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Treji eTwinning programos metai Lietuvoje
Trejus metus Lietuvoje gyvuojanti eTwinning
programa parodė, kad eTwinning veikla unikali: bendrauti ir bendradarbiauti labai paprasta,
beveik nėra biurokratizmo, atsiranda daug galimybių mokytojams kelti profesinę kvalifikaciją,
dalyvaujantys mokiniai tobulina savo kalbinius,
IKT naudojimo, bendravimo įgūdžius, mokykla
tampa atvira Europai.
Treji metai sustiprino įsitikinimą, kad įvyksta
mokytojų idėjų mainai ugdymo srityje, palyginamos švietimo sistemos, mokytojai pasiskolina
vieni iš kitų progresyvius ir efektingus ugdymo
metodus. Virtualios draugystės yra tapusios asmenine pažintimi tarp mokinių ir tarp mokytojų.
eTwinning labai pagyvina mokyklos bendruomenės gyvenimą.
Šiai programai unikalumo suteikia aktyvios nacionalinės ir centrinė eTwinning paramos tarnybos. Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba
(NPT), kurioje aktyviai dirba V.Čiuplytė, A. Michailovaitė, E. Kurilovas ir D. Simavičius, organizuoja seminarus respublikos mokytojams, rengia
nacionalinius konkursus, palaiko ryšį su projektų vykdytojais, ruošia programos idėjų ir darbų
sklaidą visuomenėje, tvarko nacionalinę svetainę
http://etwinning.ipc.lt/.
Visoje Europoje yra 28 Nacionalinės paramos
tarnybos (šiuo metu steigiamos tokios tarnybos
Rumunijoje ir Turkijoje).

NPT aktyviai su Centrine paramos tarnyba
(CPT), kuriai vadovauja Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet) Europos Komisijos vardu. CPT atsako už eTwinning portalo
www.eTwinning.net kūrimą ir tvarkymą.
Per trejus metus išaugo užsiregistravusių portale
mokyklų skaičius. Šiuo metu yra 670 mokyklų,
iš kurių 250 yra susiradusios partnerius. Nacionalinė paramos tarnyba nutarė prižiūrėti, ar
visi užregistruoti projektai kokybiškai vykdomi,
ar jie užbaigiami ir pan. eTwinning programoje
daugiausia dalyvauja vidurinių ir pagrindinių
mokyklų, tačiau pastaraisiais metais suaktyvėjo
gimnazijos (ilgą laiką skeptiškai vertinusios šią
programą), ikimokyklinės įstaigos. Pastebėta,
kad registruotų mokyklų yra daugiau nei vykdomų projektų, ypač per paskutinius metus. Todėl
NTP pagalba mokytojams yra būtina.
Per trejus metus taip pat išryškėjo programos
vykdymo trūkumai: mokytojams trūksta laiko
ir užsienio kalbos žinių, mokyklos vadovų paskatinimo, sėkmingos veiklos viešumo. Suradus
partnerius ir įvykdžius projektą kyla natūralus
poreikis susitikti su jais, deja, eTwinning tokios
galimybės nesuteikia. Tačiau jei jūsų vykdomas
projektas bus pripažintas vienu iš geriausių Europoje, turėsite galimybę realiai susitikti su savo
partneriais ir praleisti puikią savaitę kartu kokioje nors egzotinėje šalyje.

3

Apie eTwinning programą

Atsirado galimybė
visiems jauniems
Europos piliečiams kartu
su savo mokytojais bei
jų kolegomis iš Europos
dalyvauti švietimo
projektuose.
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XXI amžius - nuolatinės kaitos laikas. Globalūs visuotiniai pokyčiai, mokymasis visą gyvenimą skatina būtinybę mokiniams
ugdyti bendruosius gebėjimus arba kompetencijas, leisiančias
jiems adaptuotis būsimoje visuomenėje. Į bendrųjų gebėjimų
ugdymą yra orientuoti Lietuvos Respublikos švietimą reglamentuojantys dokumentai: Lietuvos Respublikos nacionalinė
švietimo strategija 2003-2010 metams, Švietimo įstatymas,
Bendrosios programos ir Išsilavinimo standartai. Šių dokumentų įteisinimas susijęs su svarbiais Europos Sąjungos dokumentais: Lisabonos strategijos (2000) ir Bolonijos proceso
(1999) nuostatomis. Ypač svarbi bendrojo lavinimo mokykloms yra Bolonijos proceso deklaracija „Europos aukštojo
mokslo erdvė“. Tai dokumentas apie vieningą Europos mokslo
erdvę, kurioje mūsų mokiniai turi būti pasirengę gyventi, mokytis ir studijuoti. Mokinio bendrųjų gebėjimų ugdymas turi
tapti vienu iš svarbiausių mokyklos veiklos tikslų. Europos
Komisijos Lisabonos konferencijoje 2000 m. buvo suformuluoti svarbiausi uždaviniai Europos Sąjungai 2000-2010 m.
Lisabonos strategija iškėlė tikslą parengti Europos gyventojus gyventi žinių visuomenėje, veikiamoje globalizacijos ir
naujųjų technologijų. Viena iš Europos Komisijos programų,
skirta šio tikslo įgyvendinimui, yra programa eLearning. Jos
iniciatyva buvo paskelbta nauja programa eTwinning. Tai buvo
eTwinning eros pradžia. Atsirado galimybė visiems jauniems
Europos piliečiams kartu su savo mokytojais bei jų kolegomis
iš Europos dalyvauti švietimo projektuose.
Programa suteikia galimybę virtualioje erdvėje bendrauti ir
bendradarbiauti partneriams iš skirtingų Europos šalių. Nuo
kitų švietimo programų ji skiriasi tuo, kad bendradarbiavimui
pakanka dviejų mokyklų, dviejų mokinių, mokytojų ar bibliotekininkų grupių.

eTwinning programos tikslai ir uždaviniai
eTwinning programa skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo lavinimo ir profesinėms mokykloms. Programa siekia padėti mokykloms sukurti mokyklų-dvynių
partnerystę internetu, skatindama įvairių Europos kalbų
vartojimą tarptautiniame bendradarbiavime. Tam yra skirtas eTwinning portalas, kurio adresas - www.eTwinning.net.
Mokykla gali turėti tiek partnerysčių, kiek pajėgia, jų registravimas neribojamas.
eTwinning - tai ne šiaip susirašinėjimas ar keitimasis nuotraukomis. Patrauklumo šiai programai suteikia tai, kad ji
sudaro galimybę mokytis vieniems iš kitų drauge kuriant
bendrą projektą mokinius dominančia tema. Šis mokymasis
pagrįstas naujų mokymo metodų taikymu, naujų technologijų diegimu. Dalinimasis bendro darbo rezultatais savaime
skatina išmokti naudotis IT ir bendrauti užsienio kalba ne
tik mokinius, bet ir mokytojus, nes sulaukiame grįžtamojo
ryšio- savo bendraamžių iš užsienio įvertinimo ir jų reakcijos. Šiuolaikiniam žmogui reikia kūrybiškumo, vaizduotės,
iniciatyvumo, greičio, aistros, verslumo, gebėjimo formuluoti klausimus, mokėti laužyti normas, gebėjimo pasitikėti
(D.Finkas ). Visa tai siūlo eTwinning projektas.
Taigi eTwinning programos svarbiausi tikslai ir uždaviniai
yra paremti mokyklų bendradarbiavimą naudojant IKT,
įtraukti visas mokyklas ir tobulinti mokytojų IKT bei kalbinius įgūdžius.
Domėkis, dalyvauk ir turėk ką pasiūlyti.
Svajok, konkretink svajones ir nuolatos siek kokybės.
Rūpinkis ne tik rezultatais, bet ir santykiais,
ir savirealizacijos galimybėmis.
R. Ališaukas

Ar jūsų mokykla
yra pasirengusi
tapti XXI amžiaus
mokykla?
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eTwinning programos dalyviai

Jūsų mokyklos vadovo
parama eTwinningui
yra labai svarbi.
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Kas gali dalyvauti eTwinning projekte? Tai mokytojai ir jų
ugdytiniai, norintys kasdieninę veiklą paversti patrauklesne, suteikti pamokoms vaizdumo, siekiantys atsiskleisti kūrybiškumą.
Projekto iniciatorius yra mokytojas, susipažinęs su savo
dalyko programa, gerai pažįstantis savo ugdytinius ir keliantis sau šiuolaikinio ugdymo tikslus. Šie tikslai galėtų
būti bendrųjų gebėjimų ugdymas, informacinių technologijų panaudojimas, dalykų integravimas.
Europos Parlamento rezoliucijoje „Iniciatyvos, siekiant
papildyti nacionalinių mokyklų mokymo programas ir aprūpinti atitinkama mokomąja medžiaga, kuri apimtų europinį aspektą“, priimtoje 2006 m. rugsėjo mėn. Strasbūre,
akcentuojamas Europos Sąjungos mokyklų mokomųjų programų papildymas, kad įgiję vidurinį išsilavinimą moksleiviai būtų pasirengę atlikti Europos Sąjungos piliečių
vaidmenį. Dėl to svarbu suteikti jiems informacijos apie
ES: jos institucijas, veiklos metodus ir nusistovėjusią tvarką, iniciatyvas. Mažiau svarbu suteikti žinių apie Europos
istoriją ir kultūros paveldą. Tai būtų vienas Europos sampratos aspektas. Kitu aspektu pažvelgti leidžia Kopenhagos
deklaracija (Europos vadovų tarybos susitikimas 1995 m.
Kopenhagoje). Šioje deklaracijoje Europos lygmens tikslu
pripažįstamas šalių bendradarbiavimas skatinant mobilumą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, partnerystę, kitas
tarptautines iniciatyvas, siekiant tarptautiniu mastu tobulinti Europos švietimo ir ugdymo sritis. Taigi Europos
švietimo strategijos tikslas - tai Europos pažinimas bendradarbiaujant ir bendradarbiaujant nacionaliniu, mokyklos,
mokytojo, mokinio lygmeniu.

eTwinning programos dalyviai
Bendradarbiavimas tarptautiniame projekte - ne vien smagus užsiėmimas, bet ir savos šalies kultūros, istorijos, piliečių reprezentavimas. Šis suvokimas kelia nacionalinio pasididžiavimo ir atsakomybės jausmus. Dar vienas patarimas
eTwinning projekto dalyviui ir organizatoriui mokytojui–
savo profesijos tiesioginio uždavinio realizavimą jis turėtų suvokti kaip mokymosi visą gyvenimą procesą. O šiame
procese esminės sąvokos yra tokios: motyvacija, lūkesčiai
ir pasitenkinimas. Motyvaciją dalyvauti eTwinning projekte
apibrėžtume kaip norą būti tarp pažangiausiai mąstančių ir
dirbančių 30 Europos šalių mokytojų. Motyvaciją stiprintų galimybė dalyvauti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose, susitikimuose, Kokybės ženklo konkursuose.
Lūkesčiai galėtų būti siejami su mokinių žiniomis ir išugdytais gebėjimais, pagerėjusiais mokymosi rezultatais. Pasitenkinimą patirsime, kai įgyvendindami projektą kartu su
savo mokiniais sužinosime daug naujo apie savo draugų šalį,
kai užmegsime draugiškus ryšius su kolega iš kitos šalies, kai
sustiprės paties mokytojo noras dar geriau išmokti užsienio
kalbą, geriau dirbti kompiuteriu, geriau pažinti savo mokinius ir savo šalį. Taigi viskas švietime prasideda nuo mokytojo, kuris yra aktyvus, atviras pokyčiams, nebijo naujovių,
siekia šiuolaikinių ugdymo tikslų.
Tačiau mokytojui būtina pagalba. Padėti turėtų mokyklų
vadovai, kolegos, mokinių tėvai. Išmintingas mokytojas po
truputį įtrauks į bendrą darbą kolegas, gaus pritarimą iš mokyklos administracijos. Jei bus papasakota mokinių tėvams
apie projektą, tikėtina, kad jie ne tik pritars, bet ir džiaugsis
savo vaikų pasiekimais, paskatins juos. O tai suteiks nemažų
privalumų mokyklai, kuri taps žinoma ne tik Lietuvoje.

Visi eTwinningo
partneriai yra
lygiaverčiai
projekto dalyviai.
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IT pedagogika. Jos galimybės,
dermė su projektine veikla mokykloje

eTwinning projektus
lengva integruoti į
ugdymo turinį.
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„Mokyklų tobulinimas ir kaita- tai procesų sistema, mokymasis ir mokymas, kurio esmė- investicija į vaikus, į ateitį
(Deanas Finkas). Tokį iššūkį šiuo metu turėtų priimti bet
kuri šiuolaikinė ugdymo įstaiga. Nuolatinė švietimo kaita
iškėlė pagrindinius uždavinius, kurie orientuoti į mokinio
ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą. Privalu sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui rinktis mokymosi
kelią pagal gabumus, polinkius ir poreikius, o akademinį
mokymo turinį priartinti prie gyvenimo poreikių. Nacionaliniame lygyje atsirado konkurencingumas, o raštingumo sąvoka tapo platesnė. Jis suprantamas ne tik kaip gebėjimas taisyklingai kalbėti, rašyti gimtąja kalba, užsienio
kalba, išmanyti matematiką. Atsiranda ekologinis, informacinis, kompiuterinis raštingumas. Visuotinio kompiuterinio raštingumo principas skatina mokyklų bendruomenes naudoti kompiuterines technologijas, sudaromos
sąlygos pasiekti reikiamą IKT raštingumo lygį.
Kaip mokykloje ugdyti naujuosius gebėjimus, kurie reikalingi XXI amžiaus žmonėms? Dalyvavimas projektinėje
veikloje ir tarptautinėse programose padeda mokiniams ir
mokytojams ugdyti bendruosius gebėjimus, kurie yra būtini šiuolaikiniame pasaulyje. Mums reikalingas bendravimas ir bendradarbiavimas. Modernios mokyklos sėkmė
priklauso nuo sėkmingo ir tikslingo IT panaudojimo.
Pastaraisiais metais IKT vis labiau veikia mokymo ir mokymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir
visam mokymo bei mokymosi procesui. Tiesioginiai žinių
perteikimo metodai yra keičiami informacinei ir žinių visuomenei tinkamesniais mokymo ir mokymosi, paremto
kryptingu gebėjimų ir kompetencijos formavimu, konstruktyvistiniais žinių įgijimo metodais.

IT pedagogika. Jos galimybės,
dermė su projektine veikla mokykloje
Šiuolaikinėje mokymosi įstaigoje ugdymo turinys individualizuojamas, diferencijuojamas bei visiems prieinamas,
todėl mokiniams reikia suteikti jų gebėjimus atitinkančios mokymosi patirties (tai gali būti projektinis darbas)
ir ypač skatinti bei padėti gerai besimokantiems mokiniams. Siekiama, kad mokiniai mokytųsi savarankiškai,
lavintų savo asmeninius bei integruoto mokymosi įgūdžius, o mokytojas analizuotų taikomus metodus ir jų poveikį. Šiuolaikinis mokytojas gali ir privalo įvertinti, planuoti mokymąsi, remdamasis ne vien pokalbiais su savo
ugdytiniais, bet nuolat remdamasis jų mokymosi rezultatais. Vertinimas ir įsivertinimas- svarbus aspektas šiuolaikiniame mokyme(-si). Tai tampa mokymosi sėkme. Jei
norėsime iš mokinių sužinoti, kaip jiems labiau patinka
mokytis, geriau organizuosime savo darbą, parinksime
metodus, iš kurių vienas- projektinio darbo metodas.
Toks ugdymo metodas populiarina dalyką, ugdo tiriamojo darbo įgūdžius, skatina savarankišką domėjimąsi
moksline ir kita informacija, moko ją analizuoti, apibendrinti bei pateikti išvadas, taip pat formuoja mokslinės veiklos pagrindus kasdienėje veikloje. Taip įgyjamos
šiuolaikinės informacinės visuomenės nariui reikalingos
bendrosios kompetencijos. Ugdomi svarbūs bendrieji gebėjimai (pažinimo, komunikaciniai ir komandiniai, darbo, veiklos), kurie glaudžiai siejasi su IT gebėjimais (kultūringai bendrauti žodžiu ir raštu, suprasti IT reikšmę ir
svarbą, įžvelgti informacinius ir komunikacinius ryšius,
taikyti IT sprendžiant savo problemas, atpažinti programinę įrangą, ieškoti ir apibendrinti informaciją), kurie
būdingi informacinei ir žinių visuomenei.

Mūsų mokyklos
IKT išteklių
pakanka norint
vykdyti eTwinning
projektą.
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IT pedagogika. Jos galimybės,
dermė su projektine veikla mokykloje

Kalbų skirtumai
eTwinninge didžiulis iššūkis.
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Mokiniai dalyvaudami projektuose, ypač tarptautinėse
programose geriau suvokia Europą kaip multikultūrinę,
demokratinę visuomenę. Suvokdamas savo tautinį identitetą, palygina save su kitais. Darydamas sprendimus pasirengia mokytis visą gyvenimą, kartu įgyja bendravimo
užsienio kalba įgūdžių. Labai svarbu, kad išmoksta tikslingai veiklai panaudoti kompiuterį ir įgyja informacinių
įgūdžių, išmoksta bendradarbiauti su savo draugais klasėje
ir užsienyje. Galima siūlyti ir mokytojų darbo laiko panaudojimo variantus: vadovauti projektiniam darbui, tarptautinį bendradarbiavimą integruoti į ugdymo turinį skiriant
papildomojo ugdymo valandas nepamokinei projektinei
veiklai, projektinę ar tarptautinio bendradarbiavimo veiklą integruoti į mokyklos veiklos programą (jas atitinkamai
planuojant, pristatant, suteikiant finansavimą) bei numatyti mokytojų skatinimo būdus. Šiuo atveju labai patraukli
eTwinning tarptautinė programa, kurios veikla – tai galimybė jauniems žmonėms kartu su savo mokytojais bei jų
kolegomis iš Europos dalyvauti švietimo projektuose. Taigi
eTwinning suteikia galimybę virtualioje erdvėje bendrauti ir
bendradarbiauti partneriams iš skirtingų Europos šalių.
Šios programos projektuose mokytojai tampa projektų
idėjų generatoriais, vadovais, skatintojais, o mokiniai mokosi dirbti savarankiškai. Tai plati bei gera dirva gabiam
mokiniui reikšti savo gebėjimus, tenkinti poreikius, dirbti komandoje, net vadovauti jai. Kiekvienas mokinys gali
bendradarbiauti individualiai. Vyksta integracija įvairiuose
lygiuose: tarp atskirų mokyklų, ugdymo turinyje tarp dalykų, nepamokinėje veikloje. Susipažįstama su kitos šalies
kultūra, vyksta kultūriniai mainai.

IT pedagogika. Jos galimybės,
dermė su projektine veikla mokykloje
Ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama motyvacija
mokytis. Virtuali draugystė gali tapti asmenine mokinių
(mokytojų) pažintimi, draugyste bei realiais susitikimais.
Betarpiška pažintis su Europos šalių bendraamžiais plečia mokinių akiratį. Mokytojai gali keistis metodikos
naujovėmis, rengti švietimo sistemų palyginimus. Naujas
projektinės veiklos pristatymo būdas - internetiniai dienoraščiai (Blog‘ai). Juos galima naudoti aprašant asmeninę veiklą, projekto veiklą bei jo eigą. Dienoraštyje galima
sisteminti idėjas, naujienas, nuorodas, elektroninio pašto žinutes, paveikslėlius ir rinkmenas bei susieti juos su
atitinkančiais interneto puslapiais. Mokytojų internetinis
dienoraštis yra puikus įrankis tiek patyrusiems eTwinning mokytojams, norintiems aptarti įvairias temas, tiek
mokytojams, kurie dar nedalyvauja eTwinning veikloje,
kad jie susidarytų supratimą apie tai, ką reiškia vykdyti bendradarbiavimo internetu projektą. Susipažinkite
su nauju eTwinning mokytojų internetiniu dienoraščiu!
http://blog.eun.org/eTwinning/ Kad būtų galima prižiūrėti internetinį dienoraštį, įrašai jame turi būti atliekami
anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis.
Labai svarbus yra pozityvus ir optimistiškas asmeninis
nusiteikimas. Skatiname nebijoti informacinių technologijų bei visų naujovių, susijusių su ugdymo pokyčiais
ir keliamais iššūkiais. Visko galima išmokti, reikia tik
norėti ir išdrįsti. Todėl bendraukite ir bendradarbiaukite! Siūlykite idėjas ir aktyviau dalyvaukite skelbiamuose
konkursuose. Tai puiki proga susipažinti su Europa ir jai
prisistatyti.

Visko galima
išmokti, reikia tik
norėti ir išdrįsti.
Todėl bendraukite ir
bendradarbiaukite!
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Kaip pasiryžti naujam eTwinning projektui?

Susirasti partnerį
eTwinninge nesunku.
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Kadangi mokslo metai prasidėjo, jau pats laikas pagalvoti apie naują eTwinning projektą. Atėjo metas su
kolegomis ir mokiniais aptarti naująjį projektą, kurį
pradėsite.
Jeigu dar nedalyvaujate eTwinning arba norite pradėti
kažką naujo, bendradarbiavimo projektas - tai puikus
būdas sudaryti sąlygas jūsų mokiniams dalyvauti projektuose ir sukurti gerus pagrindus būsimam bendradarbiavimui su partnerių mokyklomis.
Jeigu svarstote, kaip įsijungti į naują eTwinning projektą, vertėtų atkreipti dėmesį į keletą žingsnių, padėsiančių Jums.
Sukurkite idėją.
Sukurkite bendrą idėją apie tarptautinį bendradarbiavimą taikant IKT. Jeigu Jums reikia idėjų, geriausia jų ieškoti Parengtuose rinkiniuose. Jeigu norite sužinoti, kokie projektai yra vykdomi, rekomenduojame panaršyti
eTwinning žemėlapyje arba Projektų galerijoje paieškoti
Gerosios patirties pavyzdžių.
Išsamiau savo projektą galėsite parengti vėliau su partneriais, tad šiame etape aptarkite tik bendrus klausimus!
Integruokite savo idėją į mokyklos ugdymo planą.
Pagalvokite, kaip norėtumėte integruoti savo projektą į ugdymo turinį klasėje ir mokyklos ugdymo planą.
Rengdami savo programą naujiems mokslo metams,
susiekite savo projekto idėją su numatoma veikla ir dalyku, kuriam jis skirtas. Tai padės toliau plėtoti jūsų
eTwinning projekto idėją.

Kaip pasiryžti naujam eTwinning projektui?
Plėtokite savo idėją.
Parenkite lankstaus projekto pasiūlymą. Naudodamiesi
Parengtų projektų rinkiniais kaip informacijos šaltiniu, pasirūpinkite, kad jūsų siūlomame projekte būtų paaiškinti
pedagoginiai tikslai, nurodyti IKT įrankiai ir jų parametrai,
taip pat Europos dimensijos teikiama nauda.
Susiraskite partnerius.
Pristatykite savo pasiūlymą Partnerių paieškos forume arba
ieškokite galimų partnerių Dvynių paieškoje. Tai atlikti galima po vasaros atostogų, jeigu dar to nepadarėte. Nepamirškite paskaityti, ką ieškodamos partnerių yra paskelbusios
kitos mokyklos - galbūt galimi partneriai jau laukia jūsų!
Planuokite savo veiklą. Jūsų valia nuspręsti, ką reikia atlikti iki vasaros atostogų pradžios. Be to, turėkite omenyje
tai, kad įvairiose šalyse mokslo metai prasideda ir baigiasi
nevienodai, tad būkite kantrūs, jei suradus partnerius teks
palaukti, kol bus kartu parengta konkreti projekto veikla ir
su mokiniais pradėsite ją vykdyti.
Norinčius gauti daugiau informacijos apie eTwinning taip
pat raginame tiesiogiai kreiptis į Nacionalinę paramos tarnybą (NPT). Taip užmegsite ryšius su šaliai atstovaujančia
institucija bei sužinosite apie kitas eTwinning iniciatyvas
(mokymus, seminarus) šalyje.
Raskite idėjų projektams Parengtuose rinkiniuose ir Žemėlapyje. Susipažinkite su gerosios patirties pavyzdžiais
Projektų galerijoje. Sužinokite daugiau apie naudojimąsi
esamais įrankiais ir ieškokite idėjų skyrelyje Naudojimasis
TwinSpace.
Kreipkitės į NPT, jei norite gauti daugiau informacijos apie
šalyje vykdomus projektus.

Nacionalinės
paramos agentūros
pagalba yra būtina.
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Kaip dalyvauti eTwinning programoje?

Projektas turi būti
tinkamas mokyklai
ir jos mokiniams
pedagoginiu požiūriu,
taip pat turi būti
panaudojamos IKT.
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eTwinning suteikia galimybę virtualioje erdvėje bendrauti ir bendradarbiauti dviem (gali ir daugiau) partneriams
iš skirtingų ES šalių. Užsiregistravę eTwinning portale
www.eTwinning.net dalyviai gali tikėtis pedagoginės ir technologinės pagalbos iš Nacionalinės agentūros, tačiau finansinė tiesioginė parama neteikiama. Užsiregistravę galite patekti į
eTwinning Darbastalį. Tai dalis eTwinning mokyklų duomenų
bazės, kurioje mokyklos gali susisiekti su jumis ir jūs galite su
jomis susisiekti. eTwinning Darbastalis taip pat yra toji vieta, kur
galite užregistruoti savo projektą (-us) ir pasinaudoti TwinSpace
(dvyniams skirta el. bendradarbiavimo aplinka). Visų mokyklų
registraciją iš karto patikrina eTwinning Nacionalinė paramos
tarnyba. Taip siekiama, kad tik realiai egzistuojančios mokyklos
dalyvautų eTwinning, ir neleidžiama siuntinėti nepageidaujamų
žinučių bei piktnaudžiauti per registraciją pateiktais duomenimis. eTwinning yra saugi aplinka.
Jūsų eTwinning veikla prasideda, kai registruojatės. Po to jūs patys sprendžiate, kaip geriausiai pasinaudoti eTwinning programos siūlomomis galimybėmis.
Kokiu būdu vykdyti projektą? Nėra jokių reikalavimų dėl veiklos
tikslų, trukmės ar užmojų, išskyrus tai, kad projektas turi būti
tinkamas mokyklai ir jos mokiniams pedagoginiu požiūriu, taip
pat turi būti panaudojamos IKT. Todėl pirmiausia dalyviai turi
nusistatyti tikslus (kodėl, ko norima, kokie lūkesčiai), kokio tipo
bus vykdomas projektas (kokios veiklos, su kuo, su kokios šalies
mokykla norime bendrauti, komandos formavimas, partnerių
paieška), pedagoginiai kontaktai, idėjos plėtojimas, ruošimasis
projektui, paraiška projektui, projektas ir jo vykdymas.
Informacijos rasite užsisakomuose mėnesiniuose informaciniuose biuleteniuose.

eTwinning programos perspektyvos
2004-2006 metais eTwinning buvo viena iš Europos Komisijos eLearning programos paprogramių, o 2007-2013 metais ji „Mokymosi visą gyvenimą“ programos dalis. Tarptautinis mokyklų bendradarbiavimas, pradėtas internetu
(eTwinning programa), gali peraugti į mobilumą skatinantį
bendradarbiavimą (Comenius programa). Ir atvirkščiai,
pasibaigus Comenius projektui, toliau galime dirbti su
eTwinning projektu interneto erdvėje. Programos sėkmę liudija skaičiai: 2007 metų balandžio mėn. buvo užregistruota
apie 670 Lietuvos ir 25000 Europos mokyklų. Todėl džiugu, kad programa pratęsiama iki 2013 metų. Dalyvavimas
joje yra tiesioginis kelias į sėkmę tam mokytojui, kuriam
svarbios švietimo naujovės, profesinė karjera. Bendrųjų
gebėjimų ugdymas mokykloje reiškia siekį parengti pilietį,
gebantį gyventi ir dirbti konkurencingoje, daugiakultūrėje,
demokratinėje visuomenėje, turintį gebėjimų mokytis visą
gyvenimą. Tai nauji veiklos modeliai, kai mokiniai patys
suranda informaciją ir ją panaudoja, atsirenka informaciją
ir ją kritiškai vertina, naudojasi naujausiomis technologijomis, dirba bendradarbiaudami, bendrauja užsienio kalbomis, mokosi iš kitų patyrimo. Mokytojo pagalbininku
šiuo pokyčių laiku tampa Europos Komisijos iniciatyva
organizuojamas tarptautinis bendradarbiavimas. Vadinasi,
eTwinning programa - viena iš lengviausiai įgyvendinamų
ir teikiančių didelę naudą programų mokiniams ir mokytojams. Ji keičiasi, įgyja vis didesnį tarptautinį pripažinimą.
Šiuo metu ji remiama Europos Centrinės koordinavimo
paramos tarnybos bei Nacionalinių koordinavimo paramos tarnybų 30-yje Europos šalių. Mes vis dar turime laiko
veiklai, prasmingam bendravimui ir bendradarbiavimui.

Ar eTwinningas
vertas jūsų laiko ir
pastangų?
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eTwinning programos veikla

Regioninio seminaro
Kuršėnuose akimirkos

16

eTwinning yra žmonės (mokiniai, mokytojai, paramos tarnybos darbuotojai, tėvai ir kt.), kurie bendromis pastangomis siekia bendradarbiavimo ir kartu kuria sampratą, ką
reiškia būti europiečiu. eTwinning - tai mokymas ir mokymasis, naujų ugdymo metodų taikymas, naujų technologijų, IKT įrankių naudojimas ir integravimas į kasdienę
mokinio veiklą. eTwinning - tai projektinė veikla. Tokie
teiginiai nuolat buvo akcentuojami regioniniuose seminaruose. Jie rengiami Lietuvos mokytojams, kurie dar nepradėjo arba nepasiryžo dalyvauti eTwinning programoje,
taip pat jau pažengusiems ir turintiems puikių projektinio
darbo įgūdžių.
Nacionalinė paramos tarnyba, kurios veiklos tikslas yra ne
tik registruoti partnerystes, bet ir konsultuoti mokyklas,
rengti mokymo seminarus, konkursus, organizuoti mokytojų atrankas į tarptautinius profesinės raidos seminarus,
šiais metais kartu su mokytojais konsultantais surengė nemažai regioninių seminarų. Ankstesniais metais irgi buvo
vedami seminarai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos
apskričių mokytojams. Jų vykdavo po vieną kasmet.
eTwinning programos geriausių projektinių darbų pristatymai dabar vyksta daugelyje Lietuvos mokyklų. 2007
metais iš viso įvyko 18 seminarų, kuriuose dalyvavo 562
mokytojai. Seminaruose aktyviai dalyvauja NPT darbuotojai, programos mokytojai – konsultantai bei mokytojai,
dalyvavę užsienio profesinės raidos seminaruose. Regioniniuose seminaruose atrandami puikūs bendradarbiavimo
pavyzdžiai, naujos projektinių darbų idėjos, iniciatyvūs
mokytojai, puikios projektinio darbo komandos.

Regioniniai seminarai
2006-2007 m. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių,
Utenos apskričių mokytojai rengiamuose regioniniuose seminaruose teoriškai ir praktiškai susipažino
su būdais ir galimybėmis, leidžiančiomis integruoti eTwinning projektinę veiklą į bendrą ugdymo turinį.
Juk svarbu, kad mokytojų profesinis tobulėjimas bei mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymas užtikrintų
daugiakultūrinės Europos tikslų įgyvendinimą Lietuvos mokyklose.
Tikime, kad geroji patirtis, diskusijos apie projektų idėjas, naujų IKT įrankių pristatymai padės įtraukti
kuo daugiau Lietuvos mokytojų ir mokinių į eTwinning projektinę veiklą.

Regioninių seminarų dalyvių skaičius
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2007 m.
eTwinning programos dalyvių stovykla

Prienų „Žiburio“
gimnazijos mokiniai,
projekto „Eurofilmų
fabrikas“ dalyviai

2007 m. balandžio 25-29 dienomis mokiniai ir mokytojai iš Čekijos Respublikos, Slovakijos, Lietuvos, Ispanijos, Lenkijos ir Italijos dalyvavo antroje kasmetinėje
eTwinning stovykloje. 2006 metų eTwinning apdovanojimų nugalėtojai viešėjo saulėtoje Sicilijoje, kur susitiko
su savo partneriais, susirado naujų draugų ir mokėsi
naudotis IKT. Per tris stovyklos dienas mokiniai ir mokytojai įvairiuose užsiėmimuose mokėsi naudotis naujais įrankiais bei aptarė svarbius klausimus, susijusius su
švietimu, IKT, Europos pilietybe ir saugiu internetu.
Mokiniai mokėsi kurti skaitmeninę molio animaciją,
skaitmeninius animacinius filmus ir garso įrašus prenumeruojamajai transliacijai (podcast). Vėliau renginyje
„Švenčiame Europos jubiliejų su eTwinning” mokiniai
susipažino su ES institucijomis, dalyvavo inscenizuotuose pokalbiuose ir kūrė trumpus komiškus pristatymus apie saugų internetą. Kol mokiniai dirbo, mokytojai
dalyvavo jiems skirtuose užsiėmimuose apie kultūrinį
bendravimą, švietimą ir saugų internetą.
Laisvu nuo užsiėmimų metu stovyklos dalyviai dainuodami, šokdami, vaidindami ir vaišindami savo šalies patiekalais supažindino vieni kitus su savo šalių kultūra.
Poilsio metu aplankė Città del Mare (Italija) miestą ir
gėrėjosi Palermu.
Stovyklautojai puikiai praleido laiką, džiaugėsi susitikimais su partneriais bei įgyta tarptautinio mokyklų bendradarbiavimo patirtimi šiltoje ir saulėtoje šalyje.

eTwinning tarptautinės
konferencijos ir seminarai 2006-2007 m.m.
Eil. Šalis, renginio pavadinimas
Nr
1. Kopenhaga- Malmė (Danija
– Švedija), IT mokytojų
seminaras „Tiltų statymas“
2 Lisabona (Portugalija),
seminaras, skirtas gamtos ir
tiksliųjų mokslų mokytojams
3. Elkas (Lenkija), LietuvosLenkijos tarptautinė
konferencija
4. Briuselis (Belgija), seminaras
įvairių dalykų mokytojams
(prancūzų kalba)
5.

„eTwinning apdovanojimų“
konferencija Briuselyje
(Belgija)

6.

Dublinas (Airija), seminaras
mokyklų vadovams

Data

Dalyvavo

2006 11 19-21 J.Širvinskaitė, Kauno r. Veršvų vidurinė mokykla

2006 11 19-21 G. Motiejūtė, Joniškio „Aušros“ gimnazija;
A.Rimkevičienė, Šiaulių Didždvario gimnazija
2007 01 26-27 20 matematikos, fizikos, chemijos mokytojų iš
visos Lietuvos
2007 02 08-10 H.Zavadska, Panevėžio M.Rimkevičaitės
technologinė mokykla;
L.Zeringienė, Šiaulių r. Kairių pagrindinė
mokykla
2007 02 23-25 N.Bagdzevičienė, Vilniaus J. Laužiko bendrojo
lavinimo konsultacinis centras; R.Bartasevičius,
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės
suaugusiųjų mokymo centras; G. Kaupienė,
Kėdainių Šviesioji gimnazija; J.Kuprinskienė,
Panevėžio r. Velžio gimnazija; K. Liaskovskaja,
Vilniaus „Žaros“ vidurinė mokykla
2007 02 22-24 A.Likšienė, Kėdainių r. Šėtos vidurinė mokykla;
A.Kurlavičius, Klaipėdos „Gabijos“ pagrindinė
mokykla

Jei norite pamatyti ir sužinoti daugiau apie stovyklą, skaitykite eTwinning stovyklos internetinį dienoraštį 2007!
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eTwinning tarptautinės
konferencijos ir seminarai 2006-2007 m.m.

Vilniaus r.
Pagirių gimnazijos
mokytojų eTwinning
komanda LietuvosLenkijos tarptautinėje
konferencijoje Elke
(Lenkija).

Eil.
Šalis, renginio
Data
Dalyvavo
Nr
pavadinimas
7. Čekijos nacionalinė 2007 04 K. Liaskovskaja,
eTwinning
13-14 Vilniaus „Žaros”
konferencija
vidurinė mokykla
8. Helsinkis (Suomija), 2007 04 M.Vasiliauskienė,
seminaras, skirtas
12-14 Panevėžio
profesinio mokymo
M.Rimkevičaitės
dalykams
technologinė
mokykla;
G. Kudinov, Kauno
statybininkų
rengimo centras
2007 04 J.Kriaučiūnienė,
9. Nova Gorica
19-21 Sintautų pagrindinė
(Slovėnija),
mokykla;
tarptautinis anglų
kalbos mokytojų
L.Vidauskienė,
seminaras
Jonavos J.Vareikio
pagrindinė
mokykla
10. Città del Mare,
2007 04 I.Šneiderienė,
Sicilija (Italija),
25-29 Prienų „Žiburio“
eTwinning stovykla
gimnazija
Plačiau apie regioninius semianrus galite skaityti
Nacionalinės paramos tarnybos interneto svetainėje adresu
http://eTwinning.ipc.lt/
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Tarptautiniai seminarai 2007-2008 m.m.
Daug temų intriguoja Lietuvos mokytojus, dalyvaujančius
eTwinning programoje. O seminarai, vykstantys užsienyje,
moko, kokios atsiranda galimybės tobulinti mokymą, padaryti jį
motyvuojantį, įdomų. Kasmet skelbiami konkursai, kurie sudaro
sąlygas Lietuvos mokytojams išvykti į tarptautinius renginius.
Numatomų tarptautinių renginių sąrašas
2007 metai
Rugsėjo 17 d. - spalio 19 d. skelbiamos eTwinning savaitės;
Spalio 19-21 d.- Maltoje numatoma surengti profesinės raidos
seminarą mokyklos vadovams;
Spalio 26-28 d. - Jungtinėje Karalystėje bus surengtas profesinės
raidos seminaras regionų konsultantams;
Gruodžio 4 d. - Briuselyje žada rinktis Centrinės paramos tarnybos ir Nacionalinių paramos tarnybų atstovai.
2008 metai
Vasario 19-21 d. - Briuselyje numato susirinkti nacionalinių paramos tarnybų atstovai;
Vasario - kovo mėn. (data dar tikslinama) - Norvegijoje numatomas seminaras mokytojams arba regionų konsultantams;
Balandžio 18-20 d. - Vokietijoje numatoma kviesti mokytojus,
kurie vadovauja projektams;
Gegužės 29-31 d. - Paryžiuje į profesinės raidos seminarą
planuojama sukviesti mokytojus, dalyvaujančius eTwinning
programoje, bei regionų konsultantus;
Birželio 11 d. - Briuselyje rinksis Centrinės paramos tarnybos ir
Nacionalinių paramos tarnybų atstovai;
2008 metų vasarą numatoma organizuoti eTwinning stovyklą.

Baigiamosios
eTwinning
konferencijos metu.
Susitikimai su
partneriais, naujos
pažintys.

Pastaba. Datos ir vieta gali keistis. Sekite informaciją svetainėje http://eTwinning.ipc.lt.
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eTwinning programos savaitės 2006 m.

Rokiškio r. Pandėlio
gimnazijos projekto
dalyviai.
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2006 m. rugsėjo 25d.- spalio 9d. Lietuvoje vyko
eTwinning
savaitės. Mokyklos, dalyvaujančios
eTwinning programoje, galėjo dalyvauti Švietimo
Informacinių technologijų centro (ITC) paskelbtame konkurse „eTwinning savaitės mano mokykloje“.
Veikla turėjo būtinai vykdoma numatytu laiku visoje Europoje (3 savaites). Mokyklos dalyvės organizavo eTwinning renginius savo mokyklose, juos
aprašinėjo, iliustravo nuotraukomis. Vėliau apipavidalintus konkursinius darbus siuntė konkurso organizatoriams. Darbai buvo eksponuojami internete,
leidiniuose apie eTwinning projektą. Aprašyta veikla
eTwinning savaičių metu buvo vertinama pagal išliekamąją vertę mokykloje, poveikį ugdymo procesui,
originalumą, aprašymo kokybę.
Nugalėtojomis paskelbtos 2 mokyklos (iš 13 dalyvavusių), kurių paraiškos geriausiai atitiko konkurso
reikalavimus:
• Rokiškio r. Pandėlio gimnazija (mokytoja Larisa
Tichonova);
• Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla
(mokytojos Laima Vidauskienė, Nijolė Kasperiūnienė, Vilija Kičienė).
2006 m. spalio 13 d. Vilniuje S. Daukanto vidurinėje mokykloje vyko baigiamasis eTwinning savaičių
renginys. Buvo apdovanoti konkursų „Geriausi projektai Europoje“ (2005-2006 m.), „Geriausios Lietuvos eTwinning mokyklos“ (2005-2006 m.), „Mano
eTwinning mokykla“ ir „eTwinning savaitės mano
mokykloje“ nugalėtojai.

eTwinning programos savaitės 2006 m.
Trumpalaikių projektų užduočių rinkiniai
pradedantiesiems
Pirmas siūlomas rinkinys - „ Gyvos tradicijos”
Šis projektas kviečia dvi klases partneres kartu sukurti pristatymus apie savo šalies tradicijas. Mokytojas šiam projektui suburia 4-6 mokinių mišrias
grupes (1-3 grupės iš kiekvienos šalies) ir vadovauja jiems atliekant projekto užduotis (susirašinėjant
elektroniniu paštu, ruošiant pristatymus apie tradicijas PowerPoint ar Word programomis, patalpinant
šiuos pristatyms į TwinSpace, pristatant mokykloje).
2007 m. rugsėjo 17- spalio 19d. startuoja keturių
savaičių eTwinning kampanija. Visa informacija skelbiama specialiame puslapyje pagrindiniame
eTwinning portale.
• Naujiena! Trys trumpalaikių projektų užduočių
rinkiniai pradedantiesiems.
• Linksmi elektroniniai atvirukai, kuriuos siunčia
mokyklos, pavieniai projekto nariai vieni kitiems,
naudodami svetainės įrankius.
• Savaitiniai apdovanojimai, kuriuos gauna geriausios mokyklos. (iPod arba iRiver kiekvienai klasei ar
mokinių grupei.)
• Elektroniniai dienoraščiai (blogai), kuriuose projektų vadovai gali talpinti informaciją apie savo projektus (ne tik tekstus, bet ir nuotraukas, vaizdo ir
garso medžiagą).
• Kalendorius, kuriame talpinama visa nacionalinė
informacija apie eTwinning savaičių renginius. Šalį
žymi nacionalinė vėliava.

Mokytojams, kurie nori įgyti eTwinning
svetainės įrankių naudojimo patyrimo, kuriems nesisekė susirasti partnerių, siūlomi
trumpalaikių projektų užduočių rinkiniai
pradedantiesiems.
Pirmiausia mokytojai registruojasi svetainėje,
pasirinkę projekto užduotis patenka į mokytojų sąrašą. Mokytojai tarpusavyje bendrauja
eTwinning svetainės darbastalyje, registruoja projektą ir bendrauja per TwinSpace. Toks
trumpalaikis projektas nereikalauja Nacionalinės paramos tarnybos patvirtinimo, nereikalinga pažangos kortelė ar eTwinning žeklas.
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Antras siūlomas rinkinys - „ Viena diena iš mokyklos
gyvenimo”
Projekto partneriai aprašo vieną įprastą savo mokyklos
gyvenimo dieną ir publikuoja aprašus bendrame internetiniame dienoraštyje (bloge). Po to jie diskutuoja apie
jų mokyklų gyvenimo panašumus ir skirtumus.
Mokytojas suskirsto po tris mokinius į grupes ir skiria
kiekvienam individualias užduotis. Vienas yra reporteris, antras fotografas, trečias kuria tinklalapį. Pirmiausia
visi trys rašo įžanginius elektroninius laiškus partneriams, po to visi trys apibūdina dieną mokykloje, publikuoja pastebėjimus kartu su nuotrauka elektroniniame
dienoraštyje. Skaitydami apibūdinimus ir diskutuodami
su partneriais, jie publikuoja veiklos santraukas. Rašydami projekto santraukas kartu su nuotraukomis bei
nuorodomis į elektroninį dienoraštį parengia tinklalapį
TwinSpace bei jį pristato kitiems.
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Trečias siūlomas rinkinys - „Antrinių
žaliavų rinkimas jūsų mieste”
Partneriai atlieka tyrimą (apklausą) apie
antrinių žaliavų surinkimą savo mieste.
Rezultatus vaizduoja diagramose, juos komentuoja bei siūlo problemų sprendimo
būdus.
Grupėje 3 mokiniai gauna tam tikras pareigas (reporteris, fotografas ir tinklapio
kūrėjas). Per 2-4 savaites mokiniai atlieka
užduotis. Rašo elektronines žinutes vieni
kitiems, renka interviu savo mieste, fotografuoja, gautus duomenis apdoroja Excel
programa ir talpina TwinSpace. Diskutuodami su partneriais apie gautus rezultatus
pateikia išvadas (po vieną klasei), siūlo,
ką galima pakeisti jų mieste. Parašytas
santraukas kartu su Excel produktais, pasiūlymus, nuotraukas bei interviu talpina
TwinSpace. Projektas pristatomas mokykloje bei vietos bendruomenei. Galima
naudoti vaizdo konferencijas diskusijoms.
Dalyvavimas eTwinning savaičių siūlomoje veikloje leidžia lengvai ir operatyviai įsilieti į projektinę veiklą.
Tai gera pradžia! Pradžia, kuri greitai gali
perauga į bendradarbiavimą.

Konkursai
Konkursas „Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla“
Kiekvienais metais skelbiamas geriausios Lietuvos eTwinning mokyklos konkursas. Šiame konkurse kviečiamos
dalyvauti visos sėkmingai programoje dalyvaujančios mokyklos. Šiais metais konkurso organizatoriai - Lietuvos Nacionalinė paramos tarnyba gavo 12 paraiškų.
Konkurso laimėtojai
1. Plungės A. Jucio pagrindinė mokykla (projektas „Eurodrawing“, projekto vadovės Aldutė Kazlauskienė, Bronė
Stonkienė, Vilimas Ketvirtis);
2. Jurbarko „Ąžuoliuko” darželis-mokykla (projektas
„C.N.C.N. Children Needs Culture and Traditions. Vaikų
poreikiai, kultūra ir tradicijos“, projekto vadovė Snieguolė
Mažeikienė);
3. Kauno statybininkų rengimo centras (projektas „Fizika
įdomi ir svarbi“, projekto vadovės Genia Kudinov, Gražina
Daunorienė, Ričardas Liekis).
Kitiems konkurso dalyviams įteiktos padėkos už dalyvavimą ir simboliniai eTwinning prizai. Plačiau apie tų mokyklų vykdomus projektus skyriuje „Geriausi projektai Lietuvoje ir Europoje“.
Tarptautinis konkursas „Saugesnio interneto dienos
2007“
„Saugesnio interneto dienos 2007“ projektą organizavo Insafe tinklas. Konkursas, paskelbtas 2006 metų rudenį, sudomino šimtus mokyklų ne tik iš Europos, bet ir iš viso pasaulio.
2007m. birželio 11 dieną Briuselyje per „Saugesnio interneto dienos 2007“ nugalėtojų paskelbimo ceremoniją buvo
apdovanoti mokytojai ir mokiniai iš aštuonių šalių už puikius projektus apie saugų naudojimąsi internetu.
Buvo paskelbtos trys temos: elektroninis privatumas, tinklo
etiketas ir vaizdų galia. Mokyklos partnerės bendradarbia-

Geriausi metų projektai
pristatomi regioniniame
seminare Kėdainiuose
vo trijų mėnesių trukmės projektuose
ir kartu diskutavo apie šias svarbias
saugaus interneto temas. Dalyvaujantiems šiame konkurse buvo suteikta
ideali galimybė susirasti partnerius,
kurių mokyklos ilgai ieškojo. Norinčios
konkurse dalyvauti mokyklos buvo suskirstytos poromis. Todėl šešios iš aštuonių nugalėjusių mokyklų buvo iš
eTwinning programos.
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Į tarptautinius seminarus
vykstantys mokytojai
vaizdžiai pristato
eTwinning projektinę
veiklą Lietuvoje, ieško
partnerių naujiems
projektams.
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eTwinning programos konsultantų atrankos konkursas
Daugelyje Europos šalių ruošiami eTwinning programos
konsultantai. Lietuva - ne išimtis. Jau trejus metus eTwinning programos konsultantai iš įvairių Lietuvos regionų
skaito pranešimus, dalinasi projektinės veiklos patirtimi,
padeda suvokti programos ypatumus, supažindina su sėkmingų projektų idėjomis, geriausių eTwinning mokyklų
projektų pavyzdžiais, padeda sužinoti, ko pasiekė mokytojai novatoriai, taikydami projektinę veiklą savo pamokose,
moko praktiškai dirbti su eTwinning svetainės virtualios
aplinkos įrankiais. Tai atlieka Vilniaus, Kauno, Panevėžio,
Šiaulių, Tauragės, Alytaus, Klaipėdos, Telšių. Marijampolės, Utenos apskričių eTwinning programos konsultantai.
Konsultantai ypač naudingi pradedantiems bendradarbiavimą.
Kaip konsultantu tapti? Paprastai tai aktyviausi Europos
mokyklų partnerystės idėjos skatintojai ir puoselėtojai,
projektinių idėjų kūrėjai, veiklūs ir iniciatyvūs mokytojai.
Tai gali būti ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo pedagogai, mokytojai dalykininkai, bibliotekininkai ir šiaip
drąsūs ir sumanūs žmonės, išradingai organizuojantys pamokinę ir nepamokinę veiklą, dalijantys gerąją pedagoginę
patirtį, dalyvaujantys regioniniuose ir tarptautiniuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose.
Šiuo metu Lietuvoje dirba 20 mokytojų konsultantų, po du
kiekvienoje apskrityje. Jie nesikeičia, nebent pasitraukia iš
eTwinning komandos dėl profesijos pakeitimo ar išvykimo
į užsienį.
Dėmesio! Visi iniciatyvūs mokytojai! Sekite ITC naujienas
ir bandykite užimti laisvas konsultantų vietas.

Ko reikia sėkmingai eTwinning veiklai?
Tarptautinių, regioninių seminarų, konferencijų, įvairių apklausų
metu pabandyta aiškintis, ko reikia, norint sėkmingai dalyvauti
eTwinning programoje. Daugelis dalyvių pabrėžia, kad tai ne tik
projektinė veikla, bet didelė galimybė bendrauti bei bendradarbiauti su partneriais iš visos Europos. Tai kelia mokinių mokymosi
motyvaciją. Apibendrinus daugelio pasisakymus, galima tvirtinti,
kad norint sėkmingai dalyvauti eTwinning veikloje reikalingas
• aktyvumas,
• idėjos,
• optimizmas,
• noras,
• darni komanda (mokiniai ir mokytojai),
• paskatinimas,
• laikas,
• motyvacija,
• kūrybingumas,
• mokyklos vadovybės, kolegų ir NPT palaikymas,
• mokinių noras,
• techninės galimybės.
„Aš, kaip mokytojas, ... norėčiau paminėti Platono žodžius, kuris teigė, kad švietimas turėtų „nepaprastai lengvai ir veiksmingai
keisti žmogaus orientaciją“. Sutinku su tuo, kad labai svarbu mokėti
tinkamai pakeisti žmonių požiūrius, darbo stilių ir mokymo būdą.
Įvertinus naujovių panaudojimo riziką, tikras iššūkis vykdant projektą buvo bandymas priimti kultūrinius skirtumus be išankstinio
nusistatymo. Tačiau sėkminga partnerystė dažnai palengvina šią
nepaprastą užduotį. (Prancūzijos, Lietuvos, Italijos, Graikijos, Čekijos, Slovakijos bendro projekto „Filosofija kasdieniniame gyvenime“
vadovų mintys apie veiklos sėkmę).

Vilniaus „Žaros”
vidurinės mokyklos
mokytoja
K.Liaskovskaja
kartu su partnerėmis
pristato projektą
Čekijos nacionalinėje
eTwinning
konferencijoje
(2007 m. balandis).
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eTwinning
programos veiklos gairės 2007-2008 m.

eTwinning programos
naujienos, straipsniai,
konkursų nuostatai
skelbiami eTwinning
svetainėje.
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eTwinning projektas prasidėjo 2004 metais ir buvo planuotas baigti 2007 m. rugpjūčio 31 d. Tačiau eTwinning
veikla nesibaigia! Ji bus tęsiama toliau, nes eTwinning laikomas viena iš svarbiausių Europos Sąjungos programos
eLearning akcijų, šių metų balandžio mėnesį apdovanotas
auksiniu mokymosi poveikio apdovanojimu pirmajame
pasauliniame konkurse, skirtame aukšto poveikio technologijų taikymui mokyme. eTwinning tapo „Lifelong Learning” (Mokymosi visą gyvenimą) programos dalimi ir bus
glaudžiau siejama su kitomis „Mokymosi visą gyvenimą”
programomis. Esminis šių metų eTwinning pasikeitimas ilgesni projektiniai metai, kurie truks nuo 2007 m. rugsėjo
1d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. Planuojama pratęsti praeitų
metų tradiciją ir surengti eTwinning savaites, kurios startuoja 2007 m. rugsėjo 17 d. Bus vėl organizuojami regioniniai seminarai, kurie vyks visose Lietuvos apskrityse, bus
pasiūlyta dalyvauti įvairiuose konkursuose, laimėti eTwinning simbolinius prizus bei galimybę vykti į raidos seminarus įvairiose Europos šalyse.
NPT įsipareigoja sekti Lietuvos mokyklų partnerysčių registraciją eTwinning svetainėje, stebėti projektų vykdymą,
teikti konsultacijas programos dalyviams, skatinti mokyklas siekti eTwinning kokybės ženklo.
Informacija apie eTwinning programos veiklą, naujienos,
straipsniai, konkursų nuostatai toliau skelbiami eTwinning
svetainėje http://eTwinning.ipc.lt. Taip pat bendroji informacija bus teikiama svetainėje www.emokykla.lt.
eTwinning programos tolesnė veikla, pasiekti rezultatai bus
skelbiami šalies ir regioninėje spaudoje, švietimo interneto
svetainėse.

Projekto partneriai
Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla,
A.Vaišvilos 32, LT-90127, Plungė, Lietuva
el. paštas: a.juciopm@gmail.com
e-svetainė: http://www.adolfojucio.plunge.lm.lt
Projekto partneriai
Zakladni skola v Domcich Čekija; Scuola media statale “Pino da Zara”, Italija; Sint-Janscollege, Belgija; Scoala s 08 “octavian goga”,Oradea, Rumunija; St. Alysius
College, Nyderlandai; O Metlika, Slovėnija; Escola
Secundária da Amadora, Portugalija; Erweiterte Realschule, Sulzbach, Vokietija; Gimnazjum nr 25, Gdanskas,
Lenkija; Tukums Art School, Latvija; The Music and Art
School of Lihula, Estija; Jerney János Primary School,
Szeged, Vengrija; Rohožník, Slovakija
Koordinatoriai
Aldutė Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
anglų kalbos mokytoja ekspertė, Plungės akademiko
Adolfo Jucio pagrindinė mokykla, Lietuva;
Zdenek Hetes, ZS V Domcich, Čekija;
Gianfranco Parpinel, Italija;
Ria De Wilde, Belgija;
Piia Saak, Estija;
Viorica Rusu, Rumunija;
Cees Brederveld, Nyderlandai;
Eljka Janjac, Slovėnia
Trukmė: 2 metai
Kalbos: anglų k.
Sritis: dailė, anglų kalba, informacinės technologijos

Pats darbymetis–
piešiame Lietuvą.
Plungės akademiko
Adolfo Jucio
pagrindinės
mokyklos 4 - 9 klasių
moksleivių grupė.
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Plungiškiai atstovauja
Lietuvai Briuselyje,
ES Parlamente.
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Projekto aprašymas. Visų Europos šalių vaikai piešė vieną
didelį bendrą piešinį –vietovę, kurioje jie gyvena. Piešinį jungia bendras geležinkelis, kuriuo „keliaudami“ vaikai stengėsi
pažinti vieni kitus, studijuoti šalių kultūrinį paveldą, istoriją,
geografiją. Šis 150 metrų ilgio, 2 metrų pločio piešinys „keliavo“ iš šalies į šalį. Kiekviena komanda 10 metrų dalį piešė
savoje mokykloje. Mūsų grupė piešė gimtąjį miestą – Plungę.
Piešė Lietuvą: jos upes ir ežerus, Trakus ir Vilniaus Gedimino pilį, Kryžių kalną ir didįjį Puntuką, kaimo sodybas, jūrą
ir kopų smėlį. Ant kiekvienos vieno metro dalies plevėsavo
Lietuvos vėliava, o piešinio apačioje vaikai užrašė įvairias
mintis, savo adresus. Svečiai viską fiksavo ir talpino medžiagą internetiniame puslapyje, kad kitų šalių atstovai matytų
projekto eigą. Toks pats darbas vyko visose 14 šalių.
Rezultatai. Projektas susilaukė aukšto EK įvertinimo ir buvo
pristatytas eTwinning programos apdovanojimui, kuris buvo
įteiktas baigiamojoje eTwinning konferencijoje metu Briuselyje 2007 m. vasario 23 d. Visi projekto dalyviai buvo pakviesti į projekto pristatymą Briuselyje Europos parlamento
rūmuose, kur daugiau nei 100 projekto dalyvių iš 14 ES šalių
kūrė baigiamąją piešinio dalį.
Nauda bendruomenei. Piešinio kūrimas nebuvo pagrindinis projekto tikslas, tai tik priemonė artimam ryšiui tarp tautų
išvystyti, šalių bendravimui ir bendradarbiavimui. Pamatyti
didžiulį piešinį galima adresu: http://www.eurodrawing.net.
Kita. Piešinys bus eksponuojamas parodoje, karpomas dalimis po vieną metrą parduodamas aukcione. Surinktos lėšos
bus skirtos labdarai.

Projekto partneriai
Kauno statybininkų rengimo centras, Lietuva,
Krėvės pr. 114, Kaunas, Lietuva
el. paštas: kudinovg@gmail.com
e-svetainė: www.src.kaunas.lm.lt
Projekto partneriai
Elżbieta Gawron, mokytoja
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II wTyczynie, Lenkija
el. paštas: sylvia1975@poczta.onet.pl
e-svetaine: http://www.gptyczyn.edomena.pl/
Koordinatoriai
Genia Kudinov, Kauno statybininkų rengimo centras, anglų
kalbos vyr. mokytoja
el.paštas: kudinovg@gmail.com
Trukmė: 3 mėn.
Kalbos: anglų k.
Sritis: anglų kalba, fizika ir informacinės technologijos
Projekto aprašymas
Mokiniai dirbo pagal suderintą su partneriais planą. Fizikos
mokytoja aptarė su mokiniais temas, jų pristatymą. Anglų kalbos mokytoja su mokiniais vertė paruoštą medžiagą į anglų kalbą, informacinių technologijų mokytojas su mokiniais pristatė
medžiagą naudojantis IKT (Power Point ir Interneto paieškos
programos ). Šis projektas skatino moksleivius domėtis fizikos
mokslu, parodė, kad fizika ne tik svarbi, bet ir įdomi. Mes susiduriame su fizikos reiškiniais ir mokslo pasiekimais kiekvieną
dieną, sužinome, kad mokslo pasiekimai puoselėja mūsų gyvybę ir sveikatą. Pagrindinių fizikos dėsnių ir reiškinių žinojimas
padeda išvengti daugelio problemų ir nelaimių. Kartu įsitikiname, kad fizikos mokymasis gali būti linksmas ir lengvas.

Kauno statybininkų
rengimo centro
mokiniai ir mokytojai
susitikime su Kauno
kelių policijos
departamento
atstovais.
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Mes susiduriame su
fizikos reiškiniais ir
mokslo pasiekimais
kiekvieną dieną,
sužinome, kad mokslo
pasiekimai puoselėja
mūsų gyvybę ir sveikatą.
Pagrindinių fizikos
dėsnių ir reiškinių
žinojimas padeda išvengti
daugelio problemų ir
nelaimių.
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Projektas suteikia galimybę bendrauti su partneriais iš Europos. Tai padeda susirasti naujų draugų iš kitų šalių, pasikeisti informacija ir žiniomis, sužinoti daug naujo. Moksleiviai
pristato savo mokyklą ir šalį, dirba kartu, dalyvauja ekskursijose ir susitikimuose, kartu ruošia e-albumą ir užbaigia
projektą susitikę Lenkijoje. Paruošta medžiaga bus panaudojama integruotose fizikos ir anglų kalbos pamokose, o taip
pat ir kasdieniniame gyvenime.
Projekto temos: fizika ir medicina; fizika ir saugumas keliuose; iliuzijų teatras; fizikos reiškiniai ir jų įtaka mūsų gyvenimui.
Mokiniai bendravo su partneriais anglų kalba. Jie paruošė
ir pristatė savo mokyklą ir šalį. Susitiko su Policijos departamento atstovais. Dirbo komandoje: fotografavo ir filmavo darbo momentus. Aptarė gautą informaciją. Sudarytas
ir suderintas darbo planas, pagal kurį ir buvo vykdomas
projektas. Buvo organizuotas susitikimas su Kelių policijos departamento ekipažu, kurio metu buvo rodomi greičio
matavimo prietaisai ir moksleiviai pateikė juos dominančius
klausimus.
Projekto pabaigoje numatyta kelionė į Lenkiją, ten bus pristatytas galutinis produktas – e -albumas.
Nauda bendruomenei
Pagrindinis projekto tikslas - mokytis bendrauti su žmonėmis iš kitų šalių, mokėti pateikti ir gauti informaciją ir pritaikyti ją kasdieniniame gyvenime, patobulinti anglų kalbos
žinias. Skatinti integruotą užsienio kalbos (anglų) ir dalyko
(fizikos) mokymą (CLIL), panaudojant IKT, darbą komandoje.
Internetinė svetainė: http://my.twinspace.etwinning.net/lp

Vaikų poreikiai, kultūra ir tradicijos
Projekto partneriai
Snieguolė Mažeikienė
Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželis-mokykla, Lietuva
El. paštas: azuoliukasdirektore@jktv.lt
E-svetainė: www.azuoliukas.man.lt
Simoni Anna
Terezvaros Onkormanyzat „FASORI KICSINYEK“
Ovodaja, Vengrija
El. paštas: ovi28@hdsnet.hu
Evgenia Tsvetanova Petrova
Kindergardhen 25 „Brothers Grim“, Bulgarija
El. paštas: bragrim@abv.bg
Veneta Petrova Butsukova - Panova
Kindergardhen 32 „drugba“, Bulgarija

Jurbarko „Ąžuoliuko“
darželio-mokyklos projekto
dalyviai ir partneriai.

Koordinatoriai
Valecz Manuela
Kindergarten Launegg , Austrija
El. paštas: kiga-launegg@aon.at
E-svetainė: www.lannach.at/kindergarten
Trukmė: mokslo metai
Kalbos: vokiečių, anglų k.
Sritis: aplinkosauga, Europa, gimtoji kalba ir literatūra, istorija/tradicijos, pilietinis ugdymas, religija
ir etika, filosofija, vaizduojamieji menai, teatras,
muzika, šokiai, švietimo sistemos ir pedagogika
33

Vaikų poreikiai, kultūra ir tradicijos
Projekto aprašymas
Šis projektas apėmė įvairias veiklas. Rinkome informaciją
apie įstaigą, vaikus, personalą, tradicinių patiekalų gaminimą. Su partneriais iš kitų šalių keitėmės kulinariniais receptais, patirtimi apie švenčių organizavimą darželyje (pvz.,
gimtadieniai). Medžiagą pateikėme skaidrėse, kurias parodėme darželio auklėtiniams. Palyginome ir suradome švenčių
skirtumus bei panašumus. Susipažinome su partnerių šalimis, vėliavomis, himnais, istorija bei kultūra.

Jurbarko „Ąžuoliuko“
darželio-mokyklos
mokinių kūrybinės
veiklos akimirkos .

Rezultatai
Vaikai susipažino su kitų šalių kultūra, tradicijomis, ieškojo
panašumų ir skirtumų Projektas buvo pristatomas tėvams
(susirinkimuose, tėvų lentose, laikraštėlyje tėvams), publikuojamas rajoninėje spaudoje, internetiniame puslapyje,
įvairių renginių (švenčių, seminarų) metu.
Nauda bendruomenei
Įgyvendinant projektą „Vaikų poreikiai, kultūra ir tradicijos“
siekėme bendradarbiauti su Europos švietimo sistemomis,
perimdami iš jų gerąją darbo patirtį. Šio projekto dėka mūsų
darželis-mokykla, o taip pat ir Lietuva tapo atvira išoriniams
pokyčiams, bendravimui. Šio projekto eigoje vaikai susipažino su kitų Europos šalių vaikais, jų šalies tradicijomis, papročiais, šventėmis, kalba. Ankstyvas susipažinimas su kitų šalių
kalbomis palengvins vaikų mokymąsi mokykloje.
Kita
Projektinę veiklą integravome į mūsų įstaigos ugdymo programos planus.
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Eurofilmų fabrikas
Projekto partneriai
Irma Šneiderienė, Prienų „Žiburio“ gimnazija
el.paštas: rastine@ziburys.prienai.lm.lt
e-svetainė: http://ziburys.prienai.lm.lt
Libia Kowarik IES Carlos III Aguadulce, Ispanija
Koordinatoriai
Irma Šneiderienė, Prienų „Žiburio“ gimnazija
Trukmė: 2 metai ar daugiau
Kalbos: anglų k.
Sritis: Europa, gimtoji kalba ir literatūra, informatika/
IKT, užsienio kalbos, vaizduojamieji menai, teatras, muzika, šokiai
Projekto aprašymas
Bendradarbiavimas su IES Carlos III Ispanijoje prasidėjo 2005 metais – nusprendėme kartu rengti projektą.
Mokiniai susipažino rengdami skaidres, kuriose trumpai pristatė save, mokyklą, miestelį ir šalį. Tai leido jiems
ne tik pajusti savo kultūros žavesį, regioninį identitetą,
kultūrinę įvairovę ir skirtumus, bet išsiugdyti toleranciją
ir pagarbą kitos šalies kultūrai.Vėliau nusprendėme kurti filmus. Bet tam reikėjo profesionalaus pasiruošimo,
glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo ir, žinoma, didelio noro kurti. Bendradarbiavome ir ruošėme medžiagą
anglų kalba. Projektas susidėjo iš kelių etapų.
1. Mokiniai dirbo su žodynu, susijusiu su Europos kinematografija, filmavimu, skaitė garsiausių ir populiariausių filmų apžvalgas internete.
2. Kūrė PowerPoint pristatymus apie filmus, sukurtus savo
šalyje. Ispanijos mokiniai susipažino su Lietuvos režisierių ir aktorių darbais. Mūsų gimnazijos mokiniai pamatė
ne vieną įdomų filmą, pastatytą Ispanijos režisierių.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos
mokiniai, projekto
„Eurofilmų fabrikas“
dalyviai.
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Eurofilmų fabrikas

Projekto vadovės
džiaugiasi
apdovanojimu.

36

3. Mokiniai sukūrė PowerPoint programa viktorinas apie populiariausius filmus ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.
4. Vėliau mokiniai nusprendė patys parašyti scenarijus ir
sukurti filmukus. Kiekvienoje šalyje mokiniai rašė po du
scenarijus. Po to buvo išrinktas geriausias scenarijus. Mūsų
gimnazijos mokiniai sukūrė filmą „A Scary movie“ („Baisus
filmas“) apie mokinius, norinčius surasti dingusią mokytoją.
Buvo filmuojama dieną ir sutemus. Taigi mokiniai turėjo puikią progą pritaikyti žinias, įgytas per projekto užsiėmimus.
Filmavimas truko tris dienas. Vėliau mokiniai montavo filmuką. Tai buvo pats sunkiausias darbas, kadangi reikėjo parinkti garsą, muziką, sudėlioti kadrus ir t.t.
Šiuo metu mokiniai užsiėmę scenarijų kūrimu, naujų filmų
režisavimu. Kai šis etapas bus baigtas, prasidės filmavimas,
nes ketiname birželio pradžioje surengti geriausio filmo rinkimus.
Rezultatai
Filmas buvo nusiųstas į Ispaniją, o ispanai atsiuntė savo filmą
„The Fate“ („Likimas“). Mokiniai palygino filmus, jų scenarijus, pastatymą, garso bei vaizdo efektus
Nauda bendruomenei
Projektas teikia abipusę naudą projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenių nariams, jo metu lavinami naudojimosi
IKT įgūdžiai, skatinama mokinių motyvacija mokytis užsienio kalbų, ugdomas bendradarbiavimas. Mokiniai išmoksta
dirbti komandoje, kurti ir siekti galutinio rezultato.
Internetinė svetainė
http://ziburys.prienai.lm.lt tinklalapyje žiūrėti eTwinning
nuorodą ir http://eTwinning.ipc.lt/node/169

Žmonių vardai,
reiškiantys augalų pavadinimus
Projekto partneriai
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla
A.Jonyno g. 10 , LT – 4580 Alytus, Alytaus apskritis
El. paštas: panemunevm@panemune.alytus.lm.lt
E-svetainė: www.panemune.alytus.lm.lt
Projekto partneriai
Circolo Didattico di Staglieno, Via Lodi 4 Genova, Italija
El. paštas: elementare.terpi@libero.it
Koordinatoriai
Jurgita Arbutavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
El. paštas: eimas@infoseka.lt
Trukmė: 3 mėnesiai
Kalbos: anglų kalba
Sritis: kalbos

Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos
projekto dalyviai – priešmokyklinės
grupės vaikai ir jų mokytoja
Jurgita Arbutavičienė

Projekto aprašymas
Praėjusių mokslo metų pabaigoje užmezgėme partnerystę su Genujos (Italija) mokyklos mokiniais. Projekto tikslas – dirbant su tėvais surinkti kuo daugiau mergaičių ir berniukų vardų, reiškiančių augalų
pavadinimus skirtingomis kalbomis. Yra daugybė lietuviškų vardų, reiškiančių augalų pavadinimus: Eglė,
Linas ir kt. Vėliau abu sąrašus nutarta palyginti, paieškoti vardų atitikmenų, po to parengti itališkų ir lietuviškų vardų, reiškiančių augalų pavadinimus, žodynėlį.
Rezultatai
Vaikai užrašė daug vardų. Mokiniai naudojosi el. paštu ir siuntė žinutes, piešė, fotografavo ir naudodamiesi internetu rengė iliustracijas žodynėliui.
Nauda bendruomenei
Mokiniai tobulino anglų kalbos įgūdžius, įgijo daugiau žinių apie kitos šalies vardų kilmę, praplėtė
akiratį.
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Čekų ir lietuvių
humoro skirtumai ir panašumai

Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos
projekto dalyviai – 9-10 klasių mokiniai
ir jų vadovė - vyresnioji anglų kalbos
mokytoja Jurgita Dimšienė

Projekto partneriai
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla
A.Jonyno g. 10 , LT – 4580 Alytus, Alytaus apskritis
El. paštas: panemunevm@panemune.alytus.lm.lt
E-svetainė: www.panemune.alytus.lm.lt
Projekto partneriai
SPSE vidurinė mokykla
Cs.Odboja 670, Dobruška, 51801 Královékradecký kraj (H),
Čekija
El. paštas: hamu@email.cz
Koordinatoriai
Jurgita Dimšienė, anglų kalbos mokytoja
El. paštas: laputevilkas@one.lt
Hana Muzikova, anglų kalbos mokytoja
El. paštas: hamu@email.cz
Trukmė: 1 mokslo metai
Kalbos: anglų kalba
Sritis: kalbos

Projekto aprašymas
Šių metų pradžioje užmezgėme partnerystę su Čekijos respublikos mokyklos mokiniais. Mūsų projekto
tema - ,,Čekų ir lietuvių humoro skirtumai ir panašumai“. Projekto tikslas – rinkti įvairius humoristinių
kūrinių pavyzdžius skirtingomis kalbomis, versti juos į anglų kalbą, pasikeisti surinkta informacija, išleisti leidinukus, juose surinktą medžiagą analizuoti pamokose ir panaudoti popamokiniuose renginiuose.
Rezultatai
Mokiniai įgijo naujų žinių apie savo šalies kultūrą, susipažino su kitų Europos šalių humoro ypatumais,
į anglų kalbą vertė humoristinius grožinės literatūros, tautosakos kūrinius bei kasdieninės šnekamosios
kalbos posakius, lavino šnekamosios kalbos įgūdžius, praturtino savo kalbą šmaikščiais posakiais.
Nauda bendruomenei
Pasibaigus projektui numatoma sukurti knygeles čekų, anglų, lietuvių kalbomis ir supažindinti visus
abiejų mokyklų mokinius su rinktiniais Europos ir čekų humoro pavyzdžiais.
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Europos klubas-mano šalis – tai Europa
Projekto partneriai
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla
Tvirtovės g. 7, LT – 62001 Alytus, Lietuva
el. paštas dzukijos@dzukija.alytus.lm.lt
E-svetainė: www.dzukija.alytus.lm.lt
Projekto partneriai
Ecole secondaire Jese Samargo de Mafra, Portugalija
el.paštas: celilopes@gmail.com
Koordinatoriai
Marija Kazlauskienė, prancūzų kalbos mokytoja
el.paštas: mari@aktv.lt
Trukmė: 2 metai (nuo 2006 metų)
Kalbos: prancūzų kalba
Sritis: Europa, prancūzų kalbos ir dalykų integruotas mokymas

Projekto dalyviai iš Alytaus
Dzūkijos vidurinės mokyklos

Projekto aprašymas
Projekto partnerius surado mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Sušinskienė per
eTwinning programos susitikimus Paryžiuje. Mūsų mokyklas sieja tai, kad kai kurie mokomieji dalykai
dėstomi prancūzų kalba ( istorija, geografija, muzika). Su projekto vadove Celia Lopez bei mokiniais
aptarėme veiklos planą, įregistravome partnerystę eTwinning portale ir pagal planą sukūrėme projekto
„blogus“. Projekte dalyvauja 15-17 metų mokiniai. Mokiniai internete, skaitykloje ar iš savo patirties ir
aplinkos kuria aprašymus apie savo šalies kultūrą, civilizaciją, šalį. Mokiniai užsiėmimuose ne tik skelbia
iš anksto surinktą informaciją, bet ir perskaito partnerių paskelbtus tekstus, parašo komentarus. 20062007 m. skelbtos abiejų šalių temos - mokinių ir mokyklų prisistatymai, miesto pristatymas, šalių simboliai, geografinė padėtis, šalies istorija, tipinė virtuvė, garsūs žmonės, tradiciniai žaidimai.
Rezultatai
Sukurtas projekto „blogas“. Paskelbti mokinių darbai. Surengta konferencija „Mūsų partneriai portugalai“, skirta Europos dienai.
Nauda bendruomenei
Į projekto veiklą įsijungė daugiau mokytojų ir mokinių. Išmokome naudotis „blogais“. Mokiniai susirašinėja asmeniškai. Pažinome puikią šalį Portugaliją. Žadame rašyti Socrates Comenius projektą.
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Peržengiant sienas - įvaizdžio galia

Alytaus Panemunės vidurinės
mokyklos projekto dalyviai –
6 klasių mokinių gupelė
(mokytojas Žydrūnas Tautvydas)

Projekto partneriai
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla
A.Jonyno g. 10 , LT – 4580 Alytus, Alytaus apskritis
El. paštas: panemunevm@panemune.alytus.lm.lt
E-svetainė: www.panemune.alytus.lm.lt
Projekto partneriai
Osnovna šola Brežice, Levstikova 18, Brežice, Slovakija
El. paštas: marko.skofca@guest.arnes.si
E-svetainė: www.osbrezice.si
Koordinatoriai
Žydrūnas Tautvydas, informacinių technologijų mokytojas
El. paštas: ZTautvydas@gmail.com
E-svetainė: www.panemune.alytus.lm.lt
Marko Škofca, Osnovna šola Brežice, Levstikova 18, Brežice
Trukmė: 3 mėnesiai
Kalbos: anglų kalba
Sritis: informacinės technologijos

Projekto aprašymas
Praėjusių mokslo metų pabaigoje užmezgėme partnerystę su Slovakijos Brežice pagrindinės mokyklos
mokiniais. Mūsų projekto tema - ,,Crossing Borders - Power of Image”. Projekto tikslas – susipažinti su
saugiu internetu, internete ieškoti svetainių (tinklalapių), kuriose gausu meninę vertę turinčių paveikslėlių,
kaupti tokius adresus, ištirti, kokią įtaką vaikams daro įvairaus turinio paveikslėliai, nuotraukos internete.
Rezultatai
Vaikai savarankiškai ir grupelėmis ieškojo internete gražių paveikslėlių, nuotraukų, sukaupė internetinių
adresų bazę. Mokiniai naudojosi e-paštu, siuntė žinutes, bendravo laiškais. Bandė parengti bendrą interneto svetainę.
Nauda bendruomenei
Mokiniai tobulino anglų kalbos įgūdžius, geriau išmoko naudotis informacinėmis technologijomis, sužinojo, kaip internete saugiai ieškoti meninę vertę turinčių paveikslėlių, kaip filtruoti nepriimtiną informaciją iš interneto, praplėtė akiratį, išmoko bendrauti laiškais.
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Mūsų aplinkos žmonės ir vietos
Projekto partneriai
Alytus Šaltinių pagrindinė mokykla
Lauko g. 23, LT –62338 Alytus, Lietuva
El. paštas: saltmok@saltiniai.alytus.lm.lt
E-svetainė: www.saltiniai.alytus.lm.lt
Projekto partneriai
College Arthur Rimbaud
Rue du Docteur Roux, Lattile 86190, Prancūzija
Koordinatoriai
Vilma Arbačiauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
El. paštas: vilmaarb@gmail.com
Martine Robin –Gervais, mokytoja
College Arthur Rimbaud, Prancūzija,
El.paštas: martine.robin-gervais@ac-poitiers.fr
Trukmė: 2006-2007 m.m.
Kalbos: anglų kalba
Sritis: socialiniai mokslai ir IKT

Alytaus Šaltinių pagrindinės
mokyklos projekto dalyviai ir
jų partneriai iš Prancūzijos
Arthur Rimbaud koledžo

Projekto aprašymas. Nuo šių mokslo metų pradžios mes bendradarbiaujame su Prancūzijos mokyklos
moksleiviais. Mokiniai turi bendrą projekto programą, keičiasi informacija apie mus supančią socialinę,
edukacinę ir kultūrinę aplinką su bendraamžiais iš Prancūzijos.
Rezultatai. Mokiniai įgyja naujos patirties, turi galimybę lavinti užsienio kalbų įgūdžius. Jie geriau pažįsta kitų Europos šalių kultūrą, mokosi pristatyti savo šalį, naudojasi duomenų baze. Jie suranda draugų bei
užmezga kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui.
Nauda bendruomenei. Tikimės, kad projektas padės tenkinti jaunuolių saviraiškos poreikius, jie įgis
tarptautinio bendradarbiavimo patirties, giliau suvoks integracinius dalykų ryšius. Mokiniai tobulins anglų kalbos įgūdžius, praplės savo akiratį.
Kita. Projektas bus tęsiamas šiais mokslo metais. Projekto pabaigoje įvyks mokinių mainai. Tikimės savo
partnerius iš Prancūzijos pamatyti Alytuje kitų metų balandžio – gegužės mėnesiais. Šiuo metu vyksta
intensyvus šių mokslo metų darbų aptarimas.
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Projekto aprašymas. Projekte „Pasidalinkime svetingumu“(„Sharing hospitality“) dalyvavo 12-13 metų
mokiniai, kurie entuziastingai įsitraukė į veiklą. Projekto pradžia-susipažinimas, bendravimas, po to
knygos „Stanley” skaitymas, diskusija apie skaitomą knygą ir pabaigoje- lietuviško ir daniško svetingumo
supratimas ir palyginimas. Visa tai paremta perskaityta knyga „Stanley“. Per visus mokslo metus vyko
užklasinio skaitymo pamokos ir Danijoje, ir Lietuvoje.
Rezultatai. Padidėjo noras skaityti angliškai, mokiniai pramoko diskutuoti, reikšti savo mintis. Pamokos
tapo įdomios, pagerėjo IKT įgūdžiai. Atsirado susidomėjimas ne tik savo, bet ir Danijos kultūra, gyvenimo būdu. Pagerėjo anglų kalbos žinios, jos pritaikytos praktiškai.
Nauda bendruomenei. Integruotos anglų kalbos, dailės ir kompiuterinio raštingumo pamokos. Atsirado
kultūrinis susidomėjimas.
Kita. Informaciją apie bendraamžius Danijoje rinko patys mokiniai, užduodami klausimus, ieškodami
medžiagos internete. Atsirado poreikis tinkamai pristatyti Lietuvą danams. Tam irgi prireikė etnokultūrinių žinių. Šitas projektas ugdo pilietiškumą.

Projekto partneriai
Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla
Vilniaus 67, 54449 Karmėlava, Kauno raj., Lietuva
El. paštas: mokykla@buraco.kaunas.lm.lt
E-svetainė: www.buraco.kaunas.lm.lt
Projekto partneriai
Adomo Mickevičiaus vardo mokykla Nr.8
13 Wysoka, 44-240 Žory, tel 0-32 4358112, Lenkija
w
-t inn
El. paštas: zorysp8@poczta.onet.pl
Koordinatoriai
Gabriela Stefanik, pradinių klasių mokytoja
El.paštas: gstefanik@yahoo.pl
Odeta Liugailienė, pradinių klasių vyr. mokytoja
El. paštas: azoraodeta@yahoo.com
Trukmė: pradžia 2007-03, tęsiamas
Kalbos: lenkų ir anglų kalbos
Sritis: užsienio kalbos, dailė, IT, pasaulio pažinimas
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Vilniaus „Saulės“ privačios vidurinės
mokyklos projekto dalyviai ir jų
partneriai iš Graikijos Agios Stefanos
vidurinės mokyklos

Projekto partneriai
Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla
Vilniaus 67, 54449 Karmėlava, Kauno raj., Lietuva
El. paštas: mokykla@buraco.kaunas.lm.lt
E-svetainė: www.buraco.kaunas.lm.lt
Projekto partneriai
Hoejby Skole, Noerrelunden 20DK-5260, Odense, Danija
El. paštas: Ella.Myhring@skolekom.dk
E-svetainė: www.hoejbyskole.odense.dk
Koordinatoriai
Virginija Kanapinskienė, Rūta Kaltenienė
El.paštas: virgute2@hotmail.com
Trukmė: 2006-2007 m.m.
Kalbos: anglų kalba
Sritis: kultūriniai panašumai ir skirtumai

Koks nuostabus mano pasaulis

Mokiniams projektinė veikla
patraukli ir įdomi

l a be

Pasidalinkime svetingumu

Projekto aprašymas. Mokytoja Gabriela iš Lenkijos surado mus ir pasiūlė bendradarbiauti, tai jos pirmieji metai eTwinninge. Pasitariau su savo klasės eTwinningo klubo nariais, mokiniai mielai sutiko. Sutarėme dėl temos, nusprendėme, kad keisimės kuo įvairesne, mokinius dominančia informacija.
Rezultatai. Naudojamės el.paštu, supažindiname vieni kitus su savo mokyklų, klasių gyvenimu, su savo
miestais, apylinkėmis. Pasikeitėme laiškais - siurprizais paštu: lenkų draugai atsiuntė mums vaikų darbų
– Velykinių sveikinimų, mes siuntėme aplanką vaikų darbelių, bukletą apie Karmėlavos mokyklą, leidinius apie Kauną, apie Darių ir Girėną. Mokslo metų pabaigoje savo klasėse suruošėme iškilmingus klubų
uždarymus vasarai. Lenkų mokiniai netgi pasigamino lietuviškų šaltanosių. Po vasaros atostogų tęsime
draugystę.
Nauda bendruomenei. Mokiniai domisi kitos mokyklos gyvenimu, džiaugiamės gaunama informacija,
gerėja moksleivių kalbinė patirtis, skatinama domėtis informacinėmis technologijomis, mokiniai tampa
kūrybiškesni, įtraukiami į bendradarbiavimo procesą kitų klasių mokiniai ir jų mokytojai.
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  Geresnis elgesys – geresnei ateičiai

Patyrimo žaidimai. Projekto dalyviai
Vokietijos mokykloje dalyvauja savęs
pažinimo pratybose

Projekto partneriai
Kauno Maironio gimnazija
Gimnazijos g. 3, 44260 Kaunas, Lietuva
El. paštas: mgimnazija@takas.lt
E-svetainė: http://www.maironis.kaunas.lm.lt
Projekto partneriai
Kingoskolen, Strandstræde 28 A, 3550 Slangerup, Danija
El. paštas: cojo@post9.tele.dk
Projekto partneriai
Szkoly Okretowe I Ogòlnoksztakcące CONRADINUM
Ul. Piramowicza 1, PL-80-218 Gdansk, Lenkija
El. paštas: sogdansk@conradinum.gdansk.ids.pl
Koordinatoriai
Holger Vogt, direktoriaus pavaduotojas,
El.paštas: wh.vogt@t-online.de
Trukmė: 2004-2007m. / Kalbos: anglų k.
Sritis: ugdymo metodai

Projekto aprašymas. Projekto tikslas - gerinti moksleivių mokymosi ir bendravimo įgūdžius, išmokti
naujų metodų, kuriuos mokytojai galėtų naudoti kasdieniniame darbe. Projektas skirtas aktyviems ir
pasyviems 14 – 18 m. mokiniams, turintiems elgesio problemų. Per projekto susitikimus buvo išbandyti
socialinio bendravimo, komandinio darbo, gebėjimų vystymo, patyrimo metodai nacionalinėse ir tarptautinėse darbo grupėse. Po kiekvienų pratybų vyko refleksijos, jas vertino mokytojai. Atlikdami šių pratybų užduotis mokiniai daugiau sužinojo apie įvairių kultūrų tarpusavio ryšį, taip pat mokėsi pagarbos
religiniams, kultūriniams, etniniams ir kitiems skirtumams.
Rezultatai. Projekto metu buvo išbandyti nauji ugdymo metodai. Įvyko mokinių apklausos, paskaitos
mokytojams, tėvams apie priekabiavimą. Sukurtas internetinis projekto puslapis, kuriame publikuojami
ugdymo metodai. Išleistas informacinis lankstinukas projekto veiklos viešinimui.
Nauda bendruomenei. Mokiniai gilino kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos žinias, lavino komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius. Projektas atkreipė dėmesį į karjeros planavimo aktualumą ir
jo propagavimo būtinumą, rengiant paskaitas tėvams ir projekto susitikimus pristatyta mokymosi visą
gyvenimą svarba.
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Paauglių gyvenimas
Projekto partneriai
Jonavos Senamiesčio gimnazija
Kauno g. 76, 55178 Jonava, Lietuva
El. paštas: senamiestis@centras.lt
E-svetainė: www.gimnazija.tinkle.lt
Projekto partneriai
Vyšši odborna škola zdravotnicka a Stredni škola zdravotnicka
Komenského 234, Hradec Králové, Čekija
El. paštas: zshk@zshk.cz
E-svetainė: www.zshk.cz
Koordinatoriai
Ida Vohryzkova, anglų kalbos mokytoja
Jolanta Macaitienė, papildomojo ugdymo mokytoja
Trukmė: 2006-2007m.m.
Kalbos: anglų kalba
Sritis: visuomenės pažinimas

Jonavos Senamiesčio gimnazijos
projekto „Paauglių gyvenimas“
(„Teenage Life“) dalyviai

Projekto aprašymas. Virtualusis projektas vykdomas vienerius mokslo metus. Projekto dalyviai – gimnazijos 1-ų (9) klasių mokiniai, amžius – 14-15 metų. Pirmiausia buvo sudarytas kalendorius, kuriame
numatyta kiekvieno mėnesio veikla: kiekvieno mokinio individualus prisistatymas, mokyklos, gimtojo
miesto ir šalies pristatymas, paauglių žiūrimų filmų bei klausomos muzikos pristatymas, Valentino diena, užklasinė veikla, paauglių mados ir kt.
Mokiniai bendravo eTwinning portalo erdvėje, pokalbiai forume vyko kiekvieną pirmadienį. Norintys
bendrauja individualiai el. paštu. Temos aprašomos, siunčiamos nuotraukos, mokyklos pristatomos kuriant pristatymus Power Point programa.
Rezultatai. Mokiniai gilina užsienio kalbos žinias, lavina IKT naudojimo įgūdžius, susipažįsta su kita ES
šalimi, jos kultūra bei papročiais, susiranda bendraamžių ir vienminčių už Lietuvos ribų.
Nauda bendruomenei. Gimnazija apdovanota eTwinning ženklu, gimnazistai plečia akiratį, prasmingai
praleidžia laisvalaikį, sudaromos galimybės susirasti partnerius finansuojamiems projektams.
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Mano šalis:
spalvos, garsai, kvapai, skonis ir ...

Prienų r. Šilavoto pagrindinės
mokyklos projekto dalyviai ir
partneriai iš Lenkijos

Projekto partneriai
Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla
LT-59272 Šilavotas, Prienų raj.
El. paštas: laimcep@yahoo.com
Projekto partneriai
Zespol Szkol wGostyni, Lenkija
El. paštas: klubegg@interia.pl
Projekto partneriai
Ignazio Buttitta School, Italija
El. paštas: smignbut@tin.it
Koordinatoriai
Bogumila Gerono, mokytoja
Zespol Szkol wGostyni, Lenkija
El. paštas: klubegg@interia.pl
Trukmė: mokslo metai
Kalbos: anglų kalba
Sritis: istorija/tradicijos, geografija, anglų, literatūra, menas,
religija, informatika, muzika

Projekto aprašymas. Projektas apima keletą aspektų. Stengiamasi apibūdinti tradicijas, papročius kiekvienu metų laiku. Akcentuojamas ir pabrėžiamas švenčių paminėjimas, tradiciniai valgiai, kokie išlikę
iki mūsų dienų, ar pasikeitę. Renkama informacija iš senelių, tėvų, ji lyginama su gauta iš kitų šalių, ieškoma skirtumų ir bendrumų.
Rezultatai. Tarptautinė paroda ( pateiktys ar vaizdo medžiaga).
Nauda bendruomenei. Mokiniai praplės žinias, susipažins su kitų šalių kultūra, tradicijomis. Projektas
skatins mokinių saviraišką, kūrybiškumą, aktyvumą, integralumą, domėjimąsi savo tautos paveldu, pasididžiavimą savo krašto kultūra, skatins tolesnį bendradarbiavimą.
Kita. Projektas sutelks mokyklos mokytojus bei įvairių mokomųjų dalykų mokytojus bendrai veiklai,
paskatins juos imtis naujų projektų, mokykla taps atvira naujovėms, o mokytojai įgis dalyvavimo projektuose įgūdžių.
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Langas į Europą: vietos lobiai
Projekto partneriai
Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla
Chemikų 138, Jonava 55217, Lietuva
El.paštas: jvareikis@takas.lt
E-svetainė: http://sav.jonava.lt/jvareikio/main.htm
Projekto partneriai
Margaret Mortimer Girls’ Junior Lyceum, Malta
Triq il-Kahwiela, Santa Lucia, PLA 10
El.paštas: mmortimer.gjl@gov.mt
E-svetainė: http://schoolnet.gov.mt/m.mortimergjl/index.html
Projekto partneriai
Escola E B 2,3 de Manhente, Portugalija
Lugar de Casas Novas – Manhente, Barcelos, 4754-909
El.paštas: info@eb23-manhente.rcts.pt
Jonavos Justino Vareikio
E-svetainė: http://www.eb23-manhente.rcts.pt/
pagrindinės mokyklos
Koordinatoriai
eTwinning komanda
Laima Vidauskienė, anglų k. mokytoja, el.paštas: laimutev@gmail.com
Antonella  Gauci (Malta), anglų kl. mokytoja, el.paštas: antonella.gauci@gmail.com
Queiroga Fernandes (Portugalija), istorijos mokytojas, el.paštas: jeqfernandes@netcabo.pt
Trukmė: 2006-2007 m.m. Kalbos: anglų kalba, gimtoji kalba
Sritis: anglų kalba, istorija, geografija, etnokultūra, dailė, informatika
Projekto aprašymas. Projekto dalyvės specialiai projektui sukurtuose tinklalapiuose publikavo mokinių
rašinius, iliustruotus jų pačių darbais (nuotraukomis, piešiniais), keitėsi informacija apie save, dalijosi
žiniomis apie savo šalies kultūrinį paveldą, pristatė gimtojo krašto istoriją, papročius ir tradicijas.
Rezultatai. Mokiniai turėjo puikią galimybę pažinti Europos kultūrų įvairovę, tobulinti anglų kalbos
žinias, lavinti IT taikymo praktikoje įgūdžius, ugdyti kūrybiškumą. Kiekviena projekto partnerė sukūrė
internetinį dienoraštį ar tinklalapį.
Nauda bendruomenei. Mokiniai išmoko didžiuotis savo šalies kultūriniu išskirtinumu, realiai suvokė bendradarbiavimo virtualiu būdu galimybes ir privalumus. Tėveliai, patenkinti savo vaikų tikslingu užimtumu,
noriai įsitraukė į projektinę veiklą. Pedagogai buvo supažindinti su naujais aktyviais mokymo metodais,
paskatinta dalykinė integracija (anglų kalbos, istorijos, geografijos, etnokultūros, dailės, informatikos).
Kita. Daugiau informacijos apie projektą http://jvareikisetwinning.blogspot.com,
http://schoolnet.gov.mt/malta-treasure-chest/, http://manhente8a.blogspot.com/
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  Naujos kalbos – nauji draugai

Fraktalai tarp mūsų

8B before English lesson

Žeimių vidurinės mokyklos
8B klasės mokiniai

Projekto partneriai
Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla, Lietuva
El.paštas: vijurkas@takas.lt
E-svetainė: www.zeimiai.jonava.lm.lt
Projekto partneriai
ZŠ Komenskeho ul.Trutno, Čekija
El.paštas: mad.teacher@centrum.cz
E-svetainė: www.zskomtu.cz
Koordinatoriai
Leonora Večkienė, anglų ir vokiečių kalbų mokytoja
El.paštas: vijurkas@takas.lt
E-svetainė: www.zeimiai.jonava.lm.lt
Katerina Klimešova, mokytoja
El.paštas: mad.teacher@centrum.cz
Trukmė: 2007-2008 m.m.
Kalbos: anglų kalba, čekų kalba, lietuvių kalba
Sritis: kalbinis-kultūrinis projektas

Projekto aprašymas. Mokiniai organizuoja gimtosios kalbos pamokas ir moko kalbos savo draugus iš
kitos šalies. Lietuvių mokiniai moko čekus lietuvių kalbos ir atvirkščiai. Bendravimo kalba - anglų kalba.
Mokiniai tobulina IT įgūdžius, fotografuoja ir filmuoja savo pamokas, kurios siunčiamos partneriams
mokytis tarimo ir intonacijos. Po to mokiniai pasikeičia išmoktų pamokų temomis ir stebi, kaip jų kolegoms pasisekė įsisavinti kitos kalbos pamokas. Galutinis projekto tikslas - paruošti ir išmokti žodžius
kitos šalies pasakos inscenizacijai bei išmokti keletą dainų.
Rezultatai. Projektas buvo pradėtas 2007 m. sausio mėnesį. Per pusmetį buvo parengtos trys pamokos
čekų kalba ir trys pamokos lietuvių kalba, per kurias mokiniai išmoko prisistatyti, suskaičiuoti iki 10,
išmoko mokomųjų dalykų pavadinimus, paklausti, kaip nueiti iki tam tikrų objektų. Mokiniai parengė
savo mokyklų ir miestelių pristatymus PP programomis, nufilmavo savo mokomąsias pamokas ir išmoktą kitos kalbos pamoką.
Nauda bendruomenei. Mokiniai susipažino su kitos šalies kultūra, išmoko rengti nesudėtingas kalbos pamokas, patobulino savo IT įgūdžius, panoro dalyvauti mainų programoje su kitos šalies bendraamžiais.
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Projekto partneriai
Klaipėdos Simono Dacho vidurinė mokykla
Kuršių a. 2/3, LT-92509 Klaipėda, Lietuva
El. paštas: info@sdachas.lm.lt
E-svetainė: www.sdachas.lm.lt
Projekto partneriai
BRG/BORG Landeck, Römerstrasse 14 A-6500 Landeck, Austrija
E-svetainė: http://www.brg-landeck.tsn.at
Koordinatoriai
Virginija Birenienė, fizikos mokytoja
El. paštas: miride@gmail.com
Mag. Kurt Leitl, fizikos, matematikos, IT mokytojas
El.paštas: k.leitl@tsn.at
Trukmė: 1 metai
Kalbos: vokiečių kalba, anglų kalba
Sritis: fizika, matematika, gamtos pažinimas

Klaipėdos Simono Dacho vidurinės
mokyklos 8b klasės moksleivės
Dovilės Daugėlaitės atrastas
fraktalas – klasės draugės Ringvidos
šukuosena

Projekto aprašymas
Abiejų mokyklų moksleiviai ieško savo aplinkoje fraktalinių modelių, fotografuoja juos. Rengia fraktalų
Power Point pristatymus. Savo medžiagą siunčia partneriui, partnerių mokyklose organizuoja parodas.
Rezultatai
Moksleiviai susipažįsta su matematiniais fraktalų modeliais, mokosi atrasti juos savo aplinkoje, mokosi
bendrauti, ugdo kalbinius įgūdžius bei informacinių technologijų naudojimo įgūdžius.
Nauda bendruomenei
Geresni moksleivių matematikos ir fizikos mokymosi įgūdžiai, supratimas, kad matematinius modelius
galima rasti ne tik vadovėlyje, bet ir gamtoje bei moksleivius supančioje aplinkoje. Geresni kalbiniai ir IT
naudojimo įgūdžiai.
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  IT panaudojimas fizikos pamokose

Klaipėdos Simono Dacho vidurinės mokyklos
moksleivė Aurelija ir Jelgavos 1 gimnazijos
moksleiviai Vadim ir Jana susitikime Klaipėdoje

Projekto partneriai
Klaipėdos Simono Dacho vidurinė mokykla
Kuršių a. 2/3, LT-92509 Klaipėda, Lietuva
El. paštas: info@sdachas.lm.lt
E-svetainė: www.sdachas.lm.lt
Projekto partneriai
Jelgavos 1-oji gimnazija
Meiju celš 9, LV-3007 Jelgava, Latvia
El. paštas: 1gimnazija@jelgava.lv
E-svetainė: www.1gim.jelgava.lv
Koordinatoriai
Virginija Birenienė, fizikos mokytoja
El. paštas: miride@gmail.com
Andrejs Salzirnis, fizikos mokytojas
El.paštas: ansdsals@inbox.lv
Trukmė: 2 metai
Kalbos: vokiečių kalba/Sritis: fizika

Projekto aprašymas. Abiejų mokyklų moksleiviai kuria PowerPoint pristatymus, kurie yra naudojami
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 susijusi su
fizikos ugdymo programa. Savo sukurtas pateiktis abiejų šalių moksleiviai siunčia vieni kitiems, lygina,
aptaria ir taip pat naudoja fizikos pamokose.
Rezultatai. Moksleiviai labai patenkinti, didžiuojasi, kai pamokose gali pateikti savo medžiagą ir parodyti puikius kompiuterinius sugebėjimus. Išsivystė sveika konkurencija tarp moksleivių, mokiniai lygina
savo darbus, aptaria, mokosi vieni iš kitų. Padidėjo fizikos mokymosi motyvacija bei ugdymo kokybė.
Patobulėjo informacinių technologijų panaudojimo įgūdžiai – kai kurie mokiniai iki projekto nemokėjo
dirbti su Power Point programa.
Nauda bendruomenei. Teigiami mokinių tėvų atsiliepimai. Jie sako, kad vaikai dabar daugiau laiko
prie kompiuterio praleidžia tikslingai – ieško mokomosios medžiagos bei dirba su ja, mažiau žaidžia
kompiuterinių žaidimų, taip pat tėvai džiaugiasi, kad pagerėjo fizikos mokymosi rezultatai. Kai kuriose
šeimose tėveliai padeda mokiniams kurti pateiktis, tad daugiau laiko praleidžia su vaikais ir lavina savo
kompiuterinius įgūdžius.
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Nupieškite mūsų miestą
Projekto partneriai
„Šaltinėlio“ mokykla-darželis
Bangų 14, Klaipėda, Lietuva
El. paštas: saltinelis.klaipeda@gmail.com
E-svetainė: www.m-dsaltinelis.lt
Projekto partneriai
Circolo Didattico di Staglieno, Italija,
El. paštas: elementare.terpi@libero.it
Koordinatoriai
Elena Mockuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laima Pareigienė, anglų kalbos mokytoja,
El. paštas: saltinelis.klaipeda@gmail.com
Armanda Magioncalda, anglų kalbos mokytoja
El. paštas: adnamra1959@libero.it
Trukmė: 2 metai
Kalbos: anglų kalba
Sritis: pažintinė

Mokiniai noriai įsijungė į projektą, jiems
reikėjo ieškoti naujų žodžių, išsiversti
atsiųstus darbus, mokytis prisistatyti
angliškai

Projekto aprašymas
Projekto temą pasiūlė anglų kalbos mokytoja iš Genovos (Italija), dirbanti su pradinukais. Projekto idėja
kilo suvokus, kad skirtingų kraštų žmonių gyvenimas yra panašus. Iš pradžių mokiniai piešė ir apibūdino
save. Italai atsiuntė savo darbus mums, mes - jiems. Kitas etapas - savo gimtojo miesto aprašymas ir piešimas. Tai lyg kelionė per Europos kultūras.
Rezultatai
Tai buvo pirmas bandymas įsijungti į projektus per eTwinning. Jis liko iki galo neįgyvendintas, nes mums
nepasisekė išsiųsti visos medžiagos. Dar bendraujame su mokytoja ir tikimės, kad kiti projektai, kuriems
idėjų jau turime patys, pasiseks geriau.
Nauda bendruomenei
Mokiniai noriai įsijungė į projektą, jiems reikėjo ieškoti naujų žodžių, išsiversti atsiųstus darbus, mokytis
prisistatyti angliškai.
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  sEa-twinning
Projekto partneriai
Palangos Šventosios bendrojo lavinimo pagrindinė mokykla
Mokyklos g. 10, 00303 Palanga, Lietuva
El. paštas: svalda@mail.lt
E-svetainė: http://www.sventoji.palanga.lm.lt
Projekto partneriai
„Liceo economico“, ITCS „R. Valturio“, Via Grazia Deledda 4,
Centro Studi Colonnella, 47900 Rimini, Italija
El. paštas: info@valturio.it
E-svetainė: http://www.valturio.it
Koordinatoriai
Patrizia Orazi, anglų kalbos mokytoja
El. paštas: orazi@hotmail.com
Ingrida Griškėnienė, anglų kalbos mokytoja
El. paštas: ingridagg@hotmail.com
Trukmė: mokslo metai
Kalbos: anglų kalba
Sritis: mokinių darbo ir laisvalaikio patirtis vasarą

Palangos Šventosios bendrojo
lavinimo pagrindinės mokyklos
„sEa-twinning“ projekto
komanda
Projekto aprašymas
Dviejų Italijos ir Lietuvos pajūrio miestų moksleiviai dalijasi savo mintimis apie darbą ir laisvalaikį pajūrio mieste vasarą. Projekte dalyvauja 13-19 metų mokiniai iš Rimini ir Šventosios mokyklų. Jie bendrauja
elektroniniu paštu bei turi elektroninę erdvę, kurioje spausdina savo publikacijas su nuotraukomis bei
komentarais.
Rezultatai
Sukurta svetainė bendroms publikacijoms ir komentarams „Blogger“ tinkle; pagerėjo anglų kalbos žinios
ir pakilo jos mokymosi motyvacija; pagilėjo įgūdžiai naudojantis kompiuteriu ir internetu; mokiniai susirado draugų Rimini mieste bei susipažino su keletu vietos kultūros ir istorijos paminklų.
Nauda bendruomenei
Mokiniai užimti naudinga ir įdomia veikla po pamokų. Įgyti gebėjimai ir įgūdžiai praverčia kai kuriose
įstaigose, šeimose bei mokykloje rašant elektroninius laiškus, kuriant interneto svetaines, ieškant informacijos.
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Mūsų draugai Europoje
Projekto partneriai
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
Atgimimo 1, LT-69443 Kazlų Rūda, Lietuva
El.paštas: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt
E-svetainė: www.gimnazija.kazluruda.lm.lt
Projekto partneriai
Gmine Gimnazjum v Rožvienicy, Lenkija
El. paštas: gim_rozwienica@gazeta.pl
E-svetainė: www.gimroz.edu.pl
Zakladna škola Sladkovičova 10, Ružomberok, Slovakija
El. paštas: zssladkovicova.rk.@stenline.sk
E-svetainė: www.zssladkovicova.szm.sk
Koordinatoriai
Regina Bartkuvienė, vokiečių kalbos mokytoja
El.paštas: regina_bartkuviene@yahoo.com
Krystyna Szcypta, vokiečių kalbos mokytoja
El. paštas: kristin200@op.pl
Anna Mirekova, vokiečių kalbos mokytoja
El. paštas: mirekovaa@pobox.sk
Trukmė: 2006-2007 m.m. / Kalbos: vokiečių kalba
Sritis: vokiečių kalba, IT, meninė raiška

Įdomūs, entuziastingi Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazijos projekto dalyviai, 2-3
klasių mokiniai, randa laiko darbui projekte

Projekto aprašymas. Projekto dalyviai pagal iš anksto drauge sudarytą kalendorių keitėsi informacija
apie savo mokyklas, garsius regiono žmones, mokyklines bei valstybines šventes, virtuvės tradicijas ir
kultūrą, o taipogi geografinius šalių partnerių ypatumus ir jų įtaką žmonių veiklai.
Rezultatai. Mokiniai pagilino IKT įgūdžius ir vokiečių kalbos žinias bendraudami elektroniniu paštu ir
keisdamiesi projekto medžiaga, įveikė daugumai mokinių būdingą bendravimo barjerą. Bendrą darbą
pateikė pristatymui naudodami pateikčių kūrimo programą Power Point.
Nauda bendruomenei. Projekto veikla ir galimybėmis susidomėjo gimnazijos kitų dėstomųjų dalykų mokytojai (anglų, fizikos, biologijos). Projekto medžiaga sėkmingai naudojama vokiečių kalbos ir meninės
raiškos pamokose. Dalyvavimas eTwinning projekte paskatino mokinius domėtis tarptautiniais projektais.
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Grupė Kazlų Rūdos Kazio Griniaus
mokinių, projekto dalyvių

g

Projekto aprašymas
eTwinning projektas „Nauji horizontai“ koordinatorių ir partnerių pastangimis peraugo į Socrates
Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą. Mokiniai aktyviai naudojo IKT, keitėsi informacija apie save, apie savo mokyklą. Visiems buvo smagu sužinoti daug naujos informacijos apie bendraamžius užsienyje.
Rezultatai
Buvo gauta parama Comenius 1 parengiamajam vizitui Ispanijoje. Projektas sudomino mokinius, pakilo
mokinių mokymosi motyvacija, praplėtėme kultūrinį akiratį.
Nauda bendruomenei
Projektas padidino mokinių motyvaciją mokytis užsienio kalbų, skatino mokinius domėtis kitų mokyklų
gyvenimu.
Kita. Projektą numatoma tęsti ir kitais mokslo metais. Koordinatoriai planuoja būsimas projekto veiklas.

Projekto partneriai
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
Atgimimo 1, LT-69415 Kazlų Rūda, Marijampolės apskritis
El. paštas: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt
E-svetainė: http://www.gimnazija.kazluruda.lm.lt
Projekto partneriai
La Rosa Bianca –Weiße, Via Gandhi 1, Cavalese, Italija
El. paštas: caterina.scaglione@tin.it
Koordinatoriai
Mokytoja Caterina Scaglione
El. paštas: caterina.scaglione@tin.it
Bronė Rudvalienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
El.paštas: brone4@yahoo.com
w
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Trukmė: 2006-2007 mokslo metai
Kalbos: vokiečių kalba
Sritis: vokiečių kalba
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Kazlų Rūdos Kazio Griniaus
gimnazijos mokytoja
Nijolė Grincevičienė su partneriais
per parengiamąjį vizitą Ispanijoje

Projekto partneriai
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
Atgimimo 1, LT-69415 Kazlų Rūda, Marijampolės apskritis
El. paštas: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt
El.svetainė: http://www.gimnazija.kazluruda.lm.lt
Projekto partneriai
Chemnitzschule Barmstedt Städtische Realschule
Schulstraße 8, 25355 Barmstedt, Schleswig - Holstein, Vokietija
El. paštas: Chemnitzschule-barmstedt@web.de
El. svetainė: www.chemnitzschule-barmstedt.de
Koordinatoriai
Nijolė Grincevičienė, vokiečių kalbos mokytoja
El. paštas: nijolegrin@yahoo.de
Bettina Ortega, anglų kalbos mokytoja
El. paštas: 30012096@educarm.es
Trukmė: 2 mokslo metai
Kalbos: anglų, vokiečių kalbos
Sritis: užsienio kalbos, informacinės technologijos.

Europos antologija 2
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  Nauji horizontai

Projekto aprašymas
Projektas pradėtas 2006 m. spalio mėn. ir vyko dviem etapais: I etape dalyvaujančios mokyklos iš Europos šalių pristatė savo mokyklas ir mokinius, pasirinktą lietuvių autorių, kurio kūriniai bus verčiami
į vokiečių kalbą. II etape projekto darbo grupės pateikė rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko kūrinių
vertimus į vokiečių kalbą.
Rezultatai
Projektas paskatino labiau pasidomėti vokiečių kalbos ypatumais, susipažinti su italų, čekų, vengrų ir kitų
Europos šalių kūrinių vertimais į vokiečių kalbą.
Nauda bendruomenei
Mokiniai skatinami domėtis lietuvių literatūra, integruojamas lietuvių ir užsienio kalbų, informacinių
technologijų ugdymo turinys.
Kita. Apie projekto partnerę Fremdsprachengymnasium GEO MILEV, Bulgarija, galima daugiau sužinoti
interneto puslapyje www.eg-dobrich.com/etwinning
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  Diena mano šalyje

Projekto dalyviai

Projekto partneriai
Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokykla
Žaliosios paštas, Sūdavos kaimas, LT-70465 Vilkaviškio rajonas, Lietuva
El. paštas: sudavam@takas.lt
E-svetainė: www.sudava.vilkaviskis.lm.lt
Projekto partneriai
Hornbaek Skole, Søren Kannesvej 6, 3100 Hornbæk, Danija
El. paštas: hornbaekskole@helsingor.dk
E-svetainė: http://www.hornbaek-skole.helsingor.dk
Koordinatoriai
Liuda Mikelaitienė, informacinių technologijų, matematikos mokytoja
El. paštas: l.mikelaitiene@gmail.com
Lone Nielsen, IT, vokiečių ir prancūzų kalbų mokytoja
El. paštas: lone.nielsen1@hornbaek-skole.dk
Trukmė: 1 mokslo metai
Kalbos: anglų kalba
Sritis: Europos Sąjunga, geografija, informacinės komunikacinės technologijos, istorija, tradicijos, užsienio kalbos, vaizduojamieji menai,
teatras, muzika, šokiai

Projekto aprašymas. Pagrindinė projekto idėja – pakviesti mokinius pristatyti vieną dieną savo mokykloje, mieste ar valstybėje. Taip mokiniai susipažįsta su bendraamžių kasdieniniu gyvenimu skirtingose
šalyse. Antrojoje projekto dalyje mokiniai dirbo grupėse, ruošė pristatymus apie gyvenimą mokykloje
– mokslą, maitinimą, biblioteką, sporto užsiėmimus, tradicijas.
Rezultatai. Sukurtas tinklapis internete su kiekvienos mokyklos/ klasės informacija – pristatymu (aprašymai, nuotraukos, video, piešiniai) apie dieną klasėje, mokykloje ar šalyje.
Kaip šalys dalinasi savo pasiekimais, žr. http://www.e-village.jp/evc06/aday/index.html
Nauda bendruomenei. Projektas paįvairino mokymo(-osi) procesą. Susipažinome su kitų šalių vienos
dienos įvykiais mokyklose, parodėme, kokie esame, ir pamatėme, kaip atrodo kitų mokyklų mokiniai bei
mokyklos. Informacinių technologijų žinias pritaikėme praktiškai. Dirbdami mokiniai plačiau apžvelgė
savo mokyklos gyvenimą, tradicijas. Be to, susipažino su kitų šalių tradicijomis mokykloje, mokyklų gyvenimo būdu, mokymo sistemomis.
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Įdomios istorijos vokiečių kalba
Projekto partneriai
Šakių „Žiburio“ gimnazija
V.Kudirkos g. 64, LT-71124 Šakiai, Marijampolės apskritis
El. paštas: gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt
E-svetainė: http://ziburys.sakieciai.lt/lt/
Projekto partneriai
ZSP w Dobrodzieniu, Lenkija,
ul. Sierakowska 1, Goslawice 46-380
Vitalina Kovalska
El. paštas: zsp-goslawice@z.pl
Koordinatoriai
Jurgita Malskytė, mokytoja
El.paštas: jurgmalsk@yahoo.com
Witalina Kovalska, mokytoja
El.paštas: zsp-goslawice@z.pl
Trukmė: 1 mokslo metai
Kalbos: vokiečių kalba
Sritis: gimtoji kalba ir literatūra, užsienio kalbos

Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinės,
projekto „Įdomios istorijos vokiečių kalba“
dalyvės

Projekto aprašymas
Mokiniai vokiečių kalba kuria detektyvą „Paslaptingasis autobuso vairuotojas“ bei jį iliustruoja. Mokykla
partnerė toliau rašo istorijos tęsinį ir taip pat kuria piešinius parašytam tekstui.
Rezultatai
Šiuo metu parašytos 6 detektyvinės istorijos dalys, nupieštos 8 iliustracijos. Nuolat vyksta bendravimas
elektroniniais laiškais.
Nauda bendruomenei
Į projektą integruojama užsienio kalba, literatūra, dailė bei informacinės technologijos.
Skatinamas domėjimasis kitomis šalimis, ugdoma tolerancija kitoms tautoms. Gilinamos vokiečių kalbos
žinios, lavinama vaizduotė, kūrybiškumas, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas.
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Pažinkime kitą šalį,
geriau žinosime savo kraštą

Pandėlio gimnazijos projekto dalyviai
su projekto koordinatoriais iš Italijos
Giacomo Leopardi mokyklos

Projekto partneriai
Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
Panemunio g.25, Pandėlys LT-42365, Rokiškio raj., Lietuva
El. paštas: pandeliogimnazija@gmail.com
E-svetainė: http://pandeliomokykla.rokiskyje.com
Projekto partneriai
Giacomo Leopardi
via Cirillo 18, POTENZA 85100, Basilicata, Italija
El. paštas: elviooivle@aliceposta.it
Koordinatoriai
Laima Adamonienė, mokytoja
El. paštas: apelester@gmail.com
Giulia Teresa Nemmo, Giacomo Leopardi
El. paštas: elviooivle@aliceposta.it
Trukmė: 1 metai
Kalbos: anglų kalba
Sritis: užsienio kalba, geografija, istorija, IKT

Projekto aprašymas
Mokiniai ieško informacijos apie savo kraštą ir kitos mokyklos šalį, keičiasi duomenimis, rašo laiškus,
piešia, fotografuoja, kuria sveikinimus, lavina užsienio kalbos įgūdžius. Abiejų mokyklų moksleiviai kuria pateiktis apie savo kraštą: geografinę padėtį, gražiausias abiejų šalių vietas bei miestus, šalių tadicines
šventes. Paruošia savo mokyklos pristatymą, susipažįsta su bendraamžių gyvenimu kitoje šalyje. Gautas
žinias sėkmingai panaudoja geografijos, istorijos, anglų kalbos pamokose. Taip pat tobulina naudojimosi
IKT įgūdžius.
Rezultatai
Mokiniai susipažino ir daug sužinojo apie savo draugų šalį (istoriją, geografiją, tradicijas, šventes, papročius). Lygindami abi šalis dar geriau pažino savo kraštą. Pagerėjo anglų kalbos žinios.
Pateikė informaciją apie projektą mokyklos interneto puslapyje, pristatė veiklą mokyklos draugams.
Nauda bendruomenei
Mokiniai gilino kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos žinias, lavino komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius. Pakilo mokinių motyvacija, mokiniai didžiuojasi savo partneryste. Projektas paskatino
užsiimti gerosios patirties sklaida.
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Rusų kalba Europos Sąjungos šalyse
Projekto partneriai
Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
Panemunio g. 25, Pandėlys LT-42365, Rokiškio raj., Lietuva
El. paštas: pandeliogimnazija@gmail.com
E-svetainė: http://pandeliomokykla.rokiskyje.com
Projekto partneriai
Kuulammen koulu, Tupostie 4, 91800 Tyrnävä,
Pohjois-Pohjanmaa, Suomija
El. paštas: larisa.saarela@tyrnava.fi
E-svetainė: www.ya.tyrnava.fi
Koordinatoriai
Larisa Tichonova, mokytoja
Larisa Saarela, mokytoja
El. paštas: larisa.saarela@tyrnava.fi
Trukmė: 2 metai / Kalbos: rusų kalba
Sritis: užsienio kalba, geografija, istorija, informacinės
technologijos, dorinis ugdymas

Pandėlio gimnazijos projekto dalyviai
su projekto koordinatoriais iš Suomijos
Kuulami mokyklos

Projekto aprašymas. Mokiniai ieško informacijos apie kitos mokyklos šalį, keičiasi duomenimis, rašo laiškus, piešia, fotografuoja, kuria sveikinimus, lavina užsienio kalbos įgūdžius. Naudodamiesi įvairiais įrankiais ir priemonėmis parengia pateiktis bei stendus, rengia ir dalyvauja įvairiuose konkursuose. Pristato
mokyklą mokykloms partnerėms, susipažįsta su bendraamžių gyvenimu kitoje šalyje, pateikia informaciją
apie savo šalies kultūrą. Taigi šitaip atstovaudami savo šaliai mokiniai tampa mažaisiais jos ambasadoriais.
Rezultatai. Mokiniai išmoko naudotis įvairiais įrankiais bei priemonėmis, jie keitėsi informacija bei
duomenimis su partneriais, dalyvavo ir tapo įvairių eTwinning konkursų nugalėtojais. Taikė rusų k. žinias praktikoje, išmoko naudotis e-žodynais. Pateikė surinktą informaciją Twinspace virtualioje aplinkoje
bei mokyklos tinklapyje, parengė segtuvą. Susitiko su mokyklos partnerės atstovais ir aptarė ateities
perspektyvas.
Nauda bendruomenei. Mokiniai lavina bendravimo gebėjimus, jie tapo iniciatyvesni, auga jų motyvacija mokytis užsienio kalbos bei naudoti IKT, domėtis neprograminiais dalykais. Efektyvus ir kokybiškas
darbas suartina mokytoją ir mokinį, suteikia galimybę tėvams pasidžiaugti vaikų tarptautiniais ryšiais.
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Švietimas Europoje
Projekto partneriai
Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla
Ventos 17, Kuršėnai, Lietuva
El. paštas: pavenciuvid@takas.lt
E-svetainė: http://pavenciai.mok.lt
Projekto partneriai
Liceo Scientifico „Giacomo Ulivi“
viale Maria Luigia, 3 - 43100 Parma, Italija
E-svetainė: http://www.liceoulivi.it/
Koordinatoriai
Staselė Riškienė, anglų kalbos mokytoja
Giannina Silva, anglų kalbos mokytoja
Trukmė: 1 mokslo metai
Projekto logo, sukurtas 10d klasės
Kalbos: anglų, italų, lietuvių kalbos
mokinės Gintarės Gasytės
Sritis: Europa, švietimas, užsienio kalbos
Projekto aprašymas. Abiejose mokyklose jau anksčiau veikė „Europos klubai“, kurių nariai organizuodavo įvairią veiklą ir renginius, kad būtų sudarytos galimybės moksleiviams kuo išsamiau susipažinti su
Europos Sąjunga, jos sudėtimi, konstitucija ir kt. Todėl nusprendėme tęsti jau pradėtą veiklą ir kartu nagrinėti švietimo Europoje temą, gilinti žinias apie kitų šalių mokyklas, moksleivių gyvenimą, susipažinti
su švietimo sistemomis. Kad moksleiviai geriau susipažintų vieni su kitais ir patys nuspręstų, kokią veiklą
norėtų vykdyti ateityje, organizavome pokalbius internete. Moksleiviai, pasiskirstę grupėmis, bendravo,
pristatė save ir savo mokyklą. Pirmiausia moksleiviai ruošė pristatymus apie savo mokyklas, o vėliau apie
kitų Europos šalių mokyklas. Moksleiviai lygino mokyklų tipus, mokslo metų ir atostogų trukmę, mokymo
turinį, pamokų įvairovę, papildomo ugdymo veiklą, taip pat pamokų bei namų darbų krūvius, mokyklos
taisykles bei mokyklinį gyvenimą. Moksleiviams buvo parengti klausimynai, kuriuos jie turėjo užpildyti,
informacijos ieškodami internete. Jie taip pat fotografavo, filmavo ir kūrė trumpus filmus apie mokyklą.
Rezultatai. Mokinių sukurtos pateiktys apie Europos šalių švietimo sistemas bei mokyklas buvo pristatytos projekto TwinSpace. Projekto dalyviai pagilino žinias apie švietimą bei mokyklinį gyvenimą įvairiose
Europos šalyse, lavino naudojimosi IKT bei anglų kalbos gebėjimus.
Nauda bendruomenei. Kiekvienos mokyklos dalyviai organizavo projekto pristatymą savo mokyklose,
kad ir kiti mokiniai galėtų susipažinti su jų surinkta informacija.
Kita. Projekto dalyviai tęsė bendradarbiavimą ir 2006-2007 mokslo metais projekte „Talking Images“.
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Saugus internetas – vaizdai
Projekto partneriai
Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla
Ventos 17, Kuršėnai, Lietuva
El. paštas: pavenciuvid@takas.lt
E-svetainė: http://pavenciai.mok.lt
Projekto partneriai
France Preseren pagrindinė mokykla
Kidriceva 49, 4000 Kranj, Slovėnija
E-svetainė: http://www.o-fp.kr.edus.si/
Koordinatoriai
Rasa Saliamorytė, anglų kalbos mokytoja
Suzana Gersak, direktoriaus pavaduotoja
Trukmė: 3 mėnesiai
Kalbos: anglų k.
Sritis: Europa, IKT, žiniasklaida

Už dalyvavimą projekte mokykloms įteiktas
pažymėjimas

Projekto aprašymas. Šio projekto idėja kilo, kai buvo paskelbta akcija „Saugaus interneto diena 2007“.
Šiandien internetas – tai ne tik informacijos šaltinis ar priemonė, sudaranti plačias galimybes tarptautiniam bendravimui ir bendradarbiavimui. Deja, internetas – jau ir didelių pavojų šaltinis. Todėl yra labai
svarbu informuoti mokinius apie interneto keliamus pavojus. Kadangi daugiausia netinkamo turinio informacijos perteikiama vaizdais, mes nutarėme nagrinėti saugaus interneto temą pasitelkdami vaizdus.
Pirmiausia mokiniai atsakinėjo į anketos klausimus, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, kaip mokiniai supranta saugaus naudojimosi internetu taisykles, kaip jie elgtųsi vienu ar kitu atveju. Atsakymai į anketos
klausimus buvo lyginami, o rezultatai skelbiami projekto TwinSpace. Vėliau mokiniai naudodamiesi IKT
įrankiais (Paint, Adobe PhotoShop bei FunHouse programomis) mokėsi, kaip galima pakeisti savo skaitmeninę nuotrauką. Jų darbai taip pat buvo pristatomo projekto TwinSpace. Tuomet, lygindami savo
tikras ir pakeistas nuotraukas, mokiniai diskutavo, ar galima tikėti viskuo, kas vaizduojama internete,
kokią informaciją apie save saugu pateikti, o kokią pavojinga, kaip atpažinti interneto keliamus pavojus.
Rezultatai. Mokiniai susipažino su interneto keliamais pavojais, mokėsi, kaip elgtis vienu ar kitu atveju,
suprato, kaip lengva pakeisti vaizdinę informaciją, kad ji nebeatitiktų tikrovės.
Nauda bendruomenei. Projekto rezultatai buvo pristatyti mokyklos bendruomenei, kad visi išmoktų
saugiai naudotis internetu.
Kita. Projekto dalyviams buvo įteiktas dalyvio pažymėjimas.
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Talking Images

Projekto dalyviai per susitikimą Lietuvoje
lankėsi Kryžių kalne

Projekto partneriai
Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla
Ventos 17, Kuršėnai, Lietuva
El. paštas: pavenciuvid@takas.lt
E-svetainė: http://pavenciai.mok.lt
Projekto partneriai
Liceo Scientifico „Giacomo Ulivi“
viale Maria Luigia, 3 - 43100 Parma, Italija
E-svetainė: http://www.liceoulivi.it/
Koordinatoriai
Staselė Riškienė, anglų kalbos mokytoja
Giannina Silva, anglų kalbos mokytoja
Trukmė: pusė metų
Kalbos: anglų, italų, lietuvių kalbos
Sritis: užsienio kalbos, kultūriniai mainai

Projekto aprašymas. Tai pats sėkmingiausias Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos eTwinning programos projektas. Projekto partneriai anksčiau vykdė eTwinning projektą „EE – Education in Europe“
(„Švietimas Europoje“). Lietuvos ir Italijos mokiniai, norėdami daugiau sužinoti apie partnerių šalį bei
kultūrą, nusprendė tęsti bendradarbiavimą ir pradėti kitą projektą. Buvo pasirinktos keturios temos:
gamta, architektūra, kultūra ir žymūs žmonės. Projekto partneriai patys nuspręsdavo, kokius žymius savo
šalies gamtos, architektūros ar kultūros paminklus pristatyti. Jie surasdavo 5-10 nuotraukų ir parinkę
raktinius žodžius įkeldavo į projekto TwinSpace. Partneriai, naudodamiesi šiais raktiniais žodžiais, turėjo
atpažinti, kokie objektai yra vaizduojami. Vėliau buvo kuriami PhotoStory pristatymai. Gavus Parmos
miesto bei Šiaulių rajono savivaldybės finansavimą, 2007 metų balandžio 25-27 dienomis įvyko projekto
susitikimas Lietuvoje, kuriame dalyviai tęsė pradėtą veiklą, lankė aprašytus gamtos, architektūros bei
kultūros paminklus ir kartu kūrė projekto leidinį.
Rezultatai. Išleistas projekto leidinys „LITwinning – Lietuvos Italijos eTwinning partnerystė“, kuriame
pristatoma visa projekto metu surinkta medžiaga, mokinių pristatymai, įspūdžiai apie projektinę veiklą
bei projekto susitikimo Lietuvoje akimirkos.
Nauda bendruomenei. Projekto leidinys – puiki mokymo priemonė visiems, norintiems gilinti žinias
apie Lietuvą bei Italiją ir susipažinti su projektinės veiklos teikiama nauda.
Kita. Projekto TwinSpace http://twinspace.eTwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=12015
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Įgyvendink svajonę. Pagamink burinį laivelį
Projekto partneriai
Rėkyvos pagrindinė mokykla, Poilsio g. 1, Šiauliai, Lietuva
El. paštas: romassenkus@takas.lt
E-svetainė: http://rekyvospm.com
Projekto partneriai
OŠ Angela Besednjaka, Slovėnija
El. paštas: andrej.jordan@triera.net
E-svetainė: http://193.2.213.30/~jadrnica/jadrnica/
Koordinatoriai
Romas Senkus, direktorius
Andrej Jordan, Marina Svečko
Kiti Projekto partneriai: Slovėnija, Kroatija, Graikija, Slovakija,
Ispanija, Italija, Vengrija, Suomija, Vokietija, Bulgarija, Lenkija,
Norvegija, Anglija, Prancūzija, Estija, Danija, Turkija
Trukmė: 2,5 m.
Kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų kalbos
Sritis: istorija, aplinkosauga, menai, technologijos

Rėkyvos pagrindinės mokyklos
mokiniai aktyviai dalyvavo
įdomioje projekto veikloje

Projekto aprašymas. Pagrindinis tikslas - pagaminti burinį laivelį, įgyvendinant projektą panaudoti
antrines atliekas, paruošti burinio laivelio techninę dokumentaciją, tirti savo šalies, miesto buriavimo
istoriją, dalyvauti tarptautinės regatos „Vasaros vėjas Europos burėse“ renginiuose.
Rezultatai. Mokyklos komanda projektą vykdė trimis kryptimis: aplinkosauga, kultūros paveldas, sveika
gyvensena. Pagrindinis dėmesys – techninei projekto daliai. Mokiniai su vadovais pritaikė DN ir Optimist
klasių laivelius ledrogių sportui. Per projektą „Laivelis iš atliekų“ padarytas plaustas iš plastikinių tarų.
Surinkta medžiaga apie Rėkyvos ežero regatas, pirmuosius miesto buriuotojus, pašto ženklų kolekcijos
„Buriniai laivai“. Surengtos dvi fotografijų parodos mieste ir gyvenvietėje „Burės Rėkyvoje“. Ta pačia
tema parengti 20 minučių įgarsinti skaidrių pristatymai. Vyko rašinių ir piešinių konkursai.
Nauda bendruomenei. Šio projekto dalys integruotos į kitus mokyklos vykdomus projektus, papildomąjį
ugdymą. Pastatytas koplytstulpis pirmosios Rėkyvos regatos nugalėtojui O.Truchanui atminti.
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Projekto partneriai
Mato Slančiausko gimnazija
w
-t inn
Pašvitinio 19, Joniškis, Lietuva
El. paštas: m.s.gimnazija@takas.lt
Projekto partneriai
Kindergarten Launegg, Austrija
El. paštas: kiga-launegg@aon.at
E-svetainė: www.lannach.at/kindergarten
Projekto partneriai
Paola Cerratocorso Firenze 1, Genova, Italija
El. paštas: paocerr@hotmail.com
Koordinatoriai
Laimutė Kurauskienė, Asta Radžvilienė
Maria Mazzini, Paola Cerrato
Trukmė: 9 mėnesiai / Kalbos: anglų kalba
Sritis: geografija, istorija, užsienio kalba, IKT

in

Projekto partneriai
Tytuvėnų gimnazija, S. Romerienės 4a,
LT - 86486 Tytuvėnai, Kelmės rajonas, Lietuva
El. paštas: tytvm@takas.lt
E-svetainė: http://tytuvenuvm.kelme.mok.lt/
Projekto partneriai
Varmárskóli, Islandija, Skólabraut, Mosfellsbær 270
E-svetainė: http://www.varmarskoli.is
Projekto partneriai
Gimnazjum, Lenkija, Chrosnica 54 , Zbaszyn 64360
El. paštas: spgch@polbox.com
Koordinatoriai
Jolanta Aksamatauskienė, matematikos mokytoja
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos projekto
metodininkė
dalyviai ir jų partneriai
El. paštas: aksamatauskiene@yahoo.com
Varmárskóli vidurinės mokyklos iš Islandijos
Gudlaug Osk Gunnarsdottir, matematikos mokytojas
El. paštas: glosk@ismennt.is
mokiniai, Gimnazjum iš Lenkijos mokiniai
Anna Zielinska, matematikos mokytoja
El. paštas: zielinska.anna@interia.pl
Trukmė: 4 mėnesiai / Kalbos: anglų, vokiečių kalbos
Sritis: matematika
Projekto aprašymas. Projektas „Statistika ir tu“ vyko keturis mėnesius. Šios veiklos metu mokiniai iš
kiekvienos partnerės mokyklos rinko duomenis apie save, šeimą bei ugdymo įstaigą. Jie sukūrė paprastas
apžvalgas, kuriomis keitėsi su partnerėmis mokyklomis, ir jas įvertino. Pavyko pasiekti visus numatytus
tikslus.
Rezultatai. Mokiniai išmoko atrinkti svarbią informaciją ir parengti anketas, apdoroti duomenis, tobulino IT priemonių panaudojimą, gebėjo sudėti duomenis į skaičiuokles su statistinėmis diagramomis. Patobulino kompiuterinio raštingumo įgūdžius bei užsienio kalbos gebėjimus. Mokiniai išmoko analizuoti
diagramas ir lenteles, parodančias statistinius ar skaitmeninius duomenis. Pažino partnerės iš kitos šalies
ir savo mokyklos kultūrinius panašumus bei skirtumus. Mokiniams projektas patiko ir buvo naudingas.
Nauda bendruomenei. Matematika pritaikyta kasdieniame mokinių gyvenime, jų aplinkoje ir šeimoje,
mokykloje, o tai padėjo geriau suprasti vieniems kitus. Projektas sudarė galimybę geriau pažinti kitą šalį
ir kolegas mokinius iš tos šalies.

Sutikite mūsų šalį
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Statistika ir tu

Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos mokinių
laisvalaikis Mažeikių ledo arenoje

Projekto aprašymas. Mes sukūrėme savo šalių pristatymus apie geografiją, istoriją, lankytinas vietas.
Daugiausia dėmesio skyrėme savo gimtiesiems miestams. Pirmiausiai sukūrėme projekto planą ir jį įgyvendinome. Mokiniai ruošė darbus apie savo mokyklą, klasę, miestą, sostinę. Ruošėme tradicijų ir švenčių pristatymus. Mokiniai darbus rašė anglų kalba, tobulino IT įgūdžius. Daug darbų atlikome naudodami Power Point programą.
Apie projektą kūrėme filmą. Jis pristatytas eTwinning skelbtame konkurse. Mokiniai pasikeitė elektroninio pašto adresais ir toliau bendraus savarankiškai.
Rezultatai. Mokinių darbus sudėjome į skaidrių rinkinį. Jis buvo parodytas mokyklos bendruomenei ir
pristatytas miesto metodinio būrelio seminare.
Nauda bendruomenei. Mokyklos bendruomenė turėjo galimybę susipažinti su Italijos Genovos miestu. Italai atsiuntė daug atvirlaiškių, programėlių, lankstinukų apie lankytinas Genovos vietas. Mes išsiuntėme knygą apie Joniškio rajoną, atvirukus, pristatančius Joniškio kraštą, Kryžių kalną. Mokiniai
praturtino geografijos, istorijos, anglų kalbos, IT žinias. Mūsų projektas paskatino mokytojus įsitraukti
į eTwinning veiklą.
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aScreaming - Kriminalgeschichten

Kornelija Gerulytė, Tauragės Žalgirių
vidurinės mokyklos moksleivė

Projekto partneriai
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla
Moksleivių alėja 14, LT-72288 Tauragė, Lietuva
El. paštas: zvidmok@takas.lt
E-svetainė: http://www.zalgiriai.taurage.lm.lt/
Projekto partneriai
Georg – Kerschensteiner – Schule
Niepubliczne Gimnazjum Nr.9 Fundacji „Primus“, Lenkija
Projekto partneriai
Ganz Abraham Kettannyelvu Gyakorlo Közepiskola, Vengrija
Zespol Szkol Ogolnoksztalcących w Dorohusku, Lenkija
Koordinatoriai
Eszter Bertalan, Ganz Abraham Kettannyelvu Közepiskola
mokyklos vokiečių kalbos mokytojas, Vengrija
Joanna Szaluš Sawa, Zespol Szkol Ogolnoksztalcących
w Dorohusku mokyklos vokiečių kalbos mokytoja
Trukmė: mokslo metai /Kalbos: vokiečių kalba
Sritis: užsienio kalba, gimtoji kalba

Projekto aprašymas
Mokiniai kuria kriminalines istorijas. Pradeda viena mokykla, po to istoriją tęsia kita ir t.t. Istorija iliustruojama. Tai projekte dalyvaujančios mokyklos atlieka eilės tvarka. Mokiniai viską daro patys – suranda
idėją, rašo rašinius, iliustruoja. Projekte dalyvauja nedidelės grupelės mokinių iš kiekvienos mokyklos.
Tai mokiniai, turintys literatūrinių gebėjimų. Naudojama netradicinė mokymo forma –užsienio kalbos
(vokiečių) mokomasi kuriant istorijas (kriminalines), didėja šios užsienio kalbos mokymosi motyvacija.
Rezultatai
Projekto pabaigoje sukurta kriminalinė istorija pristatoma mokyklos mokiniams.
Nauda bendruomenei
Skatinama mokinių motyvacija mokytis vokiečių kalbos bei gilinamos šios kalbos žinios. Į šį darbą įtraukiama mokyklos bendruomenė, nes projekto dalyvių sukurtos kriminalinės istorijos aptariamos bei verčiamos į gimtąją kalbą per pamokas.
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Mano miestas
Projekto partneriai
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla
Moksleivių alėja 14, LT- 72288 Tauragė, Lietuva
El. paštas: zvidmok@takas.lt
E-svetainė: http://www.zalgiriai.taurage.lm.lt/
Projekto partneriai
2 Experimental Gymnasium Athen
Felimonos 38 8 Tsocha 43, Athen, Graikija
El. paštas: mail@2gym-peir-athi.att.sch.gr
E-svetainė: http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/
Koordinatoriai
Rimutė Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja
AГГEAIKH MNTPOГIANNOПOYAOY, vokiečių
kalbos mokytoja
Trukmė: 3 mėnesiai
Kalbos: vokiečių kalba
Sritis: užsienio kalbos, geografija, Europa, istorija,
tradicijos

Aktyviausiai fotografija besidominčios
Žalgirių vidurinės mokyklos mokinės –
projekto puoselėtojos Tauragėje

Projekto aprašymas
Projekte dalyvauja abiejų šalių nedidelės grupės mokinių, kurie domisi fotografija. Jie fotografuoja savo
miestą, lankytinas vietas, gamtą, žmones ir nuotraukas el. paštu siunčia mokyklai partnerei. Prie kiekvienos nuotraukos pridedamas aprašymas vokiečių kalba. Per pamokas aptariami projekto rezultatai.
Mokiniai lygina vienos ir kitos šalies architektūrą, gamtą, gatvių planavimą ir t.t.
Rezultatai
Mokiniai mokosi bendrauti užsienio kalba (vokiečių) el. paštu, keistis informacija, pažinti kitą šalį, jos
architektūrą bei žmones.
Nauda bendruomenei
Į projektą netiesiogiai įtraukiami visos klasės mokiniai. Projektas pristatomas ir aptariamas pamokose,
todėl ir kiti mokiniai turi galimybę susipažinti su jo rezultatais.
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Būk stiprus – būk sveikas !

Vilniaus Simono Daukanto
vidurinės mokyklos 1b klasės
mokiniai paruošė plakatų apie
sveiką maistą parodą

Projekto partneriai
Vilniaus Simono Daukanto vidurinė mokykla
Naugarduko 7, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@daukanto.vilnius.lm.lt
E-svetainė: http://www.daukanto.vilnius.lm.lt
Projekto partneriai
CEIP Filósofo Séneca
Calle Santa Adela, 23,Madridas, Ispanija
El. paštas: mbed0005@boj.pntic.mec.es
E-svetainė: http://www.educa.madrid.org/web/cp.seneca.madrid
Koordinatoriai
Jūratė Kalibatienė, pradinių klasių mokytoja
El. paštas: jura.kal@gmail.com
Trukmė: 2 mėn.
Kalbos: anglų kalba
Sritis: sveika gyvensena

Projekto aprašymas
Projekte dalyvavo 7-8 metų mokiniai iš Lietuvos ir Ispanijos. Projekto metu mokiniai susipažino su sveikos mitybos principais, kalbėjo apie sveiką maistą, piešė piešinius, ruošė plakatus. Vyresniųjų klasių mokiniai vedė pamoką – diskusiją apie alkoholio ir rūkymo žalą. Vieną savaitę skyrėme dantų priežiūrai.
Mokiniai mokėsi taisyklingai valytis dantis. Piešė piešinius tema „Mano linksmasis dantukas“. Projekto
pabaigoje surengėme sveikatingumo dieną. Mokyklos partnerės sutartą dieną savo mokyklose dalyvavo
sporto varžybose.
Rezultatai
Mokiniai žino pagrindinius sveikos mitybos ir gyvensenos principus, geba juos taikyti gyvenime.
Nauda bendruomenei
Aktyvus vyresniųjų ir pradinių klasių mokinių dalyvavimas diskusijose, pamokose apie sveiką gyvenseną skatina mokinių bendradarbiavimą, lavina jų socialinius įgūdžius, toleranciją kitokiai nuomonei.
Projektas paskatino mokinius atkreipti dėmesį į esamas ir galimas savo sveikatos problemas, išaiškėjo
būdai, kaip jų išvengti.
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Kitchen salt not only
Projekto partneriai
Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Šiltnamių g.2, Pagiriai, Lietuva
E-svetainė: www.pagiriugimnazija.lt
Projekto partneriai
Gimnazjum Nr 6 imienia Karola Goduli
Orzegowska 82, Bytom, Lenkija
El. paštas: gimnazjum6bytom@poczta.fm
Projekto partneriai
Gimnazjum Nr2 Lędziny, Lenkija, Hołdunowska 72, Lędziny
El. paštas: gim2led@interia.pl
E-svetainė: www.gim2led.neostrada.pl
Koordinatoriai
Irena Babinska, chemijos vyr.mokytoja
El. paštas: irenababinska@takas.lt
Teresa Szublinska, mokytoja
El. paštas: thershu@op.pl
Trukmė: 2 metai / Kalbos: lenkų kalba / Sritis: chemija

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos
mokiniai paruošė plakatus „Druskos
naudojamos kaip maisto priedai”

Projekto aprašymas
Mokiniai ieško informacijos apie druskas ir jų panaudojimą, nagrinėja druskų panaudojimo ekologinius aspektus. Naudodamiesi įvairiais įrankiais ir priemonėmis parengia pateiktis, plakatus ir stendus. Su
kompiuterine programa „Crocodile chemistry“ modeliuoja druskų susidarymo reakcijas. Organizuojama mokinių ekskursija į kristalų muziejų Vilniuje. Projekto pabaigoje surinkta medžiaga publikuojama
bendrame internetiniame puslapyje.
Rezultatai
Mokiniai įgudo susirasti, atsirinkti reikiamą informaciją ir ją panaudoti. Lavinami IKT taikymo praktikoje gebėjimai. Projekte surinktą medžiagą bei PowerPoint pateiktis galima bus naudoti chemijos pamokose kaip vaizdines priemones.
Nauda bendruomenei
Mokiniai aktyviai naudojasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Mokiniai tapo iniciatyvesni, pakilo mokymosi motyvacija.
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Įsipareigojimai ateičiai – pilietiškumas per IKT
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Projekto partneriai
Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla, Lietuva
El. paštas: dievenryto@gmail.com
E-svetainė: rytasfbworkshop.blogspot.com/index.html
Projekto partneriai
Scola Básica Integrada de Eixo, Portugalija
w
-t inn
El. paštas: oliveira.am@gmail.com
Koordinatoriai
Ana Oliveira, informatikos mokytoja
El. paštas: oliveira.am@gmail.com
Ilona Šedienė, anglų kalbos mokytoja
El. paštas: ilona.shedienė@gmail.com
Trukmė: 1 mokslo metai
Kalbos: anglų, portugalų, lietuvių kalbos
Sritis: pilietinis ugdymas, anglų kalba, informacinės technologijos
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Kūrybinis projekto dalyvių
darbas

Projekto aprašymas. Pagrindinis siekis – įvesti Europos pilietiškumo idėjas į mokyklos bendruomenę.
Integracine ašimi imdamos piliečio teises ir pareigas, mokytojos Ilona ir Ana subūrė pradinių ir jaunesniųjų-viduriniųjų klasių mokinius projektinei veiklai ir aktyvioms diskusijoms. Pradėjome kiekvienas
nuo savo tapatybės suvokimo ir pristatymo: Dieveniškių pradinukai piešė ir fotografavo save ir artimiausią
aplinką, šeimą, apylinkes, klasę, mokyklą. Jie išreiškė savo jausmus ir prisistatė lietuviškai bei angliškai.
Rezultatai. Draugaudamos mokyklos įtraukė į veiklą įvairaus amžiaus ir kalbinių gebėjimų mokinius ir
jų mokytojus. Prisistatymai, pasakų apie lygiateisiškumą ir visavertiškumą interpretacijos ir iliustracijos,
plakatai ir postulatai su aiškia pilietine pozicija publikuojami
http://rytasfbworkshop.blogspot.com/ , http://eixofbworkshop.blogspot.com/;
http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/bonds_rytas_eixo/index.php .
Nauda bendruomenei. Projektas subūrė įvairių klasių mokinius ir mokytojus kūrybingai veikti ir kritiškai mąstyti. Sustiprėjo mokinių ir mokytojų darbo komandoje, bendradarbiavimo, planavimo įgūdžiai.
„Ryto“ dalyviai suvokė, kad yra įdomūs bendraamžiams ir kolegoms Europoje, Portugalijoje. Tuo pačiu
mokinukai geriau pažino ir suprato savo tapatybės aspektus – priklausymą šeimai, bendruomenei, šaliai.
Pamažu tapo lengviau įsivaizduoti save spalvingoje Europos valstybių šeimoje.
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Architektūros stiliai
Vilniaus sakraliniuose pastatuose
Projekto partneriai
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija
Mokyklos g., 22, Šalčininkai, Lietuva
El. paštas: 1vmsal@post.omnitel.net
E-svetainė: www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt
Projekto partneriai
Boleslavo Chrobrego gimnazija Nr. 16
Ulanska g. 5-7, 42-200 Čenstochova, Lenkija
El. paštas: g16@edukacja.czestochowa.pl
E-svetainė: www.g16.edukacja.czestochowa.pl
Koordinatoriai
Ivona Matuizo, lenkų kalbos vyr. mokytoja
El. paštas: 1vmsal@post.omnitel.net
E-svetainė: www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt
Magdalena Bastek, anglų kalbos magistrė
El. paštas: g16@edukacja.czestochowa.pl
E-svetainė: www.g16.edukacja.czestochowa.pl
Trukmė: 1 mokslo metai / Kalbos: lenkų kalba / Sritis: menas

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos
projekto dalyviai ir jų partneriai
Boleslavo Chrobrego gimnazijos Nr. 16
iš Lenkijos mokiniai

Projekto aprašymas
Projekto tikslas - edukologinio takelio, kuris padės mūsų gimnazijų mokiniams plėsti žinias apie Čenstochovos ir Vilniaus miestų sakralinių pastatų architektūros stilius, parengimas bei realizavimas.
Rezultatai
Sukaupta naudinga mokomoji medžiaga, atskleidžianti architektūros stilių ypatumus, sakralinių pastatų
architektūros stilių bruožus ir kt.
Nauda bendruomenei
Paruoštas projektas yra puiki pagalbinė mokomoji medžiaga mokytojui, vykstančiam į pažintinę ekskursiją. Joje pateikiama teorija bei konkrečios praktinės užduotys, skirtos ekskursijos dalyviams.
Kita. Viena iš projekto užduočių buvo įvairiomis piešimo technikomis atliktų atvirukų su architektūros
stilių elementais paruošimas. Projekto baigiamoji dalis – pasikeitimas atvirukų bei nuotraukų albumais
per projekto dalyvių susitikimą.
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5 šalys – 5 istorijos
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Vilniaus „Žaros“ vidurinės
mokyklos mokiniai dalyvavo
kostiumų vakarėlyje

Projekto partneriai
Konsuela Liaskovskaja, Vilniaus „Žaros“ vidurinė mokykla
Karklėnų 13, Vilnius, Lietuva. El. paštas: rastine@zaros.vilnius.lm.lt
Projekto partneriai
Aleksandra Giese, mokytoja
Gimnazjum nr 9 Bydgoszcz (Lenkija). El. paštas: olagiese@vp.pl
Projekto partneriai
Konsuela Liaskovskaja, mokytoja El. paštas: k.liaskovskaja@gmail.com
Marisa Somaschini, mokytoja. Scuola Media Statale “Giannino
Antona Traversi” (Italija). El. paštas: smstraversimeda@tiscali.it
Koordinatoriai
w
-t inn
Ivana Klimešova, mokytoja
Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, Čekija
Stanislava Bojkovska, mokytoja
Základná škola Ľudovíta Štúra, Modra (Slovakija)
Trukmė: 2006-2007 mokslo metai / Kalbos: vokiečių k.
Sritis: užsienio kalba, krašto pažinimas, IKT
l

Projekto aprašymas
Dalyvaudami projekte moksleiviai grupėse kartu kuria pasakojimus vokiečių kalba, supažindina kitus
dalyvius su įvairiais savo šalių gyvenimo aspektais. Rengdami projektą moksleiviai bendravo tarpusavyje elektroniniu paštu bei Skype programa. Rengė prezentacijas PowerPoint programa, rašė bei redagavo
tekstus Word programa, mokėsi dirbti internete, rasti informacijos, ją apdoroti.
Rezultatai. Projektinis darbas leido arčiau susipažinti su keturių Europos šalių kultūra, tradicijomis ir
pristatyti savo gimtąją šalį Lenkijos, Čekijos, Slovakijos bei Italijos mokiniams. Tobulintos vokiečių kalbos žinios, rašymo bei naudojimosi IKT įgūdžiai, mokytasi dirbti komandoje, bendradarbiauti su kitų
šalių mokiniais.
Nauda bendruomenei. Į projektinę veiklą buvo įtraukti ir kiti mokyklos pedagogai, mokiniai, kurie rengė šventinius sveikinimus, įrašė Kalėdų dainas, susipažino bei aprašė įvairias Velykų tradicijas, dalyvavo
kostiumų vakarėlyje, rengė projekto logotipus. Manome, kad projektas leido susieti pamokinę ir popamokinę veiklą, padidinti mokinių mokymosi motyvaciją, parodyti mokyklos bendruomenei, kad dalyvavimas projekte sudomina vaikus dėstomu dalyku.
Kita. Projekto internetinis dienoraštis: www.5lander-5storys.blogspot.com
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Holokaustas Lietuvoje ir Europoje
Projekto partneriai
Liceo Classico „Concetto Marchesi“, Italija
Adresas: Viale Codalunga 1. Padua, Italija
E-svetainė: www.liceomarchesifusinato.it/
Projekto partneriai
LXIV Liceum im. St. I. Witkewicza, Varšuva,
ul. Elbląska 51. Warszawa, Polska
E-paštas: liceum64@poczta.onet.pl E-svetainė: www.liceum64.pl
Projekto partneriai
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla, Lietuva
Ventos 17, Kuršėnai. LT-81158, Lietuva
El. paštas: pavenciuvid@takas.lt
Koordinatoriai
Arija Melaikienė, direktorės pavaduotoja popamokinei veiklai
Vilniaus Žvėryno gimnazija
Žalioji g. 4, LT-0811 Vilnius, Lietuva
El. paštas: arija.m@takas.lt / E-svetainė: www.zveryno.vilnius.lm.lt
Trukmė: iki 2010 metų / Kalbos: lietuvių, anglų kalbos
Sritis: pilietinis ugdymas

Tarptautinė moksleivių
konferencija Vilniuje
„Holokaustas Lietuvoje ir Europoje“

Projekto aprašymas. Pagrindinis šio projekto tikslas – keistis informacija, formuoti istorinę atmintį apie
išskirtinį istorijos puslapį – Shoa Lietuvoje ir Europoje. Vilniaus, Varšuvos ir Padua mokyklų mokiniai
keičiasi informacija apie Italijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje vykusį holokaustą, lygina istorinius faktus, ieško
holokausto liudininkų. Organizuojamos akcijos paminint holokausto dieną Europoje. Mokiniai keičiasi
šių akcijų scenarijais, nuotraukomis apie vykusias akcijas Padua, Varšuvoje ir Vilniuje.
Rezultatai. Projektas tiesiogiai paveiks pedagogus bei mokinius ir turės netiesioginės įtakos įvairioms
visuomenės grupėms, paskatins mokinių pilietines iniciatyvas, nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą. Išleistas leidinys su mokinių pranešimais, skaitytais konferencijose, anketinės apklausos duomenimis
bei kita surinkta medžiaga.
Nauda bendruomenei. Išugdyti įgūdžiai, kurie būtini jaunimui, siekiančiam skleisti vietos bendruomenėse vertybines nuostatas, skatinančias toleranciją skirtingų rasių, tautybių, politinių pažiūrų, lyčių bei
kitų socialinių grupių atstovams. Programa sukurs „kritinę masę“, kuri „sniego gniūžtės“ principu skatins
toleranciją bei šalins prietarus ir stereotipus ne tik mokymo įstaigose, bet ir vietinėse bendruomenėse.
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eTwinning projektų vykdymo formos

Projektų vykdymo formų
pasirinkimą dažniausiai
nulemia mokinių amžius,
projekto tema bei
žmogiškieji ir materialiniai
ištekliai.
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Vienas svarbiausių eTwinning programos privalumų –
didžiulis veiklos formų pasirinkimas. Mokytojams ir
mokiniams suteikiama visiška laisvė renkantis projekto
vykdymo formas, IKT įrankius, metodus ar priemones.
Be to, suplanuotą veiklą galima keisti, papildyti ar ieškoti visiškai naujų veiklos formų.
Projektų vykdymo formų pasirinkimą dažniausiai nulemia mokinių amžius, projekto tema bei turimi žmogiškieji ir materialiniai resursai. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams labiausiai tinka organizuoti
veiklą per pamokas ir rinktis įvairias žaidimų bei nesudėtingos veiklos formas. Galima pasikviesti į pagalbą tėvelius, kad jie kartu su vaikais dalyvautų kūrybos
procese – taip į projektinę veiklą bus įtraukta didesnė
bendruomenės dalis, be to, kils mokinių susidomėjimas
bei motyvacija.
Dauguma mokytojų stengiasi pasirinkti projekto temą
pagal savo mokomąjį dalyką, tuomet projektinė veikla
nesunkiai integruojama į ugdymo procesą bei mokymo
planą, galima pasiekti aukštesnių ugdymo veiklos rezultatų. Tačiau dažnai projektinė veikla reikalauja daugiau
laiko sąnaudų, tam neužtenka pamokų laiko. Tuomet
veiklą tenka pratęsti po pamokų. Žmogiškųjų resursų
klausimas labai svarbus ir jo negalima ignoruoti. Ne
visi mokytojai sutiks papildomai dirbti po pamokų ar
aukoti projektui savo laisvą laiką. Todėl geriausia būtų,
jei planuodami projektą numatytumėte ir kiekvieno dalyvio asmeninį indėlį, kad ateityje išvengtumėte galimų
nesusipratimų. Be to, būtina susitarti ir dėl materialinių
resursų bei turimų priemonių.

Pamokiniai projektai
Pati populiariausia ir paprasčiausia projektų vykdymo
forma – pamokinė veikla, tačiau ir ji turi ypatumų, privalumų ir trūkumų, kuriuos būtina numatyti norint sėkmingai vykdyti projektinę veiklą. Pamokinė veikla yra
patogi, nes nereikia skirti papildomo laiko projektui, galima dirbti su visa klase ar grupe mokinių, didėja jų mokymosi motyvacija, o įdomesnė veikla patį mokymosi
procesą daro natūralesnį ir lengvesnį.
Vienas svarbiausių dalykų, ketinant vykdyti projektą per
pamokas, – projekto temos ir dalyko mokymo turinio
dermė. Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad to paties
dalyko mokymo turinys skirtingose šalyse gali skirtis,
netgi jei projekte dalyvaujantys mokiniai yra to paties
amžiaus. Todėl pradėdami planuoti projektą su partneriais aptarkite ir palyginkite dalyko programą ir išsilavinimo standartus (ką turi gebėti tam tikro amžiaus mokinys). Akivaizdu, kad stipriai skirsis mokinių prancūzų
kalbos žinios Prancūzijoje ir Lietuvoje, todėl nereikėtų
su jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniais planuoti
garso ar vaizdo konferencijų, nes skirtingi kalbiniai gebėjimai gali trukdyti sėkmingai veiklai. Na, o vyresnio
amžiaus mokiniams tai bus puiki proga lavinti kalbinius
gebėjimus.
Vykdant projektą per pamokas, tenka skirti daugiau
laiko planavimui bei pasiruošimui pamokai. Iš anksto
būtina pasirūpinti reikiamomis priemonėmis ar suplanuoti darbą mokyklos kompiuterių klasėje. Svarbu, kad
mokiniai būtų supažindinti su pamokos uždaviniais,
eiga bei rezultatais ir patys galėtų įvertinti, kokių naujų
žinių bei gebėjimų jie įgijo.

Svarbu, kad mokiniai
patys galėtų įvertinti,
kokių naujų žinių
bei gebėjimų jie įgijo
vykdydami projektą per
pamokas.
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Pamokiniai projektai

Jei nėra galimybės
vesti pamoką
kompiuterių klasėje,
galima pasinaudoti
keliais nešiojamais
kompiuteriais.

Kadangi eTwinning programos esmė – bendravimas naudojantis IKT įrankiais, tai organizuojant projektinę veiklą
per pamokas svarbu pasirūpinti, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos sąlygos naudotis šiais įrankiais. Žinoma,
geriausia vesti pamoką kompiuterių klasėje, tačiau ir neturint tokių sąlygų galima puikiai organizuoti įvairią projektinę veiklą. Projekto rezultatų pristatymams, vaizdo ar
garso konferencijoms, filmų peržiūroms užtenka ir vieno
kompiuterio klasėje, didesnio sieninio ekrano ir projektoriaus. Darbui grupėse galima pasinaudoti keliais nešiojamais kompiuteriais, nes dauguma mokyklų jais aprūpintos.
Išeitį visada galima surasti.
eTwinning svetainės skyrelyje Idėjos ir praktika galite rasti
daug idėjų pagal mokomuosius dalykus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

užsienio kalbos, literatūra ir kultūra;
istorija ir geografija;
gamtos ir tikslieji mokslai;
vaizduojamieji menai, teatras, muzika, šokiai,
žiniasklaida;
informatika/IKT švietimui;
pilietiškumas, religija ir etika, filosofija;
pramonė, ekonomika, mobilumas, profesinis rengimas;
Europa: jos institucijos, europietiškos teisės ir vertybės;
specialiųjų poreikių ugdymas;
sportas.

Pasinaudokite šiomis idėjomis ir sukurkite puikų projektą,
pritaikytą savo dalykui, mokinių poreikiams bei turimiems
resursams. Svarbiausia, būkite lankstūs ir kūrybingi!
76

Popamokinė veikla
Po pamokų galimybės projektinei veiklai daug didesnės: galima vykdyti įvairiausio turinio projektus,
integruoti keletą dalykų, derinti įvairias veiklos rūšis
bei įtraukti į veiklą įvairaus amžiaus, skirtingų klasių ar grupių mokinius. Be to, galimybės naudotis
mokykloje esančiais techniniais resursais daug didesnės.
Dažniausiai projektinė veikla po pamokų vykdoma
per papildomus užsiėmimus (būreliius), tačiau ją
planuoti reiktų dar pavasarį: numatyti veiklą, projekto dalyvius, veiklos rezultatus, laiką ir vietą. Tai
gana rimtas įsipareigojimas, tam reikia gerų partnerių, kuriais galima pasitikėti. Taip pat mokyklos
administracija mokytojo dalyvavimui projektinėje
veikloje gali skirti papildomų valandų.
Kadangi mokiniams tai bus neprivalomi užsiėmimai
po pamokų, reikia suteikti jiems daugiau laisvės planuojant projektinę veiklą, renkantis temą, veiklos formas, darbo metodus bei priemones, nes labai svarbi
jų motyvacija ir susidomėjimas. Jei projekto tema
mokiniams bus aktuali, veikla įdomi ir jie žinos, jog
gali išsakyti nuomonę bei priimti sprendimus, mokiniai noriai pasiliks po pamokų dirbti projekte.
Popamokinė projektinė veikla suteikia visišką kūrybinę laisvę. Mokytojams nereikia apriboti veiklos
turinio mokomųjų dalykų standartais, tačiau ir čia
svarbu nenukrypti nuo bendrų ugdymo nuostatų,
ugdyti estetinius bendruosius kultūrinius gebėjimus,
stiprinti mokinių kūrybines galias bei saviraišką ir
propaguoti sveiką gyvenseną.

Po pamokų galimybės
naudotis mokykloje
esančiais techniniais
resursais daug didesnės.
Be to, veikloje gali
dalyvauti įvairaus
amžiaus mokiniai.
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Popamokinė veikla

Popamokinė veikla
suteikia kūrybinę bei
veiklos pasirinkimo
laisvę.
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Idėjų popamokinei projektinei veiklai taip pat galite
rasti svetainės Idėjų ir praktikos skyrelyje. Be to, kviečiame susipažinti su mokytojų patirtimi, apsilankyti viešose TwinSpace ir skaityti internetinį dienoraštį, kuriame
įvairių šalių mokytojai sėkmingai dalinasi idėjomis.
Viena iš labiausiai mokinių mėgstamų veiklų po pamokų –įvairios dailės, muzikos, teatro ar fotografijos studijos. Mokiniai labai kūrybingi, reikia tik suteikti laisvės
jų idėjoms ir padėti susikurti tinkamas sąlygas projektinei veiklai po pamokų. Dailininkai gali piešti, keistis savo darbais su partneriais iš užsienio, aptarti savo
šalių žymių menininkų darbus, organizuoti bendras
virtualias parodas, netgi kurti bendrus meno kūrinius.
Mėgstantys dainuoti mokiniai gali įrašyti savo dainas ir
keistis jomis su partneriais bei organizuoti įvairius dainų konkursus. Per Eurovizijos dainų konkursą galima
organizuoti panašius mažuosius konkursus savo mokyklose ar dalintis mintimis apie dalyvių pasirodymą.
Skaitmeninė fotografija šiuo metu ypač populiari tarp
mokinių, o įvairios nuotraukų redagavimo programos
atveria plačias kūrybinės raiškos galimybes. Mokyklose
galima organizuoti fotografijos užsiėmimus, kuriuose
profesionalūs fotografai pasidalintų savo žiniomis bei
patirtimi, o vėliau mokiniai patys kurtų menines fotografijas, keistųsi jomis su partneriais bei organizuotų
virtualias parodas.
Vis dėlto geriausia derinti pamokinę ir popamokinę
veiklą. Tuomet galima pasiekti pačių aukščiausių projektinės veiklos rezultatų, gilinti tam tikros srities mokinių žinias bei lavinti gebėjimus.

eTwinning projektų veiklos formos
Bendradarbiavimo veiklos formas nulemia turimos
bei naudojamos IKT priemonės ir mokytojų bei mokinių gebėjimai. Tinkamai pasirinktos priemonės
bei veikla, atitinkanti mokyklos resursus ir projekto
dalyvių gebėjimus, - tai Jūsų projekto sėkmės garantas.
Populiariausios priemonės:
• PowerPoint pristatymų kūrimas;
• keitimasis nuotraukomis, piešiniais,
paveikslėliais;
• vaizdo pristatymai;
• filmų kūrimas;
• pokalbiai internetu;
• garso konferencijos;
• vaizdo konferencijos;
• elektroniniai žurnalai;
• internetiniai dienoraščiai (blogai);
• bendros svetainės;
• VMA – virtualios mokymosi aplinkos;
• podcasting – prenumeruojamoji transliacija.
Šiame skyrelyje mes pristatysime keletą įdomesnių
veiklos formų bei įrankius, kuriais galima naudotis
vykdant projektinę bendradarbiavimo veiklą.
Microsoft Office Publisher 2003 programa galima
lengvai kurti įvairius vaizdo pristatymus: kalendorius, atvirukus, lankstinukus, brošiūras, knygeles ir
kt. Sukurtus pristatymus galima išsaugoti įvairiais
formatais ir keistis su partneriais bei publikuoti savo
projekto svetainėse, TwinSpace ar netgi organizuoti
darbų parodas mokyklose.

Microsoft Office Publisher 2003 programa
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Vaizdo pristatymų kūrimas

Microsoft Photo Story 3 ir
Movie Maker 2 programos
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Dažniausiai pasirenkama projektinės veiklos forma – įvairių vaizdo pristatymų kūrimas. Populiariausios priemonės
- Microsoft Photo Story 3 ir Microsoft Movie Maker 2.
Microsoft Photo Story 3 – tai nemokamas Micrososft
Windows XP priedas, kurį galima parsisiųsti iš Microsoft
svetainės. Ši programa skirta dinamiškų fotoreportažų bei
pristatymų kūrimui iš skaitmeninių ar nuskaitytų nuotraukų bei piešinių. Nuotraukoms galima panaudoti specialiuosius efektus, įrašyti pavadinimus ar garso komentarus. Kuriant pristatymą galima pasirinkti rinkmenos
dydį, todėl vėliau su partneriais galima lengvai apsikeisti
darbais siunčiant juos elektroniniu paštu ar publikuojant
projekto TwinSpace.
Movie Maker 2 - taip pat Micrososft programa, įdiegiama kartu su Windows XP SPT naujinių paketu. Ji skirta
vaizdo klipams bei filmams kurti. Naudotis šia programa
labai lengva - ji yra išversta į lietuvių kalbą, o darbo eiga
suskirstyta žingsniais bei pateikiami aiškūs nurodymai
ir patarimai. Vaizdo klipus galima jungti su nuotraukomis ar nuskaitytais piešiniais, pritaikyti įvairius efektus,
derinti juos su muzika bei įrašyti garso komentarus. Sukurtą filmą galima išsaugoti įvairiais formatais ir nurodyti
kuriamos rinkmenos dydį. Todėl sukurtais filmais lengva
keistis su partneriais ar pristatyti juos projekto TwinSpace.
Mokiniams ši programa labai patinka, nes jie gali pasijusti
tikrais režisieriais ir įvairiai išreikšti savo kūrybines mintis
bei idėjas. eTwinning svetainėje galite rasti daug projektų
pavyzdžių, kurie vykdomi naudojantis šia programa, geriausias iš jų - projektas „EuroFilm Factory“, kuris 2007
metais laimėjo geriausio projekto apdovanojimą.

Konferencijos
eTwinning interneto svetainėje gausu įvairių bendravimo priemonių: pašto dėžutės, pokalbiai internetu,
forumai. Tačiau norint organizuoti konferencijas,
tenka pasitelkti ir kitas išorines priemones. Populiariausios priemonės - tai Skype bei MSN Messenger
programos.
Skype – tai priemonė, kurios pagalba jūs galite organizuoti pokalbius internetu ir vaizdo bei garso
konferencijas. Ši programa nemokamai parsisiunčiama ir įdiegiama jūsų kompiuteryje. Šia programa
naudotis labai lengva. Garso konferencijoms organizuoti jums reikės mikrofono, o vaizdo konferencijoms - dar ir žiniatinklio kameros. Naudojantis šia
programa taip pat galima keistis nuotraukomis bei
įvairiais dokumentais.
Panaši priemonė yra MSN Messenger. Jos pagalba
jūs taip pat galite organizuoti pokalbius internetu ir
vaizdo bei garso konferencijas. Tačiau naudojantis šia
programa būtina turėti elektroninio pašto dėžutę.
Organizuojant vaizdo ar garso konferencijas labai
svarbūs geri mokinių kalbiniai gebėjimai. Jei mokiniams jų trūksta, galima iš anksto paruošti pranešimus ir vėliau juos pristatyti. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į laiko skirtumus Europos šalyse ir iš
anksto dėl to susitarti. Labai svarbu gerai pasiruošti
konferencijai: su projekto dalyviais aptarti jos temą,
klausimus, kurie bus aptariami, bei eigą (numatyti trukmę ir dalyvių skaičių). Tinkamai pasiruošus
konferencijai jūsų laukia nepakartojama patirtis ir
smagūs įspūdžiai.

Vaizdo konferencijos –
pats efektyviausias bendravimo
būdas naudojantis IKT.
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Internetinio dienoraščio pavyzdžiai

Internetinių dienoraščių (blogų) kūrimas– tai gana nauja veiklos ir bendravimo naudojantis IKT forma. Be to,
tai viena sparčiausiai populiarėjančių interneto krypčių.
Šiuo metu milijonai paauglių visame pasaulyje turi savo
internetinius dienoraščius, tad vertėtų jais pasinaudoti
įgyvendinant ugdymo tikslus, organizuojant projektinę
veiklą.
Kurti internetinius dienoraščius labai paprasta: kiekvienam vartotojui skiriama jo „erdvė“, kurioje jis gali publikuoti straipsnius, pranešimus ar nuotraukas. Kiti lankytojai gali komentuoti jo paskelbtą informaciją ir taip
dalyvauti diskusijose. Tačiau svarbu nepamiršti saugumo, kadangi internetinius dienoraščius gali skaityti bet
kas.
Populiariausios užsienio svetainės, kuriose galima kurti
internetinius dienoraščius:
http://www.blogger.com
http://www.livejournal.com
http://spaces.msn.com
http://www.weblogg-ed.com/ (švietimui skirtas portalas).
Organizuojant projektinę veiklą internetinius dienoraščius galima panaudoti įvairiais tikslais. Galima kartu kurti istoriją (vienas mokinys parašo dalį pasakojimo, vėliau
kitas ir t.t.). Galima organizuoti diskusijas mokiniams
aktualiomis temomis, komentuoti nuotraukas, kūrybinius darbus ir kt. eTwinning svetainėje galima rasti ir šios
veiklos formos pavyzdžių, kadangi ji sparčiai populiarėja. Siūlome susipažinti su projektu „Once upon a Blog“ ir
pasisemti bendradarbiavimo idėjų.
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2007 metų liepos mėnesį Lietuvoje buvo 721 mokykla, užsiregistravusi eTwinning portale. Europoje pagal
registruotų mokyklų ir gyventojų skaičių šalyje Lietuva atsilieka nuo Maltos, Estijos bei Kipro ir užima
4-ą vietą. Per praėjusius metus daugiausia mokyklų užsiregistravo Estijoje - jų skaičius išaugo beveik 3,5
karto. Lietuvoje per praėjusius metus užsiregistravo apie 200 naujų mokyklų. Dauguma mokyklų yra atviros keletui eTwinning projektų, todėl dažniausiai registruojasi net keli tos pačios mokyklos darbuotojai.

Pav. 1. Registruotų mokyklų
skaičiaus palyginimas pagal gyventojų skaičių Europos šalyse 2006 ir 2007 metais
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eTwinning programoje registruotų
Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Šiuo metu Lietuvoje vykdomi 257 projektai. Daugiausia jų vykdoma Vilniaus ir Kauno miestuose, taip
pat Tauragės, Kėdainių, Prienų rajonuose ir Palangos miesto savivaldybėje. Tačiau yra dar daug rajonų,
kuriuose nėra užregistruotos nė vienos partnerystės ir projektai nevykdomi.
Pav. 2. Vykdomų projektų skaičius šalies rajonuose ir miestuose

eTwinning programoje registruotų
Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Jau treti metai Lietuvoje aktyviausia Kauno apskritis. Joje daugiausia užsiregistravusių mokyklų (158) ir
vykdomų projektų (67). Vilniaus apskrityje užsiregistravusios 124 mokyklos ir vykdomas 41 projektas, o
Šiaulių apskrityje užsiregistravusios 87 mokyklos bei vykdomi 33 projektai. Tačiau lyginant užsiregistravusių mokyklų ir vykdomų projektų koeficientus, pirmauja Marijampolės apskritis – joje kiekvienai užsiregistravusiai mokyklai tenka 0,6 projekto. Šis koeficientas mažiausias Utenos apskrityje – 0,05.

Pav. 3. Apskrityse užsiregistravusių mokyklų ir vykdomų projektų
skaičiaus palyginimas
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eTwinning programoje registruotų
Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Lietuvos mokyklos bendradarbiauja su mokyklomis iš visų Europos šalių, tačiau daugiausia partnerysčių
užmegzta su Lenkijos, Italijos bei Čekijos mokyklomis. Taip pat dažnai bendradarbiaujama su Vokietijos,
Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos ir Portugalijos mokyklomis. Dauguma projektų - net 150 - tai dviejų
mokyklų partnerystės, tačiau yra nemažai projektų, kuriuos vykdo trys, keturios ir netgi daugiau mokyklų. Taip pat yra penki projektai, kuriuos vykdo daugiau nei 10 mokyklų, ir penki projektai, kuriuos
vykdo daugiau nei 20 mokyklų. Daugiausia, net 27 mokyklos, dalyvauja projekte „Few Words Make European Children Friends“ („Keletas žodžių padeda Europos vaikams susidraugauti“).

eTwinning programoje registruotų
Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Daugiausia vykdomų projektų yra susiję su užsienio kalbų mokymusi, tačiau dažniausiai tai būna įvairaus
dalykinio pobūdžio projektai, o užsienio kalba kartu nurodoma todėl, kad be jos neįmanomas projekto dalyvių bendravimas. Tą patį galima pasakyti ir apie informacines technologijas – ši tema dažnai nurodoma
kartu su kitais dalykais. Dažnai, vykdydami ilgalaikius projektus, mokytojai nurodo labai daug projekto
temų arba integruojamų dalykų. Geriausia tokiu atveju būtų rinktis tarpdalykinių ryšių temą.

Pav. 5.
Projektų
dalykai
Pav.
5. Projektųtemos,
temos, dalykai
Pav. 4. Užmegztos partnerystės su Europos šalimis
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eTwinning programoje registruotų
Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Vidurinės mokyklos Lietuvoje aktyviausios – jų ir svetainėje užsiregistravusių daugiausia, ir jų vykdomų
projektų skaičius didžiausias. Taip pat programoje aktyviai dalyvauja gimnazijos bei pagrindinės mokyklos. Yra gana daug profesinių mokyklų, kurios užsiregistravo svetainėje, tačiau jų vykdomų projektų
skaičius gana nedidelis. Džiugu, kad eTwinning partnerystes užmezga ir mokyklos-darželiai, pradinės,
dailės ir muzikos mokyklos. Svetainėje registruojasi įvairių dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, bibliotekininkai, informacinių centrų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojai, tačiau partnerystes dažniausiai užmezga ir projektus vykdo įvairių dalykų mokytojai. Dalyvaujančių mokinių amžius įvairus. Lietuvoje yra
vykdomi 25 projektai, kurių dalyvių vidutinis amžius iki 10 metų. Jauniausi dalyviai – penkerių metukų
ikimokyklinių švietimo įstaigų auklėtiniai, o vyriausi – 21-erių metų profesinių mokyklų bei suaugusių
švietimo centrų ugdytiniai.

eTwinning programoje registruotų
Lietuvos mokyklų statistiniai duomenys
Projekto dalyviai dažniausiai bendradarbiauja anglų kalba, kadangi jos mokoma beveik visose Lietuvos
mokyklose. Antra pagal populiarumą – vokiečių kalba, o trečia – lenkų. Dažniausiai lenkų kalba bendradarbiauja Vilniaus apskrities mokyklos, kuriose mokosi lenkų kilmės mokiniai. Taip pat keletas projektų
vykdoma bendraujant prancūzų, italų, čekų bei ispanų kalbomis. Džiugu, kad Lietuvos mokytojai bendradarbiauja ir su užsienyje gyvenančiais lietuviais. Pavyzdžiui, Vilniaus Filaretų pradinė mokykla vykdo
projektą „Vaikų tiltas: Vilnius - Briuselis“ su Briuselyje dirbančia mokytoja Egidija Kisieliūte, kuri moko
lietuvių, dirbančių ir gyvenančių Belgijoje, vaikus. Manome, kad ateityje tokių ryšių tikrai daugės, nes
lietuvių mokyklos veikia jau keliose Europos šalyse.

Pav. 7. Bendradarbiavimo kalbos
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Pav. 6. Mokyklų tipai
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Galime didžiuotis
mokyklomis,
kurioms jau
suteiktas Europos
kokybės ženklelis.

90

Mokyklos, jau išbandžiusios eTwinning programos teikiamus privalumus, užmezga ilgalaikius tarptautinio bendradarbiavimo ryšius ir tęsia
projektinę veiklą su esamais ar naujais partneriais.
Aktyviausių mokyklų dešimtukas:
• Palangos Baltijos vidurinė mokykla (11 projektų);
• Kėdainių rajono Šėtos vidurinė mokykla (8 projektai);
• Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla (7 projektai);
• Kauno miesto Vilijampolės vidurinė mokykla (6 projektai);
• Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (6 projektai);
• Alytaus Jotvingių gimnazija (4 projektai);
• Alytaus Panemunės vidurinė mokykla (4 projektai);
• Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla (4 projektai);
• Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla (4 projektai);
• Pandėlio vidurinė mokykla (4 projektai);
• Prienų „Žiburio“ gimnazija (4 projektai).
Be to, galime didžiuotis mokyklomis, kurioms jau suteiktas
Europos kokybės ženklelis:
• Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla, mokytoja Ilona Šedienė,
projektas „My school“ („Mano mokykla“);
• Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla, mokytoja
Odeta Liugailienė, projektas „Ciekawe miejsca najbliższej okolicy“;
• Prienų „Žiburio“ gimnazija, mokytoja Irma Šneiderienė,
projektas „Eurofilm Factory“;
• Šėtos vidurinė mokykla, mokytoja Lina Petraškienė, projektas „Our
National Heroes and Heroines“ („Mūsų nacionaliniai didvyriai“);
• „Žaros“ vidurinė mokykla, mokytoja Konsuela Liaskovskaja, projektas
„5 Länder - 5 Storys“   („Penkios šalys – penkios istorijos“).
Šioms mokykloms suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis:
• Joniškio Mato Slančiausko gimnazija, mokytoja Laima Kurauskienė,
projektas „Meet our country“  („Susipažink su mūsų šalimi“);
• Kauno Nemuno vidurinė mokykla, mokytoja Audronė Razaitė,
projektas „Mathematics and European stories“.

Pagalba mokytojams
Ko reikia norint sėkmingai pradėti eTwinning veiklą?
Mokytojų aktyvumo
Projekto idėjos
Pradėkite nuo paprasto projekto, paprastos
bendravimo veiklos ir paprastų priemonių.
Optimizmo
Didelio noro
Darnios mokinių ir mokytojų komandos
Dalyvavimas programoje suartina mokytojus
ir mokinius, jūs tampate realiu mokinio
pagalbininku, patarėju.
Mokyklos vadovybės, kolegų ir NPT palaikymo
Mokinių motyvacijos
Kūrybiškumo
Mokytojas yra pagrindinis bendradarbiavimo
organizatorius ir dalyvis, nuo jo iniciatyvos
ir kūrybiškumo priklausys dalyvavimo sėkmė
ir rezultatai.
Laiko

Juventus pagrindinės mokyklos mokiniai,
eTwinning projekto dalyviai

Pradėkite nuo paprasto
projekto, paprastos bendravimo
veiklos ir paprastų priemonių.

Techninių galimybių
Planuodami projektą, išsiaiškinkite jūsų
mokyklos technines galimybes.
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Partnerystės registravimas
Partnerystės registracijos procedūrą sudaro vos keli
žingsniai, kuriuos privalu atlikti.
Pirmasis žingsnis
Besiregistruojančiojo duomenys
1) Įrašykite informaciją apie save.
2) Pateikite informaciją ir pereikite į kitą puslapį.

Partnerystės registravimas
Trečiasis žingsnis
Duomenys apie mokyklą
1) Pateikite informaciją apie savo mokyklą, jos
direktorių ir pereikite į kitą puslapį.

Panevėžio rajono Velžio gimnazijos
mokinių kūrybinis darbas

Panevėžio rajono Velžio gimnazijos mokinių
kūrybinis darbas

Antrasis žingsnis
Dvyniavimosi prioritetai
1) Pateikite informaciją apie dalykus ir kalbas, kurias
naudosite eTwinning projektuose.
2) Jeigu paspausite „Taip“, „Atviri daugeliui eTwinning
projektų“ , tai reikš, kad galite dalyvauti tuo pat metu
keliuose projektuose. Jei paspausite „Ne“, priklausydami partnerystei negausite pakvietimų iš kitų partnerių ir
negalėsite prisijungti prie jų siūlomos veiklos.
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Ketvirtasis žingsnis
Mokyklos profilis
1) Įrašykite informaciją apie jūsų mokyklą, mokinių amžių, IKT priemones mokykloje ir t.t.
2) Pateikus informaciją, registracija bus patvirtinta
ir jums bus atsiųstas vartotojo vardas ir slaptažodis, suteikiantis prieigą prie Darbastalio.
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Naudojimosi svetaine gidas

Naudojimosi svetaine gidas

Atsidarius eTwinning darbastaliui piemones valdykite,
naudodami viršuje dešinėje ekrano pusėje esančias piktogramas.

Užregistravę partnerystę, galite naudotis TwinSpace –
virtualia darbo aplinka. Tai specialiai sukurta bendro
darbo vieta eTwinning veiklai. Visas su jūsų projektu
susijusias TwinSpace aplinkas rasite TwinSpace puslapyje. Pasinaudokite juo bendravimui ir bendradarbiavimui su savo partneriais. TwinSpace sudaro:
• pradinis puslapis;
• bendras kalendorius;
• vidaus žinučių siuntimo sistema;
• pokalbių kambarys;
• mano komandos puslapis.
Taip pat galite susikurti:

Panevėžio rajono Velžio gimnazijos mokinių
kūrybinis darbas

• katalogus ir pakatalogius;
Susiraskite partnerį ir, atlikę keturis veiksmus, užregistruokite eTwinning partnerystę.
Panevėžio rajono Velžio gimnazijos
mokinių kūrybinis darbas

1) Naudodamiesi TwinFinder, atlikite partnerio paiešką.

• forumus diskusijoms tarp mokytojų ir mokinių;

2) Pasirinkite potencialius partnerius ir įrašykite juos
Mano kandidatų puslapyje.

• archyvų aplankalus, į kuriuos galima nusiųsti ir
parsisiųsti iki 5MB dydžio dokumentus.

3) Naudodamiesi vidaus pranešimais, pokalbiais ar susirašinėdami elektroniniu paštu, aptarkite būsimą partnerystę.

Įkūrę partnerystę mokytojai tampa administratoriais ir gali redaguoti bei keisti savo TwinSpace. Detalią informaciją apie eTwinning portalo įrankius jūs
galite rasti: http://www.eTwinning.net/shared/data/
eTwinning/general/guidelines_lt.pdf

4) Susitarus dėl projekto, viena iš partnerinių mokyklų
gali užregistruoti partnerystę ir gauti eTwinning ženklelį.
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• interneto puslapius, sudarytus iš antraščių,
aprašymo, pagrindinio turinio ir nuotraukos;
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Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia kalba pildyti formą, registruojant eTwinning
projektą?
Informacija, kurią pateikia mokyklos, nėra verčiama.
Todėl registruodamiesi ir pristatydami projekto idėją,
turėtumėte pateikti informaciją bendrai naudojama kalba
(pvz., anglų, vokiečių ar prancūzų).
Norime užregistruoti projektą (4 mokyklos) ir niekaip
mums nepavyksta. Kaip sujungti visas mokyklas į vieną
projektą?
Kai susitarėte dėl projekto su vienu ar daugiau partnerių, viena iš šių mokyklų gali užregistruoti partnerystę. Norėdami užregistruoti partnerystę, atsidarykite
Mano kandidatai ir paspauskite partnerystės mygtuką,
susijusį su pasirinkta mokykla. Kitame puslapyje pasirinkite esamą projektą, į kurį norite įtraukti kitą mokyklą.

Tauragės rajono Tarailių
pagrindinės mokyklos
mokinių nuotrauka.
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Kaip sužinoti, ar projektą patvirtino Nacionalinė paramos agentūra? Jeigu ne, ką tuomet turėčiau daryti?
Abiejų šalių Nacionalinės paramos tarnybos peržiūrės
jūsų pateiktus duomenis ir spręs, ar jūsų projektas yra tinkamas (stengiamės remti įvairias idėjas!). Apie tai jums
bus pranešta. Jei jūsų partnerystei bus pritarta, gausite
oficialų eTwinning ženklelį ne vėliau kaip per vieną savaitę. Prireikus daugiau informacijos, Nacionalinė paramos
tarnyba susisieks su jumis.

Dažniausiai užduodami klausimai
Ar TwinSpace yra skirtas tik mokytojų, kurie
planuoja ir vadovauja projektui, bendradarbiavimui? O kaip turėtų bendrauti mokiniai?
Kiekvienas projektas gauna savo TwinSpace aplinką, kuri prieinama tik partnerystės nariams ir
asmenims, kuriuos jūs nusprendėte pasikviesti.
Įkūrę partnerystę mokytojai tampa administratoriais ir gali redaguoti bei keisti savo TwinSpace.
Per įrankį Mano komanda jie gali pakviesti dalyvauti naujus narius. Taigi visi projekto dalyviai
gali dalyvauti forumuose, pokalbių kambariuose,
naudotis vidaus žinučių siuntimo sistema.
Kokios šalys dalyvauja eTwinning? Mūsų mokykla turi parnerių Turkijoje. Ar galima registruoti parnerystę?
eTwinning programoje gali dalyvauti ES šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija,Vokietija,
Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva,
Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Nyderlandai,
Jungtinė Karalystė, Islandija, Norvegija, Rumunija ir Turkija. Nors Rumunija ir Turkija jau yra
įtrauktos į eTwinning programą, tačiau šiuo metu
jos dar neturi veikiančių NPT, bet tai laikina.

Visi projekto dalyviai
gali dalyvauti
forumuose, pokalbių
kambariuose, naudotis
vidaus žinučių siuntimo
sistema.
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Tauragės rajono Tarailių
pagrindinės mokyklos
mokinių nuotrauka.

Kaip galima gauti kokybės ženklelį?

Kas yra eTwinning apdovanojimai?

Kai vykdote eTwinning projektą ir esate įsitikinę jo kokybe, jūs galite prašyti kokybės ženklelio, kurį teikia Nacionalinė paramos tarnyba. Kai abi projektą vykdančios
mokyklos gauna Nacionalinį kokybės ženklelį už savo
projektinę veiklą, jos gali prašyti Europos kokybės ženklelio, kuris suteikiamas du kartus per metus (dažniausiai gegužę ir lapkritį). Tuomet jūsų projektą svetainėje
gali matyti visi.

Europos eTwinning apdovanojimai yra įteikiami
mokykloms, kurios vykdo aukštos kokybės eTwinning projektus trijose amžiaus kategorijose: 4-12
m., 13-15 m. ir 16-19 m. Mokyklos turi pateikti
paraiškas konkursui, o projektus vertina nacionaliniai ir Europos ekspertai. Taip pat organizuojami nacionaliniai eTwinning konkursai, kurie yra
skelbiami nacionalinėse eTwinning svetainėse.

Ar būtina susirasti partnerį eTwinning portale, jei
nori pradėti eTwinning projektą?

Šiuo metu esame užregistravę partnerystę su
Lenkijos mokykla. Dar su mumis nori bendradarbiauti kita mokykla, bet jiems neleidžia registruoti partnerystės. Ką daryti?

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 partnerė
mokykla. Užregistravus partnerystę, jūs galėsite vykdyti
eTwinning projektą ir naudotis visais portalo įrankiais.
Ar reikia ir kaip pristatyti vykstantį bendradarbiavimą?
Nacionalinė paramos tarnyba jūsų bendradarbiavimą
patvirtins suteikdama eTwinning ženklelį. Be to, mes
jums suteikiame progą aprašytą savo projektinę veiklą
paskelbti nacionalinėje eTwinning svetainėje. Taigi laukiame jūsų laiškų!
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Dažniausiai užduodami klausimai

Tai gali padaryti mokykla, užregistravusi projektą. Reikia tiesiog pasinaudoti Profiliu, kuris leidžia įtraukti naujus partnerius į projekto dalyvių
sąrašą.
Ar galima dalyvauti eTwinning programoje, jei
nemoki užsienio kalbos? Kokie reikalavimai
keliami mokytojui?

Taip pat
organizuojami
nacionaliniai
eTwinning konkursai,
kurie yra skelbiami
nacionalinėse
eTwinning svetainėse.

Projektą pradėti užtenka minimalių užsienio kalbos žinių, tačiau mokytojų komandoje turi būti
bent vienas užsienio kalbos mokytojas. Mokytojai
turėtų būti aktyvūs, pasirengę iššūkiams ir norintys tobulėti.
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Dažniausiai užduodami klausimai
Kur aš galiu matyti savo šalies mokyklas, užsiregistravusias eTwinning?
Atsidarykite eTwinning Žemėlapį, pasirinkite savo šalį ir
jums bus atidarytas visų registruotų jūsų šalies mokyklų ir
partnerysčių sąrašas. Jeigu norite matyti visą informaciją,
turite prisijungti ir naudotis Dvynių Paieška.
Ar galima vykdyti keletą partnerysčių vienu metu?
Taip, bet turite tai nurodyti registruodami savo mokyklą.
Pažymėkite langelį Atviri daugeliui dvynystės projektų, kai
registruodamiesi nurodysite eTwinning prioritetus.

Vilnisus „Vyturio“ pradinės
mokyklos mokinių
fotografija.

Mūsų mokykla jau susirado partnerę Norvegijoje. Baigiame paruošti PowerPoint prezentaciją. Kur ją reikia
talpinti ir kaip nusiųsti mūsų partneriams?
Vykdydami savo projektą naudokite TwinSpace - tai platforma, į kurią galima patekti iš Darbastalio, kai partnerystę
patvirtina Nacionalinės paramos tarnyba. TwinSpace siūlo
daug įrankių bendradarbiavimui ir bendravimui (pokalbių
kambariai, pašto dėžutė, forumas). Partneriai medžiagą
gali laikyti aplankuose ir dokumentų archyvuose, į kuriuos
galima nusiųsti ir parsisiųsti iki 5MB dydžio dokumentus.
Ar eTwinning veikla vyks kitais metais, nes radau informacijos, kad eTwinning programa vykdoma iki 2007
metų?
2007 m. rugpjūčio 31 d. baigėsi tretieji projekto metai. Tačiau eTwinning ir toliau tęs savo veiklą, tik glaudžiau susies
su kitomis Lifelong Learning programomis (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig ir kt.).
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Dažniausiai užduodami klausimai
Ką galima veikti užmezgus partnerystę?
Jūs galite pasirinkti bet kokią temą, kurią jūs ir
jūsų partneriai norėtų nagrinėti. Projekte turėtų
būti lygiavertiškai naudojamos ir IKT, ir popamokinė veikla, jis taip pat turėtų atitikti projekte dalyvaujančių mokyklų nacionalines mokymo
programas. Jeigu jums sunku rasti idėją, pasinaudokite svetainėje esančiais projektų pavyzdžiais
bei parengtais rinkiniais.
Mes bandėme pakeisti kontaktinio asmens
duomenis savo profilyje. Dabar nebegalime
prisijungti nei senuoju, nei naujuoju vardu. Ką
mums daryti?
Jūs galite gauti savo prisijungimo duomenis spustelėję mygtuką Pamiršote savo slaptažodį prisijungimo langelyje. Atlikite tuos pačius veiksmus, lyg
būtumėte pamiršę savo slaptažodį.
Kur galėčiau daugiau sužinoti apie profesinės
raidos seminarus? Kaip galėčiau juose dalyvauti?
Informaciją apie eTwinning profesinės raidos
seminarus galite rasti eTwinning svetainėje. Šie
seminarai yra organizuojami įvairiose Europos
šalyse ir jų tikslas - pristatyti mokytojams eTwinning projektus bei padėti jiems susirasti partnerius. Norint vykti į vieną iš šių seminarų, reikia
dalyvauti Nacionalinės paramos tarnybos skelbiamuose konkursuose.

Profesinės raidos seminarai
yra organizuojami įvairiose
Europos šalyse ir jų tikslas pristatyti mokytojams
eTwinning projektus bei padėti
jiems susirasti partnerius.
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Idėjos projektams

Idėjos projektams
Žmonės ir gyventojų skaičius Europoje

Europos atmintis
Lygis

Pradedantiesiems

Lygis

Vidutinis

Dalykai

Europos pažinimas: Europa,
istorija/tradicijos, geografija,
informatika/IKT, kalba ir literatūra,
užsienio kalba, mokslo istorija

Dalykai

Geografija, ekonomika, istorija, dailė

Amžius

Vidutinio ugdymo pakopa

Trukmė

Ilgalaikė

Amžius

10-19 metų

Siūlomi IKT įrankiai

Trukmė

Apytiksliai šeši užsiėmimai vienai temai

Siūlomi IKT įrankiai

Jeigu jums sunku rasti
idėją, pasinaudokite
svetainėje esančiais
projektų pavyzdžiais bei
parengtais rinkiniais.

Elektroninis paštas, skubusis paštas,
diskusijų forumai, vaizdo konferencijos,
tekstų rengyklė, PDF rinkmenos,
pristatymų įrankiai, garso, vaizdo, įrašai,
paveikslėliai, svetainės
Nuoroda į išsamų aprašymą
http://www.eTwinning.net/kits/memory
Santrauka
Šio projekto tikslas – padėti jauniems žmonėms suprasti
savo ir partnerių šalių praeities skirtumus ir panašumus.
Mokiniai kalbasi su savo seneliais apie Europą, istoriją ir
tradicijas, geografiją, kalbą ir literatūrą, užsienio kalbą,
mokslo istoriją ir informacines technologijas ir stiprina
ryšius tarp kartų.
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Skaičiuoklės, tekstų rengyklė, elektroninis
paštas, pristatymų įrankiai, nuotraukos,
pokalbiai internetu, vaizdo konferencijos,
ir kt.
Nuoroda į išsamų aprašymą
http://www.eTwinning.net/kits/population
Santrauka

TwinSpace siūlo daug
įrankių bendradarbiavimui
ir bendravimui.
Tai pokalbių kambariai,
pašto dėžutė, forumas.

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

Idėjos projektams
Vaidinkime kartu

Keturi metų laikai

Tauragės profesinio
rengimo centro mokiniai
ieško naujų idėjų internete.

Lygis

Pažengusiems

Lygis

Vidutinis

Dalykai

Gamtos mokslai ir tarpdalykiniai ryšiai

Dalykai

Amžius

16-19 metų

Drama, užsienio kalbos, gimtoji kalba ir
literatūra, menai, IKT

Trukmė

Pusė metų

Amžius

15-18 metų

Trukmė

Mokslo metai (mokytojai tam
pradeda ruoštis anksčiau)

Siūlomi IKT įrankiai
Elektroninis paštas, prisistatymų įrankiai,
nuotraukos, pokalbiai internetu, vaizdo
konferencijos, bendrai naudojamų
dokumentų archyvas, apklausa, galerija
Nuoroda į išsamų aprašymą
http://www.eTwinning.net/kits/seasons
Santrauka
Šio projekto tema – nacionalinės šventės, kurios švenčiamos Europoje dėl jų astronominės reikšmės, pavyzdžiui, vidurvasario šventė arba Joninės. Mokiniai renka
informaciją apie šventes, keičiasi šia informacija ir lygina skirtumus. Vėliau jie rengia dokumentus ir rezultatus
pristato mokyklos svetainėje.

Siūlomi IKT įrankiai
TwinSpace (el.paštas, forumas, pokalbiai
internete, dalijimasis aplankais,
kalendorius, interneto svetainė),
skaitmeninės nuotraukos, vaizdo ar
trumpi filmai, vaizdo medžiagos
transliacijos, PowerPoint pateiktys ir t.t.
Galite pasinaudoti bet kuriomis
priemonėmis ar bendradarbiavimo
aplinka, kuri jums pasirodys naudinga
šiam projektui.

Jonavos Justino Vareikio
pagrindinės mokyklos
mokiniai.

Nuoroda į išsamų aprašymą
http://www.eTwinning.net/ww/lt/pub/eTwinning
Santrauka
Mažiausiai dvi klasės iš skirtigų Europos šalių kartu kuria
pjesę ir ją suvaidina. Taip jie mokosi saviraiškos raštu ir
žodžiu, naudoti IKT, dalijasi su užsienio partneriais patirtimi apie dramą.
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Konsultantai
Alytaus apskritis

Marijampolės apskritis

Vilija Sušinskienė
Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 21/3 m.
El.paštas vilija21@hotmail.com

Jolita Morkūnaitė
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
dailės mokytoja ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 10/3 m.
El.paštas jmj@centras.lt, audragiedra@gmail.com

Stasė Nedzinskienė
Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis –33/3 m.
El.paštas nest@panemune.alytus.lm.lt
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Konsultantai

Daiva Šalkevičienė
Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma“ vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 20/2 m.
El.paštas salkda@takas.lt

Kauno apskritis

Panevėžio apskritis

Antanida Likšienė
Šėtos vidurinės mokyklos direktorė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 32/3 m.
El.paštas antanida@takas.lt

Loreta Jusienė
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 14/3 m.
El.paštas jusiene@gmail.com

Virginija Kanapinskienė
Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 27/3 m.
El.paštas virgute2@hotmail.com

Gražina Rudienė
Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja papildomajam ugdymui,
IT mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 24/3 m.
El.paštas grazru@takas.lt

Klaipėdos apskritis

Šiaulių apskritis

Virginija Birenienė
Klaipėdos Simono Dacho vidurinės mokyklos fizikos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis 28/3 m.
El.paštas miride@gmail.com

Staselė Riškienė
Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 9/3 m.
El.paštas starisk@takas.lt

Danguolė Olbutienė
Kauno prekybos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 16/3 m.
El. paštas danguole.olbutiene@gmail.com

Audronė Razaitė
Kauno „Nemuno“ vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui,
matematikos mokytoja ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 14/1 m.
El.paštas audrraz@yahoo.com
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Konsultantai

Konsultantai

Tauragės apskritis

Vilniaus apskritis

Laima Arbačiauskienė
Jiezno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 25/3 m.
El.paštas jvm@jiezno.prienai.mit.lt

Žaneta Jankovska
Rudaminos Fernando Ruščico gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 17/3 m.
El.paštas janeta.jankowska@gmail.com

Nomeda Vykertienė
Tauragės rajono Tarailių pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis 17/3 m.
El.paštas nomedavykert@gmail.com

Konsuela Liaskovskaja
Vilniaus „Žaros“ vidurinės mokyklos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 18/1 m.
El.paštas k.liaskovskaja@gmail.com

Telšių apskritis
Jūratė Kalibatienė
Vilniaus Simono Daukanto vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 14/3 m.
El.paštas jura.kal@gmail.com
Jurgita Blažienė
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 8/1 m.
El.paštas jurgitaib@gmail.com; jurgitaib@yahoo.com
Utenos apskritis
Jolanta Klipčiuvienė
Švenčionėlių pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 22/3 m.
El.paštas jolanta_klipciuviene@yahoo.com
Giedrė Sudniutė
Utenos Dauniškio gimnazijos IT mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis - 19/3 m.
El.paštas gsudniute@yahoo.com
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eTwinning programos mokytojai ir
Nacionalinės paramos tarnybos
darbuotojai prie Lietuvos stendo
baigiamojoje programos konferencijoje
Briuselyje
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Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos

Pagrindinis eTwinning portalas
http://www.eTwinning.net

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

Nacionalinė eTwinning svetainė
http://eTwinning.ipc.lt

eTwinning priemonių gidas
http://www.eTwinning.net/shared/data/eTwinning/general/
guidelines_lt.pdf

Jonavos Justino Vareikio pagrindinės
mokyklos mokiniai

Švietimo mainų paramos fondas
http://www.smpf.lt

eTwinning programoje dalyvaujančios
mokyklos dažniausiai savo
veiklą bendruomenei pristato
reprezentaciniuose stenduose.
Jonavos Justino Vareikio pagrindinės
mokyklos mokinių kūrybinis darbas

Straipsniai vietinėje spaudoje
„Mokykla dvidešimt pirmame amžiuje“, A. Likšienė, „Kėdainių garsas“, 2007-05-15
„Tarptautinio eTwinning projekto galimybės ir perspektyvos“, N. Vykertienė, „Tauragiškių balsas“, 2007-05-17
„Seminaras „eTwinning programa ir jos galimybės“ jau
Kazlų Rūdoje“, D. Šalkauskienė, „Kazlų Rūdos laikraštis“,
2007-04-06
„Mokyklų partnerystės programa Kaišiadoryse“,
J.Morkūnaitė, „Atspindžiai“, 2007-04-24
„Dar viena bendradarbiavimo galimybė“, J. Morkūnaitė,
„Kaišiadorių aidai“, 2007-06-08
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Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba
Eugenijus Kurilovas
Švietimo informacinių technologijų centro Tarptautinių mokymų skyriaus vedėjas
eTwinning programos vadovas 3 m.
El.paštas eugenijus.kurilovas@itc.smm.lt
Tel. +370 5 235 61 31 / +370 5 235 61 55

RUGSĖJIS / 2007
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Violeta Čiuplytė
Švietimo informacinių technologijų centro Tarptautinių mokymų skyriaus
metodininkė
eTwinning programos koordinatorė Lietuvoje, pedagogų patarėja 3 m.
El.paštas violeta.ciuplyte@itc.smm.lt
Tel. +370 5 235 61 52 / +370 5 235 61 55

Aurelija Michailovaitė
Švietimo informacinių technologijų centro Tarptautinių mokymų skyriaus
metodininkė
eTwinning programos koordinatorė Lietuvoje, atsakinga už ryšius, projektų
registravimą 2 m.
El.paštas Aurelija.michailovaite@itc.smm.lt
Tel. +370 5 235 61 52 / +370 5 235 61 55
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Darius Simavičius
Švietimo informacinių technologijų centro Sisteminio-techninio skyriaus
inž./ elektronikas
eTwinning svetainės http://eTwinning.ipc.lt Lietuvoje administratorius 2 m.
El.paštas Darius.simavicius@itc.smm.lt
Tel. +370 5 235 61 54 / +370 5 235 61 55
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Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos
mokinių kūrybinis darbas
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SPALIS / 2007

SPALIS / 2007
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Kauno rajono Karmėlavos vidurinės
mokyklos mokinių plakatas
„Pasidalinkime svetingumu“

LAPKRITIS / 2007
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Prienų rajono „Ąžuolo“ pagrindinės
mokyklos mokinių kūrybinis darbas
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SAUSIS / 2008
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Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos
mokinių kūrybinis darbas

29
30
116

31

SAUSIS / 2008

Tauragės rajono Tarailių pagrindinės
mokyklos mokinių kūrybinis darbas
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Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinių
kūrybinis darbas
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KOVAS / 2008

Tauragės profesinio rengimo centro
mokinio kūrybinis darbas
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BALANDIS / 2008
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