio
pažinimo procesui. Projekte bus naudojamos
naujausios IKT technologijos.

Šaltinėlio mokykladarželis

Elena
Mockuvienė

m.m.

14–18

Mokiniai įkurs virtualų muziejų, kuriame
galės dalintis unikaliu, projekte dalyvaujančių
mokyklų šalių kultūriniu paveldu. Šis
virtualus muziejus susidės iš keleto puslapių,
tokių kaip: liaudies žaidimai, dainos,
tradiciniai patiekalai, vestuvių tradicijos,
šventės ir t.t

Kultūros Muziejus

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Mokytojas (-a) Trukmė

Šiaulių apskritis
Mokykla
Bubių pagrindinė
mokykla
http://bubiai.siauliai.
mok.lt

Projekto
pavadinimas
Nupiešk savo
miestą

Kuršėnų Pavenčių
Švietimas
vidurinė mokykla
Europoje
http://pavenciai.mok.lt

Mokytojas (-a)

Trukmė

Amžius

Projekto aprašas

Rasa
Bublauskaitė

2 m.*

9–11

Projekto idėja – suteikti mokiniams galimybę
geriau susipažinti su mokyklos gyvenimu ir
ugdymo sistemomis partnerių šalyse, visų
pirma Italijoje ir Lietuvoje, o paskui ir kitose
Europos šalyse. Tai bus pasiekta dalyvaujant
bendruomenės veikloje. Informacijos
rinkimas, jos paieška internete ir apsikeitimas
su partneriais. Taip pat bus rengiamos videokonferencijos.

Staselė
Riškienė

2 m.*

14–16

Šio projekto idėja – gilinti mokinių žinias
apie švietimą bei mokyklinį gyvenimą kitose Europos šalyse. Pagal sukurtą šabloną
mokiniai ruošia pristatymus pirmiausia apie
švietimą savo šalyse, vėliau kitose Europos
šalyse. Siekiame ugdyti mokinių gebėjimus
bendrauti su pašnekovu, dalyvauti pokalbyje
ir suprasti tiesiogiai sakomą kalbą, pasikeisti
informacija; kalbėti auditorijai, pildyti anketas, skaityti ir ieškoti reikiamos informacijos.

2 m.*

8–16

Tai Socrates Comenius 1.1 projektas,
eTwinning padeda mokykloms bendradarbiauti, naudojantis programos portalu. Mūsų
mokiniai keičiasi informacija apie aplinką,
kurioje gyvena. Pradeda nuo savo kambario,
namų, mokyklos. Svarbiausia idėja - parodyti,
kad mūsų visų bendri namai yra Europa ir
kad mes turime rūpintis ja lygiai taip, kaip rūpinamės savo namais. Mes sukūrėme projekto
svetainę http://ole.mok.lt, kurioje ir aprašyta
mokinių gyvenamoji aplinka.

m.m.

11–15

Projekto dalyviai kuria elektroninį žurnalą
įvairiomis temomis ir kalbomis.
Pasikonsultavę su projekto vadovais, temas
paskelbia patys mokiniai. Vėliau jie rašo
straipsnius žurnalui, dalyvauja forumuose ir
pokalbiuose, aptaria bendras idėjas bei
problemas.

Aplinka, kurioje
gyvenu – vakar,
šiandien, rytoj

Europos bruožai

Sigita
Dukavičienė

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.

33

Šiaulių apskritis
Mokykla

Projekto
pavadinimas

Trukmė

Amžius

Projekto aprašas

Joniškio Mato
Slančiausko gimnazija
http://mslanciauskog.
w3.lt

Draugaujame

Laima
Kurauskienė

m.m.

10–12

Mokiniai iš Maltos ir Lietuvos keičiasi
elektroniniais laiškais ir stengiasi geriau
vienas kitą pažinti bei susipažinti su kitos
šalies kultūra.

Šiaulių „Juventos“
pagrindinė mokykla
http://siauliai.mok.lt/
juventa

Mokykla – tai ne
vien tik pamokos

Aurelija
Dirginčienė

m.m.

6–13

Pristatyti partneriams popamokinę veiklą, kurti interneto dienoraštį, kartu dirbti
TwinSpace erdvėje.

Jaunojo Europiečio
kalendorius

Dainora
Šepulė

m.m.

6–12

Mes norime suprasti, kuo skiriasi ir kuo
panaši skirtingų šalių kultūra, tradicijos,
gamta, kasdienė veikla. Ketiname išleisti
spausdintą ir elektroninę kalendoriaus versijas, kuriose būtų publikuojami anksčiau
minėti dalykai.

Gasčiūnų pagrindinė
mokykla

Papročiai, tradicijos Vilma
ir šiandieninis gyve- Kubilienė
nimas mūsų šalyse

m.m.

16

Keičiamasi informacija apie šalies tradicijas
ir papročius; kalbama angliškai, naudojamasi IKT.

Kelmės „Kražantės“
pagrindinė mokykla

Pažinkime draugus,
bendraudami ir
gilindami žinias

Ilona
Sėjenienė

m.m.

7–12

Mokiniai bendrauja keisdamiesi elektroniniais laiškais ir informacija įvairiomis temomis. Pristato šalį, miestelį, mokyklą, lygina
kultūras.

Kuršėnų Daugėlių
vidurinė mokykla
http://daugeliuvid.
tinklapis.lt

Pažinkime
bendraamžių
gyvenimą kitoje
šalyje

Danutė
Stulgienė

m.m.

14–15

Mes keičiamės informacija apie kasdieninę
veiklą, pomėgius ir šventes. Galutinis projekto rezultatas – projekto svetainė apie
mokyklą partnerę.

Romas Senkus

2 m.*

5–19

Bendrausime virtualiai, susipažinsime su
EU šalių kalbomis, kultūromis, valstybėmis,
gaminsime modelius, užmegsime draugiškus ryšius, surengsime bendrą regatą.

2 m.*

9–12

Mokiniai angliškai aprašinės savo šalių
kultūrines tradicijas, apibūdins savo miesto
proﬁlį.

Šiaulių Rėkyvos
Marina Svečko
pagrindinė mokykla
http://www.rekyvospm.
com
Šaltinėlio mokykladarželis

Nupiešk savo miestą Elena
Mockuvienė

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Mokytojas (-a)

Tauragės apskritis
Mokykla
Tauragės Tarailių
pagrindinė mokykla

Projekto
pavadinimas

Mokytojas (-a)

Trukmė

Amžius

Projekto aprašas

Mažų miestų žmonių Nomeda
gyvenimai
Vykertienė

m.m.

12–13

Su kaimyninėmis ES šalimis pasidalinsime
idėjomis ir mintimis apie moksleivių ir jų
tėvų gyvenimo būdą. Bandysime surasti panašumų ir skirtumų tarp Lenkijos ir Lietuvos.
Lyginsime tas veiklos sritis, kurios domina
mokinius.

Mūsų miestų
legendos

2005–
2007
m.m.

10–13

Surasime ir aprašysime dviejų bendraujančių
miestų ir jų įžymių vietų istorijas bei
legendas. Sukursime interneto puslapį.

Nomeda
Vykertienė

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.

Švietimo informacinių technologijų centro 2006 m.
gegužės 4 d. Tauragės „Versmės“ gimnazijoje organizuoto
„Tauragės apskrities eTwinning programos mokymo
seminaro“ akimirka.

Mokytojai diskutavo apie tarpmokyklinio bendradarbiavimo galimybes, dalyvaujant eTwinning programoje,
dalinosi Tauragės apskrities projektinio darbo patirtimi.

35

Telšių apskritis
Mokykla
Kapėnų pagrindinė
mokykla

Projekto
pavadinimas

Mokytojas (-a)

Trukmė

Amžius

Projekto aprašas

Mokinių draugystė Vijola
ir mokymo metodų Liachavienė
mainai

m.m.

10–15

Bendraujama internetu, mokiniai rašo ir
atsako. Anglų kalbos mokytojas bando gauti
kuo daugiau informacijos apie mokyklas
kaimynes, jų mokymo ir mokymosi metodiką.

Dramos diena

m.m.

12–15

Mūsų ir lenkų mokykloje organizuojamos
„Dramos dienos“. Pristatydami savo projektą, keičiamės nuotraukomis ir kita informacija, susijusia su projektu.

Plungės akademiko
Piešiame Europą
Adolfo Jučio pagrindinė
mokykla

Aldutė
Kazlauskienė

2 m.*

8–15

Piešiame Europą – tai ką visi žino.

Žadvainių pagrindinė
mokykla
http://www.zpm.ku.lt

Genovaitė
Jonušienė

3 m.*

10–13

Pasikeitimas elektroninio pašto adresais:
Lenkija – Lietuva.

Sveiki! Kas naujo?

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.

Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje organizuoto
Telšių apskrities eTwinning programos mokymo seminaro
akimirkos.
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Seminaro dalyviai dalinosi projektinio darbo patirtimi,
mokėsi prisijungti prie eTwinning portalo.

Utenos apskritis
Mokykla

Projekto
pavadinimas

Mokytojas (-a)

Trukmė

Amžius

Projekto aprašas

Alantos vidurinė
mokykla

Mano diena –
Tavo diena

Dalia Skebienė

2 m.*

6–10

Mokiniai keičiasi informacija apie tai, ką
veikia per dieną (el. paštas, pokalbiai ir kt.
priemonės).

Visagino
T. Goloskokovos
užsienio kalbų mokykla

Mokinių gimtųjų
miestų vadovai savo
bendraamžiams

Tatjana
Goloskokova

m.m.

15–19

Mokiniai kuria gimtųjų miestų vadovus savo
bendraamžiams. Šio projekto dalyviai – vienos klasės mokiniai. Projektas apima
užsienio, gimtosios kalbos ir informacinių
technologijų mokomuosius dalykus. Kai
vadovai bus sukurti, mokiniai jais apsikeis
ir išvers iš anglų kalbos į savo gimtąją kalbą.
Tęsim šį projektą bendradarbiaudami su
kitomis Europos mokyklomis ir išsiversime
savo vadovus į kiek tik įmanoma Europos
kalbų.

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.

2006 m. eTwinning seminaro, skirto Utenos apskrities ir
Švenčionėlių rajono švietimo darbuotojams, organizatorės
ir lektorės – Lietuvos NPT atstovės –
Aurelija Michailovaitė ir Violeta Čiuplytė bei konsultantės
Jolanta Klipčiuvienė ir Giedrė Sudniutė.

Pratyboms su eTwinning priemonėmis ruošiasi lektorė
Giedrė Sudniutė (eTwinning projekto konsultantė Utenos
apskričiai). Šalia – seminaro dalyvis – Utenos Dauniškio
gimnazijos anglų k. mokytojas Ramūnas Musteikis.
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Vilniaus apskritis
Mokykla
Šalčininkų Jano
Sniadeckio gimnazija
http://www.sniadeckio.
salcininkai.lm.lt

Projekto
pavadinimas
Architektūros
stiliai Vilniaus ir
Čenstochovos
sakraliniuose
pastatuose

Mokytojas (-a) Trukmė
Jovita
Boguševič

Švietimas Europoje

Projekto aprašas

6 mėn.

15–18

Projekto tikslas – sukurti ir realizuoti
didaktinio takelio scenarijų, kuris suteiks
mūsų mokyklų mokiniams galimybę pagilinti kultūrines pažintines žinias apie
Čenstochovą ir Vilnių.

m.m.

10–17

Projektas „Sveika, Europos Sąjunga“ – pratybų sąsiuvinis apie švietimą Europoje.

Trakų r. Lentvario
Motiejaus Šimelionio
vidurinė mokykla

Nacionalinės šventės (National Days)

Skirma
Pabedinskaitė

2 m. *

16–18

Mes ketiname vykdyti projektą apie kiekvienos šalies nacionalines šventes (kaip švenčiamos, ką reiškia kiekvienam iš mūsų).

Vilniaus r. Rudaminos
F.Ruščico vidurinė
mokykla
http://www.ruscico.
vilniausr.lm.lt

Regiono meninė
kūryba – regiono
kultūros atspindys

Žaneta
Jankovska,
Helena Strela

2 m. *

13–17

Šio projekto tikslas – papildyti mokinių žinias apie regionų švietimą. Mokiniai galės
pažinti savo ir partnerio krašto regionus,
skirti daugiau dėmesio regionų kultūrų ypatybėms.

Šalčininkų r. Poškonių
pagrindinė mokykla

Mūsų regionų
Lilija Savickaja
liaudies tradicijos ir
papročiai

6 mėn.

12–16

Mūsų regionai turi nuostabias šaknis, todėl
vertėtų palyginti, ar mūsų regionų kultūra,
papročiai ir tradicijos išliko tokie pat kaip
prieš amžių ar keletą šimtmečių.

Švenčionių r.
Švenčionėlių pagrindinė
mokykla
http://spm.svencioneliai.
mit.lt/

Pažinkime vieni
kitus

m.m.

11–13

Kultūrinis projektas (Kultūra „dėžutėje“).

3 mėn.

11–13

Dalykinis projektas – matematika /
informatika.

Vilniaus r. Medininkų
vidurinė mokykla

Lietuva ir Lenkija – Mark Mazailo
tradicijos ir religija

m.m.

13–18

Projektas numato keistis informacija apie
senąsias ir dabartines tradicijas, papročius.
Papasakosime apie abiejų kraštų globėjus.
Iš surinktų nuotraukų ir tekstų mokiniai ruoš
pateiktis.

Teresa Kazimir
Rudajai

Matematika aplink
mus

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Amžius

Vilniaus apskritis
Mokykla

Trukmė

Amžius

Projekto aprašas

Kristi Dudley

m.m.

9–12

Mokiniai iš Estijos Killi gimnazijos ir Lietuvos mokysis pažinti šalies partnerės kultūrą ir
papročius. Projekto metu rašydami trumpus
pasakojimus ir piešdami piešinius mokiniai
pristatys perskaitytas knygas. Jie taip pat kurs
pasakojimus apie savo kasdieninį gyvenimą,
mokyklą, drabužius, maistą, pomėgius ir
šventes. Sukaupus visą medžiagą, bus sukurta
projekto svetainė ir video pristatymas.

Vilniaus Prano Mašioto Mes
pradinė mokykla

Rasa Gruodytė

6 mėn.

16–18

Mes ketiname vykdyti projektą apie kiekvienos šalies nacionalines šventes (kaip švenčiamos, ką reiškia kiekvienam iš mūsų).

Vilniaus Šolom
Aleichemo vidurinė
mokykla
http://www.jewishschool.lt

Vidurio ir Rytų
Europos žydų
istorija ir kultūra

Teresa
Segalienė

6 mėn.

15–18

Projekto metu mokiniai, padedami mokytojų,
rinks ir apibendrins informaciją apie žydų
istoriją ir kultūrą savo regiono teritorijoje.
Surinkę ir apibendrinę informaciją, mokiniai
savo mokyklose skaitys mokslinius pranešimus ir pagal turimą informaciją kartu su
mokykla parnere sukurs interneto svetainę
apie žydų istoriją ir kultūrą Vidurio ir Rytų
Europoje.

Šalčininkų r. Baltosios
Liubliniec (lubliVokės Elizos Ožeškovos niac)
vidurinė mokykla

Darek
Narkievič

2 m.*

9–13

Pradinių klasių mokiniai keičiasi informacija
apie įžymias vietas, papročius.

Vilniaus Jeruzalės
vidurinė mokykla

Pasivaikščiojimas
po Europą

Regina
Danovska

2 m.*

17–19

Mokiniai iš Lenkijos ruošia pateiktį – jie parodys kelią nuo Lubačevo iki Vilniaus per įdomias, bet mažai žinomas vietoves. Mokiniai
iš Lietuvos – kelią atgal. Ieškoma įdomių paminklų ir vietų, kurias verta aplankyti.

Trakų r. Senųjų Trakų
pagrindinė mokykla

Sveikas gyvenimo Alina Kulesz
būdas – smagus
žaidimas

3 mėn.

10–13

Dviejų kraštų mokiniai programa „Power
Point“ sukurs pateiktį „Sveikas gyvenimo
būdas – smagus žaidimas“. Vykdydami šį
projektą, mokiniai galės dalyvauti įvairioje
veikloje, kurios tikslas yra sveikos gyvensenos
propagavimas. Galutinis rezultatas – bendra
mokyklų partnerių projekto prezentacija, kurią paruoš mokiniai, pasikeitę nuotraukomis,
aprašymais ir įspūdžiais.

Tarptautinė Amerikos
mokykla
http://www.aisv.lt

Projekto
pavadinimas
Knygos ir gyvenimas

Mokytojas (-a)

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Vilniaus apskritis
Mokykla

Projekto
pavadinimas

Trukmė

Amžius

Projekto aprašas

Šalčininkų r.
Kalesninkų
Liudviko Narbuto
vidurinė mokykla

Mūsų kasdieninė
duona – duonos
kepimo istorija ir
tradicijos

Juliana
Vinskievič

6 mėn.

7–12

Projektas yra tarpdalykinis, jo dalyviai gilinsis į istoriją, lenkų kalbą ir regiono švietimą.
Projekto idėja kilo įvertinus istorijos svarbą, o
jo pagrindinis tikslas yra skatinti laikytis tradicijų. Sieksime, kad mokiniai suprastų duonos reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime.

Šalčininkų r.
Dieveniškių „Ryto“
vidurinė mokykla

Mano mokykla

Ilona Šedienė

6 mėn.

10–12

10–12 metų mokiniai pristato savo mokyklas
partneriams kitoje šalyje. Jie pateikia
pristatymus apie mokyklos pastatą,
mokomuosius dalykus, mokytojus ir kitus
žmones, kurie dirba mokykloje. Jie ruošia
tekstinį „Word“ dokumentą su nuotraukomis,
kuris bus nusiųstas projekto partneriamas.

Šalčininkų r.
Dieveniškių vidurinė mokykla

Užkeiktų pilių
istorija

Gražina
Gedroit

6 mėn.

7–13

Užmegę kontaktus su vietine ir regionine
aplinka, susipažįstame su istorijos ypatumais. Ruošiame pateiktis apie vietas, kuriose
vyko pratybos. Mokytojai elektroniniu paštu
organizuoja mokinių pokalbius internete.
Dalijamės įspūdžiais apie pratybas, keičiamės
veiklos planais ir pateiktimis. Projekto rezultatas – interneto laikraštis.

Vilniaus Lazdynų
vidurinė mokykla

Kalbų įvairovė
Renata
partnerių mokykloje: Sokolovska
kokiomis kalbomis
kalbama, kokių kalbų
mokomasi.

6 mėn.

14–15

Kiekvienoje mokykloje vienos klasės mokiniai, kurių amžius 15 metų, atlieka tyrimą
apie kalbų įvairovę savo mokykloje: kokiomis kalbomis kalba mokiniai ir kokių kalbų
galima mokytis. Projekto veikla suskirstyta
į keturis etapus. Pirmiausia bus pristatomos
šalys, miestai, švietimo sistemos, mokyklos
ir projekto dalyviai. Vėliau kursime tyrimo
klausimynus. Atlikę apklausą, rezultatus pristatysime vieni kitiems, naudodami tekstinius
aprašymus ir diagramas. Galiausiai ketiname
pristatyti projekto rezultatus mokyklos bendruomenei (pvz. paroda).

Pastaba: m.m. – mokslo metus, * – ar daugiau.
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Mokytojas (-a)

Vienas iš geriausių projektų Europoje
Projekto pavadinimas: Europa, mokymas, mokykla,
Europos sąmonės gynimas
Projekto partneriai Lietuvoje:
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla
Tvirtovės g. 7, Alytus
Tel. Faksas: 8 315 75610
el. paštas: Vilija21@hotmail.com
el. svetainė: http://www.dzukija.alytus.lm.lt

Projekto aprašymas:
Pagrindinis projekto tikslas yra padėti pokalbių partneriams išlaikyti pastovius ryšius ir pasiūlyti įvairius bendravimo būdus: el. paštas, video, forumas, tiesioginės
diskusijos (chat), galimybė tiesiogiai skaityti įvairią literatūrą ir t.t. Svarbiausiu įvykiu galima laikyti kasmetinę
video konferenciją, padedančią apibendrinti metų bendravimą.

Projekto partneriai užsienyje:
Sevro licėjaus Filosofų klubas, Prancūzija
el. paštas: contact@coin-philo.net
el. svetainė: http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/

Rezultatai:
• Pagerėjo mokinių kalbiniai ir bendravimo įgūdžiai.
• Mokiniai ir mokytojai daugiau sužinojo apie kitų
Europos šalių mokymą, auklėjimą, kultūrą.
• Projektas apdovanotas I-a vieta pedagoginių inovacijų grupėje.
• Pateikta paraiška Socrates Comenius 1 (kartu su visais
partneriais).
• Balandžio mėnesį dvi mokinės vyko į nugalėtojų stovyklą Lanzerote saloje.
• Projekto partneriai buvo pakviesti atstovauti savo šalių Italijoje Racione ir Modene miestuose, kur vyko
Europos šventė.
• Mokiniai susirašinėja ir bendrauja el. paštu.

Koordinatoriai Lietuvoje:
Dir. pavaduotoja Vilija Sušinskienė
Prancūzų k. mok. ekspertė Marija Bagdanavičienė
Informatikos mok. metodininkė Ramunė Kazlauskienė
Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2005/2006 m.m.
Kalbos: Prancūzų kalba
Amžius: 10–13 metų mokiniai
Sritis: Prancūzų kalba ir Informacinės technologijos

Teigiamas poveikis bendruomenei:
Projekte dalyvaujančių mokyklų susitikimas Ricione 2006 m. Bendruomenės nariai tiesiogiai pajuto, kokią naudą teikia
efektyviai naudojamos informacinės ir komunikacinės
technologijos bendraujant ir individualiai, ir kolektyve.
Kita:
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diﬀ/adler.htm,
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/info_pro.club.lhisto.php

eTwinning programa skirta
visiems jauniems Europos piliečiams!
Dalyvauk ir tu!
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Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Mokyklinė matematika
Projekto partneriai Lietuvoje:
Kauno „Nemuno“ vidurinė mokykla
A. ir J.Gravrogkų g. 9, LT-51453 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 353 286 Faksas: +370 37 454 419
el. paštas: nemun@nemunas.kaunas.lm.lt
el. svetainė: http://www.nemunas.kaunas.lm.lt
Projekto partneriai užsienyje:
College Martin Luther King Liﬀre
50 avenue Franciois Mitterrand BP 108 Liﬀre, Prancūzija
Tel.: 029 923 5555 Faksas: 029 923 5554
el. paštas: veline.ernst@ac-rennes.fr
el. svetainė: http://matoumatheux.info
Koordinatoriai Lietuvoje:
Matematikos mokytoja ekspertė Audronė Razaitė
el. paštas: audrraz@yahoo.com
Koordinatoriai užsienyje:
Prancūzijos mokytoja Anne Ruhlmann
el. paštas: anne.ruhlmann@ac-rennes.fr
Trukmė: 2005/2007 m.m.
Kalbos: Anglų, prancūzų ir lietuvių kalbos
Amžius: 11–15 amžiaus moksleiviams
Sritis: Matematika ir Informacinės technologijos

Rutulys
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Projekto aprašymas: Bendradarbiavimas su Prancūzijos
koledžu prasidėjo panaudojus eTwinning portalo įrankius. Buvo suburtos abiejų šalių komandos, jos pasiruošė vykdymo planą, kuriame nurodė, kad informaciją keisis iš anksto sutartu laiku per eTwinning portalą. Tikslas
buvo susipažinti su matematikos programomis, skirtoms
11–15 amžiaus moksleiviams. Vėliau buvo numatyta, kad
abiejų šalių mokiniai suras Europos pastatų, atspindinčių
matematines ﬁgūras ir šia informacija pasikeis.
Rezultatai:
• Išverstos į anglų kalbą 11–15 metų mokinių matematikos programos ir jų sprendimai. Įvyko matematikos
programų, skirtų 11–15 metų mokiniams, mainai su
Prancūzijos komanda.
• „Liﬀre“ surado Europos pastatų, atspindinčių matematines ﬁgūras, ir atsiuntė į Lietuvą. Mokiniai iš
Kauno surado pastatų, atspindinčių matematines ﬁgūras, ir nusiuntė į Prancūziją.
Nauda mokyklos bendruomenei:
Paskatino mokyklos bendruomenę aktyviau įsijungti į
projekto veiklą.
Kita: daugiau informacijos apie projektą skaitykite internete adresu http://matoumatheux.info/accueilniveaux/
accueilFrance.htm

Prizmė

Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Etwinning klasės gyvavimas
Projekto partneriai Lietuvoje:
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla
Filaretų g. 43, LT-01211 Vilnius, Lietuva
Tel. Faksas: + 370 5 215 4963
Projekto partneriai užsienyje:
Ecole primaire de Villers-Perwin
Rue de l’Escaille 16210 Les Bons Villers, Belgique
Tel. Faksas: 071 85 15 75
el. paštas: ecolelbv@hotmail.com
el. svetainė: http://www.villers-perwin.be
Koordinatoriai Lietuvoje:
Pradinių klasių mokytoja-metodininkė
Egidija Kisieliūtė
el. paštas: egidija@takas.lt
Koordinatoriai užsienyje:
Prancūzijos mokytojas Bernard Verhaeghe
el. paštas: bernard@villers-perwin.be

Rezultatai:
• Vaikų prisistatymas raštu, iliustruotas fotograﬁjomis,
piešiniais, rankdarbiais ir pan.
• Sukurta tradicinė istorija (prancūzų ir lietuvių kalbomis), iliustruota vaikų pieštais paveikslėliais.
• Sukurta bendra pasaka (viena klasė pradeda, kita pabaigia) prancūzų kalba.
• Mokyklos kasdienis gyvenimas, šventės, geroji patirtis skleidžiama projekto tinklalapyje.
• Garso aparatūra ir vaizdo įrašais pristatytas muzikinis
folkloras.
Nauda mokyklos bendruomenei:
Moksleivių tėvai ir kita mokyklos bendruomenė ne tik
informuojama apie tarptautinę mokyklinę veiklą, bendrus kūrybinius procesus, bet ir gali pasisakyti projekto
tinklalapyje.
Filaretų pradinės mokyklos mokiniai.

Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2005/2007 m.m.
Kalbos: Prancūzų kalba
Amžius: 6–10 metų mokiniai
Sritis: Pradinis ugdymas
Projekto aprašymas:
Kiekviena mokykla sukuria keletą puslapių prancūzų
kalba, kuriuose pristato:
• savo mokyklą,
• kai kuriuos pasirinktus savo šalies folkloro aspektus
(kostiumą, muziką ir t.t.),
• visa medžiaga skelbiama projekto tinklalapyje.
Kita: daugiau informacijos interneto adresu
http://www.wmaker.net/CRPBW/framitie/index.php?
action=article&id_article=406685
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Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Informacinių technologijų naudojimas ﬁzikos pamokose
Projekto partneriai Lietuvoje:
Klaipėdos Simono Dacho vidurinė mokykla
Kuršių a. 2/3, LT-92127, Klaipėda
Tel. Faksas: 8 464 10955
el. paštas: miride@gmail.com
el. svetainė: www.sdachas.lm.lt
Projekto partneriai užsienyje:
Jelgavas 1. ģimnāzija Pri`mary Education,
Secondary Education Meiju ceļš 9
Jelgava LV 3007 Latvia
Tel.: +37145390 Faksas: +3713020907
el. paštas: 1gimnazija@jelgava.lv
el. svetainė: www.1gim.jelgava.lv
Koordinatoriai Lietuvoje:
Fizikos mokytoja metodininkė,
vokiečių k., vyr. mokytoja, Virginija Birenienė
el. paštas: miride@gmail.com
Koordinatoriai užsienyje:
Fizikos mokytojas Andrejs Salzirnis

Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2006/2007 m.m.
Kalbos: Vokiečių kalbos
Amžius: 13–18 metų mokiniai
Sritis: Vokiečių kalba, ﬁzika ir Informacinės technologijos
Projekto aprašymas:
Abiejų mokyklų moksleiviai kuria pateiktis, kurios yra
naudojamos ﬁzikos pamokose aiškinant naują temą arba
kartojant išmoktą medžiagą. Moksleiviai gali naudoti visas programas, su kuriomis moka dirbti, ieškoti medžiagos internete, tačiau medžiaga turi būti glaudžiai susijusi su ﬁzikos ugdymo programa. Savo sukurtas pateiktis
abiejų šalių moksleiviai siunčia vieni kitiems, lygina, aptaria ir taip pat gali naudoti ﬁzikos pamokose.
Rezultatai:
Fizikos pamokoms atrinkta ir elektroniniu paštu į Jelgavą
nusiųsta 15 pateikčių, o iš Jelgavos gautos 5 pateiktys.
Simono Dacho vidurinėje mokykloje vestos 5 pamokos,
naudojant moksleivių sukurtas pateiktis.
• Jelgavos 1-oje gimnazijoje vestos 3 pamokos.
• Palyginome medžiagos pateikimo metodiką.
Nauda mokyklos bendruomenei:
• Padidėjo ﬁzikos mokymosi motyvacija bei ugdymo
kokybė, naudojantis ICT (PowerPoint ir interneto paieškos programos).
• Pagerėjo moksleivių kalbiniai (vokiečių k.) įgūdžiai.
Kita:
Daugiau informacijos skaitykite projekto puslapyje:
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=
en&ca=sdachas
Jelgovos 1-osios gimnazijos mokiniai su mokytoju.
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Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Mano mokykla
Projekto partneriai Lietuvoje:
Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla
Geranionų g.34, Dieveniškės LT 17139,
Šalčininkų rajonas
Tel. Faksas: +370 380 54440
el. paštas: dievenryto@gmail.com
Projekto partneriai užsienyje:
Gesamtschule Niederzier Merzenich
Schulstr.7 Merzenich 52399 Germany
el. paštas: smoellercgn@gmx.de
Koordinatoriai Lietuvoje:
Pradinių klasių vyr. mokytoja
ir anglų kalbos mokytoja Ilona Šedienė
el. paštas: ilona.shediene@gmail.com
Koordinatoriai užsienyje:
Anglų kalbos mokytojas Stefan Moller
el. paštas: smoellercgn@gmx.de
Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2005/2007 m.m.
Kalbos: Anglų kalba
Amžius: 10–13 metų mokiniai
Sritis: Anglų kalba ir Informacinės technologijos

Rezultatai:
• Jaunesnieji moksleiviai pasinaudodami mokytojo
parama, kartais ir įsikišimu, sutelkė anglų kalbos ir
informatikos žinias tam, kad paruoštų informatyvią
medžiagą apie savo mokyklą.
• Dvyniai iš „Gesamtschule Niederzier Merzenich“ surengia abiejų mokyklų projektinės medžiagos parodą
savo mokykloje.
• „Ryto“ 6–11 klasių mokiniai lankosi abiejose interneto svetainėse pamokų ar popamokinės veiklos metu.
Nauda mokyklos bendruomenei:
Projektas paskatino mokinius domėtis kitos mokyklos
gyvenimu, bendrauti kita kalba – užduoti klausimus, pasipasakoti; vykdant projektą naudotis IKT.
Kita:
Daugiau informacijos skaitykite projekto puslapyje
http://blog.eun.org/rytas

Projekte dalyvaujantys mokiniai kartu su mokytoja
Ilona Šediene.

Projekto aprašymas:
Mokiniai pristatė savo mokyklą partneriams iš Vokietijos
tema „Mano mokykla“: supažindino su mokyklos pastatu ir aplinka, mokykloje dėstomais dalykais ir popamokine veikla, mokytojais ir personalu, paruošė „Word“
dokumentą su tekstu ir nuotraukomis. Pasinaudoję
eTwinning portalo teikiamomis paslaugomis, medžiagą
publikavo interneto puslapyje, kurį gali redaguoti abi
mokyklos.
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Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas:
Mano mažoji tėvynė, krašto kultūra ir tradicijos
Projekto partneriai Lietuvoje:
Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla
Seredžiaus g. 4, LT-47182, Kaunas
Tel. Faksas: +370 363 279
el. paštas: vilijampolesvm@vilijampole.kaunas.lm.lt
el. svetainė: www.vilijampole.kaunas.lm.lt
Projekto partneriai užsienyje:
Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie
ul. Partyzantów 13 28-136 Poland
Tel. Faksas: 041/3771437
el. paštas: nowykorczyn@op.pl
el. svetainė: www.nowykorczyn.pl
Koordinatoriai Lietuvoje:
Geograﬁjos vyr. mokytoja Regina Lesevičienė
el. paštas: regina5607@takas.lt
Koordinatoriai užsienyje:
Mokytoja Barbara Witkoš
el. paštas: pirek0@vp.pl

Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2005/2006 m.m.
Kalbos: anglų kalba
Amžius: 12–17 metų mokiniai
Sritis: Gamtos mokslai ir informacinės technologijos
Projekto aprašymas:
Projektas pradėtas 2005 m. rugsėjo mėn. ir vyko dviem
etapais: I etape mokyklos dvynės pristatė projektą mokyklų bendruomenėms, sudarė organizacines grupes ir
veiksmų planą. Šiame etape buvo renkama medžiaga apie
savo krašto kultūrą ir tradicijas, vyko konkursai, parodos
ir inscenizacijos. II etape rinkta medžiaga apie kaimyninę
šalį.
Rezultatai:
• Mokiniai plačiau susipažino su Lietuvos ir Lenkijos
kultūra ir tradicijomis.
• Buvo apsikeista informacija apie mokyklas, surinkta
medžiaga ir nuotraukomis.
• Projekte surinktą medžiagą ir paruoštus darbus pateikčių kūrimo programa bus galima naudoti įvairių
dalykų pamokose kaip vaizdines priemones.
Nauda mokyklos bendruomenei:
Mokiniai gilino savo kompiuterinio raštingumo ir anglų
kalbos žinias, lavino komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Mokiniai ir mokytojai turėjo apie ką kalbėti ir neformalioje aplinkoje.
Pakilo mokinių mokymosi motyvacija, mokiniai tapo atsakingesni ir iniciatyvesni, kūrybiškesni.
Papildoma informacija:
http://www.vilijampole.kaunas.lm.lt/
(nuo 2006.09.01)
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Kauno Vilijampolės vid. m-klos projekto grupė.

Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Saulė mano šalyje
Projekto partneriai Lietuvoje:
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla
A.Jonyno g. 10, Alytus
Tel. Faksas: 8 315 75722
el. paštas: nest@panemune.alytus.lm.lt
el. svetainė: http://www.dzukija.alytus.lm.lt
Projekto partneriai užsienyje:
Sackville School Lewes
Road East Grinstead RH19 3TY United Kingdom
Tel.: 44 1342 410140 Faksas: 44 1342 315544
el. paštas: secretary@sackville.w-sussex.sch.uk
el. svetainė: http://www.sackville.w-sussex.sch.uk/
Základní škola T.G.Masaryka
Husova 445 Podbořany 44101 Ústecký kraj (U)
Czech Republic
Tel. faksas: 415214022
el. paštas: skola@zs-tgm.podborany.cz
el. svetainė: www.zs-tgm.podborany.cz
Koordinatoriai Lietuvoje:
Fizikos mokytoja ekspertė Stasė Nedzinskienė
Koordinatoriai užsienyje:
Mokytojas Nicholas Falk
el. paštas: nfalk@wsgﬂ.org.uk
Užsienio kalbų mokytoja Miroslava Stropnická
el. paštas: stropnak@seznam.cz

Projekto aprašymas: Bendradarbiaujama tema „Saulė
mano šalyje“. Ji pasirinkta pagal 7-tos klasės ﬁzikos mokymo temą „Saulė ir žmogaus charakteris“. Iš pradžių ši
tema buvo aptarta su septintokais, po to siuntėme pasiūlymus įvairių šalių mokytojams. Projekte sutiko dalyvauti D.Britanijos ir Čekijos mokytojai, su kuriais buvo
sudaryta eTwinning partnerystė. Susirašinėjant elektroniniu paštu, buvo sutarta, kad mokytojų vadovaujami
mokiniai nuo birželio 1 dienos visą vasarą kasdien stebės
orus ir juos pažymės kalendoriuje, kurį parengė Alytaus
Panemunės vidurinės mokyklos mokiniai.
Rezultatai:
Užmegztas ryšys su D.Britanijos ir Čekijos šalių moksleiviais, projektu susidomėję Panemunės vidurinės mokyklos mokiniai prisidėjo prie triamosios veiklos, sudarė orų
stebėjimo kalendorių, paskelbė jį eTwinning portale.
Nauda mokyklos bendruomenei:
Mokiniai įtraukiami į tiriamąjį darbą, tokiu būdu į pamokos veiklą integruojami kiti dalykai: gamtos mokslai,
informacinės technologijos bei anglų kalba, keliama šių
dalykų mokymosi motyvacija.
Mokiniai M. Kymantas ir A. Banevičius stebės orų
permainas vasarą.

Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2005/2007 m.m.
Kalbos: Anglų kalba
Amžius: 12–16 metų mokiniai
Sritis: Gamtos mokslai, informacinės technologijos ir
anglų kalba
Kita: Daugiau apie projektą rasite interneto puslapyje
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diﬀ/adler.htm
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_fhlpst00.php
47

Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Susirašinėjimo draugai: mūsų
šalys, mūsų kultūros
Projekto partneriai Lietuvoje:
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla
A.Jonyno g. 10, Alytus
Tel. Faksas: 8 315 75722
el. paštas: nest@panemune.alytus.lm.lt
el. svetainė: http://www.dzukija.alytus.lm.lt
Projekto partneriai užsienyje:
Istituto Comprensivo „G. Deledda“
Via E. Gianturco PESCOPAGANO 85020 Italija
Tel.: 09765113 Faksas: 0976500017
el. paštas: pzmm12000@istruzione.it
Koordinatoriai užsienyje:
Anglų kalbos mokytoja Filomena Zaccardi
el. paštas: ﬁlomenazac@tiscalinet.it
Koordinatoriai Lietuvoje:
Anglų kalbos vyr. mokytoja Jolita Snarskaitė
el. paštas: sellyte@gmail.com

Projekto aprašymas:
Iš pradžių buvo nutarta supažindinti abiejų mokyklų
mokinius (iš mūsų mokyklos – 7-tokus). Gavome italų
laišką apie juos, tuomet mūsų mokyklos mokiniai parašė
trumpus laiškelius-prisistatymus apie save ir išsiuntėme
juos į Italiją. Prasidėjo susirašinėjimas elektroniniais laiškais. Perėjome prie kito etapo – savo miesto ir mokyklos
pristatymo. Apsikeitėme trumpais iliustruotais gimtųjų
miestų ir mokyklų aprašymais. Kadangi prasidėjo atostogos, kitą etapą nukėlėme į rugsėjo mėnesį.
Rezultatai:
Mokiniai susirado naujų susirašinėjimo draugų ir gavo
puikią galimybę praktiškai pritaikyti savo anglų kalbos
žinias, trumpai susipažinome su vieni kitų miestais ir
mokyklomis. Informacija apie mūsų miestus ir mokyklas
skelbiama eTwinning darbastalyje.
Kita: Daugiau apie projektą rasite interneto puslapyje
http: //melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diﬀ/adler.htm
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_fhlpst00.php

Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2006/2007 m.m.
Kalbos: Anglų kalba
Amžius: 12–15 metų mokiniai
Sritis: Gamtos mokslai, informacinės technologijos
ir anglų kalba
Italijos mokyklos mokiniai.
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Alytaus mokyklos mokiniai.

Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Mūsų miestų legendos
Projekto partneriai Lietuvoje:
Tauragės rajono Tarailių pagrindinė mokykla
Melioratorių g. 9, Tauragė LT-72111
Tel. faksas: 8 446 72 423
el. svetainė: www.tarailiai.puslapiai.lt
Projekto partneriai užsienyje:
Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi
Pojezierska 10 Łódź 91-322 Poland
Tel. faksas: 0-42 651-56-21
el. paštas: patrycja.meksa@wp.pl
el. svetainė: http://sp65.szkoly.lodz.pl
Koordinatoriai Lietuvoje:
Rusų k. mok. metodininkė,
anglų k. vyr. mok. Nomeda Vykertienė
el. paštas: nomedavykert@gmail.com
Koordinatoriai užsienyje:
Mokytoja Patrycja Meksa-Rajchelt
el. paštas: patrycja.meksa@wp.pl
Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2005/2007m.m.
Kalbos: Anglų kalba
Lenkijos mokiniai.

Amžius: 10–11 metų mokiniai
Sritis: gamtos mokslai, gimtoji kalba ir literatūra, piešimas ir informacinės technologijos
Projekto aprašymas: Projekto pradžioje mokiniai atliko pradinio etapo darbus: lietuvių kalbos mokytojos
R. Simonavičienės pagalba buvo surastos legendos apie
Tauragę, dviejų klasių mokiniai, turintys gebėjimus vaizdžiai perteikti tekstą kita kalba, bandė legendas išversti į
anglų kalbą. Sekėsi sunkiai, nes jie buvo tik 6, 7 klasių mokiniai. Kitas darbas sekėsi geriau – legendos mintį bandėme perteikti piešdami įvairiomis technikomis. Mokyklos
partnerės mokiniai po kelių mėnesių pristatė legendą
apie savo vietovę. Po to baigiantis mokslo metams atsiuntė laiškus, į kuriuos atsakė 5 ir 6 kl. mokiniai.
Rezultatai:
Mokyklų darbai apie šalių įžymias vietas buvo pateikti pateikčių kūrimo programa „PowerPoint“. Mokiniai
susipažino su jų gimtojo miesto lankytinomis vietomis.
Buvo sudaryti informaciniai lapai apie Tauragę ir sukurtas interneto puslapis:
www.tarailiai.puslapiai.lt
Nauda mokyklos bendruomenei:
Moksleiviai galėjo pamatyti šalių skirtumus ir panašumus.
Lietuvos mokiniai.
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Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas:
Jaunimo džiaugsmai, problemos ir lūkesčiai
Projekto partneriai Lietuvoje:
„Saulės“ privati vidurinė mokykla
Viršuliškių 103, Vilnius
Tel. Faksas: 8 5 240 1546
el. paštas: saumok@takas.lt
el. svetainė: http://saulevilnius.w3.lt
Projekto partneriai užsienyje:
Agios Stefanos High School,
Attiki, Sotiros 1 Agios Stefanos 14565 Greece
Tel. 210 814 0190 Faksas: 210 621 9757
el. paštas: mail@gym-ag-stefan.att.sch.gr
el. svetainė: gym-ag-stefan.att.sch.gr
Koordinatoriai Lietuvoje:
Anglų kalbos vyr. mok. Margarita Viržintienė
Koordinatoriai užsienyje:
Kalbų mokytojas Vicky Kritikou
el. paštas: mail@gym-ag-stefan.att.sch.gr
Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2005/2006 m.m.

Kalbos: Anglų kalba
Amžius: 10–15 metų mokiniai
Sritis: Anglų kalba ir informacinės technologijos
Projekto aprašymas: Abiejų šalių moksleiviai įvertino
balais tai, kas jiems kelia džiaugsmą, rūpesčius ir svarbiausius dalykus jų ateityje.
Rezultatai:
• Projektas sudomino moksleivius, buvo aktyviai kuriamos anketos, verčiamos į anglų kalbą, su įdomumu
aptariami rezultatai ir palyginimai.
• Elektroninis bendravimas peraugo į tiesioginį bendravimą: abiejų mokyklų atstovai apsilankė vieni pas
kitus, gyvenome šeimose ir, žinoma, susipažinome su
paauglių gyvenimu.
• Svarbiausias mūsų pasiekimas yra toks: pas mus apsilankę graikai išvyko susižavėję Lietuva.
Nauda mokyklos bendruomenei:
Į projekto veiklą įsitraukė ne tik mokytojai, mokiniai, bet
ir mokinių tėvai. Jie labai aktyviai dalyvavo svečių iš užsienio priėmimuose. Leisdami kartu laisvalaikį ir vykdami į keliones po Lietuvą patys tarpusavyje susidraugavo.
Bendraudami tik elektroniniu būdu nebūtume sutelkę
tiek daug bendruomenės narių. Tai rodo, kokie svarbūs
partnerių atstovų apsilankymai.

Projekto pabaigoje
abiejų mokyklų
atstovai
pasikeitė vizitais.
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Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Nacionaliniai didvyriai
Projekto partneriai Lietuvoje:
Šėtos vidurinė mokykla
Kėdainių g. 1 Šėta, Kėdainių raj.
Tel. Faksas: 8 347 35155
el. paštas: mokykla@seta.lm.lt
Projekto partneriai užsienyje:
Dečin gimnazija
Komenského namssti 4
405 01 Dečin, Čekija
Tel. Faksas: +420 412 516 790
el. paštas: info@gymnaziumdc.cz
el. svetainė: www.gymnaziumdc.cz
Koordinatoriai Lietuvoje:
Anglų kalbos mok. S. Kilinskytė
el. paštas: sandra_kilinskyte@one.lt
Anglų kalbos vyr. mok., L.Petraškienė, k.
Koordinatoriai užsienyje:
Anglų k. mokytoja Svatoslava Hradska
Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2006/2007 m.m.
Kalbos: Anglų kalba
Amžius: 15–16 m. mokiniai
Sritis: Anglų kalba ir informacinės technologijos

Projekto aprašymas:
Tai ne pirmas Šėtos vidurinės mokyklos projektas su
projekto partneriais. Toliau tęsiama pažintis su „Dečin“
gimnazija, įtraukiant į projekto vykdymo grupę kitas mokinių grupes ir mokytojus. Šiais metais buvo pasirinkta
tema „Nacionaliniai didvyriai“. Projekto tikslas – pažinti
ir palyginti nacionalinius savo ir kitos šalies herojus.
Mokiniai aktyviai naudojo IKT, ieškojo informacijos internete, rašė tekstus, kūrė pateiktis, bendravo elektroniniu paštu.
Rezultatai:
• Aktyviai naudojamasi informacinėmis komunikavimo technologijomis.
• Pagerėjo anglų kalbos žinios
• Pakilo mokinių mokymosi motyvacija.
• Praplėtėme savo kultūrinį akiratį.
Nauda mokyklos bendruomenei:
• Prie eTwinning portalo prisijungė pradinių klasių
mokytojai
• Keičiamasi pedagogine patirtimi.
• Projektų medžiaga sėkmingai integruojama istorijos,
geograﬁjos ir anglų kalbos pamokose.

Čekijos mokytoja S. Hradska ir projekto mokinių grupė.
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Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Projekto pavadinimas:
Mes – vieningos Europos piliečiai: kokie mes panašūs,
kokie mes skirtingi.
Projekto partneriai Lietuvoje:
Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla
Chemikų 138, Jonava 55217
Tel. Faksas: 8 349 65074
el. paštas: laimutev@gmail.com
Projekto partneriai užsienyje:
Margaret Mortimer Girls’ Junior Lyceum,
Santa Lucija Triq il-Kahwiela St. Lucija PLA 10 Malta
Tel.: 218 05360/1/2 Faksas: 21805363
el. paštas: mmortimer.gjl@gov.mt
Scoala Generala Nr.11, Buzau, Rumunija
College Marthe Dupeyron, Langogne,
Quartier de Chauvets Prancūzija
Tel.: 04 66 69 76 66 Faksas: 04 66 69 15 14
el. paštas: ce.0480004u@ac-montpellier.fr
Koordinatoriai užsienyje:
Maltos kalbos mokytoja Antonella Gauci
el. paštas: antonella477@hotmail.com
Rumunijos mokytoja Gabriela Iamandi
Prancūzijos mokytoja Pamela Boyne
el. paštas: pamelaboyne@aol.com
Koordinatoriai Lietuvoje:
Laima Vidauskienė
Nijolė Kasperiūnienė
Trukmė: 2005/2006 m.m.
Kalbos: Anglų kalba
Amžius: 13–15 metų mokiniai
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Rumunijos, Lietuvos ir Maltos bendraamžiai.

Geriausi eTwinning projektai Lietuvoje
Sritis: istorija ir informacinės technologijos
Projekto aprašymas: Projekto dalyvės specialiai projektui sukurtuose tinklalapiuose, keitėsi informacija apie
save, savo mokyklą, savo gyvenamos vietos bei savo šalies
kultūrą, istoriją, papročius ir tradicijas, analizavo ir lygino
įvairių Europos šalių, kultūrų panašumus ir skirtumus.

Mokinių fotoreportažas: Lietuvos, Maltos ir
Rumunijos kraštovaizdžiai.

Rezultatai:
• Projekto dalyviai tyrinėjo mokyklų partnerių šalių
kultūrą (istoriją, geograﬁją, tradicijas, papročius), susipažino su skirtingų kultūrų ir gyvenimo stilių įvairove, analizavo ir lygino jų panašumus ir skirtumus;
• Mokiniai įgudo atsirinkti, susirasti reikiamą informaciją, ją kritiškai vertinti bei tinkamai panaudoti.
• Kartu lavino savo kūrybines galias bei tobulino anglų
kalbos žinias.
• Vienas iš didesnių pasiekimų, tai specialių projekto
tinklalapių sukūrimas, leidęs mokinių komandoms
lavinti IKT taikymo praktikoje įgūdžius.
• Jonavos Justino Vareikio pagrindinės mokyklos moksleivių darbai buvo eksponuojami Linco dizaino centro stenduose kartu su kitais projekto darbais iš visos
Europos.
Nauda mokyklos bendruomenei:
Mokiniai, dalyvaudami šioje veikloje, buvo skatinami suvokti ir įtvirtinti Europos piliečio sąvokos prasmę, tam
kad Europa taptų artimesnė ne tik jiems, dalyvaujantiems projekte, bet ir jų klasės draugams, visos mokyklos
bendruomenei. Projektas paskatino jo dalyvius užsiimti
gerosios patirties sklaida.
Kita:
daugiau apie projektą rasite interneto puslapiuose:
www.jvareikis.blogspot.com
www.ourclass4a.blogspot.com
www.scoala11buzau.blogspot.com
www.ﬁndoutallaboutus.blogspot.com
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Kiti eTwinning partnerystės projektai
Projekto pavadinimas:
Jaunimo gyvenimo stilius mano ir tavo šalyje
Projekto partneriai Lietuvoje:
Kauno prekybos ir verslo mokykla
Vilniaus 42, Kaunas LT-44287, Lietuva
Tel. Faksas: 8 37 324141
el. svetainė: http://pilis.kpvm.lt
Projekto partneriai užsienyje:
Lambacho prekybos mokykla
Klosterplatz 1 Lambach 4650 Austrija
Tel.: 24521710602 Faksas: 0724521710606
el. paštas: hak. lambach@lsr.eduhi.at
el. svetainė: www.haklambach.at
Koordinatoriai Lietuvoje:
Informacinių technologijų mokytoja
D. Olbutienė
el.paštas: danguole.olbutiene@gmail.com
Anglų k. mokytoja D.Lasienė,
Vokiečių k. mokytoja R.Mickuvienė
Koordinatoriai užsienyje:
Prekybinio proﬁlio dalykų ir tarpkultūrinio mokymo
mokytoja Gertrude Wurm,
el. paštas: wurm.gertrude@haklambach.at
Informacinių technologijų ir verslo informatikos mokytoja
Andrea Hahn
Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2005/2006 m.m.
Kalbos: anglų, vokiečių kalbos
Sritis: užsienio kalbos, informacinės technologijos
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Projekto aprašymas:
Austrų kolegos pasiūlė projekto idėją: parengti anketas
apie jaunimo gyvenimo stilių (laisvalaikį, pramogas ir
t.t.). Buvo sudarytos grupės, kurios pasikeitė informacija
apie mokyklas ir mokinius. Vėliau moksleiviai paruošė
anketas ir jas išvertė į anglų ir vokiečių kalbas. Jaunuoliai
buvo apklausti, kaip jie leidžia laisvalaikį, po to palyginti
abiejų šalių rezultatai.
Rezultatai:
• Atliktas tyrimas, kuris pristatytas pateikčių kūrimo
programa keliomis užsienio kalbomis.
• Su projekto partneriais apsikeista informacija.
Nauda mokyklos bendruomenei:
• Mokiniai išmoko naudotis elektroniniu paštu, pateikčių kūrimo programa. Keitėsi surasta informacija ir
duomenimis su partneriais įvairiomis užsienio kalbomis.
• Moksleiviai galėjo palyginti savo ir Austrijos moksleivių pomėgius, laisvalaikį ir t. t.
Projekto koordinatorė Lietuvoje D. Olbutienė.

Kiti eTwinning partnerystės projektai
Projekto pavadinimas:
Rusų kalba Europos Sąjungos šalyse
Projekto partneriai Lietuvoje:
Rokiškio raj. Pandėlio gimnazija
Panemunio g. 25, LT-42365 Pandėlys, Rokiškio r.
Tel. Faksas: 8 458 79190
el. paštas: donatas.karaliunas@centras.lt
el. svetainė: http://pandeliomokykla.rokiskyje.com
Projekto partneriai užsienyje:
Kuulampi school Tyrnävä, Suomija
Tel .: 08 5450 300 Faksas: 08 5450 250
el. paštas: riitta.kuusisto@tyrnava.ﬁ
el. svetainė: www.ya.tyrnava.ﬁ
Gymnázium Jana Palacha MělníkČekijos Respublika
Tel.: 420 315 622 044 Faksas: 420 315 625 651
el.paštas: gip@gip-me.cz
el. svetainė: www.gin-me.cz
Koordinatoriai Lietuvoje:
Rusų k. mokytoja metodininkė, vokiečių k. vyr. mokytoja
Larisa Tichonova
el. paštas: larisa.tichonova@gmail.com
Koordinatoriai užsienyje:
Prancūzijos mokytoja Larisa Saarela
el. paštas: larisa.saarela@tyrnava.ﬁ
Čekijos mokytoja Ilona Nemcova
el. paštas: ilona.nemcova@gjp-me-cz
Projekto tipas: Mokyklinis
Trukmė: 2006/2008 m.m.
Kalbos: Rusų kalba
Amžius: 7–14 metų mokiniai
Sritis: užsienio kalba, geograﬁja, istorija, informacinės
technologijos, dorinis ugdymas

Projekto aprašymas: Mokiniai ieško informacijos apie
kitos mokyklos šalį, keičiasi duomenimis, rašo laiškus,
piešia, fotografuoja, kuria sveikinimus, lavina užsienio
kalbos įgūdžius. Naudodamiesi įvairias įrankiais ir priemonėmis parengia pateiktis bei stendus. Pristato mokyklą
mokykloms partnerėms, susipažįsta su bendraamžių gyvenimu kitoje šalyje, pateikia informaciją apie savo šalies
kultūrą. Taigi šitaip atstovaudami savo šalį mokiniai tampa mažaisiais jos ambasadoriais.
Rezultatai:
• Rasta informacija internete apie Suomijos didžiausius
miestus, klimatą, simboliką, įžymius žmones ir t.t.
• Mokiniai išmoko naudotis elektroniniu paštu, pateikčių kūrimo programa. Keitėsi surasta informacija ir
duomenimis su partneriais.
• Taikė rusų kalbos žinias praktikoje, išmoko naudotis
el. žodynais.
• Pateikė surinktą informaciją Twinspace virtualioje aplinkoje bei mokyklos tinklalapyje ir parengė segtuvą.
Nauda mokyklos bendruomenei:
• Mokiniai tapo labiau iniciatyvūs, auga jų motyvacija
mokytis užsienio kalbos bei naudoti IKT, domėtis neprograminiais dalykais.
• Efektyvus ir kokybiškas darbas suartina mokytoją ir
mokinį, suteikia tėvams galimybę pasidžiaugti vaikų
tarptautiniais ryšiais.

eTwinning veiklą galima pradėti nuo nesudėtingo
bendradarbiavimo tarp dviejų klasių ir vėliau
plėtoti švietimo partnerystę, kurioje mokytojai,
mokyklų vadovai bei švietimo darbuotojai įsitrauktų
į daugiapakopę veiklą.
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Kiti eTwinning partnerystės projektai
Projekto pavadinimas: ES šalių legendos
Projekto partneriai Lietuvoje:
Jiezno gimnazija, Lietuva
Vytauto 42, Jieznas, Prienų raj.
Tel. Faksas 8-319-57118
el. paštas: jvm@jiezno.prienai.mit.lt
el. svetaine: http://jiezno.prienai.mit.lt
Projekto partneriai užsienyje:
College les Tamarins, Saint-Pierre
Academie de la Reunion, France
el. paštas: lrdw.tamarins@wanadoo.fr
el. svetaine: http://www.clg-tamarins.edu
Koordinatoriai Lietuvoje:
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Laima Arbačiauskienė
Koordinatoriai užsienyje:
Profesorius Jacques Libert
el. paštas: lrdw.tamarins@wanadoo.fr
Trukmė: 2005/2007 m.m.
Kalbos: anglų ir prancūzų kalbos
Amžius: 10–14 ir 15–17 amžiaus mokinių grupės
Sritis: užsienio kalbos, dailė ir informacinės technologijos

Projekto aprašymas:
Projekto tikslas – sukurti tinklalapį „ES šalių legendos“.
Kiekviena Europos Sąjungos valstybė parenka vieną savo
šalies legendą ar padavimą. Legendą pateikia prancūzų,
anglų ir gimtąja kalbomis. Legendas iliustruoja mokinių
piešiniais.
Lietuvių kalbos mokytoja Z. Zencevičienė su mokiniais
parenka padavimą „Apie Gedimino sapną, Vilniaus ir
Trakų įkūrimą“. Prancūzų kalbos mokytoja V. Žiūkienė
su 10–12 kl. moksleivių grupe verčia legendą į prancūzų kalbą. Anglų kalbos mokytoja J. Stačiokaitė su 10
klasės moksleiviais verčia legendą į anglų kalbą. Dailės
mokytoja A. Jusienė 5–9 kl. organizuoja piešinių konkursą – „Iliustruojame legendą“.
Vyksta aktyvus susirašinėjimas konsultuojantis su partneriais iš Prancūzijos. Lietuviška legenda yra verčiama
į skaitmeninę formą, tam kad projekto partneriai galėtų gauti suglaudintą vaizdą. Tai labai nudžiugina partnerius. Vertimai į anglų ir prancūzų kalbas siunčiami
el. paštu.
Rezultatai:
• Projektas leido daugiau sužinoti apie kiekvieną šalį,
pasitelkiant ICT.
• Vyko integruotos pamokos ir popamokinė veikla.
• Padidėjo moksleivių susidomėjimas informacinėmis
technologijomis.
• Sukurta elektroninė svetainė „ES šalių legendos“.
Nauda mokyklos bendruomenei:
Dalyvavimas eTwinning projekte moksleivius
paskatino aktyviau dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose
projektuose.
Kita:
http://www.clg-tamarins.edu/legendes
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Projekto grupės nariai.

Kiti eTwinning partnerystės projektai
Projekto pavadinimas:
Įdomiausios mūsų regiono vietos
Projekto partneriai užsienyje:
Lubliniec pagrindinė mokykla
Lubliniec, Lenkija
el. paštas: ewawalasek@poczta.onet.pl
Projekto partneriai Lietuvoje:
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla
Vilniaus g. Nr. 67, Karmėlava, Kauno r., Lietuva
Tel. Faksas: 8 37 399 270
el. paštas: mokykla@buraco.kaunas.mit.lt
el. svetainė: http://www.buraco.kaunas.lm.lt
Koordinatoriai Lietuvoje:
Pradinių klasių vyr. mokytoja Odeta Liugailienė
el. paštas: azoraodeta@yahoo.com
Koordinatoriai užsienyje:
Pradinių klasių mokytoja Ewa Walasek
Projekto mokytojai.

Trukmė: 2005/2006 m.m.
Kalbos: anglų ir lenkų kalba
Sritis: Pradinis ugdymas
Projekto aprašymas:
Kolegės iš Lenkijos pasiūlė keletą temų. Buvo pasirinkta
pristatyti klasės veiklą, mokyklą ir miestelį beisupažindinti su Lietuvos miestais ir šalimi. Iš pradžių susirinko
projekte dalyvaujančių mokytojų komanda, kuri pasiskirstė, ką kas darys. Pirmos, antros ir trečios klasės kartu
su mokytojomis parengė savo prisistatymus. Vėliau buvo
paruoštas mokyklos pristatymas. Trečiajame etape mokiniai supažindino su savo miestu Karmėlava.
Vėliau buvo parengti Kauno ir Jonavos pristatymai.
Galop partnerinei mokyklai buvo nusiųstos nuotraukos
su Lietuvos vaizdais. Viso projekto metu mokiniai ir mokytojai mokėsi dirbti su naujomis technologijomis, tobulino savo anglų ir lenkų kalbų įgūdžius.
Rezultatai:
Paruoštas stendas, kuriame mokyklos bendruomenė supažindinama su projekto eiga ir mokinių veikla. Užbaigus
šią temą numatoma tęsti bendradarbiavimą mokykla
partnere iš Lenkijos ir kitais metais.
Nauda bendruomenei:
• Bendra veikla klasėje,
• Bendradarbiavimas su užsienio partneriais,
• Pristatymų bendruomenei rengimas,
• Užsienio kalbų žinių tobulinimas,
• Naujų technologijų taikymas,
• Informacinių gebėjimų tobulinimas.
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eTwinning projektai priešmokykliniame ir
Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir pradinių klasių
pradiniame ugdyme
mokytojams iš tiesų gali kilti klausimas, kodėl vaikus, vos
tik pradėjusius mokytis gimtosios kalbos, reikia įtraukti
į tarptautinius projektus. Niekas nepaneigs, kad įsitraukus į tarptautinę veiklą reikia ieškoti vaikams patrauklių,
paprastų ir visiems suprantamų ugdymosi metodų, kuriais vaikai iš skirtingų šalių galėtų komunikuoti, dalintis
patirtimi, išgyvenimais, įspūdžiais. Mokytojai, vykdantys projektą, turi galimybę ugdyti naujus įgūdžius arba
tobulinti senuosius. Pavyzdžiui, jie gali dalintis gerąja
pedagogine patirtimi, derinti savo veiklą su partneriais,
organizuoti projektinės veiklos sklaidą susitikimuose su
kolegomis, dalyvauti regioniniuose ir tarptautiniuose seminaruose (žr. 11–22 psl.). Be to, profesiniai tarptautiniai
ryšiai dažnai tampa ilgalaike draugyste, kurie gali turėti
įtakos ir asmeninam gyvenimui.
Pedagogai, mokytojai, vaikai ir jų šeimų nariai tiek privačioje, tiek profesinėse srityse įgyja naujų įgūdžių – mokosi bendrauti, bendradarbiauti, atstovauti, priimti sprendimus, realizuoti kūrybines idėjas. Suprantama, kad
galutinis vaiko ugdymo rezultatas – išugdyta asmenybė,
gebanti savarankiškai ir atsakingai veikti. Būtent eTwinJausmus išreiškiame inscenizuodami.
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ning projektai prasideda nuo sprendimų priėmimo, todėl
ikimokyklinio amžiaus vaikų bei pradinių klasių mokinių ugdomoji veikla neišvengiamai kreipiama į praktinę
kūrybinę veiklą. Šios veiklos galimybių turinys priklauso
nuo ugdytinių poreikių ir galimybių analizuoti aplinką,
problemas. Mokykloms yra naudinga, kai mokytojai gilina užsienio kalbos žinias, susipažįsta su Europos šalių
švietimo sistemomis, mokyklų praktika. Šios žinios padeda įveikti mokinių motyvacijos problemas, racionaliau
spręsti ugdymo organizavimo klausimus.
Dažniausiai pradinių klasių mokiniai dar nemoka skaityti, rašyti ir kalbėti užsienio kalba. Pastebėta, kad ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogai bei pradinių klasių
mokytojai neturi pakankamų užsienio kalbos žinių, todėl
vengia dalyvauti tarptautinėje veikloje. Pagelbėti mielai
sutinka vaikų tėveliai, vyresnieji broliai bei seserys ir kiti
šeimos nariai. Juk tėvams yra palanku, kai mokykloje plečiamas vaikų interesų ratas, o veikla orientuota į sėkmę.
Nuotraukoje Vilniaus Filaretų 3C klasės mokiniai Chauvinière pradinėje mokykloje (Nantes, Prancūzija).
Projektas „EuroEcole“.

eTwinning projektai priešmokykliniame ir
moko gyventi“ ir pan. Pasirinkus tematiką, t. y. projektipradiniame ugdyme
Įrodyta, kad dalyvavimas eTwinning veikloje labai pagerina užsienio kalbų žinias. Juk bendravimas tarp partnerių vyksta nuoširdžia, betarpiška, dažniausiai kasdienine
kalba, nereikia pildyti sudėtingų projekto paraiškų ar kitų
dokumentų.
Priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai mėgsta piešti, vaidinti, šokti, dainuoti, geba braižyti
schemas bei diagramas, sudaro švenčių kalendorius ir
pan. Vaikų kūrybiniai darbai gali tapti viena iš bendravimo formų. Be to tokią veiklą labai lengva integruoti į
mokymosi procesą.
Prieš pradedant eTwinning projektą, reikia susirasti įdomią, probleminę projektinės veiklos tematiką, kuri turėtų
būti apibendrinta, kad liktų erdvės ją detalizuoti, numatyti įvairias konkrečias temas, veiklų blokus, metodus.
Pavyzdžiui, plečiant vaikų socializaciją, pilietiškumo
supratimą, gali būti numatyta tokia tematika: „Dabar
ir seniau“, „Mano šeimos istorija“, „Kaip žaidžiu aš?“,
„Panašūs ir skirtingi“, „Gyvenimas Europoje“, „Teatras
Piešėme ir fotografavome Vilnių. Surengėme parodą
bendraamžiams iš Belgijos.

nės veiklos kryptį, numatomi metodai, konkretūs darbai,
kurie turi būti integruoti į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą. Todėl pravartu su partneriais susidaryti
bendrą veiklos kalendorių, kuris integruojamas į vaikų
ugdomąjį procesą.
Taigi, vaikai ir pedagogai mokosi bendrauti su skirtingų
kultūrų žmonėmis, pritaikyti sukauptas teorines žinias
praktikoje ir supranta kalbų mokymosi svarbą.
eTwinning projektinė veikla suteikia naujų kūrybinių impulsų, kurie keičia požiūrį į gyvenimą.
Mokomės patys ir supažindiname
kitų šalių vaikus su Lietuvos kulinariniu paveldu, dainomis ir šokiais.

Nuotraukose
Vilniaus Filaretų
pradinės mokyklos
mokiniai.
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eTwinning projektai popamokinėje veikloje
Dauguma mūsų jau žinome apie eTwinning programą. Ji
skatina Europos mokyklose naudotis informacinėmis ir
komunikacinėmis technologijomis (IKT). Mokytojai ir
mokiniai naudojasi internetu dirbdami drauge, nepaisydami valstybių sienų. Jie bendradarbiauja, keičiasi informacija ir dalijasi mokomąja medžiaga.
eTwinning praplečia pedagogines galimybes, kuriomis
gali pasinaudoti mokytojai ir mokiniai. Pastarieji įgyja
mokymosi motyvacijos, o klasė atsiveria Europai.
Tačiau didelė problema yra ta, kad dauguma pradinių
klasių mokytojų mano, kad eTwinning yra programa,
skirta tik vyresniųjų klasių mokiniams. Taip, vyresniųjų
klasių mokiniai ir su jais dirbantys mokytojai turi daugiau galimybių dalyvauti šioje programoje, nes mokinių (
o ir mokytojų ) beveik nevaržo kalbos barjeras. Tada yra
atviros durys gausybei kalbinių projektų.
Bet eTwinning yra puiki galimybė ir pradinių klasių mokytojams pasidalinti idėjomis ir metodine medžiaga su
kolegomis iš užsienio šalių. eTwinning portalo įrankiai
padeda bendrauti ir bendradarbiauti turint minimalius
IKT ir užsienio kalbos įgūdžius. Visą informaciją portale
galima skaityti lietuvių kalba. O tai turėtų padrąsinti tuos
mokytojus, kurie bijo imtis tarptautinės veiklos dėl to,
kad nemoka užsienio kalbos.
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Kolegų pagalbos prireiks tik tiesioginiam bendravimui
su projekto dalyviais, kol bus suderinta projekto eiga.
Dėl eTwinning tampa lengva bendradarbiauti.
Naudojantis IKT galima visiškai nepaisyti sienų. Norint
pradėti eTwinning veiklą, nereikia rašyti jokių paraiškų,
o eTwinning partnerystės turi atitikti tik minimalius kriterijus. Labai smagu, kad įvykdyto projekto džiaugsmo
netemdo jokios ataskaitos.
eTwinning galima puikiai naudoti popamokinėje veikloje. Didelį dėmesį popamokinėje veikloje galima skirti
mokinių kūrybiškumui ugdyti. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Bendrosios programos akcentuoja kūrybinę žinių galią, skatinančią asmenybės tobulėjimą sieti su
įgytų žinių panaudojimu, vaizduotės, kūrybinių žaidimų
ir įžvalgų žadinimu atsižvelgiant į mokinių gebėjimus,
polinkius ir raidą. Žinoma, kūrybai reikia turėti pakankamai žinių, gebėti savarankiškai ir kritiškai mąstyti.
Praktinis darbas, įvairūs eksperimentai neįsivaizduojami
be abstraktaus mąstymo įgūdžių bei ugdymo metodų,
skatinančių vaikų kūrybiškumą. Todėl svarbu ne tik sudaryti sąlygas kūrybiškumui atsiskleisti, bet ir skatinti
vaiko vaizduotę, nuo kurios ir priklauso vaiko kūrybingumas.

eTwinning projektai popamokinėje veikloje
Taigi mokytojas po pamokų turėtų organizuoti tokią
veiklą, kuri skatintų mokinius kūrybiškai mąstyti.
Štai keletas tokių veiklų pavyzdžių.
Pradinių klasių mokiniai labai mėgsta piešti. Paskatinkime
juos piešti įvairiomis temomis, įvairiomis technikomis.
Kur pasisemti naujų, dar negirdėtų temų ir idėjų? Ogi
pasikonsultuoti su užsienio kolegomis. Pasiūlykime vaikams pradėti piešti piešinius, bet jų nepabaigti. Nuskaitę
pradėtus darbus, juos siunčiame eTwinning projekto
mokyklai partnerei. Jos mokiniai baigia piešti pradėtus
darbus ir nuskaitę siunčia atgal. Lietuvos mokyklos mokiniai irgi pabaigia savo darbus. Gavę draugų piešinius
tikrai turės ką aptari, palyginti, padiskutuoti. Taip ugdysime ne tik kūrybinius mokinių piešimo, bet ir kalbėjimo
įgūdžius.
Dar viena sritis, kuri labai patinka pradinukams – tai
sportas. Pastaruoju metu labai daug kalbame apie mokinių sveikatos sutrikimus, nepakankamą sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą. Popamokinės veiklos metu galime skirti daug laiko įvairiai sportinei veiklai.

Todėl galima surengti sporto šventę. O kad būtų įdomiau,
galima varžytis su draugais iš kitos Europos valstybės.
Vaikai gali patys sugalvoti, kokiose rungtyse norėtų varžytis. Mokytojui telieka surasti mokyklą partnerę, aptarti
su ja numatytą veiklą. O dalyvauti tarptautinėse varžybose tikrai norės visi. Varžybų rezultatus galima surašyti
į lenteles ir nusiųsti mokyklai partnerei. Bus labai įdomu
palyginti bendraamžių rezultatus.
Pradinių klasių mokiniai dažnai yra be galo kūrybingi.
Tačiau per pamokas napakanka laiko įgyvendinti visų
vaikams kylančių idėjų. Todėl popamokinė veikla – tai
galimybė jas realizuoti. Mokytojo paskatinti mokiniai
gali kurti įvairias įdomiąsias matematikos užduotis, įdomiuosius kvadratus. Naudodami interneto puslapius gali
kurti įvairius modelius (pvz.: interneto puslapis www.
lego.com atveria puikias loginio mąstymo, kūrybiškumo
lavinimo galimybes.).
Taigi, eTwinning programą galima efektyviai naudoti ne
tik per pradinio ugdymo pamokas, bet ir popamokinėje
veikloje.

eTwinning programą galima efektyviai naudoti ne tik per pradinio ugdymo pamokas, bet ir popamokinėje veikloje.
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Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
2006 metų liepos mėnesio pradžioje Lietuvoje buvo 531
mokykla, užsiregistravusi eTwinning portale. Europoje
pagal registruotų mokyklų ir gyventojų skaičių šalyje,
Lietuva atsilieka tik nuo Maltos ir užima garbingą 2-ą
vietą.
Dauguma mokyklų yra atviros keletui eTwinning projektų, todėl dažniausiai registruojasi net keli tos pačios
mokyklos darbuotojai.

Aktyviausios Lietuvos mokyklos yra šios:
• Karmėlavos B. Buračo vidurinė mokykla,
• Alytaus Panemunės vidurinė mokykla,
• Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla,
• Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla
• Šėtos vidurinė mokykla,
• Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija,
• Šiaulių Juventos pagrindinė mokykla.

Pav. 1 Registruotų mokyklų skaičiaus palyginimas pagal gyventojų skaičių šalyse
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Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Minėtose mokyklose ir vykdoma daugiausia eTwinning
projektų, tačiau pagal projektų skaičių pirmauja Palangos
Baltijos vidurinė mokykla, kurioje užregsitruotos net 9
partnerystės su įvairių Europos šalių mokyklomis.
Didžioji dauguma eTwinning programoje registruotų
mokyklų – miesto mokyklos, pasyvesnės yra mažųjų
miestelių bei kaimo mokyklos.

Aktyviausiai programoje dalyvauja Kauno apskrities mokyklos, šioje apskrityje vykdoma ir daugiausia eTwinning
projektų – net 33. Vilniaus apskrityje registruotos 82 mokyklos ir vykdomi 28 projektai, čia dažniausiai bendradarbiaujama su Lenkijos mokyklomis.
Mažiausiai registruotų mokyklų Marijampolės, Tauragės,
Telšių ir Utenos apskrityse.

Pav. 2 Apskrityse registruotų mokyklų skaičiaus palyginimas 2005 ir 2006 m.
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Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Baigiantis pirmiesiems programos veiklos metams, tik
keletas rajonų Lietuvoje neturėjo nė vienos eTwinning
portale registruotos mokyklos. Daugiausia registruotų
mokyklų buvo didžiausiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Per metus registruotų mokyklų skaičius išaugo
beveik dvigubai.
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Pav. 3 Registruotų mokyklų skaičius rajonuose
2005-07-01

Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys

Pav. 4 Registruotų mokyklų skaičius rajonuose
2006-07-01

Antrųjų programos veiklos metų pabaigoje visuose rajonuose buvo registruota bent po keletą mokyklų. Nė vienos
registruotos mokyklos neturėjo tik Marijampolės rajono
Kalvarijos savivaldybė. Stipriai išaugo registruotų mokyklų skaičius Alytuje, Kaune, Klaipėdoje bei Kėdainių
ir Prienų rajonuose.
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Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Kaunas – aktyviausias eTwinning programos miestas,
jame rgistruoti net 56 programos dalyviai, tačiau lyginant
su praėjusias metais didžiausias pokytis pasiektas Alytaus
mieste. Trys aktyviausios šio miesto mokyklos – Alytaus
Panemunės, Dainavos ir Dzūkijos vidurinės mokyklos
turi net 21 registruotą darbuotoją, o Jotvingių gimnazijoje vykdomi net trys eTwinning projektai. Šiame mieste
taip pat registruota daug kitų ugdymo įstaigų, darželių,
pradinių ir pagrindinių mokyklų ir netgi Alytaus jaunimo centras. Daug registruotų programos dalyvių, net 15,
turi ir mažas Kuršėnų miestelis.

Pav. 5. Aktyviausi miestai

Rajonai nėra tokie aktyvūs kaip didieji Lietuvos miestai.
Kauno ir Šiaulių rajonuose registruota daugiausia programos dalyvių, tačiau lyginant gyventojų ir registruotų dalyvių skaičius, pirmauja Šiaulių ir Prienų rajonai. Prienų
rajone, kartu su Vilniaus bei Kauno rajonais, taip pat
daugiausia registruotų partnerysčių ir vykdomų projektų
(7). Nuo šių rajonų, pagal vykdomų projektų skaičių, nedaug atsilieka Kėdainių (6), Šiaulių (5) ir Šalčininkų (5)
rajonai. Likusiuose rajonuose partnerystės registruojamos nedrąsiai – Tauragės rajone vykdomi trys projektai,
o kituose rajonuose tik po 1–2 projektus.

Pav. 6. Aktyviausi rajonai
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Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Didžiausia dalis užsiregistravusių mokyklų, net 238, yra
vidurinės mokyklos, taip pat aktyvios pagrindinės mokyklos (109) ir gimnazijos (76). eTwinning portale registruojasi ir profesinės mokyklos, suaugusiųjų vidurinės
mokyklos, švietimo bei konsultaciniai mokymo centrai,
specialiosios internatinės, jaunimo mokyklos, taip pat
choreograﬁjos, užsienio kalbų, muzikos ir dailės mokyklos. 2006 metais aktyvesnės tapo pradinės mokyklos bei
ikimokyklinio ugdymo įstaigos, programos portale užregistruota net po 12 šių mokymo įstaigų.

Pav. 7. Registruotų mokyklų tipai
eTwinning portale registruojasi ir partnerystės ieško ne
tik mokytojai, nors jų daugiausia, bet ir mokyklų direktoriai, IKT koordinatoriai, bibliotekininkai ir konsultantai. Didžioji dalis mokytojų, kaip ir praėjusiais metais, –
užsienio kalbų mokytojai, taip pat programoje aktyviai
dalyvauja informacinių technologijų ir matematikos, kalbos ir literatūros bei dailės mokytojai. 2006 metais programoje aktyviau dalyvauja pradinių klasių mokytojai.
Yra užsiregistravę net keletas spec. ugdymo, ekonomikos,
aplinkosaugos, tikybos, kūno kultūros, chemijos ir biologijos mokytojų.

Pav. 8. Užsiregistravę mokyklų darbuotojai
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Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Lietuvos mokyklos ieško partnerių projektinei veiklai
įvairiose Europos šalyse, bet kol kas sėkmingiausia šalis
partnerė – kaimynė Lenkija, su jos mokyklomis užregistruota net 43 partnerystės.

Pav. 9 Šalys, su kuriomis Lietuvos mokyklos
registruoja partnerystes.
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
Tai virtuali susitikimų vieta, kurioje mokyklos gali keistis informacija. Ji teikia visus įrankius ir paslaugas, kurių
reikia mokykloms susirandus mokyklas partneres: priemonės, patarimai, pagalba, informacija kartu kuriant
eTwinning projekus.
Surinkę interneto naršyklėje adresą www.eTwinning.net
pateksite į eTwinning programos portalą, kuris skirtas
mokyklų partnerystei Europoje.

Portale galima pasirinkti norimą kalbą, užsisakyti eTwinning portalo informacinį biuletenį, kuris Jums atkeliaus
el. paštu. Taip pat galime ieškoti projekto partnerių pagal šalis ir mokyklas. Čia galite matyti, kiek mokyklų yra
užregistruotų eTwinning portale ir kokia yra paskutinė
užsiregistravusi Europos mokykla. Taip pat kiekvieną savaitę yra apdovanojama geriausia mokyklinė partnerystė
eTwinning ženklu.
Užregistuokite savo mokyklą ir tapkite eTwinning tinklo
dalyviu.
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
Spragtelėję pažymėtą piktogramą, pamatysite registracijos puslapį, kur turėsite pateikti informaciją apie besiregistruojantį asmenį, dvynystės prioritetus, duomenis apie savo mokyklą ir trumpai apibūdinti mokyklą.

Pastaba: nepamirškite, kad žvaigždute pažymėtuose laukeliuose informaciją būtina įvesti.
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
Norėdami susirasti ir kad Jus surastų partneriai, įveskite prisijungimo formoje registracijos duomenis ir spauskite
„GO“ mygtuką. Įvedę reikiamus registracijai duomenis, tapsite registruoti eTwinning portalo vartotojai ir su savo vartotojo vardu bei slaptažodžiu galėsite patekti į savo asmeninį darbastalį.

Gerosios patirties skiltis labai naudinga pradedantiems bendradarbiavimą. Čia rasite eTwinning projektų bazę, kur galite susipažinti su sėkmingesniais eTwinning
projektais ir sužinoti, ko pasiekė novatoriški mokytojai ir mokyklos, dalyvaujančios projektuose.
Idėjų skiltyje galima rasti nemažai patarimų ir konkrečių projektų temų, padėsiančių pradėti tarptautinį bendradarbiavimą. Čia pateikiami projektų rinkiniai,
pagal mokomuosius dalykus parengtos projektų gairės, kuriomis galima laisvai
naudotis rengiant savo projektus arba taikyti pamokose. Skiltyje aprašomos projektų idėjos ir siūlomi įvairiausi eTwinning projektų modeliai.
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas

Įvedę reikiamus registracijai duomenis, tapsite registruoti eTwinning portalo vartotojai ir su savo vartotojo vardu
bei slaptažodžiu galėsite patekti į savo asmeninį darbastalį.
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
Savo asmeniniame darbastalyje galėsite naudotis visais partnerių paieškos ir partnerystės registravimo įrankiais:

Proﬁlis – leidžia keisti duomenis, pateiktus registracijos metu.
Dvynės paieška – pagal jūsų
nurodytus prioritetus pateikia
galimų kandidatų sąrašą.
Pašto dėžutė – galite naudotis,
norėdami parašyti laišką savo
pasirinktiems kandidatams.
Mano kandidatai – tai potencialūs jūsų partneriai būsimiems
eTwinning projektams.
Pokalbiai – su savo kandidatais
galite aptarti savo būsimą
partnerystę kalbėdamiesi.
Partnerystė – kai galutinai
nuspręsite bendrauti, galite
užregistruoti partnerystę.

eTwinning ženklas – galite gauti
eTwinning ženklą, oﬁcialų jūsų
partnerystės pripažinimą
Pažangos kortelė – padeda jums
sekti viso projekto eigą, o
nacionalinei tarnybai suteikia
reikiamos informacijos apie
jūsų projekto veiklos rūšis.
Virtuali darbo erdvė
(TwinSpace) – užregistravus
partnerystę, suteikiama galimybė naudotis savo privačia
virtualia darbo erdve.
Ištekliai– tai sukaupta metodinė
medžiaga, parinkta pagal jūsų
registracijos duomenis, kuria
jūs laisvai galite naudotis per
pamokas.
Kruopštus pasiruošimas būsimam jūsų projektui lemia
jo sėkmę. Jūs ir jūsų potencialūs partneriai turėtumėte
išsamiai aptarti būsimą projektą ir įsitikinti, kad jūsų poreikiai ir pomėgiai sutampa.
Neabejokite – tinkamo partnerio paieškai praleistas laikas atsipirks!
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
1 žingsnis – susiraskite partnerį
Spustelėję piktogramą „Dvynės paieška“, pradėsite
partnerių paiešką. Dvynės paieška suteikia galimybę susirasti partnerius trimis būdais.
1) Automatinė paieška
Remdamasis jūsų nurodytais eTwinning prioritetais,
portalo paieškos įrankis pateiks jums potencialių partnerių sąrašą.
2) Išplėstinė paieška
Galite ieškoti partnerių naudodamiesi išplėstine paieška, nurodę tokius kriterijus, kaip šalis, kalba, tema, mokomasis dalykas ir t. t.
3) Paieška pagal šalį
Norėdami susirasti partnerių iš konkrečios šalies,
spustelkite nurodytą piktogramą ir pasirinkite norimą
šalį.

Automatinė paieška

Išplėstinė paieška

Paieška pagal šalį
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
2 žingsnis – pasirinkite partnerį
1) Gaukite informacijos apie mokyklą

Norėdami mokyklą įtraukti į „Mano kandidatų“ sąrašą,
paspauskite pliusiuką
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
Spustelėję ant pasirinktos mokyklos, galėsite peržiūrėti visą mokyklos registracijos informaciją.
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
2) Įtraukite mokyklą į savo kandidatų sąrašą
„Mano kandidatai“ padeda pasirinkti partnerius ir susirašinėti su galimais kandidatais.

Norėdami užsisakyti
pokalbį, spauskite čia

Norėdami nusiųsti
žinutę, spauskite čia

Norėdami užregistruoti
savo partnerystę
spauskite čia
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
3 žingsnis – aptarkite partnerystę
1) Svarbu
Jūsų bendra veikla bus naudinga ir įdomi, jei nepamiršite
aptarti:
• Projekto temos
• Projekto veiklų
• Įrankių, padėsiančių įgyvendinti projektą
• Darbų pasidalijimo
• Organizacinių klausimų.
2) Vidinė žinučių perdavimo sistema ir pokalbiai
Siųskite vidines žinutes arba užsisakykite pokalbius
su savo potencialiais kandidatais ir aptarkite būsimus
eTwinning projektus.
Norėdami užsisakyti pokalbius ar nusiųsti žinutę,
spustelėkite atitinkamą piktogramą prie pasirinkto kandidato puslapyje „Mano kandidatai“.
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4 žingsnis – užregistruokite partnerystę
1) Bendradarbiavimas
Jei jau apsisprendėte dėl būsimo bendradarbiavimo ir
viską aptarėte su būsimais partneriais, galite užregistruoti partnerystę paspausdami atitinkamą piktogramą prie
pasirinktos mokyklos „Mano kandidatai“ sąraše.
2) Apibūdinkite jūsų partnerystę
Registracijos formoje trumpai aprašykite, ką ketinate
nuveikti bendrai.
Šiame puslapyje turėsite užpildyti visus laukus.
Stenkitės rašyti trumpai, aiškiai ir paprastai, kad visi galėtų suprasti, apie ką jūsų projektas.
Po to, kai užpildysite visus laukus ir paspausite
„Pridurti“, jūs ir jūsų partneriai bus užregistruoti eTwinning partnerysčių duomenų bazėje.

Naudojimosi eTwinning portalu gidas
3) eTwinning ženklas
Nacionalinė paramos tarnyba peržiūrės jūsų užpildytus
duomenis ir per savaitę, jei visi duomenys bus užpildyti
teisingai, jūs galėsite gauti eTwinning ženklą, tam reikės
paspausti šią piktogramą:

4) Proﬁlis
Jūs visada galėsite pakeisti duomenis ir informaciją apie
savo partnerystę, paspaudę piktogramą „Proﬁlis“ jūsų
darbastalyje.
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
5 žingsnis – virtuali darbo aplinka (TwinSpace)
Užregistravę partnerystę, jūs galite naudotis TwinSpace –
virtualia darbo aplinka. Tada automatiškai tampate jos
administratoriai.
Tai specialiai sukurta bendro darbo vieta eTwinning
veiklai, leidžianti eTwinning partneriams dirbti internete
naudojantis:
• bendru forumu,
• publikavimo internete priemonėmis,
• galimybe dalintis bylomis ir el. puslapiais,
• skelbimų lenta,
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• vidaus žinučių perdavimo sistema,
• visiems nariams skirtais privačiais pokalbių internete
kambariais,
• bendru kalendoriumi,
• mokomosios medžiagos saugykla,
• per TwinSpace mokyklos gali sukurti savo eTwinning
projekto tinklalapį.
Twinspace pasiekiama iš jūsų darbastalio spustelėjus
tokią piktogramą:

Naudojimosi eTwinning portalu gidas
Savo asmeniniame darbastalyje galėsite naudotis visais partnerių paieškos ir partnerystės registravimo įrankiais:
Bendrame kalendoriuje galite
numatyti projekto veiklos ir
kitas jums ir jūsų partneriams
svarbias datas.

Naudodamiesi skelbimų lenta
galėsite perduoti žinutes savo
partneriams ir paskelbti norimą
informaciją.

Forumas skirtas TwinSpace
nariams bendradarbiauti. Čia
galima aptarti visiems rūpimus
klausimus,
išsakyti savo nuomonę ir siūlyti
temas tolesnėms diskusijoms.

Puslapyje Mano komanda pateikiama informacija apie
TwinSpace narius ir pateikiamas prisijungusiųjų skaičius
bei paskutiniai prisijungusieji.
TwinSpace administratorius
gali suteikti arba panaikinti
prieigos teisę: administratorius
įrašo pakviestų asmenų adresus,
įėjimo vardus ir slaptažodžius.

Pašto dėžutė – galite naudotis,
norėdami parašyti laišką savo
pasirinktiems kandidatams.
Pašto dėžutė palengvina bendradarbiavimą tarp eTwinning
partnerių.
Twinspace pokalbiai padeda
susisiekti su savo partneriais.

Puslapyje Pasirinktys galima
naudotis ir kurti: interneto
puslapius, sudarytus iš antraščių, aprašymų, pagrindinio
turinio ir paveikslo, katalogus
ir antrinius katalogus, forumus,
rinkmenų archyvus, į kuriuos
naudotojai gali nusiųsti ir parsisiųsti iki 5 Mb
informacijos.
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Naudojimosi eTwinning portalu gidas
Kitos portalo priemonės
Be anksčiau išvardytų mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą palengvinančių internetinių įrankių, portalas
www.etwinning.net gali būti naudingas visiems mokytojams, mokiniams ir kitiems švietimo darbuotojams.
Portale gausu įvairių straipsnių, bendradarbiavimo pavyzdžių, interviu su garsiais žmonėmis ir patarimų mokytojams, kaip paįvairinti mokymą ir mokymąsi naudojant naujausias informacines ir komunikacines technologijas.

eTwinning portalo pagalbinis įrankis

Naujienų ir renginių skiltyje lankytojai gali susipažinti su
renginiais, konferencijomis, susitikimais ir seminarais,
organizuojamais visose Europos šalyse, siekiant informuoti mokyklas apie eTwinning programą ir pristatyti
geriausius mokyklų bendradarbiavimo pavyzdžius ir novatoriškus mokymo metodus. Čia rasite interviu su žymiausiais IKT ekspertais, ES institucijų bei nacionalinių
švietimo ministerijų atstovais ir patyrusiais pedagogais.
Mokytojams siūloma užsiprenumeruoti informacinį biuletenį, kuriame kas mėnesį pateikiama naujausių žinių
iš centrinės ir nacionalinių paramos tarnybų, Kvietimai
bendradarbiauti, aprašomi geriausi bendradarbiavimo
pavyzdžiai.
Visas Europos mokyklas, dalyvaujančias šioje programoje, galima rasti eTwinning žemėlapyje ir sužinoti, kiek
mokyklų prisijungė prie eTwinning programos visose ES
šalyse.
Pagalbos biuro skiltyje gausu įvairių patarimų, kaip parengti ir koordinuoti mokyklinį projektą ir užtikrinti,
kad darbas projekte duotų naudingos patirties. Centrinė
eTwinning paramos tarnyba keturias dienas per savaitę
atidaro pokalbių kambarį ir patyrę pedagogai bei IKT
specialistai atsako į visus jums rūpimus klausimus.
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eTwinning portalo
naujienos

eTwinning portalo
informacinis biuletenis

eTwinning portalo
žemėlapis

eTwinning portalo pagalba savo šalyje

Dažniausiai užduodami klausimai
Ar reikia pildyti paraišką eTwinning projektui?
Nereikia. Pirmiausia užregistruokite savo mokyklą eTwinning portale. Susiradę jums tinkamą partnerinę mokyklą
ir nusprendę kartu vykdyti projektą, tiesiog užregistruosite partnerystę mygtuko paspaudimu eTwinning portale.
Jokios paraiškos pildyti nereikia.
Ar būtina susirasti partnerį eTwinning portale, jei nori
pradėti eTwinning projektą?
Nebūtinai. Jei jūs norite tęsti mokyklų bendradarbiavimą po Socrates projektų ar turite asmeninių ryšių su kitomis užsienio mokyklomis, jums reikia užsiregistruoti
eTwinning portale. Tą patį turi padaryti ir jūsų partnerinė
mokykla. Užregistravus partnerystę, jūs galėsite vykdyti
eTwinning projektą ir naudotis visais portalo įrankiais.
Kokia kalba reikia pildyti anketą registruojant partnerystę?
Viena iš užsienio kalbų.
Ar eTwinning projektai yra ﬁnansuojami?
Tiesiogiai eTwinning projektai nėra ﬁnansuojami. Tačiau
jūs galite pasinaudoti Socrates Comenius ar kitų fondų ﬁnansine parama tam, kad susitiktumėte savo eTwinning
partnerius.
Ar galima į jau vykdomą eTwinning projektą įtraukti
trečią mokyklą? Kaip tą padaryti?
Galima. Reikia, kad ta mokykla, kuri nori įsijungti į projektą užsiregistruotų eTwinning portale. Asmuo, užregistravęs pirmą partnerystę, turi prijungti ir naują partnerį.

Turime mokyklą partnerę ir jau paruoštą projektą, bet
nerandame kur jį pateikti ir kaip užregistruoti?
Jeigu su pasirinkta partnere aptarėte būsimą projektą,
tai pirmiausia reikėtų užregistruoti partnerystę eTwinning portale. Įeikite į portalą įrašę savo slaptažodį. Po to
pasirinkite nuorodą „Mano kandidatai“, ir ties norima
partnere paspauskite ženkliuką. Atsivers panaši lentelė,
kaip ir registruojant mokyklą. Šią anketą užpildyti turi tik
viena kandidatė. Trumpai aprašykite, ką ketinate su savo
partnere veikti. Kai tik pateiksite anketą, jūsų mokykla ir
mokykla dvynė bus užregistruotos. eTwinning duomenų
bazėje. Per savaitę nacionalinė paramos tarnyba nuspręs
ar tvirtinti jūsų partnerystę.
Kas yra nacionalinė paramos tarnyba?
Kiekvienoje šalyje yra nacionalinė paramos tarnyba
(NPT), kurią remia Europos paramos tarnyba (EPT),
įsikūrusi Briuselyje. Tarnybos tikslas – padėti ir patarti
mokykloms eTwinning veikloje. Lietuvos NPT įsikūrusi
Informacinių technologijų centre (Suvalkų g. 1, Vilnius)
Ar galima dalyvauti eTwinning programoje nemokant
užsienio kalbos?
Galima. Projektą pradėti užtenka minimalių užsienio
kalbos žinių, tačiau mokytojų komandoje turi būti bent
vienos užsienio kalbos mokytojas.
Ar būtina į projektą įtraukti IKT specialistą?
Nebūtinai. Vienas iš eTwinning uždavinių yra tobulinti
mokytojų IKT įgūdžius ir kuo efektyviau išnaudoti informacines technologijas mokyklose.

Kiek partnerių gali dalyvauti tame pačiame projekte?
Didžiausiais projekto partnerių skaičius nėra nustatytas.
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Idėjos projektams
KULTŪROS MUZIEJUS

ETWINNING KLUBAS

Šiame projekte jūsų mokiniai kurs virtualų muziejų, kuriame dalinasi unikaliu savo šalies kultūriniu paveldu su
kitomis Europos mokyklomis. Mokiniai iš mokyklų partnerių rinks informaciją ir skelbs ją bendrai sukurtame interneto puslapyje.

Pateikiame vienos Paryžiaus priemiesčio mokyklos
eTwinning projekto planą, kurį parengusios dvi anglų
kalbos mokytojos pristatė mokyklos direktoriui, bendruomenei. Šis planas padėjo nenukrypti nuo užsibrėžto
tikslo.
Projekto vadovės Claire Bertrand ir Nelly Mok
Projekto aprašymas: Surasti eTwinning tinklalapyje mažiausiai du partnerius. Suburti aktyvių, norinčių bendrauti mokinių grupę (pagal iš anksto pateiktą anketą).
Organizuoti mokinių bendravimą internetu (el. paštas,
forumas, pokalbių kambariai) apie paauglių gyvenimą.
Temas pasiūlys mokiniai. Sukurti bendrą el. žurnalą,
kuriame bus skelbiami šių mainų rezultatai, straipsniai,
vaizdo bei garso įrašų dokumentai, nuotraukos.
Bendravimo kalbos: anglų, prancūzų.
Projekto dalyviai: 20 mokinių, 16–17 metų. Priėmimas
pagal užpildytas kandidatų paraiškas ir individualius pokalbius.
Veiklos organizavimas, priemonės: skiriama viena savaitinė valanda, per kurią su mokiniais dirba abi mokytojos.
Už projekto koordinavimą ir vykdymą mokykla apmoka
po vieną valandą kiekvienai mokytojai. Numatomas laikas mokinių tvarkaraštyje. Pratybos vyksta multimedijos
klasėje.
Turimos priemonės: klasė su 18 kompiuterių, interneto
ryšys.
Pageidaujamos priemonės: kompiuterio kamera, skaitmeninis fotoaparatas, A3 formato spausdintuvas.
Tęstinumas: Kelionė (susitikimas) su partneriais, ﬁnansų paieška kelionės išlaidoms padengti.
P. S. Viena iš šio projekto partnerių yra mokykla iš
Lietuvos. Sėkmės jums.

Amžius: 15–18 metų
Dalykai: Užsienio kalbos, Gimtoji kalba, Istorija,
Informacinės technologijos, Geograﬁja, Muzika.
Trukmė: nuo 1mėn. iki 1 mokslo metų.
IKT priemonės: Elektroninis paštas, skaitmeninis fotoaparatas, videokamera, MP3, internetas, bendros rinkmenos.
Projekto aprašymas: Virtualų muziejų sudarys keletas skirtingų temų – puslapių, pvz. Liaudies žaidimai,
tradiciniai patiekalai, liaudies dainos, legendos, vestuvių papročiai, liaudies šventės ir t. t. Temų skaičius ir
įvairovė priklausys nuo jūsų ir jūsų mokinių. Leiskite
jiems rinktis tai, kas jiems įdomu ir aktualu! Puslapyje
„Liaudies dainos“ mokiniai publikuos dainos žodžius,
muziką, pačių įdainuotą įrašą, o puslapyje „Tradiciniai
patiekalai“ mokiniai išrinks patiekalą, išvers jo receptą ir
gamybos eigą į užsienio kalbą, kad jų partneriai galėtų jį
pasigaminti ir t. t. Nuotraukų galerija atspindėtų projekto
eigą, o straipsnis apie šalies geograﬁnę padėtį ir istoriją
muziejaus pirmame puslapyje, suteiktų partneriams naudingų žinių. Mokyklos dvynės savo šalyse gali surengti
šventę, kurioje pristatytų išmoktas dainas, žaidimus, pavaišintų savo bendraamžius tradiciniais kitos šalies patiekalais. Čia pasiūlėme tik keletą idėjų, kaip pradėti kultūrinių mainų projektą, tačiau tikimės, kad jūsų mokiniams
kils fantastiškų minčių, kaip šį projektą įgyvendinti!
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Idėjos projektams
PLAČIAU ATVERKIME DURIS Į PASAULĮ

SVEIKI ATVYKĘ Į MANO ŠALĮ!

Projekte gali dalyvauti įvairaus amžiaus mokiniai.
Susirašinėdami, kurdami pristatymus ar, aplamai, rinkdami medžiagą apie bendradarbiaujančių mokyklų šalių
geograﬁją, kultūrą, ekonomiką ir švietimą, mokiniai plėstų savo akiratį, skatintų jų šalimi domėtis draugus iš kitų
šalių.
Šiame projekte galėtų dalyvauti ne tik dvi, bet ir daugiau
bendradarbiaujančių mokyklų.
Bendraujant, atsirenkant bei analizuojant informaciją į pagalbą būtų pasitelkiami įvairių dalykų mokytojai.
Galutinis projekto rezultatas galėtų būti leidinėlis, interneto svetainė ar keletas el. žurnalo numerių.

Šio projekto dalyviai – mokiniai, turizmo verslo atstovai,
virtualios kelionės organizatoriai. Jie kuria reklaminius
klipus apie savo šalį, kuriuose pristato miesto įžymybes,
turistų traukos objektus.
Amžius: 15–18 metų.
Dalykai: Užsienio kalbos, istorija, geograﬁja, informacinės technologijos.
Trukmė: nuo 1 iki 6 mėn.
IKT priemonės: Elektroninis paštas, skaitmeninis fotoaparatas, videokamera, MP3, bendros rinkmenos.
Projekto aprašymas:
Mokiniams galite pasiūlyti imtis gido darbo – ﬁlmuoti
jūsų miesto įžymybes ir pridėti komentarus, kurie gali
būti parašyti visomis jūsų mokykloje dėstomomis kalbomis. Tai bus didelė pagalba Turizmo informaciniam centrui ir nauda mokiniams, tobulinant užsienio kalbų komunikacinius įgūdžius. Jei mokykla neturi skaitmeninės
videokameros, gali naudoti skaitmeninį fotoaparatą ir
„PhotoStory“ programa sukurti šaunų ﬁlmuką! Apsikeitę
savo kūryba su mokykla dvyne, jūs susipažinsite su kitais
miestais, jų įžymybėmis ir, galbūt, nuvyksite aplankyti tų
vietų ir savo draugų!

Tauragės rajono Tarailių pagrindinės mokyklos mokinai
piešia savo kraštą, iliustruoja krašto legendas.
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Naudingos nuorodos
APIE PRIEMONES
Publikavimo priemonės
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/helpdesk
_and_tools/software_tools/publishing_tools.htm
Bendravimo priemonės:
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/helpdesk
_and_tools/software_tools/communication_tools.htm
Bendradarbiavimo priemonės:
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/helpdesk
_and_tools/software_tools/collaboration_tools.htm
APIE PROJEKTUS
Projektų teminis suskirstymas
http://www.etwinning.net/ww/lt/pub/etwinning/thematic_
portal.htm
Pagrindinis eTwinning portalas
http://www.etwinning.net

Nacionalinis eTwinning portalas
http://etwinning.ipc.lt
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Nacionalinė Paramos tarnyba
Nacionalinės Paramos tarnybos (NPT) rengia mokymus
ir teikia paramą (telefonu ir internete), organizuoja susitikimus ir nacionalinius konkursus bei rengia ryšių su
žiniasklaida ir visuomene kampanijas.
KONTAKTAI
Eugenijus Kurilovas
Informacinių technologijų centro
Tarptautinių mokymo skyriaus
vedėjas. eTwinning programos
vadovas 2 m.
El. p. eugenijus.kurilovas@itc.smm.lt
Tel: +370 5 235 61 31

Violeta Čiuplytė
Informacinių technologijų centro
Tarptautinių mokymo skyriaus
metodininkė. eTwinning programos
koordinatorė Lietuvoje 2 m.
El. p. violeta.ciuplyte@itc.smm.lt
Tel: +370 5 235 61 52

Aurelija Michailovaitė
Informacinių technologijų centro
Tarptautinių mokymo skyriaus
metodininkė. eTwinning programos
koordinatorė Lietuvoje 1 m.
El. p. aurelija.michailovaite@itc.smm.lt
Tel: +370 5 235 61 52

eTwinning konsultantai Lietuvoje
Vilniaus apskritis

Egidija Kisieliūtė
Vilniaus Filaretų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja-metodininkė.
Pedagoginio darbo patirtis 9 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. egidija@takas.lt

Žaneta Jankovska
Rudamonos F.Ruščico vidurinės mokyklos Informacinių technologijų mokytoja-metodininkė.
Pedagoginio darbo patirtis 16 m. eTwinning komandoje
mokytoja-konsultante dirba jau 2 m.
El. p. rudaminos@ruscico.vilnius.mit.lt
Kauno apskritis

Antanida Likšienė
Kėdainių raj. Šėtos vidurinės mokyklos direktorė, taip pat lietuvių kalbos mokytoja.
Pedagoginio darbo patirtis 32 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. antanida@takas.lt

Virginija Kanapinskienė
Karmėlavos Balio Buracho vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja-metodininkė.
Pedagoginio darbo patirtis 25 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. virgute2@hotmail.com

Klaipėdos apskritis

Virginija Birenienė
Simono Dacho vidurinės mokyklos ﬁzikos mokytoja-metodininkė,
taip pat vokiečių kalbos vyr. mokytoja. Pedagoginio darbo patirtis 27 m.
eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. miride@gmail.com

Danguolė Olbutienė
Kauno prekybos ir verslo mokyklos Informacinių technologijų mokytoja-metodininkė.
Pedagoginio darbo patirtis 15 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. danguole.olbutiene@gmail.com
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eTwinning konsultantai Lietuvoje
Šiaulių apskritis

Aušra Burokaitė
Šiaulių profesinio rengimo centro anglų kalbos mokytoja, taip pat projektų vadovė.
Pedagoginio darbo patirtis 12 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. ausrab@splius.lt

Staselė Riškienė
Kuršėnų pavenčių vidurinės mokyklos anglų kalbos vyr. mokytoja.
Pedagoginio darbo patirtis 8 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. starisk@takas.lt

Panevėžio apskritis

Loreta Jusienė
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos anglų kalbos mokytoja.
Pedagoginio darbo patirtis 13 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. loretajusiene@yahoo.com

Gražina Rudienė
Vilniaus raj. Pagirių vidurinės mokyklos pavaduotoja,
taip pat informacinių technologijų mokytoja. Pedagoginio darbo patirtis 23 m.
eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. grazru@takas.lt

Alytaus apskritis

Stasė Nedzinskienė
Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos ﬁzikos mokytoja-ekspertė.
Pedagoginio darbo patirtis 31 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. nest@panemune.alytus.lm.lt

Vilija Sušinskienė
Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja-metodininkė.
Pedagoginio darbo patirtis 20 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. vilija21@hotmail.com
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eTwinning konsultantai Lietuvoje
Tauragės apskritis

Nomeda Vykertienė
Tarailių pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyr. mokytoja,
taip pat rusų kalbos mokytoja-metodininkė. Pedagoginio darbo patirtis 16 m.
eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. nomedavykert@delﬁ.lt

Laima Arbačiauskienė
Jiezno gimnazijos Informacinių technologijų vyr. mokytoja.
Pedagoginio darbo patirtis 24 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. jvm@jiezno.prienai.mit.lt

Marijampolės apskritis

Jolita Morkūnaitė
A.Brazausko vidurinės mokyklos dailės mokytoja-metodininkė.
Pedagoginio darbo patirtis 10 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. jmj@centras.lt
El. p. audragiedra@gmail.com
Daiva Šalkevičienė
Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma„ vokiečių kalbos mokytoja-metodininkė.
Pedagoginio darbo patirtis 17 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 1 m.
El. p. salkda@takas.lt

Utenos apskritis

Giedrė Sudniutė
Utenos Dauniškio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja.
Pedagoginio darbo patirtis 19 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. gsudniute@yahoo.com

Jolanta Klipčiuvienė
Švenčionėlių pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyr. mokytoja.
Pedagoginio darbo patirtis 21 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. jolanta_klipciuvienė@yahoo.com
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eTwinning konsultantai Lietuvoje
Telšių apskritis

Jūratė Kalibatienė
Simono Daukanto vidurinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja.
Pedagoginio darbo patirtis 12 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 2 m.
El. p. jura.kal@delﬁ.lt

Jurgita Širvinskaitė
Kauno miesto Veršvų vidurinės mokyklos informacinių technologijų vyr.mokytoja.
Pedagoginio darbo patirtis 4 m. eTwinning komandoje mokytoja-konsultante dirba 1 m.
El. p. jurga1s@gmail.com

eTwinning programa turi 20 mokytojų-konsultantų, kurie dirba rimtai ir atsakingai. Lietuvoje yra
10 apskričių, kurias kuruoja po 2 mokytojus-konsultantus. Kilus klausimams galima rašyti kiekvienam
iš jų, arba pasirinkti apskritį, kuri Jums yra aktuali. eTwinning programos mokytojai-konsultantai yra
profesionaliai išpmokyti, todėl gali ir yra visada pasiruošę Jums padėti !
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Naudingos nuorodos ne Lietuvoje
Brigitte Parry
Brigitte Parry yra anglų kalbos mokytoja, turinti daugiau kaip 17 metų darbo vidurinės mokyklos,
suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo pakopose patirtį.
Ji pradėjo dirbti EUN biure nuo pat jo įkūrimo 1998 m.
Brigitte.Parry@eun.org
Tel.: +32 2 790 75 57
Katerina Bavorova
Katerina Bavorova prisijungė prie EUN Biuro 2004 m. spalio mėn. ir dirba mokytojų
patarėja įvairaus tipo mokyklose. Ji turi 10 metų užsienio kalbų
mokytojos darbo įvairaus tipo mokyklose bei mokytojų mokyme patirtį.
Katerina.Bavorova@eun.org
Tel.: +32 2 790 75 64
Sylvia Binger
Sylvia Binger pagal išsilavinimą anglų kalbos ir menų mokytoja dirba Vokietijoje.
Nuo 2004 m. rugpjūčio mėn. ji atėjo dirbti į EUN Biuro mokyklų tinklų komandą.
Sylvia.Binger@eun.org
Tel.: +32 2 790 75 87
Núria de Salvador
Núria de Salvador pagal išsilavinimą yra anglų kalbos mokytoja Katalonijoje (Ispanija),
o 2004 m. rugsėjo mėn. ji įsijungė į EUN Biuro mokyklų tinklų komandą.
Nuria.desalvador@eun.org
Tel.: +32 2 790 75 74
Silvia Spinoso
Silvia Spinoso įsijungė į EUN Biurą 2003 m. rugsėjo mėn. kaip stažuotoja.
Nuo 2004 m. ji buvo eTwinning projekto Pagalbos mokytojams biuro narė.
Silvia.Spinoso@eun.org
Tel.: 0032 2 790 75 65

CPT dirba glaudžiai bendradarbiaudama su Nacionalinėmis paramos tarnybomis (NPT).
Pasinaudokite CPT Pagalbos biuru, mes dirbame Jums! El. laiškus mums siųskite adresu: css-helpdesk@eun.org
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Kas yra „eTwinning“?
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programos veikla.
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