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I. eTWINNING – ĮDOMU
PRADEDANTIESIEMS MOKYTOJAMS

Ketveri eTwinning metai Lietuvoje
IT ir projektinė veikla mokykloje
Mokytojų IKT kompetencijų tobulinimas
Apie eTwinning programą
eTwinning programos tikslai ir uždaviniai
eTwinning programos dalyviai
Kaip pasiryžti naujam eTwinning projektui
Kaip dalyvauti eTwinning programoje
Partnerystės registravimas
Dažniausiai užduodami klausimai
Idėjos projektams
eTwinning programos perspektyvos

Mokinės Martynos Bačkauskaitės fotografija.
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Ketveri eTwinning metai Lietuvoje
eTwinning programa – šiandieninėje Lietuvoje
jau gerai žinomas reiškinys, atveriantis mokyklų
bendruomenėms
neišsenkamas
tarptautinio
bendravimo galimybes virtualioje erdvėje, naudojant
IKT ir vartojant užsienio kalbas. Ši programa, į
naujovišką ir patrauklią veiklą įtraukianti vis daugiau
įvairaus amžiaus mokinių ir mokytojų, pirmuosius
žingsnius žengė 2004 m. Kokia buvo pradžia?
2005 m. balandžio 15 d. Švietimo ir mokslo
ministerijoje vyko informacinė diena eTwinning –
Europos mokyklų partnerystės programa. Joje Europos
Komisijos atstovas Rogelio Segovia sveikino iš visos
Lietuvos sukviestus pedagogus, buvo kalbama apie
IKT diegimą Lietuvos švietime ir ES iniciatyvas, savo
patirtimi dalijosi pirmosios į eTwinning programą
įsijungusios mokyklos. Tada jų buvo visai nedaug.
Dabar Lietuvoje yra užsiregistravusios 765 mokyklos
ir mūsų šalis užima garbingą penktąją vietą Europos
Sąjungoje pagal užsiregistravusių mokyklų ir
šalies gyventojų santykį (po Maltos, Estijos, Kipro,
Islandijos). Tarptautinės partnerystės darbų sąraše
–
354 su įvairių Europos šalių mokyklomis
vykdomi arba jau užbaigti projektai, apimantys
įvairias ugdymo Sritis: užsienio kalbas, IKT, istoriją,
tradicijas, tarpdalykinius ryšius, geografiją ir žinias
apie senąjį mūsų žemyną.
Kokybės ženklelis už puikiai atliktus projektus
suteiktas dešimčiai mokyklų: Dieveniškių Ryto,
Karmėlavos Balio Buračo, Kauno ,,Nemuno’’,
Kėdainių r. Šėtos, Vilniaus „Žaros“, Vilkaviškio r.
Sūdavos, Kuršėnų Pavenčių vidurinėms mokykloms,
Joniškio Mato Slančiausko ir Prienų „Žiburio“
gimnazijoms bei Kauno statybininkų rengimo
centrui.
Nemažai iniciatyvių pedagogų
buvo išvykę
į Europos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
seminarus Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Čekijos
Respublikoje, Norvegijoje, Maltoje, Prancūzijoje ir kt.
eTwinning programa – viena iš Mokymosi visą
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eTwinning projektai skatina mokinių pažintinę veiklą.

gyvenimą programos dalių (iki 2013 m.) Jos sąsajos
su Comenius programa sudaro galimybes rasti
partnerius Comenius projektams ir plėsti tarptautinus
ryšius. Dalyviams organizuojami konkursai Europos
( Europos eTwinning apdovanojimai) ir nacionaliniu
(„Geriausios eTwinning mokyklos Lietuvoje“) mastu,
akcijos „eTwinning savaitės“, įteikiami pažymėjimai
„eTwinning mokykla“ ir „eTwinning projektas“.
Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba mokytojams
nuolat organizuoja regioninius seminarus bei
praktinius užsiėmimus. Daugelis mokyklų per
ketverius metus jau įsitikino, kad ši programa
atveria beribius pažinimo lobius.

IT ir projektinė veikla mokykloje
Patogiausias
būdas
sparčiai
integruoti
informacines technologijas į dalykinę sistemą yra
projekto vykdymas. Dabartinės švietimo sistemos
nuolatiniai uždaviniai yra orientuoti į mokinio
ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą,
todėl projektinio darbo metodai patys tinkamiausi.
Galimybė bendrauti su bendraamžiais iš kitų
šalių, ugdymo turinio lyginimas – įdomi ir nauja
patirtis. Virtuali aplinka, naudojant informacines
technologijas, yra ypač patraukli jaunam žmogui,
todėl padidėja mokinių suinteresuotumas,
mokymosi motyvacija ir aktyvumas. Nuolat
patiriami iššūkiai moko ugdytinius nugalėti juos
patiriant didelį džiaugsmą: aš išmokau! Net patys
mažiausi mokiniai jau geba naudotis informacinių
komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis,
todėl mokytojui belieka tinkamai parengti projektą,
jo vykdymo atskiras dalis, tiksliai suplanuoti
užduotis ir parinkti priemones. Projektai gali būti
trumpalaikiai ar ilgalaikiai, tačiau labai svarbu,
kad jūsų bendrą veiklą galėtų stebėti žmonės iš
šalies (pvz., mokinių tėvai). Mokymasis vykdant
projektą labai patrauklus mokiniams, nes jų
kūryba, įvairūs darbeliai publikuojami ir net
siunčiami elektroniniams dvyniams į kitą šalį.
Darbo laiką mokytojas gali planuoti labai įvairiai:
tarptautinį bendradarbiavimą integruoti į ugdymo
turinį, skiriant pamokas integruotam IT ir dalyko
mokymui, neformaliojo ugdymo valandas –
projektinei veiklai. Projektinė ar tarptautinio
bendradarbiavimo veikla gali būti integruojama
į mokyklos veiklos programą, numatant įvairius
mokytojų skatinimo būdus.
Bendravimas su mokytojais iš Europos suteikia
Lietuvos mokytojui galimybę dalintis patirtimi,
pristatyti save ir mokyklą, tapti tikrąja Europos
bendrijos dalimi. Tam puikias sąlygas sudaro
eTwinning bendradarbiavimo projektai.
Visuotinis informacinių technologijų naudojimas,

tarptautinis mokyklų dvynių bendradarbiavimas
verčia nuolat tobulėti, reikalauja profesionalumo.
Pasiryžimas naujiems iššūkiams ir darbams –
atviras kelias į improvizaciją, kūrybą, įdomesnę
veiklą. „Mokymasis visą gyvenimą reiškia
garantuotą uždarbį visą gyvenimą“ (Jan Figel).
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Mokytojų IKT kompetencijų tobulinimas
Gebėjimai, žinios ir jų taikymas – dinamiškas
procesas, kurio sėkmę garantuoja nuolatinė
mokytojo
praktinė
veikla.
Mokytojas,
organizuodamas IKT taikymą, turi mokėti ir
gebėti:
Planuoti IKT naudojimo veiklą. Besiregistruojant
eTwinning portale reikia pasirinkti, kokios
priemonės bus naudojamos projektinėje veikloje:
elektroninis
paštas,
vaizdo
konferencija,
elementarios teksto ar vaizdo apdorojimo
programos ir kt. Ne teorinis, o praktinis
sprendimas padeda mokytojams sėkmingai
įgyvendinti išsikeltus mokymo tikslus.
Organizuoti technologinių išteklių valdymą
ugdymo
procese.
eTwinning
projektuose
dalyvaujančių mokytojų turimos techninės
galimybės ir mokinių įgūdžiai labai skiriasi.
Dažnai keičiasi ugdymo procesas, jo eiga. Tačiau
įvairūs nesklandumai skatina mokytojus dar
labiau dalintis patirtimi, keisti užduotis ir pan.
Vertinti ir reflektuoti IKT panaudojimą.
Pasibaigus projektui, mokiniai ir jų mokytojai
analizuoja ir apibendrina įgytą patirtį. Mokiniai
dažniausiai nurodo IKT panaudojimo trūkumus,
į kuriuos mokytojai turi atsižvelgti planuodami
tolesnę ugdymo veiklą.
Įsigalėjusi nuostata, kad mokytojai kompetencijas
įgyja seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose. Tačiau ne pirmuosius metus
projektine veikla užsiimantys pedagogai puikiai
žino, kad tik praktinė veikla, dalijimasis patirtimi
sukuria tinkamas sąlygas gebėjimų ir įgūdžių
plėtrai.

Mokinės Elmyros Baljanaitės fotografija.

eTwinning projektinė veikla suteikia mokytojams
galimybę nuolat tobulinti IKT kompetencijas
besikeičiančiose ugdymo situacijose.
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Apie eTwinning programą
Leidinys eTwinning mokyklų partnerystės skirtas
eTwinning programai pristatyti. Jis padės sužinoti,
kas yra eTwinning programa, kokie jos privalumai,
kaip įsijungti į eTwinning veiklą. Taip pat suteiks
naudingos informacijos apie Lietuvos ir užsienio
mokyklų
veiklą,
bendradarbiavimo
patirtį,
padės rasti naujų idėjų ir minčių jūsų tolesnei
veiklai. Jei esate aktyvūs, nebijote naujovių, norite
bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis iš kitų
Europos Sąjungos šalių, susirasti naujų draugų ir
bendraminčių, pasisemti patirties arba ja pasidalinti,
prisidėti prie projektinės veiklos ir kitaip pažiūrėti į
savo kasdienį darbą mokykloje, tada ši programa
skirta kaip tik Jums.
eTwinning programa įkurta Europos Komisijos
Švietimo ir kultūros direktorato eLearning
programos iniciatyva. Europos Komisija Lisabonos
konferencijoje 2000 m. suformulavo svarbiausius
uždavinius Europos Sąjungai 2000–2010 m. Lisabonos
strategijoje iškeltas tikslas – parengti Europos
gyventojus gyventi žinių visuomenėje, veikiamoje
globalizacijos ir naujųjų technologijų. Viena iš
Europos Komisijos programų, skirta įgyvendinti
šį tikslą, yra programa eLearning, kurios inciatyva,
kaip jau buvo minėta, buvo paskelbtas eTwinning
programos atidarymas. eTwinning programa buvo
pradėta 2005 m. kaip svarbiausia Europos Komisijos
eLearning programos akcija. Dabar ji yra Mokymosi
visą gyvenimą programos dalis, jos Centrinę paramos
tarnybą valdo Europos mokyklų tinklas (European
Schoolnet). Europos Komisijos švietimo komisaras
Jánas Figelis teigė, kad eTwinning padės „kiekvienam
mokykloje besimokančiam vaikui rasti galimybių
dalyvauti, keistis ir mokytis su kitais ir iš kitų“.
eTwinning programa yra unikali tuo, kad skirta
bendrauti ir bendradarbiauti be jokių biurokratinių
apribojimų, sudėtingų anketų ir dokumentų
pildymo, leidžia dalyvaujantiems moksleiviams ir
mokytojams tobulinti užsienio kalbų, informacinių

komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžius,
skatina naujas idėjas, dalijimąsi patirtimi bei
projektus.
eTwinning veikla skirta visiems jauniems Europos
piliečiams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo
įstaigas, besimokantiems bendrojo lavinimo arba
profesinėse mokyklose, sudaryti sąlygas dalyvauti
švietimo projektuose su savo mokytojais bei jų
kolegomis iš Europos, naudojant IKT. eTwinning
programa skatina mokyklų bendradarbiavimą
Europoje, teikdama paramą, įrankius ir paslaugas,
kuriomis mokyklos gali lengvai užmegzti
trumpalaikes ar ilgalaikes partnerystes bet kurioje
dalykinėje srityje. Kiekvienam norinčiam dalyvauti
eTwinning programoje į pagalbą ateis Centrinė bei
Nacionalinės paramos tarnybos. Centrinė paramos
tarnyba įkūrė Pagalbos biurą, atsakantį į klausimus
ir padedantį spręsti sunkumus, su kuriais mokyklos
gali susidurti dalyvaudamos eTwinning programoje.
Be Centrinės paramos tarnybos visoje Europoje
šiuo metu veikia 30 nacionalinių tarnybų (NPT),
kurios rengia mokymus ir teikia paramą (telefonu
ir internetu), organizuoja susitikimus, seminarus,
nacionalinius konkursus bei rengia ryšių su
žiniasklaida ir visuomene kampanijas.
Lietuvoje eTwinning programa gyvuoja nuo 2004
m. Šiuo metu iš Lietuvos eTwinning portale jau
užsiregistravo 870 mokymo įstaigų. eTwinning
programą Lietuvoje kuruoja nacionalinė paramos
tarnyba. Jos aktyvūs darbuotojai – Violeta Čiuplytė,
Aurelija Michailovaitė, Eugenijus Kurilovas,
Darius Simavičius – organizuoja programos
dalyviams skirtus mokymus, seminarus, rengia
konkursus, konsultuoja projektų vadovus bei
skelbia visą informaciją apie eTwinning programą
nacionalinėje svetainėje http://etwinning.ipc.lt. Be
Nacionalinės paramos tarnybos mokytojus ir visus
kitus eTwinning programos dalyvius konsultuoja
eTwinning konsultantai.
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Apie eTwinning programą
Kodėl verta dalyvauti eTwinning programoje?
Skatinamas mokytojų, vaikų, jaunimo aktyvumas,
kūrybiškumas, pilietiškumas,
skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas ir
stiprinami tarpkultūriniai ryšiai,
ugdoma mokinių tolerancija ir pagarba socialiniams,
ekonominiams ir kultūriniams skirtumams, taip
pat ir asmeninėms žmogaus savybėms bei šeimos
tradicijoms,
skatinamas mokytojų ir mokinių užsienio kalbų
mokymasis naudojant IKT,
įgyjama naujos patirties, keičiamasi idėjomis,
informacija, užmezgami ryšiai su bendraamžiais
kitose šalyse,
mokytojai su užsienio kolegomis pasidalija
įvairiomis metodinėmis naujovėmis ir patirtimi.
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eTwinning programos tikslai ir uždaviniai
Neįmanoma įsivaizduoti XXI a. mokyklos be nuolatinės
kaitos: mokytojai vis dažniau taiko modernius
mokymo metodus, daugiau bendradarbiauja su
užsienio kolegomis.
Plečiasi mokyklų galimybės
dalyvauti įvairiuose projektuose, vyksta IKT taikymo
proveržis įvairiose ugdymo srityse.
Kelionės po Lietuvą bei užsienį, bendravimas su
kitų šalių vaikais bei jaunimu, jų kultūros, tradicijų
pažinimas pamažu tampa mūsų šalies moksleivių
kasdienybe. Jaunimas pripažįsta, kad tarptautinis
ir tarpkultūrinis pažinimas jų gyvenime yra labai
svarbus. Į mokyklas ir moksleivių namus ateina
naujos technologijos, kurios dar stipriau suartina
jaunus žmones, leidžia jiems tapti draugais net tada,
kai juos skiria šimtai ar tūkstančiai kilometrų. Bet toks
bendravimas reikalauja kompiuterinio raštingumo,
naujų žinių bei įgūdžių.
Kyla klausimas, kaip paversti jaunų žmonių norą
bendrauti noru mokytis. Paaugliai dažnai supranta
mokymąsi kaip pareigą, deja, ne visada malonią. Tačiau
jie mielai bendrauja su panašaus amžiaus vaikinais ir
merginomis, ieško naujų pažinčių, naujų kontaktų.
Keliant mokinių mokymosi motyvaciją, poreikis

bendrauti gali tapti kertiniu akmeniu. Geriausias
būdas sujungti norą bendrauti su būtinumu mokytis
užsienio kalbų, informacinių technologijų ir kitų
dalykų yra dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.
Tokią galimybę visiems norintiems siūlo eTwinning
programa, suteikianti galimybių daugybei mokytojų
ir Europos jaunimui pažinti vieniems kitus, mokyklų
kultūrą, lavinti IKT gebėjimus, užsienio kalbų bei
įvairių kitų dalykų kompetencijas. Tai padeda plėtoti ir
stiprinti mokyklų ryšius ir taip prisidėti prie europinio
daugiakalbės ir daugiakultūrės visuomenės modelio
plėtros. eTwinning skatina mokytojus bei jų mokinius
dalyvauti bendradarbiavimo internetu projektuose ir
suteikia laisvę bei lankstumą, renkantis projekto temą,
veiklą ir trukmę su pačių pasirinktais partneriais.
Pasinaudoję šia idėja, mokytojai visoje Europoje vykdo
projektus, kuriuos integruoja į mokyklos gyvenimą,
taiko įvairius metodus, patys pasirenka mokymosi
kelius.
Taigi pagrindinis eTwinning programos tikslas yra
paruošti moksleivius gyventi ir bendrauti vieningoje
Europoje.
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eTwinning programos dalyviai
eTwinning programa yra skirta ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo
įstaigoms. Dalyvaudamos eTwinning šios mokymo
įstaigos turi galimybę surasti bei sukurti mokyklųdvynių partnerystę su bet kuria Europos Sąjungos
šalies mokykla arba mokyklomis. Tokios partnerystės
užduotis – bendra pedagoginė veikla naudojant IKT.
Programa skatina įvairių Europos kalbų vartojimą.
eTwinning veikla gali būti vykdoma įvairiais
lygmenimis: bendradarbiavimas tarp dviejų
mokytojų, dviejų mokinių, mokyklos komandų,
dviejų bibliotekininkų arba dviejų mokymo įstaigų
vadovų. Bendradarbiavimo trukmę, jos temas bei
turinį nustato pačios mokyklos. Projekto iniciatoriai
paprastai būna mokytojai, norintys savo darbą
organizuoti kitaip nei įprasta. Partneriams susirasti,
partnerystei patvirtinti bei projektams vykdyti yra
skirtas eTwinning portalas
www.etwinning.net.
eTwinning komanda nuolat auga, ir šiuo metu portale
jau užsiregistravo apie 41 000 mokyklų iš įvairių
Europos šalių. Kiekviena portale užsiregistravusi
mokykla gali rasti bendradarbiavimo partnerių,
aptarti partnerystės prioritetus, keistis informacija
elektroniniais laiškais ir t. t. Partnerysčių bei

vykdomų projektų skaičius mokyklose nėra
ribojamas.Dalyvavimas
eTwinning
programoje
daugiausiai priklauso nuo mokytojo iniciatyvos.
Nors eTwinning programa yra orientuota į
projektine veiklą, bendravimą ir bendradarbiavimą,
mokytojui būtinas palaikymas ir pagalba. Mokyklos
kolektyvas, administracija, moksleivių tėvai gali
paremti mokytojo bei jo mokinių ar auklėtinių norą
dalyvauti tarptautiniame projekte. Kartais mokytojai
atsisako minties vykdyti projektą dėl užsienio kalbų
mokėjimo ar IKT naudojimo įgūdžių stokos. Todėl
kolegų palaikymas ir mokyklos administracijos
dėmesys yra labai svarbus.
Europos Sąjungos Jaunimo politikos tikslai
yra skatinti jaunus žmones dalyvauti kuriant
daugiakultūrę Europą, ugdant pagrindinių Europos
vertybių suvokimą, pagarbą žmogaus teisėms,
užkertant kelią rasizmo, antisemitizmo, ksenofobijos
apraiškoms. Dalyvavimas eTwinning programoje gali
tapti pirmuoju jūsų mokyklos žingsniu įgyvendinant
šiuos tikslus.
„Laisvas žmogus nė vieno mokslo neturi mokytis
vergiškai (...) prievarta sielai įkaltos žinios yra
netvirtos“ (Platonas).

Jolitos Morkūnaitės fotografija.
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Kaip pasiryžti naujam eTwinning projektui
eTwinning programa yra išties unikali. Taigi pats
metas prie jos prisijungti ir jums.
Kokias galimybes eTwinning siūlo moksleiviams?
- Galimybę per pamokas ar popamokinėje veikloje
naudoti IKT, tobulinti kompiuterinį raštingumą,
- galimybę dalyvauti tarptautinėje veikloje, susirasti
naujų draugų,
- geresnį Europos kultūrų, tradicijų, įpročių, religijų
panašumų ir skirtumų suvokimą,
- autentišką mokymąsi,
- ugdyti kitus svarbius dalykus: projekto eigos,
mokymosi planavimą, pareigų ir užduočių
paskirstymą, jų atlikimą ir kt.
Kokias galimybes eTwinning siūlo mokytojams?
- Įvairius profesinio tobulėjimo būdus,
- lengvą kelią tarptautinio bendradarbiavimo link,

- puikią galimybę naudoti IKT klasėje,- progą ieškoti
naujų darbo metodų,
- puikią motyvaciją jūsų moksleiviams,
- bendradarbiavimą su kolegomis iš užsienio.
Kokias galimybes eTwinning siūlo mokyklai?
- Galimybę tapti europietiškai besimokančios ir
bendradarbiaujančios visuomenės dalimi,
- lengvą būdą prisijungti prie tarptautinių projektų,
- progą užmegzti ilgalaikius ryšius su mokykla arba
mokyklomis iš kitų šalių,
- mokytojų ir mokyklų vadovų profesinį tobulėjimą;
- galimybę gauti nacionalinį arba europinį jūsų
darbo pripažinimą,
- mokinių tėvų įtraukimą į mokyklos gyvenimą.

Mokinės Aistės Jonaitytės fotografija.
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Kaip dalyvauti eTwinning programoje
Jeigu nutarėte prisijungti prie eTwinning komandos,
pradėkite nuo kelių nesudėtingų žingsnių.
Apmąstykite ir sukurkite projekto idėją.
- Kokia projekto tema?
- Kodėl vykdysite projektą? Kokius metodus
pasirinksite?
- Ko nežinote?
- Ką norėtume išmokti? Sužinoti? Aptarti?
Imkitės tik tokios veiklos, kuri jums ir jūsų
mokiniams suteikia malonumo.
Panaršykite centriniame www.etwinning.net arba
nacionaliniame http://etwinning.ipc.lt portaluose.
Čia galėsite rasti jau vykdomų projektų aprašymus,
naujų projektų idėjų, kurios bus naudingos pradėti
naujai veiklai.

Pagalvokite apie projekto planavimą.
- Kiek laiko truks jūsų projektas?
- Ar norėtumėte integruoti projektą į ugdymo
turinį?
- Kam įdomus ir reikalingas projektas?
- Kokie jūsų tikslai?
- Kokio tikitės rezultato?
- Planuokite mažesnį darbą, nes vykdant projektą
atsiras papildomos veiklos.
Prisiminkite
apie
turimas
priemones
ir
komunikacijos galimybes.
- Kaip galite vykdyti projektą? Kokių darbo metodų
norite imtis?
- Kokių priemonių reikės? Kokie jūsų ištekliai?
- Kaip bendrausite su projekto partneriais?
- Atvirai kalbėkite apie savo galimybes ir
apribojimus.
Suraskite partnerius.
Pristatykite savo projekto idėjas partnerių paieškos
forume arba ieškokite busimų partnerių dvynių
paieškoje. Pasidomėkite kitų dalyvių projektų
idėjomis. Su galimais projekto partneriais aptarkite
projekto trukmę, turinį, metodus. Prisiminkite, jog
įvairiose šalyse mokslo metai ir atostogos prasideda
ir pasibaigia nevienodai. Todėl būkite kantrūs
laukdami atsakymų. Tačiau per ilgai laukti taip pat
nereikėtų.
Jei jums reikalinga pagalba, kreipkitės į Nacionalinę
paramos tarnybą arba eTwinning konsultantus. Jie
atsakys į Jums rūpimus klausimus, patars ir padės
išspręsti problemas.

Violetos Čiuplytės fotografija.
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Keli patarimai pradedant eTwinning veiklą:
- būkite optimistai, nes pozityvus nusiteikimas yra
labai svarbus, norint sėkmingai vykdyti projektą,
nebijokite naujovių, visko galima išmokti,
- drąsiai klauskite ir rašykite, dalyvaukite
seminaruose, konferencijose, susitikimuose.

Kaip dalyvauti eTwinning programoje
Jeigu nutarėte prisijungti prie darnios eTwinning
komandos ir rasti bendraminčių kitose Europos
šalyse, eTwinning padės tai įgyvendinti. Visi norintys
„išbandyti“, kaip registruotis, nuo ko pradėti,
gali pasinaudoti eTwinning mokymo svetaine
http://training.etwinning.net. Joje galėsite laisvai
užsiregistruoti ir prisijungti prie portalo, tačiau jūsų
pateikta informacija bus tik bandomoji. Jei norite
oficialiai užsiregistruoti eTwinning ir užmegzti
partnerystę, registruokitės tikrajame eTwinning
portale adresu www.etwinning.net. Užsiregistravę
eTwinning programos portale, dalyviai gali
tikėtis pedagoginės ir technologinės pagalbos iš
nacionalinės agentūros, tačiau finansinė tiesioginė
parama neteikiama.
Jūsų eTwinning veikla prasideda nuo registracijos.
Nacionalinė paramos tarnyba (NPT) patikrina visų
mokyklų registraciją, neleisdama piktnaudžiauti
portalo teikiamomis galimybėmis bei talpinti čia
netinkamą ir nepageidaujamą informaciją. Partnerių
paiešką galite pradėti nuo eTwinning žemėlapio,
kuriuo galite naudotis, norėdami sužinoti daugiau
apie mokyklas, su kuriomis galima užmegzti
partnerystę, ir registruotus eTwinning projektus.
Kiekvienas portale užsiregistravęs dalyvis turi tik
jam prieinamą virtualią darbo aplinką – eTwinning
darbastalį. Iš darbastalio galite prisijungti prie
partnerių paieškos forumo, kuriame galėsite palikti
savo arba skaityti kitų mokytojų pasiūlymus.
Dvynės paieškoje rasite galimų partnerių sąrašą
pagal Jūsų registracijos metu nurodytus prioritetus.
Susitarę dėl projekto, darbastalyje galėsite
užregistruoti partnerystę ir gauti tai patvirtinantį
ženklą. Užsiregistravę partnerystę, jūs galite
naudotis savo virtualia darbo aplinka TwinSpace
– elektronine bendradarbiavimui skirta darbo
aplinka, sukurta eTwinning programos veiklai. Visos
eTwinning programoje užsiregistravusios mokyklos
internete turi privačią darbo aplinką, kuria gali

naudotis bendradarbiaudamos su savo partneriais.
Prie TwinSpace galima prisijungti iš asmeninio
darbastalio.
TwinSpace aplinka yra visiškai saugi ir prieinama
tik joje registruotiems vartotojams. Joje galima
talpinti skelbimus, nuotraukas, visą kitą informaciją
apie projekto vykdymą, susirašinėti su projekto
partneriais. Jeigu vykdote kelis projektus, jums bus
prieinamos kelios TwinSpace aplinkos. Tik nuo jūsų
ir partnerių susitarimo priklausys, kaip vykdysite
projektą. Tačiau bendra veikla turi būti tinkama
mokyklai, o projektas vykdomas naudojant IKT.

Mokinės Aistės Jonaitytės fotografija.
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Partnerystės registravimas
eTwinning portalą sudaro du pagrindiniai skyriai:
viešai prieinamas ir uždarasis. Uždarasis skyrius
prieinamas tik užsiregistravus portale.
Partnerystė pradedama nuo registracijos eTwinning
portale. Registracijos procesas yra paprastas
ir nereikalaujantis daug laiko –
paspauskite
registracijos piktogramą ir užpildykite registracijos
anketą. Visų mokyklų registraciją iš karto patikrina
eTwinning nacionalinės paramos tarnybos. Tuo
siekiama užtikrinti, kad tik realiai egzistuojančios
mokyklos dalyvautų eTwinning ir nebūtų
galima siuntinėti nepageidaujamų žinučių bei
piktnaudžiauti registracijoje pateiktais duomenimis.
Taigi jūsų duomenys bus saugūs, juos galės
peržiūrėti tik užsiregistravusios mokyklos.
Užsiregistravę eTwinning portale, galėsite susirasti
mokyklą partnerę, užregistruoti partnerystę ir
naudotis paslauga TwinSpace. Patekti į portalą
galėsite įrašydami savo vartotojo vardą ir
slaptažodį. Partnerių paieškos forume rasite jums
tinkantį projektinės veiklos pasiūlymą, taip pat
projekto idėjas galite siūlyti ir patys. Vėliau Jums
tinkančių kandidatų mokyklą arba mokyklas

Violetos Čiuplytės fotografijos
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turite įtraukite į Mano kandidatų sąrašą. Iš čia
galėsite siųsti mokykloms elektronines žinutes
arba užsisakyti pokalbius bei susitarti dėl projektų
vykdymo. Susitarus su kitos šalies mokykla arba
mokyklomis dėl bendros projektinės veiklos, galėsite
registruoti partnerystę. Tam Mano kandidatų sąraše
turėsite paspausti piktogramą Tapkite dvyniais,
esančią šalia pasirinktos mokyklos pavadinimo.
Užpildykite partnerystės registracijos formą,
pateikdami informaciją apie savo projektą (projekto
pavadinimas, trukmė, kalba ir pan.).
Svarbu atsiminti, kad partnerystę turi registruoti tik
viena iš projekte ketinančių dalyvauti mokyklų.
Kai pateiksite užpildytą formą, jūsų partneris gaus
žinutę, kviečiančią priimti kvietimą (kad priimtų
jūsų kvietimą, partneris turi prisijungti prie savo
darbastalio ir įvykdyti nurodymus). Kai partneris
patvirtina kvietimą, informacija siunčiama abiejų
šalių Nacionalinėms paramos tarnyboms, kurios
pritars projektui arba atmes jį per 7 dienas. Apie
tai jūs būsite informuoti. Kad jūsų projekte galėtų
dalyvauti daugiau partnerių, įtraukite juos į jau
sukurtą projektą.

Dažniausiai užduodami klausimai
Vykdant
eTwinning
projektus,
mokytojams,
mokiniams ir mokyklų vadovams dažnai kyla
įvairių klausimų. Šiame skyriuje pateikiami
dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai.
Daugiau informacijos apie rūpimus dalykus
galima rasti nacionalinio tinklapio http://etwinning.
ipc.lt skyrelyje D.U.K. (Dažniausiai užduodami
klausimai). Jei neradote atsakymo į dominantį
klausimą, pagalbos galite kreiptis į NPT ir eTwinning
konsultantus.
1. Kaip dalyvaujant eTwinning projekte aplankyti
projekto partnerius – gauti finansavimą per ŠMPF?
Reikia kartu su partneriais užpildyti Comenius
partnerystės paraišką ir ją pateikti iki nurodyto
termino kiekvienos šalies nacionalinei agentūrai. Visą
informaciją apie kvietimą teikti paraiškas galima rasti
fondo svetainėje www.smpf.lt.
2. Kaip reikia patalpinti ar įkelti darbus į TwinSpace,
kad juos matytų partneriai? Ar svarbus medžiagos
formatas?
Norint patalpinti projekto medžiagą į eTwinning
projekto darbastalį, formatas nėra labai svarbus.
Svarbiausia, kad vienas failas neviršytų 5 MB.
Informacija į TwinSpace keliama taip:
1. Prisijunkite prie asmeninio eTwinning darbastalio.
2. Darbastalyje spauskite piktogramą TwinSpace.
3. Įeikite į vykdomą projektą.
4. Pasirinkite piktogramą Parinktys.
5. Pasirinkite piktogramą Turinio tvarkymas.
6. Pasirinkite Pridėti.
3.Pasikeitė mokyklos statusas, taigi iškilo
identifikacijos klausimas. Ką daryti – ar iš naujo
persiregistruoti, ar galima pakeisti tik reikiamus
duomenis senoje registracijoje?
1. Prisijunkite prie asmeninio eTwinning darbastalio.
2. Paspauskite piktogramą Profilis.
3. Paspauskite piktogramą Tvarkyti savo vartotojo (-ų)
profilį (-ius)

4. Paspauskite prie piktogramos Tvarkykite savo
mokyklos profilį esanti ženkliuką Taisyti (pieštuką).
5. Patvirtinkite taisymus paspausdami Pateikti.
4. Partnerių mokykla negali įtraukti mūsų mokyklos
į kandidatų sąrašą ir užregistruoti projekto, nes
šalia mokyklos pavadinimo yra raudonas taškas. Ką
daryti?
Pildydami registracijos lapus, nepažymėjote, kad esate
atviri keletui projektų. Tačiau tai galima ištaisyti:
1. Prisijunkite prie asmeninio eTwinning darbastalio.
2. Paspauskite piktogramą Profilis. 3. Paspauskite
piktogramą Tvarkyti savo vartotojo (-ų) profilį (-ius).
4. Pasirinkite antrąjį registracijos lapą Dvynytės
prioritetai. 5. Ties paskutiniu klausimu Atviri keletui
dvynių projektų pažymėkite Taip. 6. Apatinėje lapo
dalyje paspauskite piktogramą Pateikti.
5. Pasikeitė mano darbovietė, tačiau noriu tęsti
savo veiklą projekte, užregistruotame ankstesnėje
mokykloje. Nežinau, kur kreiptis, kad eTwinning
ženkle būtų pakeistas senos mokyklos pavadinimas
nauju.
Duomenis
apie
darbovietę
galite
pakeisti
prisijungdami prie darbastalio ir paspaudami

Violetos Čiuplytės fotografijos
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Dažniausiai užduodami klausimai
piktogramą Profilis. Paspaudę piktogramą Taisyti,
esančią prie užrašo Tvarkykite savo mokyklos profilį,
galėsite koreguoti duomenis.
6. Susidomėjau eTwinning programa. Kokia
galimybė rašyti projektus šiai programai? Konkrečiai
domiuosi projektais apie vandens būklę Lietuvoje.
eTwinning programoje gali dalyvauti visi dirbantys
su mokiniais (mokinių amžius nuo 3 iki 21 m.) ir
norintys kurti tarptautinius projektus naudojant IKT.
Tik nuo jūsų priklauso, kokį bendradarbiavimo būdą
pasirinksite. Galimi šie būdai:
1. Mokytojas – mokytojas (kai 2 ar daugiau mokytojų
iš skirtingų ES šalių mokyklų sukuria bendrą projektą,
keičiasi metodine informacija, patarimais, idėjomis ir
pan.).
2. Mokykla – mokykla (kai bent 2 mokytojai ir bent 2
mokiniai iš skirtingų ES šalių mokyklų sukuria bendrą
projektą, keičiasi metodine informacija, patarimais,
idėjomis ir pan.).

7. Ar įmanoma ištaisyti kai kuriuos registracijos
duomenis?
Taip, registracijos duomenis galite keisti prisiregistravę
su savo slaptažodžiu ir paspaudę piktogramą Profilis.
Ten atsidarys tie patys, jau anksčiau pildyti registracijos
lapai. Pasirinkite reikalinga lapą ir koreguokite
informaciją. Tik nepamirškite, kad baigę taisyti
duomenis, turite paspausti piktogramą Pateikti.
8. Ar ieškant partnerių būtina paskelbti savo idėją?
Ar nepaskelbus idėjos įmanoma susirasti partnerį?
Ne, nebūtinai. Galite prisijungti prie kitų siūlomos
idėjos. Naudojantis Partnerių paieška, pagal registracijos
lapuose pateiktus duomenis sistema automatiškai
atrinks jums labiausiai tinkančias mokyklas. Galite
pasinaudoti „šviežiausia“ informacija, kuri nuolat
keičiasi darbastalio Partnerių paieškos forume.
9. Norėčiau sužinoti dalyvavimo eTwinning užsienio
raidos seminaruose galimybes ir sąlygas.

Violetos Čiuplytės fotografija.
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Dažniausiai užduodami klausimai
Dalyvauti eTwinning užsienio raidos seminaruose gali
kiekvienas užsiregistravęs eTwinning portale. Tačiau
reikia atkreipti dėmesį į seminaro temą, darbo kalbą
ir tai, kokiai auditorijai seminaras skirtas. Daugiau
informacijos apie konkursų sąlygas skelbiama
nacionalinėje svetainėje http://etwinning.ipc.lt.
10. Kokia yra eTwinning projekto esmė?
eTwinning veikla skirta visiems jauniems Europos
piliečiams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo
įstaigas, besimokantiems bendrojo lavinimo arba
profesinėse mokyklose, sudaryti sąlygas dalyvauti
švietimo projektuose su savo mokytojais bei jų
kolegomis iš Europos, naudojant informacines
komunikacines technologijas. eTwinning programa
skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje,
teikdama paramą, įrankius ir paslaugas, kuriomis
mokyklos gali lengvai užmegzti trumpalaikes ar
ilgalaikes partnerystes bet kurioje dalykinėje srityje.

11. Nuo ko priklauso NPT pritarimas ar nepritarimas
dėl mokyklų bendradarbiavimo?
Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba peržiūri
kiekvieno projekto idėją, tikslus, veiklos planą ir
kokius projekto rezultatus numatote. Kitose šalyse
NPT gali būti išsikėlusios kitus partnerysčių atitikimo
kokybės reikalavimus ir tikslus. Apie tai turėtų žinoti
partnerių mokykla.
12. Vykdėme projektą su viena partnere. Mokiniai
įdėjo daug pastangų, surinko daug medžiagos.
Tačiau partnerė pasitraukė. Ar įmanoma tą pačią
projekto idėją ir jau sukauptą medžiagą panaudoti
su kitais partneriais?
Taip, įmanoma.
13. Kiek šalių gali dalyvauti eTwinning projekte?
eTwinning projekte gali dalyvauti tiek šalių ir mokyklų,
kiek planuoja ar nori projekto iniciatoriai. Partnerystei
registruoti ir projektui vykdyti būtinos dvi mokyklos
iš dviejų šalių.
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Dažniausiai užduodami klausimai
14. Kokia kalba reikėtų pildyti paraišką dėl
kokybės ženklelio?
Paraišką galima pildyti lietuvių kalba.
15. Kaip turiu informuoti savo vadovus apie
užmegztą partnerystę, kad man šis projektas būtų
įskaitytas kaip rodiklis. Ar užtenka atspausdinti
iš eTwinning portalo su projektu susijusią
informaciją, o gal mokyklos vadovai turi gauti
oficialų patvirtinimą raštu?
Oficialiu partnerystės ir darbo pradžios patvirtinimu
tampa elektroninis partnerystę patvirtinantis
ženklas. Jį galite rasti savo darbastalyje paspaudę
piktogramą Ženklas. Prie projekto pavadinimo
spauskite piktogramą Atsisiųsti. Tai ir yra partnerystę
patvirtinantis elektroninis ženklas. Kitų raštų NPT
nesiunčia.
16. Norime užregistruoti projektą (4 mokyklos),
tačiau niekaip nepavyksta. Kaip sujungti 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.

Mokinės Jūratės Klimaitės fotografija.
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17. 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
susieks su jumis.
18. Kaip galima gauti kokybės ženklelį?
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 galės matyti visi.
19. Kas yra eTwinning apdovanojimai?
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.
20. Ar galima vykdyti keletą partnerysčių vienu
metu?
Taip, bet tai turite nurodyti registruodami savo
mokyklą. Pažymėkite langelį Atviri daugeliui
dvynystės projektų, kai registruodamiesi nurodysite
eTwinning prioritetus. Vykdydamos eTwinning

Idėjos projektams
programą, mokyklos tampa atviresnės lankstiems
mokymosi procesams, o mokytojai gali savo darbo
metodus palyginti su tais, kuriuos taiko jų kolegos
kitose šalyse. Dalyvavimas eTwinning programoje
skatina mokytojus ir jų mokinius dirbti komandomis,
mokomieji dalykai vis labiau susiejami, o mokymasis
tampa tarpdalykinis. Kiekvienas projekto dalyvis
jaučiasi atsakingas, o darbo rezultatai yra viešai
prieinami. Tinkamai suderinus IKT taikymą ir pamokų
veiklą, eTwinning projektus galima vykdyti mokant bet
kurio dalyko.
Į klausimą, koks gi yra projekto sėkmės receptas, nėra
lengva atsakyti. Viskas prasideda nuo naujos idėjos,
kurią norima įgyvendinti kartu su mokykla iš užsienio.
Praverstų susipažinti su projektais, perskaityti jų
aprašymus ir patyrinėti nuorodas, padedančias rasti
daugiau informacijos apie projektų vykdymą. Šiame
skyriuje galėsite susipažinti su projektų idėjomis,
kurias pasiūlė eTwinning projekte dalyvaujantys
mokytojai. Centrinio eTwinning portalo skyrelyje
Idėjos ir praktika bei nacionalinio portalo skyreliuose
Geroji patirtis ir Idėjų kraitelė taipogi rasite projektų
pristatymus, mokymuisi skirtos medžiagos, idėjų
naujam darbui. Idėjų kraitelėje galite paskelbti ir savo
pasiūlymus, kuriais galės pasinaudoti jūsų kolegos iš
kitų Lietuvos mokyklų.
Įdėjų kraitelė
Projekto pavadinimas: Trumpųjų žinučių kalba
Projekto idėja: mobiliųjų operatorių paslauga SMS
labai populiari tarp jaunimo. Rašant žinutes jauni
žmonės naudoja įvairius ženklus ir sutrumpinimus,
pvz. :) – šypsena, 1-dienis – pirmadienis. Projekto
tikslas – ištirti, kokie yra trumpųjų žinučių rašymo
ypatumai savo bei partnerių šalyse ir juos palyginti;
sudaryti SMS ženklų žodyną.
Moksleivių amžius: 17–19 m.
Integracija į dalykus: užsienio kalba, gimtoji kalba,
IKT
Idėjos autorė: Konsuela Liaskovskaja

Projekto pavadinimas: Liaudies dainų lobynas mūsų
kultūrose
Projekto idėja: mokiniai mokosi liaudies dainų
savo ir projekto partnerių kalba, organizuoja dainų
pristatymus, įrašo dainas, plečia akiratį apie savo ir
kitų tautų kultūrą.
Moksleivių amžius: 11–14 m.
Integracija į dalykus: lietuvių, užsienio kalbos, IKT,
muzika
Idėjos autorė: Vaiva Janonienė
Projekto pavadinimas: Skanumėlis!
Projekto idėja: mokiniai pristato savo skaniausius
patiekalus, pateikia jų nuotraukas ir receptus. Patys
gaminasi patiekalus pagal partnerių pateiktus
receptus.
Moksleivių amžius: 8–10 m.
Integracija į dalykus: technologijos, IKT, užsienio
kalba
Idėjos autorė: Daiva Šalkevičienė

Violetos Čiuplytės fotografija.
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Idėjos projektams
Projekto pavadinimas: Baltijos jūra – mūsų bendras
turtas
Projekto idėja: mokiniai tiria Baltijos jūros vandens
sudėtį. Apskaičiuoja druskų kiekį (procentinė, molinė
koncentracija). Keliami klausimai, kiek druskų galima
būtų išgauti iš 100 l jūros vandens, kokiais būdais
galima būtų atskirti jūros vandens sudedamąsias
dalis. Įvairių šalių mokiniai aptaria ekologines Baltijos
jūros problemas.
Moksleivių amžius: 13–16 m.
Integracija į dalykus: chemija, matematika, IKT
Idėjos autorė: Irena Babinska

Projekto pavadinimas: My First English Book/ Mein
erstes deutsches Buch
Projekto idėja: žaismingos anglų (vokiečių / prancūzų)
kalbos abėcėlės sudarymas. Vaikai mokosi abėcėlės
raidžių ir žodžių, kuriuose šią raidę galima sutikti.
Piešia daiktus, rengia įvairius rankdarbius (aplikacijas
ir pan.), daro nuotraukas. Su mokykla partnere
apsikeičia sukaupta medžiaga. Jei yra galimybė, įrašo
eilėraščius, daineles.
Moksleivių amžius: 8–9 m.
Integracija į dalykus: kalbos, menai, IKT
Idėjos autorė: Konsuela Liaskovskaja

Projekto pavadinimas: Mėgstamiausias paauglių
rašytojas
Projekto idėja: populiarinti lietuvių ir užsienio
šiuolaikinių autorių knygas, ugdyti poreikį skaityti.
Tarptautinės vaikų knygos dienos proga mokyklose
(kovo mėn.) surengti improvizuotą Knygų mugę,
kurioje butų pristatomos skaitytų knygų inscenizacijos
(iki 7min.). Su kitomis mokyklomis keičiamasi renginio
nuotraukomis, vaizdo įrašais, knygų iliustracijomis.
Moksleivių amžius: 11–16 m.
Integracija į dalykus: gimtoji kalba, menai, IKT,
užsienio kalba
Idėjos autorė: Vitalija Žiupkienė

Projekto pavadinimas: Knyga mano gyvenime
Projekto idėja: mokiniai paruošia anketas (ar mėgsta
skaityti, kiek skaito, ką skaito ir pan.) apie knygų
skaitymą mokyklai partnerei. Anketų rezultatus
pateikia diagramomis. Perskaito eTwinning šalies
partnerės autoriaus kūrinį, trumpai parašo savo
atsiliepimus. Per technologijos pamokas kuria
stilizuotą knygą.
Moksleivių amžius: 15–17 m.
Integracija į dalykus: gimtoji kalba, užsienio kalba,
technologijos, IKT
Idėjos autorė: Daiva Šalkevičienė

Violetos Čiuplytės fotografija.
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eTwinning programos perspektyvos
Ketvirtaisiais programos metais eTwinning vis
auga ir stiprėja. Šiuo metu turėdama apie 41 000
užsiregistravusių mokyklų iš visos Europos,
eTwinning programa įrodė savo svarbų vaidmenį,
kuriant europinę švietimo erdvę. eTwinning
tapo viena dinamiškiausių ir sėkmingiausių
tarptautinių
mokyklų
bendradarbiavimo
iniciatyvų. Nemokama ir nereikalaujanti jokio
administravimo, eTwinning suteikia Europos
mokykloms
galimybę
bendradarbiauti
ir

vykdyti projektus, teikiančius tiesioginę naudą
mokinių ugdymui ir žinių apie Europą gilinimui.
Kalbėdamas apie Europos jaunimo ateitį, Europos
Komisijos narys Jánas Figelis teigė, jog „mokinių
laimėjimai mokykloje yra tiesiogiai susiję su
tolesnėmis jų gyvenimo perspektyvomis, todėl
(...) svarbu, kad mūsų mokyklų sistemos taptų
veiksmingesnės ir produktyvesnės. Skatiname
valstybes nares bendradarbiauti siekiant šio
tikslo“.

eTwinning programa – tai proga tobulėti, mokytis
vieniems iš kitų bei kartu kurti naują Europą.

Violetos Čiuplytės fotografija.
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II. eTWINNING KELYJE
eTwinning ir Comenius partnerysčių sąsajos
Ko reikia sėkmingai eTwinning veiklai
eTwinning integracija į pamokos turinį
eTwinning ir neformali veikla
Garso įrašų kūrimas
Vaizdo pristatymų kūrimas
Plastilininė animacija
Pokalbiai internetu
Vaizdo konferencijos
Elektroninių leidinių kūrimas
Internetinių dienoraščių kūrimas
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eTwinning ir Comenius partnerysčių sąsajos
Europinio bendradarbiavimo veikla Lietuvos
mokyklose šiemet jau skaičiuoja dešimtus metus.
1998–2006 m. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse,
buvo vykdoma Socrates programa. 2007 m. Europos
Komisija pristatė naują programą – Mokymasis visą
gyvenimą, kuri remiasi geriausia Socrates, Leonardo da
Vinci ir elektroninio mokymosi programų patirtimi
bei siūlo daug naujovių. Programa tęsis iki 2013 m.
Mokymosi visą gyvenimą programa remia mokymosi
galimybes nuo vaikystės iki senatvės ir apima
visas ugdymosi pakopas. Lietuvoje šią programą
koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas
(www.smpf.lt).
eTwinning Mokymosi visą gyvenimą programa
pristatoma kartu su Comenius partnerystės
paprograme, kuri kaip ir eTwinning skirta
mokykliniam ugdymui ir siekia gerinti ugdymo
kokybę bei stiprinti europinę dimensiją, remiant
tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą.
Vienas iš strateginių 2007–2008 m. programos
tikslų yra didinti mokinių, dalyvaujančių Comenius
partnerystės projektų veiklose, skaičių, siekiant
įtraukti ne mažiau kaip 3 milijonus mokinių iš
programoje dalyvaujančių šalių.
Švietimo mainų paramos fondas administruoja šias
Comenius veiklas:
Comenius partnerystė
Šių projektų tikslas yra stiprinti europinę dimensiją
švietimo srityje, skatinant bendradarbiavimą
tarp Europos mokyklų. Bendradarbiaudami su
kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi
galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio
kalbų žinias bei pasidalinti gerąja patirtimi.
Comenius parengiamieji vizitai
Šios veiklos tikslas – padėti mokyklų atstovams,
norintiems vykdyti Comenius partnerystės projektą,
susipažinti su būsimąja partnerine institucija ir
kartu parengti projektą.
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Comenius
Mokyklinis
ugdymas
eTwinning

Erasmus
Aukštasis
mokslas

Leonardo da
Vinci
Profesinis
mokymas

Grundvig
Suaugusiųjų
švietimas

Skersinė programa
4 pagrindinės veiklos: inovacijos ir bendradarbiavimas įgyvendinant
veiklą, kalbos, IKT, rezultatų sklaida.
Jean Monnet programa
3 pagrindinės veiklos: Jean Monnet veikla, Europos institucijos,
Europos asociacijos.

Comenius kvalifikacijos tobulinimas
Tai galimybė mokytojams ir kitiems pedagoginį darbą
dirbantiems žmonėms gilinti žinias, tobulinti mokymo
įgūdžius bei susipažinti su švietimo tendencijomis
Europoje. Dotacijos skiriamos dalyvauti kvalifikacijos
tobulinimo kursuose, vykstančiuose vienoje iš
Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių
šalių.
Comenius asistentų praktika
Ši veikla skiriama paskutinių kursų ar tik baigusiems
(bet dar neturintiems pedagoginio darbo patirties)
aukštąsias mokyklas studentams – būsimiems
mokytojams. Ji siekia suteikti galimybę plėsti
supratimą apie europinę dimensiją, gerinti užsienio
kalbų mokėjimą, pažinti kitas Europos šalis ir jų
švietimo sistemas bei tobulinti mokymo įgūdžius.
Mokyklos, norinčios priimti Comenius asistentą
Comenius asistentas mokykloje per praktiką gali padėti
stiprinti europinę dimensiją, diegti CLIL (integruotą
užsienio kalbos ir dalyko mokymą), skatinti mokytis
kitų kalbų, įgyvendinti Comenius partnerystės projektą
ar dirbti su specialiųjų poreikių vaikais.

eTwinning ir Comenius partnerysčių sąsajos
2007 m. lapkričio 22 d. Švietimo informacinių
technologijų centre buvo pasirašyta eTwinning ir
Comenius programų bendradarbiavimo sutartis.
Sutartį pasirašė Švietimo informacinių technologijų
centro direktorius Vaino Brazdeikis ir Švietimo
mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė.
Tikimasi, jog suvienyta patirtis bei kompetencijos
padės siekti aukštesnės projektų kokybės,
prisidės prie mokytojų motyvacijos skatinimo bei
pagelbės programas koordinuojančių organizacijų
vadybiniame darbe.
Vadovaujantis šiuo susitarimu, organizuojami bendri
Comenius ir eTwinning seminarai, informacinės
dienos, mokymai, konkursai ir kiti renginiai.
Siekiama mokytojams suteikti kuo išsamesnės
informacijos apie abiejų programų siūlomas
galimybes ir skatinti projektų dalyvius išnaudoti
jas Europos mokyklų bendradarbiavimui stiprinti,
puikių projektinės veiklos rezultatų sklaidai, dalintis
gerąja patirtimi bei asmeniniam tobulėjimui.

Comenius partnerystės dalyviai lankosi Tauragės Tarailių
pagrindinėje mokykloje.

eTwinning pagalba planuojant ir organizuojant
Comenius partnerystę
eTwinning – puikus partnerių paieškos įrankis
būsimiems Comenius partnerystės projektams.
Naudodamiesi dvynių paieška ar partnerių paieškos
forumu mokytojai gali lengvai susirasti partnerius
būsimai projektinei veiklai. Tačiau svarbiausia
yra tai, jog eTwinning suteikia galimybę išbandyti
partnerius virtualioje erdvėje – įsitikinti, kad
partneriai teisingai supranta vienas kito mintis ir
pasiūlymus, siekia panašių tikslų ir atsakingai žiūri
į projektinę veiklą. Be to, mokykloms, neturinčioms
europinio bendradarbiavimo patirties, dalyvavimas
eTwinning programoje suteikia galimybę jos įgyti,
išbandyti įvairius bendradarbiavimo įrankius bei
mokykloje turimos techninės ir programinės įrangos
galimybes. Taip išvengiama galimų nesusipratimų
ar nesėkmių planuojant ir vykdant Comenius
partnerystės veiklą.
Mokykloms, per eTwinning ieškančioms partnerių
būsimai Comenius partnerystei, rekomenduojama
reguliariai apsilankyti eTwinning partnerių paieškos
forume – ten tikrai gausu įvairių pasiūlymų.
Projektas „Mūsų miestai – mūsų regionai – mūsų
šalys“ – puikus eTwinning ir Comenius partnerystės
bendradarbiavimo pavyzdys. 2005 m. Tauragės
Tarailių pagrindinė mokykla ir Lenkijos Szkoła
Podstawowa Nr. 65 w Łodzi užmezgė eTwinning
partnerystę. Mokytojos Nomeda Vykertienė ir
Natalia Ryplewska su savo mokiniais pradėjo
projektą „Dviejų miestų legendos“ („Legends of
Two Towns“). Sėkmingai įgyvendinusi projektą,
mokytoja Nomeda Vykertienė ir toliau naudojosi
eTwinning forumu bei partnerių paieška. Sužinojusi
apie sėkmingą projekto veiklą, šia tema susidomėjo
kita Lenkijos mokykla. Koordinatorė Elzbieta
Hamerlik pakvietė Tarailių pagrindinę mokyklą
dalyvauti Comenius partnerystėje panašia tema
„Mūsų miestai, mūsų, regionai, mūsų šalys“ .
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eTwinning ir Comenius partnerysčių sąsajos
Naudojantis eTwinning partnerių paieškos forumu,
buvo surasta dar viena mokykla. Taigi Comenius
partnerystės komandą sudaro penkios Europos šalių
mokyklos: Lenkijos Katowice Gimnazjum Nr. 5 im.
Pawla Stellera (koordinatorė Elzbieta Hamerlik),
Italijos Forli Instituto Technico Commerciale Statale
„Carlo Matteucci“ (koordinatorė Biserni Giovanna),
Čekijos Ostrava Zakladni Skola a materska skola
Ostrava-Belsky Les (koordinatorė Krmaskova Vlasta),
Švedijos Strangnas Karinslundsskolan (koordinatorė
Lord Gunnel) ir Lietuvos Tauragės Tarailių pagrindinė
mokykla (koordinatorė Nomeda Vykertienė).
Pirmieji projekto metai buvo skirti miestams, rinkta
medžiaga apie jų praeitį. Tauragės Tarailių pagrindinėje
mokykloje buvo surengta senų ir neseniai darytų
nuotraukų paroda. Ir vienose, ir kitose nuotraukose
užfiksuoti tie patys vaizdai ar objektai. Antraisiais
metais pradėta ruošti valgių receptų knyga, taip pat
rinkta medžiaga apie regionines lankytinas turistines
vietas. Kiekvienos šalies tautiškumas atskleidžiamas
per dainas, liaudies muziką, žaidimus bei papročius.
Trečiaisiais metais ketinama susipažinti su penkiomis
Europos šalimis ir išleisti trumpą penkių kalbų
žodyną.
Puikus komandos narių tarpusavio sutarimas ir
projekto vadovų bei mokinių draugiškumas po
projekto susitikimų, kurie vyksta du kartus per
metus, palieka geriausius įspūdžius. Kaip sako
mokytoja Nomeda Vykertienė, „tik vykdydamas
projektą, juo alsuodamas, pajunti, kokia naudinga šita
veikla mokiniams, jų akiračio plėtimui, bendravimo
skatinimui, tolerantiškumui kitų atžvilgiu ir kt.“.
Mokykloms, jau vykdančioms Comenius partnerystės
projektą, eTwinning siūlo galimybę pasinaudoti
įvairiais nemokamais bendradarbiavimo įrankiais,
patarimais ar kitų mokytojų patirtimi. eTwinning
portale informacija verčiama į 22 Europos kalbas, todėl
ja naudotis gali net ir tie mokytojai, kurių užsienio
kalbos žinių lygis yra minimalus.Portale taip pat
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siūlomos įvairios pagalbos priemonės, kaip naudotis
tam tikrais įrankiais, pavyzdžiui: organizuojant vaizdo
konferencijas, pokalbius internetu ar kuriant naujus
puslapius bei nuotraukų galerijas projekto TwinSpace.
Tačiau didžiausias eTwinning privalumas yra tas, kad
bendradarbiavimo aplinka yra saugi. TwinSpace esanti
informacija prieinama tik registruotiems vartotojams.
Publikuojant ją, galima pasirinkti, kuri informacija bus
prieinama tik, pavyzdžiui, jūsų Comenius partnerystės
nariams ir kuri bus prieinama visiems besidomintiems.
Bendravimo įrankiai taip pat saugūs – nėra jokios
rizikos, kad jūsų mokiniai susidurs su nepažįstamais
asmenimis, netinkamo turinio informacija ar užkrės
savo kompiuterius pavojingais virusais.
eTwinning pasibaigus Comenius partnerystei.
Pasibaigus
Comenius
partnerystei,
eTwinning
suteikia galimybę tęsti su partneriais vykdytą veiklą
ir pasinaudoti portalu partnerystės rezultatų ir
produktų sklaidai. Portalo skyrelyje Ištekliai mokytojai
iš visos Europos dalijasi įvairios projektinės veiklos
rezultatais. Be to, eTwinning portale galima planuoti
naujos Comenius partnerystės veiklą, susipažinti su
naujomis institucijomis, kurias domina tarptautinės
partnerystės idėja, bei įvairiomis temomis diskutuoti
su mokytojais iš visos Europos.
Šių veiklos modelių pavyzdys – Comenius partnerystė
„Aplinka, kurioje gyvenu: šiandien – vakar – rytoj“.
Partnerystę 2004 m. pradėjo penkios mokyklos iš
Lietuvos, Slovėnijos, Vokietijos, Olandijos ir Švedijos.
Partneriai keitėsi informacija apie aplinką, kurioje
gyvena, kūrė vaizdo pristatymus, virtualias galerijas
bei parodas, pristatinėjo savo kūrybinius darbus.
Visa informacija apie partnerystės veiklą buvo
skelbiama partnerystės svetainėje http://ole.mok.
lt. Tačiau statiškas svetainės pobūdis neatitiko visų
partnerių poreikių – trūko bendravimo įrankių, todėl
2005 m. partnerystė buvo užregsitruota eTwinning
portale. Comenius partnerystės nariai naudojosi
saugiais pokalbių internetu bei dokumentų keitimosi
įrankiais.

eTwinning ir Comenius partnerysčių sąsajos
Sėkminga partnerystės veikla neliko nepastebėta – ji
pristatoma eTwinning projektų galerijoje. Projektas
buvo pristatytas 2006 m. Austrijos mieste Linze
vykusioje eTwinning kasmetinėje konferencijoje.
2007 m. Comenius partnerystė baigėsi. Pasinaudoję
Comenius ir eTwinning programų teikiamomis
galimybėmis, projekto dalyviai pasiekė puikių veiklos
rezultatų, o Europos Komisija Comenius partnerystę
„Aplinka, kurioje gyvenu: šiandien – vakar – rytoj“
atrinko tarp 20 geriausių Europos Comenius mokyklinių
projektų ir pristatė leidinyje Comenius Success Stories:
Europe Creates Opportunities.

Pasibaigus partnerystei 2007–2008 m. m. dalis
projekto partnerių tęsė bendradarbiavimą eTwinning
programoje. Buvo suplanuoti du nauji projektai:
eTwinning projektas „Meškutis“ („Teddy Bear“) ir
nauja Comenius partnerystė „Gyvename su savo ir
kitų religijomis“. Projektas „Meškutis“ sėkmingai
įgyvendintas 2007– 2008 m. m. Jo dalyviai – penktų
klasių mokiniai – sėkmingai naudojosi įvairiais
eTwinning įrankiais ir įgijo daug vertingos europinio
bendradarbiavimo patirties, kuri bus naudinga
įgyvendinant kitus projektus.

eTwinning ir Comenius panašumai ir skirtumai
eTwinning
Comenius
Abi programos skirtos tarptautinei mokyklų (ikimokyklinių įstaigų, pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, gimnazijų ir
kt.) partnerystei Europoje. Siekia panašių tikslų.
Lietuvoje koordinuoja Švietimo informacinių technologijų
Lietuvoje koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas.
centras.
eTwinning – partnerių paieškos programa tolesnei projektinei
Veikla pradedama jau turint partnerius, kartu ruošiama projekto
veiklai ar Comenius projektams.
paraiška.
Kiekvienais metais skelbiamas kvietimas teikti paraiškas,
Partnerystės registruojamos ištisus metus. Būsimi partneriai
kurių teikimo terminas nurodomas kvietime. Paraiškų
pildo nesudėtingą formą apie būsimą projektą, jo tikslus, veiklą
vertinimas organizuojamas partnerystę koordinuojančios šalies
ir kt. Partnerystei pritarti turi šalies Nacionalinė paramos
Nacionalinėje agentūroje. Partnerystės veikla finansuojama
tarnyba.
dvejiems metams.
Comenius dvišalėje partnerystėje gali dalyvauti tik dvi mokyklos,
daugiašalėje partnerystėje – ne mažiau kaip trys mokyklos
Bendradarbiauja mažiausiai 2 mokyklos iš skirtingų Europos
iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių.
šalių. Projektų skaičius neribojamas – mokyklos gali vykdyti tiek Ribojamas projektų skaičius: viena mokykla gali teikti ir gauti
projektų, kiek nori.
paramą tais pačiais metais ne daugiau kaip 2 partnerystės
projektams, kurių tikslinės grupės priklauso skirtingiems
ugdymo koncentrams.
Neribojama projekto trukmė. Projektas gali tęstis vieną pamoką
Ribojama projekto trukmė (2 metai).
ar kelerius metus.
Finansuojama projektinė veikla ir mobilumas 2 metų
Tiesioginio finansavimo nėra, tačiau mokytojams suteikiama
laikotarpiui. Dvišalei partnerystei skiriama nuo 12 iki 20
galimybė dalyvauti eTwinning užsienio raidos seminaruose,
tūkstančių eurų, o daugiašalei – nuo 6 iki 20 tūkstančių eurų,
kurių išlaidas padengia eTwinning programa.
atsižvelgiant į pasirinktą mobilumų skaičių.
Nėra griežtos atsiskaitymo sistemos, pildoma pažangos kortelė Atsiskaitoma tik už įgyvendintus mobilumus ir įvykdytą veiklą.
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Ko reikia sėkmingai eTwinning veiklai
Bendravimas – vienas esminių žmogaus poreikių
ir išraiškos priemonių. Norint sėkmingai bendrauti
būtina mokėti išklausyti kitą žmogų, suprasti jį,
atsižvelgti į jo charakterio ar gyvenimo aplinkos
ypatumus, gerbti asmenybę bei toleruoti kitokį
požiūrį. Vykdant tarptautinio bendradarbiavimo
projektą, minėti dalykai tampa dar svarbesni, nes
yra susiduriama su kita kultūra, kitokiu gyvenimo
būdu, užsienio kalba, tam tikrais bendravimo
ypatumais ir, svarbiausia, žmonėmis su savitu
charakteriu, papročiais ir tradicijomis. Tai sąlygoja
pagrindinius bendradarbiavimo projekto elementus
– pagarbą žmogui ir jo aplinkai bei toleranciją
kultūriniams ir gyvenimo būdo skirtumams. Be
pagarbos ir tolerancijos neįsivaizduojamas nė vienas
tarptautinio bendradarbiavimo projektas. eTwinning
projektai – ne išimtis. Tačiau pagarbai ir tolerancijai
čia tenka dar svarbesnis vaidmuo, nes projektuose
dalyvauja vaikai, kurių bendravimo įgūdžiai dar nėra
visiškai susiformavę, o asmeninės nuostatos dažnai
grindžiamos netikėtomis vaikiškomis emocijomis,
įvairiomis šeimos tradicijomis ir tėvų įskiepytomis (ar
neįskiepytomis) vertybėmis.
eTwinning veikla – savanoriška veikla, pagrįsta abipusiu
susitarimu ir IKT naudojimu. Sėkmingai eTwinning
veiklai taip pat reikalingi ir šie dalykai:
Noras. Dalyvavimas eTwinning programoje ar projektų
vykdymas nėra įtraukti į mokytojo tiesiogines
pareigybes ir tik nuo paties mokytojo priklauso, ar
jis norės praturtinti savo ugdymo veiklą naujomis
galimybėmis, įspūdžiais ir patyrimais. Abejojantiems
siūloma paskaityti programoje jau dalyvaujančių
mokytojų atsiliepimus ir susipažinti su puikiais
projektinės veiklos rezultatais bei mokinių įgytais
gebėjimais ir žiniomis.
Laikas. Nors ir ketinate visiškai integruoti eTwinning
projektą į ugdymo turinį ir visą veiklą vykdyti
pamokų metu, vis tiek tenka skirti papildomai laiko
projekto planavimui, bendravimui su partneriais,
tinkamų bendravimo įrankių paieškai ir pan. Todėl
siūloma su mokyklos vadovybe iš anksto suderinti
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Pagarba ir tolerancija – svarbiausi tarptautinių projektų
elementai (Ales Zitnik nuotrauka).

būsimą veiklą.
Gera idėja. Tai – sėkmingos eTwinning veiklos
pagrindas. Jei idėja bus įdomi ir patraukli mokiniams,
jų motyvacija dalyvauti projektinėje veikloje bus
didžiulė ir mokytojui teks tik patarėjo vaidmuo – visa
kita atliks mokiniai negailėdami savo laisvo laiko bei
darbo po pamokų ar namie.
Elementarūs naudojimosi kompiuteriu gebėjimai.
Nors projekto portale siūloma daug įvairių pagalbos
priemonių ir bendravimo bei publikavimo įrankių,
kuriais naudotis tikrai lengva, mokytojai, norintys
dalyvauti eTwinning veikloje, turėtų būti išklausę
kompiuterinio raštingumo kursus, kad išvengtų
galimų nesusipratimų.
Elementarios užsienio kalbos žinios. Nereikia bijoti
eTwinning projektų, jeigu mokytojo ar mokinių užsienio
kalbos mokėjimas nėra tobulas. Visa informacija
eTwinning portale bei IKT įrankių aprašymai yra
verčiami į lietuvių kalbą. Be to, galima naudotis
universaliąja kalba – simboliais ar piešiniais ir pan.
Tinkami IKT įrankiai. Kadangi eTwinning projektuose
bendravimas vyksta IKT priemonėmis, svarbu su
partneriais suderinti, kokią programinę bei techninę
įrangą mokykla turi ir kokiais įrankiais planuojama
naudotis.

eTwinning integracija į pamokos turinį

Kūrybinis darbas pamokoje.

Pati svarbiausia veiklos forma mokykloje – pamoka.
Nors tiesiogiai ribojama laiko ir vietos, turint noro
ir įdėjus šiek tiek pastangų, pamokos veikla gali būti
pačių įvairiausių ir netikėčiausių formų: užsiėmimas
muziejuje, praktinė veikla įmonėje, kūrybinė veikla
dailės galerijoje, žaidimai, pamoka-konkursas,
pamoka-viktorina, vaizdo konferencijos ir pan. Taigi
bet kuri projektinės veiklos idėja per pamoką gali būti
puikiai įgyvendinta.
Kai kurie mokytojai vengia pradėti projektinę veiklą
manydami, kad jiems ir jų mokiniams teks daug
papildomai dirbti ir aukoti ne tik pamokos, bet ir savo
laisvą laiką. Iš tiesų taip nėra. Bet kurio dalyko ugdymo
programoje yra temų, kurios reikalauja konkretaus
teorinio išdėstymo ar nuoseklių pratybų, siekiant
lavinti tam tikrus gebėjimus, ir jų negalima paskirti
vien projektui, tačiau taip pat yra ir tokių temų, kurias
įgyvendinant projektinės veiklos metu pasiekiama
aukštesnių ir geresnių rezultatų.
Nėra sudėtinga integruoti eTwinning projektą į pamokos
turinį, tačiau būtina atkreipti dėmesį į keletą dalykų:
Projektinė veikla turi būti susijusi su pamokos
mokymo medžiaga – kitaip mokiniai ims žiūrėti į
projektinę veiklą kaip į žaidimą ir tuo piktnaudžiauti.

Be to, tai bus nepriimtina pažangiems mokiniams,
kurių mokymosi motyvacija yra aukšta ir jie patys
geba atsakingai planuoti savo mokymąsi bei vertinti
asmeninę pažangą. Nesuvokdami projektinės veiklos
ryšio su dalyko mokymo medžiaga, jie liks nepatenkinti
veikla bei jos rezultatais.
Kaip ir kiekvienos pamokos metu, įgyvendinant
projektinę veiklą pamokoje mokiniams turi būti
aiškiai išdėstyti pamokos uždaviniai, kad jie žinotų,
ko yra siekiama ar kokio galutinio veiklos rezultato
tikimasi.
Nesvarbu, ar projektas tęstųsi vieną pamoką, ar
kelias, būtinas jo užbaigimas ir įvertinimas. Tai gali
būti mokinių darbų paroda, konkurso nugalėtojų
paskelbimas, projekto rezultatų pristatymas mokyklos
bendruomenei, diskusija ar paprasčiausias pokalbis,
per kurį būtų aptarti projekto rezultatai, įvertintas
kiekvieno dalyvio indėlis ir įgytos žinios bei gebėjimai.
Vykdant eTwinning projektus yra svarbios IKT. Lietuvos
mokyklos jau yra pakankamai gerai aprūpintos jomis,
turi po kelias kompiuterių klases, spartų interneto ryšį,
tačiau ne informacinių technologijų dalyko mokytojui
dar tikrai kyla nemažai sunkumų norint tais ištekliais
pasinaudoti. Būtų idealu, jei mokyklose būtų įrengta
atskira kompiuterių klasė, skirta kitų dalykų pamokoms
ir jose dirbtų padėjėjas techniniais klausimais. Tuomet
dalyko mokytojas, koordinuojantis projektinę veiklą,
turėtų rūpintis tik pamokos turiniu bei veikla, o visus
techninius dalykus spręstų padėjėjas. Deja, tokia
prabanga retai kas gali pasinaudoti. Dažniausiai
mokytojui pirmiausia tenka keisti ar derinti pamokos
laiką, kad galėtų pamoką vesti mokyklos kompiuterių
klasėje. Tuomet reikia patikrinti kompiuterius, t. y.
pažiūrėti, ar veikia programos, garsiakalbiai ir pan.,
kad vedant pamoką kiltų kuo mažiau techninių
problemų. Visa tai reikalauja ir laiko, ir pastangų, ir
gero išmanymo. Vis dėlto, visas įdėtas triūsas vėliau
pasiteisina stebint mokinių susidomėjimą, aktyvų
dalyvavimą veikloje ir puikius rezultatus.
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eTwinning integracija į pamokos turinį
rinkiniai, suskirstyti pagal šiuos dalykus:

Įgyvendinant
eTwinning
projektus
sunku
išsiversti be tarpdalykinių ryšių, juk svarbu
ne tik projekto tema, bet ir užsienio kalbos bei
informacinės technologijos. Integruotos pamokos
– kitas eTwinning projektinės veiklos ypatumas.
Dažniausiai bendradarbiauja užsienio kalbų ir
gamtos mokslų, istorijos, dailės bei kitų dalykų
mokytojai. Temos – pačios įvairiausios, pavyzdžiui:
„Ežerai, ežerėliai“, „Mūsų mokyklos medžiai“,
„Žmonės – energija – aplinka“, „Europos tautų
legendos“, „Klimato pokyčiai“, „Nuo sėklos iki
augalo“, „Reti paukščiai mūsų šalyse“ ir kt.
Ryšys su mokymo medžiaga, aiškūs pamokos
uždaviniai,
įvertinimas
bei
įsivertinimas
integruotoje pamokoje yra itin svarbūs dalykai.
Kadangi komandoje yra dirbama su kito dalyko
mokytoju, radus gerą idėją ir pradėjus planuoti
integruotą pamoką, reikia atsižvelgti į abiejų
dalykų teminį išplanavimą. Projektinė veikla turi
derėti su abiejų dalykų mokymo medžiaga. Be to,
reikia pasirinkti tinkamas mokymo ir vertinimo
priemones.
eTwinning portalo skyrelyje Idėjos ir praktika
pristatomi jau parengti projektinės veiklos
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Užsienio
kalbos,
literatūra
ir
kultūra
(„Skaitmeninės pasakos“, „Kultūra dėžutėje“,
„Detektyvai“, „E-journal“– elektroninis žurnalas,
vienijantis užsienio kalbų mokymąsi“).
Matematika ir gamtos mokslai, aplinkosauga
ir geografija („Xperimania“ – Nuo molekulių iki
medžiagų!“,
„Futurenergia“ – Energija – mūsų ateitis“, „Cukrus
ES – pasaldinkite savo gyvenimą“, „Gyventojų
skaičius ir tautos Europoje“, „Statistika ir tu“, „Oro
užterštumo poveikis medžiams“).
Informatika
ir
IKT
bendravimui
(„IKT
bendravimui“, „Europinės dimensijos stiprinimas
per internetinius dienoraščius“, „Jauni žmonės
Europoje“, „Tinklo etiketas“, „Elektroninis
privatumas“, „Vaizdų galia“).
Pilietiškumas, religija ir etika, filosofija („Vaizdo
konferencija apie toleranciją“, „Pagarba Naujajam
ir Senajam Testamentui“).
Istorija ir geografija („Tarpdalykinis dvynių
scenarijus“, „Kelionė po Europos istoriją“,
„Mūsų kraštovaizdžiai“, „Europos riteriai – nuo
viduramžių iki fantastinės literatūros“).
Vaizduojamieji menai, teatras, muzika, šokiai,
žiniasklaida („Vaidinkime kartu!“, „Mes žinome
savo melodijas!“, „TV naujienų programų
palyginimas“, „Menų mokytojams“, „Dalykinis
eTwinning scenarijus“).
Europa, jos institucijos, europietiškos teisės
ir vertybės („Piešiniai pasakoja apie Europą“,
„Europos atmintis“, „Vaidmenų žaidimas apie
Europos sprendimų priėmimą“).
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas („Europos
ženklų kalbos – panašios ar skirtingos?“).
Pramonė, ekonomika, mobilumas, profesinis
rengimas („Verslo mokymas Europos Sąjungoje“,
„Mokykla prekyvietėje“).
Sportas („Žaidimų mainai“).

eTwinning ir neformali veikla
eTwinning programoje gali dalyvauti ir neformaliojo
švietimo įstaigos. Neformalusis švietimas – švietimas
pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo,
kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos
įgijimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo
paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais
visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo
programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto ir
kitos mokyklos, darželiai, lopšeliai-darželiai, laisvieji
mokytojai, kiti švietimo darbuotojai.
Lietuvoje eTwinning veikloje aktyviai dalyvauja šios
neformaliojo švietimo įstaigos: Kuršėnų lopšelisdarželis „Eglutė“, Panevėžio lopšelis-darželis
„Žvaigždutė“, Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“,
Kauno taikomosios dailės mokykla, Širvintų meno
mokykla, Radviliškio dailės mokykla ir kt. Aktyviausia
iš šių įstaigų – Radviliškio dailės mokykla, vykdanti
net tris eTwinning projektus: piešinių konkursas „Mano
gimtasis miestas“ (Competition of Drawing, „My
Home City“), „Džiaugsmingų giesmių giedojimas
Europoje“ („Carolling in Europe“) ir „Tradicijos
Europoje“ („Traditions across Europe“).
Papildomo ugdymo veikla.
Dažniausiai mokyklose veikia įvairūs meninio
(muzikos, šokio, poezijos, dramos) ar sportinio
ugdymo krypties būreliai. Tokią veiklą būtina iš
anksto numatyti ir suplanuoti. Baigiantis vieniems
mokslo metams siūloma papildomo ugdymo veikla
kitiems metams ir rašoma programa bei planuojama
veikla. Esant galimybei, mokytojui skiriamos
papildomo ugdymo veiklos valandos. Taigi norint
vykdyti eTwinning projektą per papildomo ugdymo
užsiėmimus, reikia ruoštis iš anksto, tačiau mokytojui
už darbą bus atlyginama.
Įvairių klubų veikla.
Mokytojų entuziastų dėka mokyklose steigiami
įvairūs klubai. eTwinning programoje – populiariausi
yra Europos klubai. Įsteigta netgi Europos klubų
asociacija. Svetainėje www.europeanclubeuropeo.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių
pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

net galima susipažinti su Italijos mokyklos Liceo
Scientifico Giacomo Ulivi klubo veikla. Ši veikla yra
oficialiai įteisinta, nariai moka simbolinį mokestį
(10 eurų per metus). Pagrindinis klubo uždavinys
– skatinti aktyvią Europos pilietybę malonioje
kultūrinėje aplinkoje. Klubas nuolat vykdo įvairius
projektus (2005–2007 m. su šiuo klubu bendradarbiavo
Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla ir vykdė
projektus „Švietimas Europoje“ („EE-Education in
Europe“) ir „Prakalbinti vaizdai“ („Talking Images“)).
Taip pat organizuojami įvairūs renginiai, Europos
dienos minėjimai, konkursai, tačiau svarbiausia
veikla – kasmetinės kelionės. Klubas yra įsipareigojęs
kiekvienais metais suorganizuoti bent vieną kelionę į
tam tikrą Europos šalį. Dažniausiai stengiamasi vykti
į tą šalį, kurioje klubas turi projektų partnerių, tuomet
susipažįstama ir su jais, ir su jaunimo gyvenimo
aktualijomis bei šalimi, kurioje lankomasi. 2007 m.
grupė mokinių iš prieš tai minėtos Italijos mokyklos
lankėsi ir Lietuvoje.
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eTwinning ir neformali veikla

Mokiniai dalyvauja improvizuotoje spaudos konferencijoje
LR Seime.

Šventės ar įvairūs renginiai. Šventės – viena
populiariausių eTwinning projektų temų. Mokyklinis
gyvenimas tiesiog neįsivaizduojamas be švenčių ir
įvairių renginių. Neretai eTwinning programos dalyviai
nutaria organizuoti tam tikras šventes ar renginius,
o vėliau pasidalinti įspūdžiais. Dažniausiai kartu
organizuojami Europos dienos renginiai, keičiamasi
informacija apie Kalėdų, Velykų ar šeimos švenčių
tradicijas bei papročius, kuriami trumpi vaizdo
pristatymai apie šventės organizavimą, keičiamasi
nuotraukomis ir aprašymais.
Iškylos. Puiki idėja vykdant eTwinning projektą –
organizuoti mokiniams įvairias iškylas, lankyti žymias
vietas ar muziejus, o vėliau keistis informacija su
projekto partneriais. Pavyzdžiui, projekto „Meškutis“
dalyviai, keliaudami po šalį, supažindino savo projekto
partnerius iš Slovėnijos bei Vokietijos su žymiomis
Lietuvos vietomis. Mokiniai visur su savimi vežiojosi
su projekto partneriais apsikeistus meškučius, juos
fotografavo, o vėliau rašė dienoraščius: kur meškutis
„lankėsi“, ką „matė“ ir ką „veikė“.
Stovyklos. Tai turbūt viena sudėtingiausių veiklos
formų, reikalaujanti didžiulio pasiruošimo, pastangų
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ir mokytojo atsidavimo. Tačiau mokiniams ji pati
įdomiausia. O jeigu dar būtų įmanoma pasikviesti
projekto partnerius ar bent jau organizuoti „tiltus“
informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis
ar vaizdo konferencijas apie stovyklautojų gyvenimą,
tai įgyti gebėjimai, patirtis, žinios bei neišdildomi
įspūdžiai ilgai išliktų projekto dalyvių atmintyje.
Svarbus neformalios veiklos aspektas yra finansavimas,
juk norint pasiekti geresnių rezultatų, tenka ir daugiau
investuoti. Dalį lėšų, ypač mokinių pažintinei veiklai
ar iškyloms organizuoti, gali skirti mokykla. Kitą
dalį padengs mokinių tėveliai, jeigu tik veikla bus
tikslinga ir gerai pristatyta. Visuomet galima rasti
rėmėjų, privačių asmenų ar įstaigų, kurios susidomės
gera projekto idėja. Vis dėlto, geriausia yra pasidomėti
programomis, kurios remia projektų įgyvendinimą,
užpildyti paraišką ir gauti reikalingą sumą pinigų
projektui įgyvendinti. Dažniausiai tokias programas
vykdo rajono savivaldybės, pavyzdžiui, Šiaulių rajono
administracija finansavo Kuršėnų Pavenčių vidurinės
mokyklos ir jų eTwinning partnerių iš Italijos projekto
LITwinning veiklą. Jaunimo iniciatyvas bei mainus taip
pat finansuoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūra (www.jtba.lt).
Taigi per pamoką įgyvendinti projektą yra lengviausia,
tačiau plačiausios galimybės atsiveria organizuojant
būtent neformaliąją veiklą. Tuomet galima rinktis
projekto įgyvendinimo laiką, vietą, trukmę ir,
svarbiausia, – dalyvius. Galima dirbti su tais mokiniais,
kurie labiausiai domisi projektine veikla, yra pasiryžę
dirbti ir suvokia dalyvavimo projektuose naudą.
Projekte gali dalyvauti skirtingų klasių, skirtingo
amžiaus bei įvairių gabumų turintys vaikai. Į projekto
komandą galima pakviesti ne tik mokytojus, bet
ir mokinių tėvus ar kitus mokyklos darbuotojus.
Galimybės taikyti įvairesnes projektinės veiklos formas
ne pamokos metu taip pat prasiplečia. Veikla gali būti
ilgalaikė ar trumpalaikė, orientuota į skirtingo dydžio
mokinių grupes. Veiklos iniciatoriai gali būti ir patys
mokiniai, ir mokytojai.

Garso įrašų kūrimas
Kuriant įvairius pristatymus dažnai tenka pridėti ir
garso įrašą. Dauguma programų turi savo įrankius
garsui įrašyti, tačiau ne visi jie turi pakankamai
galimybių.
Pavyzdžiui, dirbant su PowerPoint programa visai
nesudėtinga pridėti melodiją ar balso įrašą, tačiau
pastarojo kokybė nėra gera, o norint, kad melodija
skambėtų visų skaidrių demonstravimo metu, tenka
atlikti net keletą veiksmų. Pirmiausia reikia įterpti
pasirinktą melodiją ar dainą į skaidrę, nurodyti,
kad ji būtų grojama automatiškai, o piktograma
būtų slepiama skaidrių demonstravimo metu.
Pažymėjus įterptą garso failą, įrankių meniu skaidrių
demonstravimo kortelėje reikia paspausti Pasirinktinė
animacija. Tada pasirinktinės animacijos užduočių
srityje spustelti šalia pasirinkto elemento esančią
rodyklę ir pasirinkti Efektų pasirinktys. Skirtuko Efektas
lauke Stabdyti vykdymą pasirinkite Po ir nurodykite
visą skaidrių, kurias rodant garsas turėtų groti, skaičių.
Be to, norint, kad muzikinis failas būtų išsaugotas
skaidrėje, įrankių juostos skyrelio Pasirinktys kortelėje
Bendra teks nurodyti, kad galima būtų susieti garsus
su failais, didesniais nei jūsų įterptas failas. Kitu
atveju, perkeliant skaidrių pateiktį į kitą kompiuterį,
teks kartu perkelti ir atskirus muzikinius failus, kurie
buvo naudojami. Dirbant su Photo Story ar Movie
Maker programa įkelti garso įrašus yra lengviau, tačiau
trūksta garso įrašo redagavimo galimybių.
Norint susikurti nepriekaištingą garso įrašą,
rekomenduojama pasinaudoti Audacity programa.
Tai puiki nemokama programa, kuria galima lengvai
kurti geros kokybės įrašus, pritaikyti įvairius efektus
bei filtrus, sulieti keletą melodijų į vieną, sukarpyti ar
pašalinti dalį įrašo, sustiprinti ar nutildyti tam tikrą
dalį, pašalinti triukšmą ar išsaugoti garso įrašą norimu
formatu. Pagrindinis Audacity privalumas – labai aiški
ir paprasta sąsaja, išversta į lietuvių kalbą ir idealiai
pritaikyta greitai ir efektyviai atlikti darbą.
Programą galima nemokamai parsisiųsti iš svetainės
http://audacity.sourceforge.net/.

Kuriame garso įrašus.

Jeigu norėsite kurti MP3 failus, kartu parsisiųskite
ir LAME MP3 kodavimo įrankį, vėliau, pirmą kartą
eksportuojant failą MP3 formatu, reikia nurodyti lame_
enc.dll failo buvimo vietą. Instaliuodami programą
pasirinkite lietuvių kalbą. Ši programa puikiai tiks
ir kuriant prenumeruojamosios transliacijos įrašus
(Podcast).
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Vaizdo pristatymų kūrimas

Didžiausias Ulead Video Studio programos
privalumas – galima įsikelti vaizdo įrašą iš
DVD disko.
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Vaizdo pristatymų kūrimas – viena populiariausių
eTwinning veiklos formų. Mokiniams ši veikla įdomi
tuo, kad jie gali pasijusti tikrais režisieriais ir įvairiai
išreikšti savo kūrybines mintis bei idėjas. eTwinning
portale gausu tokios veiklos pavyzdžių, tačiau
vykdant eTwinning projektą reikia atkreipti dėmesį į
tai, kad projekto TwinSpace galėsite publikuoti tik tuos
vaizdo pristatymus, kurių dydis neviršija 5 MB, todėl
rekomenduotina naudotis programomis, kurios leidžia
pasirinkti kuriamo failo dydį.
Microsoft Photo Story 3 programa skirta kurti dinamiškus
fotoreportažus bei pristatymus iš skaitmeninių ar
skenuotų nuotraukų bei piešinių. Prie nuotraukų galima
pridėti specialiuosius efektus, įrašyti pavadinimus ar
garso komentarus. Kuriant pristatymą galima pasirinkti
failo dydį, todėl vėliau su partneriais galima lengvai
apsikeisti darbais siunčiant juos elektroniniu paštu
ar publikuojant projekto TwinSpace. Ši programa – tai
nemokamas Microsoft Windows XP priedas, kurį galima
parsisiųsti iš Microsoft svetainės.
Movie Maker 2 programa skirta vaizdo klipams bei
filmams kurti. Naudotis šia programa labai lengva –
ji yra išversta į lietuvių kalbą, o darbo eiga suskirstyta
žingsniais ir pateikti aiškūs nurodymai bei patarimai.
Vaizdo klipus galima jungti su nuotraukomis ar
skenuotais piešiniais, pritaikyti įvairius efektus, derinti
juos su muzika bei įrašyti garso komentarus. Sukurtą
filmą galima išsaugoti įvairiais formatais ir nurodyti
kuriamo failo dydį. Todėl filmais lengva keistis su
partneriais ar pristatyti juos projekto TwinSpace.
Ulead Video Studio programa taip pat nesudėtinga
naudotis. Darbo eiga panaši į anksčiau minėtų
programų, tačiau galima rasti dar daugiau įvairių efektų
bei galimybių. Sukurtą filmą taip pat galima išsaugoti
įvairiais formatais (netgi DVD), pasirinkti kuriamo failo
dydį. Didžiausias šios programos privalumas yra tas, jog
galima įsikelti vaizdo įrašą iš DVD disko; Movie Maker
2 programa to daryti kol kas neleidžia. Tačiau Ulead
Video Studio programai reikia daugiau operatyviosios
atminties, t. y. galingesnio kompiuterio. Programa
nemokamai platinama tik su įsigyjama vaizdo kamera.
Daugiau informacijos apie šią programą galima rasti
adresu http://www.ulead.com.

Plastilininė animacija
Plastilininės animacijos kūrimas pastaruoju metu
sparčiai populiarėja. Tai nuostabus užsiėmimas
tiek jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus mokiniams
ar net suaugusiems, atveriantis beribes galimybes
kūrybiškumui, kruopštumui, nuoseklumui ir
susikaupimui ugdyti bei lavinantis rankų judesius
ir fantaziją.
Kuriant plastilininę animaciją reikia gerai pasiruošti
ir susiplanuoti veiklą. Pirmiausia svarbu apgalvoti
siužetą, visus veiksmus bei herojus. Tuomet reikia
iš plastilino nusilipdyti figūrėles-filmuko herojus
(lipdant reikia atkreipti dėmesį į svorio centrą, kad
figūrėlės nevirstų, ir į judesio galimybes, kad būtų
galima, pavyzdžiui, sukti plastilininės mašinos
ratus ir pan.). Tuomet yra paruošiama „filmavimo
aikštelė“, pavyzdžiui, kartotinė dėžė be vienos
sienos, fonas ir tinkamas apšvietimas. Įdomiausia
dalis – po truputėlį judinti plastilinines figūrėles ir
fotografuoti jų judesį. Keletas patarimų:
Judesį reikia kurti po truputį. Pavyzdžiui, jei norima,
kad žmogutis pakeltų ranką, ji turi būti keliama po
truputį ir fotografuojama. Svarbu padaryti kiek
įmanoma daugiau kadrų.
Kuriant judesį fotoaparato vieta neturi būti
keičiama.
Negalima judinti stalo, ant kurio dirbate.
Stebėkite, kad rankos būtų švarios ir neaplipusios
plastilino likučiais.
Vėliau belieka visas nuotraukas sujungti į vieną
filmuką, pridėti garso bei vaizdo efektus. Kuriant
filmuką, būtina pasirinkti kuo trumpesnę vienos
nuotraukos rodymo bei nuotraukų keitimo efekto
trukmę (sekundės dalimis). Taip pat geriau
pasirinkti kuo paprastesnį nuotraukų keitimosi
efektą, geriausia „dissolve“ arba „crossfade“
(švelnus perėjimas).
Užsienio šalyse taip pat organizuojami įvairūs
mokymai ir netgi stovyklos, kuriose mokoma,
kaip plastilininius herojus priversti judėti ir kurti
puikius animacinius filmukus.

Kuriame animaciją.

Informacijos apie plastilininę animaciją (Clay Animation) gausu
užsienio interneto svetainėse:
http://education.wichita.edu/claymation/resources.html
http://www.sfsu.edu/~teachers/workshops/clayanimation/index.
html
http://www.tech4learning.com/claykit/index.html
http://www.animateclay.com ir kt.

Kuriant filmuką, būtina pasirinkti kuo trumpesnę
vienos nuotraukos rodymo bei nuotraukų keitimo
efekto trukmę (sekundės dalimis).
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Pokalbiai internetu

Pokalbis internetu (chat) – viena populiariausių
bendravimo priemonių vykdant tarptautinius
bendradarbiavimo projektus. Dauguma mokinių
turi patirties ir geba naudotis pokalbių kambariais,
nes dažnai taip bendrauja su savo draugais. Pokalbių
internetu paslaugas siūlo įvairios svetainės bei
programos: Windows Live Messenger, Skype, MSN
Messenger ir kt.
Organizuojant pokalbius internetu mokykloje,
rekomenduojama naudotis saugiais
eTwinning
įrankiais.
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eTwinning darbastalyje mokyklos gali užsisakyti
pokalbių kambarį ar pasinaudoti vienu iš viešų
kambarių ir pasikalbėti su potencialiu projekto
partneriu. Užmezgus partnerystę, kiekvienam
projektui suteikiama TwinSpace erdvė, kurioje
sukviesti projekto komandos nariai gali saugiai
bendrauti privačiuose pokalbių kambariuose.
Paspaudus piktogramą Mano komanda, atsidaro langas
su komandos narių sąrašu, kurio viršuje yra nuoroda
Pakviesti naują narį. Paspaudus šią nuorodą, atsidaro
kitas langas, kuriame reikia užpildyti informaciją
apie naują narį (vardą, pavardę, prisijungimo vardą,
slaptažodį, elektroninio pašto adresą ir kt.). Kai projekto
komanda jau yra sudaryta, jos nariai prisijungia prie
TwinSpace ir, paspaudę piktogramą Kalbėkitės, gali
bendrauti su kitais komandos nariais. Kai pokalbyje
dalyvauja daug mokinių, rekomenduojama naudotis
privačiais pokalbių kambariais, t. y. pasirinkus norimą
asmenį, spausti Go private (kalbėtis privačiai), tuomet
klausimus ir atsakymus matys tik pasirinkta pora
mokinių.
Organizuojant pokalbius internetu svarbu iš anksto
gerai pasiruošti. Su partneriais reikia aptarti laiką
(atkreiptinas dėmesys į laiko juostų pasikeitimus),
trukmę (nereikia planuoti per daug ilgo pokalbio,
dažniausiai užtenka vienos pamokos ar valandos),
dalyvių skaičių ir, svarbiausia, temą bei pokalbio
eigą. Naudinga iš anksto susidaryti pokalbio planą,
aptarti, kokius klausimus ir kiek jų mokiniai užduos.
Pokalbio dalyviai, ypač jaunesnio amžiaus, iš anksto
gali pasiruošti atsakymus, kad nekiltų užsienio kalbos
vartojimo problemų.
Iš anksto su mokiniais turi būti aptariami ir etiketo
klausimai. Mokiniams reikia paaiškinti, kad ne visi
geba greitai rinkti tekstą ir atsakyti į klausimus, ypač
bendraujant užsienio kalba, todėl uždavus klausimą,
reikia kantriai palaukti atsakymo ir tik tada klausti
vėl. Būtina mokyti mokinius rašyti taisyklinga kalba,
vengti įprastų sutrumpinimų, nes mokiniai iš kitos
šalies jų paprasčiausiai gali nesuprasti.

Vaizdo konferencijos
Norint organizuoti vaizdo konferenciją, būtina
tam iš anksto kruopščiai pasiruošti: su projekto
partneriais reikia aptarti jos temą, klausimus, kuriais
bus diskutuojama, bei eigą, numatyti trukmę ir
dalyvių skaičių. Taip pat reikia patikrinti mokykloje
esamą įrangą, išbandyti ir sureguliuoti internetinę
kamerą bei garso įrenginius, įsitikinti, kad interneto
sparta yra pakankama. Ypač svarbu atkreipti dėmesį
į mokinių užsienio kalbos gebėjimus. Jei jų trūksta,
galima iš anksto paruošti pranešimus ir vėliau
juos pristatyti. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į
laiko skirtumus Europos šalyse. Susitikimą galima
demonstruoti baltojoje lentoje projektoriumi – tai
naudinga, nes konferenciją galės stebėti daugiau
žmonių ar net visa klasė.
Organizuojant vaizdo konferenciją eTwinning portale
rekomenduojama naudotis nesudėtingu vaizdo
konferencijų įrankiu FlashMeeting. Konferencijai
reikės internetinės vaizdo kameros su mikrofonu,
interneto prieigos (plačiajuostė yra geriausia) ir
Macromedia Flash 7 ar naujesnės versijos, instaliuotos
jūsų kompiuteryje. Šis vaizdo konferencijų įrankis
tinkamas ir mažesnėms, ir didesnėms grupėms. Jis
taip pat suteikia vartotojams galimybę dalyvauti
pokalbiuose internetu, dalintis nuorodomis ir
įrašyti vaizdo konferenciją. Tačiau vartotojams turi
būti suteiktas leidimas – jie turi iš anksto užsisakyti
FlashMeeting susitikimą, kad vaizdo konferencija
vyktų saugioje interneto aplinkoje. (Jeigu esate
užregistravę eTwinning partnerystę ir norėtumėte
išbandyti šį įrankį su savo projekto partneriais,
rašykite el. paštu: thomas.maier@eun.org.). Taip
pat siūlomos ir išorinės priemonės – Skype ir MSN
Messenger.
Skype – tai priemonė, kuria galite organizuoti
pokalbius internetu, taip pat vaizdo bei garso
konferencijas. Ši lengvai naudojama programa,
kurios vartotojo sąsaja išversta ir į lietuvių kalbą,
nemokamai parsisiunčiama ir įdiegiama jūsų
kompiuteryje. Organizuojant garso konferencijas

Vaizdo konferencija.

Skype programa, reikalingas mikrofonas, o vaizdo
konferencijoms – dar ir internetinė kamera.
Naudojantis šia programa taip pat galima keistis
nuotraukomis bei įvairiais dokumentais.
Panaši priemonė yra MSN Messenger, tačiau ja
naudojantis būtina turėti elektroninio pašto dėžutę.
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Elektroninių leidinių kūrimas
Vykdant projektus dažnai tenka kurti įvairius
elektroninius leidinius: lankstinukus, brošiūras,
naujienų grupės laiškus, kalendorius ir pan.
Paprasčiausią elektroninį leidinį galima kurti
naudojantis teksto tvarkykle Word, tačiau šios
programos galimybės labai ribotos. Viena geriausių
nemokamų programų, skirtų įvairiems leidiniams
kurti, yra Microsoft Office Publisher.
Microsoft Office Publisher – tai puikus ir nesudėtingas
įrankis ne tik elektroniniams leidiniams kurti,
publikuoti internete ar siųsti el. paštu, bet ir
spausdinti. Naudojimasis šia programa labai
panašus į kitų Microsoft programų, pavyzdžiui,
Word ar PowerPoint. Didžiulis įvairių šablonų
pasirinkimas šioje programoje leidžia greitai ir
lengvai kurti profesionaliai atrodančius leidinius.
Šablonai suskirstyti į dvi didesnes grupes: leidinius
spausdinimui ir svetainės bei elektroninius laiškus,
ir daugybę mažesnių. Pavyzdžiui, atidarius
elektroninių laiškų skyrelį, ten galima rasti ir
naujienų grupės laiškų šablonus. Žinoma, galima
susikurti ir savo šabloną, jį išsisaugoti ir vėliau
naudoti naujiems leidiniams kurti. Sukurtą leidinį
programa leidžia išsaugoti įvairiais formatais,
pavyzdžiui, kaip Publisher dokumentą, kurį
galima ir toliau redaguoti, kaip internetinį puslapį
ar svetainę, kaip Word dokumentą ar skirtingų
formatų (JPG, GIF, PNG ir pan.) paveikslėlį. 2007
m. Publisher versija leidžia įrašyti failus ir PDF
formatu.
Dažnai įvairius elektroninius leidinius tenka
išsaugoti PDF formatu,
užtikrinančiu, kad
peržiūrint failą internete nebus pažeistas numatytas
formatavimas, o faile esantys duomenys nebus
pakeisti. Be to, šis formatas yra svarbus spausdinat
bet kokį leidinį, nes jo reikalauja dauguma leidyklų.
Jeigu jūsų Publisher versijoje šios galimybės nėra,
siūloma pasinaudoti nemokama programa,
pavyzdžiui, PDF995 ar kita, kuri leidžia dokumentą
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Kuriamas leidinys.

„spausdinti“ PDF formatu, t. y. įrankių juostoje
pasirinkus funkciją spausdinti, spausdintuvų sąraše
nurodyti virtualų (pvz., PDF995) spausdintuvą,
kuris leis jums išsaugoti dokumentą PDF formatu
savo kompiuteryje.

Internetinių dienoraščių kūrimas
Internetinių dienoraščių kūrimas vykdant eTwinning
projektus šiuo metu pati populiariausia veiklos ir
bendravimo, naudojant IKT, forma. Be to, tai viena
sparčiausiai populiarėjančių interneto krypčių.
Šiuo metu milijonai paauglių visame pasaulyje turi
savo internetinius dienoraščius, todėl jie dažnai
naudojami ugdymo tikslais ar projektinei veiklai
organizuoti.
Internetinis dienoraštis yra asmeninė erdvė internete,
žurnalas, skirtas mokykloms ar bendrų pomėgių
grupėms, kuriame galima aprašyti savo veiklą ar
projekto eigą. 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, nes internetinius
dienoraščius gali skaityti bet kas.
Šiuo metu eTwinning centrinė paramos tarnyba (CPT)
siūlo programoje užsiregistravusioms mokykloms
portale kurtis savo internetinius dienoraščius. (Jeigu
norite susikurti internetinį dienoraštį, rašykite el.
laišką adresu thomas.maier@eun.org ir jums bus
suteikta galimybė naudotis šia paslauga). Taip pat
galima pasinaudoti kitų teikiamomis internetinių
dienoraščių kūrimo paslaugomis:
Blogger, www.blogger.com
Typepad, www.typepad.com
Blogsome, www.blogsome.com
LiveJournal, www.livejournal.com
MSN Spaces, http://spaces.msn.com
WordPress, http://wordpress.org
Schoolrack, www.schoolrack.com
Weblogg-ed, www.weblogg-ed.com
Organizuojant projektinę veiklą internetinius
dienoraščius galima panaudoti įvairiais tikslais.
Kartu galima kurti istoriją, organizuoti diskusijas
mokiniams aktualiomis temomis, komentuoti
nuotraukas, kūrybinius darbus ir kt.

eTwinning portale galima rasti puikių šios veiklos
formos pavyzdžių:
eTwinning mokytojų dienoraštis
(http://blog.eun.org/etwinning),
projektas „Carolling in Europe“
(http://carollingineurope.wordpress.com),
projektas „Avila“ (http://blog.eun.org/avila) ir kt.
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III. eTwinning projektai Lietuvoje
Alytaus apskritis
Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis
Marijampolės apskritis
Panevėžio apskritis
Šiaulių apskritis
Telšių apskritis
Tauragės apskritis
Utenos apskritis
Vilniaus apskritis
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Saugus internetas / Safer Internet
Mokinių amžius: 15–17 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: anglų k.		
Sritis: informacinės technologijos
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Ramunė Kazlauskienė, IT mokytoja metodininkė
El. paštas dzukijos@dzukija.alytus.lm.lt
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla
www.dzukija.alytus.lm.lt
Šalis partnerė
Graikija

Alytaus apskritis

Aktyvieji mokymosi metodai projekte – jaunesniųjų klasių
mokiniai aiškinasi interneto veikimo principus.
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Veiklos laikas

Projekto veiklos

2007 m. vasario 1–2 sav.

Mokiniai susipažino su paskelbto konkurso „Saugus internetas“ nuostatais.
Kartu su mokytojais diskutavo apie galimas praktines veiklos kryptis ir formas,
suformulavo skelbimo eTwinning portale tekstą ir dvi savaites ieškojo partnerių.

2007 m. vasario 3–4 sav.

Projekto koordinatoriai, mokytojai iš Graikijos ir Lietuvos, susitarė dėl konkrečių
projekto veiklų, formų ir atlikimo terminų.

2007 m. kovo–gegužės
1 sav.

Mokiniai, remdamiesi asmenine patirtimi, rašė esė apie tai, su kokiomis blogybėmis
jie susiduria internete. Kūrė pateiktis apie pavojus, tykančius virtualioje erdvėje.

2007 m. gegužė

Mokytojai apsikeitė mokinių sukurtais kūrybiniais darbais.

2007 m. birželis

Organizavome Graikijos mokinių sukurtų pateikčių aptarimą-diskusiją. Palyginome
bendraamžių požiūrį apie interneto keliamus pavojus. Mokiniai išsakė aktualias
mintis apie saugios interneto erdvės kūrimą.

2007 m. spalis–2008 m.
sausis

Mokinių sukurtas pateiktis pristatėme eTwinning portale. Mokykloje organizavome
paskaitas-diskusijas jaunesniųjų klasių mokiniams.

Europos klubas / Mon pays, c’est l’Europe
Mokinių amžius: 12–18 m.
Trukmė: 2 m. m.		
Kalba: prancūzų k.		
Sritys: užsienio k. mokymas, tradicijos
Projekto svetainė: http://club-europeen.blogspot.
com
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Marija Kazlauskienė, mokytoja
El. paštas mari@aktv.lt
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla
Šalys partnerės:
Portugalija, Italija, Belgija, Kipras
Cuisine lituanienne (kovo mėn. elektroniniame dienoraštyje
rašėme apie lietuvišką virtuvę).

Projekto veiklos

2006 m. spalio 30 –2006 m.
lapkritis

Įkūrėme Europos mokinių klubą „Mano šalis – tai Europa“ („Mon pays, c’est
l’Europe“ ). Su dviem Portugalijos mokyklomis sudarėme ir patvirtinome eTwinning
projekto bendrą planą. Parengėme mokyklų pristatymus.

2006–2007 m. m.

Į šį projektą įsijungė dar trys šalys: Italija, Belgija ir Kipras. Kiekvienos šalies
klubai pasiūlė, kokias temas norėtų analizuoti. Kiekvienas klubo narys iš skirtingų
mokyklų susirado po 2 draugus. Mokiniai susirašinėjo elektroniniais laiškais,
dalijosi mintimis apie laisvalaikį, mokymosi krūvius, analizavo švietimo sistemas
skirtingose šalyse. Taip pat pasirinkta tema rašė laiškus bendraamžiams.
Mokiniai apsikeitė parengtais pristatymais šiomis temomis: miestų, šalių simbolika,
gamta, kulinarinis paveldas, svarbiausios istorinės datos, žymiausi žmonės,
tradicijos, papročiai, šventės. Šias temas pristatėme projekto internetiniame
dienoraštyje http://club-europeen.blogspot.com.

2007–2008 m. m.

Mokiniai tęsė individualų susirašinėjimą. Gilino ne tik prancūzų kalbos, bet ir
kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Internetiniame dienoraštyje pagrindinis
dėmesys buvo skiriamas šventėms, tradicijoms ir nacionaliniam kulinariniam
paveldui.

2008 m. birželis

Besibaigiantis elektroninės partnerystės projektas peraugo į mokinių mainų
programą. Iniciuotas „Les chemins de l’Europe“ Comenius projektas su Italijos
mokykla, dalyvaujančia klubo veikloje.

Alytaus apskritis

Veiklos laikas
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Europa – Mokymas – Mokykla /
Europe – Education – Ecole
Mokinių amžius: 17–18 m.
Trukmė: 4 m.
Kalba: prancūzų k.
Sritys: užsienio k. mokymas, filosofija
Projekto svetainė:
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.
europe08.php
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Vilija Sušinskienė, prancūzų k. mokytoja,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
El. paštas vsusinsk@dzukija.alytus.lm.lt
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla
www.dzukija.alytus.lm.lt
Mokinių sukurto ir filmuoto reportažo prancūzų kalba fragmentas.

Alytaus apskritis

Šalis partnerė
Prancūzija

48

Veiklos laikas

Projekto veiklos

2007 m. spalis

Kiekvieną ketvirtadienį 14.30 val. vykdavo mokinių ir mokytojų virtualūs susitikimai
internetu. Pokalbiuose buvo aptariama metų debatų tema, derinamos potemės.
Pasirinkta tema: „Daugiakalbystė ir kultūrų įvairovė Europoje“. Mokiniai užsienio kalbų
pamokose rengė ir pristatė trumpus projektus apie vasaros atostogų įspūdžius.

2007 m. lapkritis–
gruodis

Susirašinėjome su Sevro licėjaus mokytojais, derinome kovo mėn. vaizdo konferencijos
eigą. Sevro licėjaus projekto tinklalapyje paskelbėme filosofinius tekstus. Mokiniai juos
analizavo ir diskusijoms kėlė probleminius klausimus.

2008 m. sausis–
vasaris

Mokinių grupė prancūzų kalba kūrė reportažo scenarijų, nufilmavo ir sumontavo filmą,
kurį išsiuntė partneriams į Sevrą.

2008 m. kovas–
balandis

Parengėme parodą apie partnerių mokyklas ir pristatėme mokyklos bendruomenei.
10–12 klasių mokiniai dalyvavo vaizdo konferencijoje.
Projekto dalyviai parengė ataskaitą apie konferenciją, straipsnius spaudai, internetinį
puslapį.

Mūsų mokyklos medžiai /
The Trees Near our School
Trukmė: 3 mėn.		
Kalbos: anglų, lietuvių, rusų k.		
Sritys: aplinkosauga, matematika ir gamtos
mokslai, istorija, tradicijos
Projekto svetainė: http://blog.eun.org/cgi-bin/mt/
mt.cgi
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Stasė Nedzinskienė, fizikos mokytoja ekspertė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
El. paštas nest@panemune.alytus.lm.lt
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla
www.panemune.alytus.lm.lt
Šalis partnerė
Latvija

2008 m.
balandis

2008 m.
birželis

Alytaus apskritis

2008 m.
gegužė

Pristatėme projekto idėją 5–6 klasių
mokiniams, susirašinėjome su partneriais,
derinome darbų planą. Numatėme projekto
pagrindinį uždavinį – susipažinti su
mokyklos teritorijoje augančiais medžiais.
Kūrėme internetinį dienoraštį.
Fotografavome medžius, juos aprašėme,
susitikome su buvusiomis biologijos ir
istorijos mokytojomis, klausėmės jų
prisiminimų apie medelių sodinimą 1988 m.
Surinktą informaciją susisteminome
pateiktyse, o filmuotą medžiagą
sumontavome.
Susirašinėjome su partneriais, keitėmės
darbai, pildėme bendrą internetinį
dienoraštį.
Projektą užbaigėme mokyklos kieme kartu
su direktoriumi pasodindami ąžuoliuką.
Sukurtą pateiktį apie projektą ir videofilmą
„Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos
medžiai po 20 metų“ pristatėme mokyklos
bendruomenei, vėliau nusiuntėme projekto
partneriams iš Latvijos.
Alytaus apskrities gyventojai apie projektą
buvo informuoti spaudoje.

Projekto dalyviai prie pasodinto ąžuoliuko.
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Kultūra Lietuvoje ir Rumunijoje /
Culture in Lithuania and Romania
Mokinių amžius: 15–18 m.
Trukmė: 6 mėn.
Kalba: anglų k.
Sritis: informacinės technologijos
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Žydrūnas Tautvydas, IT mokytojas
El. paštas Ztautvydas@gmail.com
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla
www.panemune.alytus.lm.lt
Šalis partnerė
Rumunija

Alytaus apskritis

Projekte dalyvaujantys mokiniai su savo mokytoju.
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Veiklos laikas

Projekto veiklos

2008 m. balandis

Mokyklos partnerės kiekviena individualiai rengė projekto planą, apsikeitė informacija,
diskutavo ir susitarė dėl galutinio projekto plano varianto.

2008 m. gegužė

Pagrindinis projekto uždavinys – sukurti internetinę svetainę. Kartu su partneriais
aptarėme jos turinį, struktūrą, dizainą.
MsWord lentelėje išdėstėme svetainės puslapių pavadinimus, patalpinome šabloną
TwinSpace aplinkoje.

2008 m. gegužė

Parinkome mokinius, atsakingus už tam tikras sritis. Jie, vadovaujami IT mokytojo, rinko
tekstinę informaciją svetainei ir patalpino šablone.

2008 m. gegužė

Forume ir elektroniniais laiškais mokiniai diskutavo dėl internetinės svetainės atskirų
sričių informacijos kiekio. Atrinko nuotraukas būsimai svetainei, tarėsi dėl publikavimo
formos.

2008 m. gegužė–
birželis

Projekto partneriai susitarė dėl galutinio internetinės svetainės dizaino, svetainės kūrimo
technologijos (MsFrontPage).

2008 m. gegužė–
birželis

Už savo sritį atsakingi Lietuvos ir Rumunijos mokiniai maketavo puslapius apie savo
šalies kultūrą. Darbinė informacija buvo keliama į TwinSpace.

2008 m. birželis

Mokiniai tekstus vertė į anglų kalbą, mokytojai kartu su mažesne grupele mokinių
koregavo svetainės dizainą.

2008 m. rugsėjis

Pabaigėme kurti internetinę svetainę, aptarėme projekto rezultatus, projektą pristatėme
mokykloje ir spaudoje.

Žalioji Europa: tik paprastas vanduo /
Green Europe: Only Ordinary Water
Mokinių amžius: 6–14 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: anglų k.
Sritys: aplinkosauga, IKT, matematika ir gamtos
mokslai, užsienio k., istorija, vaizduojamieji menai,
muzika
Projekto svetainė: http://jvareikisgreeneurope.
blogspot.com
Projekto koordinatoriai Lietuvoje:
Vilija Kičienė, istorijos mokytoja, el. paštas kivile@
mail.lt
Laima Vidauskienė, anglų k. mokytoja, el. paštas
laimutev@gmail.com
Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla
www.jvareikis.jonava.lm.lt
Šalys partnerės:
Švedija, Lenkija, Jungtinė Karalystė, Slovėnija
Veiklos
laikas

Žali Lietavos upelio krantai.

Projekto veiklos
Suburta mokyklos eTwinning komanda. Rugsėjo 20 d. vykome į pažintinę-tiriamąją ekspediciją prie
Lietavos ir Neries upių santakos (Jonavos r.).

Spalis

Dalyvavome respublikiniame eTwinning savaičių konkurse. Pristatėme filmą „Žalia Lietavos žemė“ .

Lapkritis

Įregistravome eTwinning partnerystę tarp Lietuvos, Švedijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir
Slovėnijos mokyklų. Lapkričio 21 d. visų mokyklų mokiniai dalyvavo tyrime ir su mokytojų bei
tėvelių pagalba suskaičiavo, kiek gėlo vandens suvartojome per vieną dieną.

Gruodis

PowerPoint pristatymuose pateikėme tyrimo rezultatus, apskaičiavome, kiek gėlo vandens
sunaudojame per metus, pateikėme piešiniais iliustruotus pasiūlymus, kaip taupyti vandenį.

Sausis

Kūrėme ir iliustravome skaitmenines pasakas apie vandenį.

Vasaris

Gimtąja kalba dainavome daineles apie vandenį, jas įrašėme. Filmavome.

Balandis

Apsilankėme miesto vandens valymo stotyje. Susipažinome su vandens ciklu gamtoje.

Gegužė

Per pamokas mokiniai atliko bandymus su vandeniu. Bandymus fotografavome, filmavome.
Baigiamajame renginyje apibendrinome projekto veiklą.

Kauno apskritis

Rugsėjis
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Viena šeima–trys kartos /
One Family–Three Generations
Mokinių amžius: 15–16 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: anglų k.
Sritys: užsienio k., istorija, tradicijos, IKT, kultūra
Projekto svetainės: www.gogofrog.com/
anamatamala,
www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/
iesmachadoorg
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Leonora Večkienė
El. paštas vijurkas@takas.lt
Jonavos r. Žeimių vidurinė mokykla
www.zeimiai.jonava.lm.lt
9 b klasė prie ispanų šeimų medžių parodos.

Kauno apskritis

Šalis partnerė
Ispanija
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Veiklos laikas

Projekto veiklos

2007 m. spalis– 2008 m.
birželis

Projekto tikslas – remiantis šeimos kartomis analizuoti įvairių gyvenimo aspektų
kaitą Lietuvoje ir Ispanijoje.

2007 m. spalis– gruodis

Pristatėme mokyklas, mokinius bei šeimas, dalyvaujančias projekte. Mokiniai
piešė savo šeimų medžius, trumpai pristatydami savo šeimos narius. Vyko bendra
šeimų medžių paroda Ispanijoje, vėliau Lietuvoje.

2007 m. gruodis

Kalėdinės tradicijos. Mokiniai piešė atvirukus, pristatė kalėdines tradicijas ir
valgius, rengė kalėdinių sveikinimų bei dainų įrašus ispanų ir lietuvių kalbomis,
keitėsi dovanomis.

2008 m. sausis–balandis

Parengti klausimynai įvairių gyvenimo aspektų analizei. Mokiniai apklausė senelius
ir tėvus, kaip keitėsi apranga, išsilavinimas, valgymo ir laisvalaikio įpročiai
Lietuvoje ir Ispanijoje per paskutiniuosius 70– 80 m. Parengė pristatymus.

2008 m. balandis–birželis

Lietuvių ir ispanų komandos analizavo kartų gyvenimo aspektų abiejose šalyse
panašumus ir skirtumus, parengė pristatymus.

G. Klimto kūrybos interpretacijos /
The Compositions inspired by G. Klimt „Kiss“
Mokinių amžius: 14–16 m.
Trukmė: 3 mėn.		
Kalba: anglų k.
Sritis: dailė
Projekto svetainė:
http://art-project-klimt.blogspot.com
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Jolita Morkūnaitė, dailės mokytoja ekspertė
El. paštas jolita.morkunaite@gmail.com
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė mokykla
http://a.brazausko-vm.lm.lt
Šalys partnerės:
Rumunija, Slovakija, Bulgarija, Italija

Veiklos
laikas

Mokinės Rimantės Kuktaitės kompozicija.

Projekto veiklos

2008 m.
balandis

Pamokose mokiniai analizavo dailininko paveikslų reprodukcijas, įvairiomis tapybos ir piešimo
technikomis tapė originalias kompozicijas. Mokiniai apie savo pomėgius angliškai parašė keletą
sakinių. Buvo sukurtas projekto dienoraštis internete, kuriame patalpinti mokinių darbai.

2008 m.
gegužė

Dar laukia paskutinis šio integruoto projekto etapas – apsikeitimas mokinių darbų parodomis.
Mokytojai mano, kad šio tarptautinio projekto integravimas į dailės pamokas sumažino
mokytojų dalyvavimo projektinėje veikloje išteklius, padidino mokymosi tempą, išplėtė
mokytojo taikomų metodų įvairovę. Plačiau apie projektą galima pasiskaityti internete http://artproject-klimt.blogspot.com.

Kauno apskritis

2008 m.
kovas

Dailės mokytojai iš Lietuvos, Italijos, Slovakijos ir Rumunijos trijų mėnesių trukmės projekto
tema pasirinko G. Klimto kūrinį „Bučinys“. Suformulavo projekto uždavinį: paskatinti mokinius
susipažinti su austrų tapytojo G. Klimto kūryba, analizuojant kūrinį „Bučinys“, sukurti originalią
tapybos kompoziciją. Taip pat siekė palyginti skirtingų šalių mokinių kūrybinius darbus. Dailės
mokytojai susitarė, kad projektą vykdys dailės pamokose, tačiau pasirinko individualius darbo
metodus, mokinių skaičių (nuo 5 iki 65), techniką (nuo akvarelės iki freskos).
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Virtuali paroda / Virtual art exhibition
Mokinių amžius: 6–8 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: anglų k.
Sritis: dailė
Projekto svetainė:
http://etwinningpainting.pbwiki.com/
FrontPage
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Asta Paulauskienė, pradinių klasių mokytoja
metodininkė
El. paštas astamic@remo.lt
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė
mokykla
http://a.brazausko-vm.lm.lt

Pirmokai džiaugiasi turėdami draugų svetur.

Kauno apskritis

Šalys partnerės:
Estija, Lenkija, Olandija
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Veiklos
laikas

Projekto veiklos

Spalis–
lapkritis

Atradę bendraminčių, numatėme bendradarbiavimo gaires, aptarėme temas,
kurios būtų artimos visų šalių vaikams. Sukūrėme internetinį puslapį, kuriame
talpinome mūsų darbus.

Gruodis–
sausis

Keturių šalių mokiniai vaizdais reiškė savo mintis ir jausmus apie juos supantį
pasaulį. Numatytas temas bandėme atskleisti įvairiomis piešimo technikomis,
metodais, priemonėmis, kompiuterinėmis piešimo programomis.

Vasaris–
kovas

Kokį gyvūną norėčiau turėti? Kokį gyvūną norėčiau pamatyti, paliesti, sutikti?
Mokytojai padėjo mokiniams atsakyti į šiuos klausimus, parinkdami praktinės
veiklos užduotis.

Balandis–
kovas

Apibendrinome projekto veiklą. Su draugais aptarėme savo svajones.

Aš skaičiuoju / One, two buckle my shoe
Mokinių amžius: 3–7 m.
Trukmė: 1 m. m.
Kalba: anglų k.
Sritis: matematinių įgūdžių ugdymas
Projekto svetainė: http://twinmath.
wikispaces.com/Enumateration
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Jūratė Stakeliūnienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“
El. paštas giliuk@giliukas.kaunas.lm.lt
www.giliukas.kaunas.lm.lt
Šalys partnerės:
Malta, Lenkija, Didžioji Britanija, Islandija,
Ispanija, Airija, Rumunija

Skaičiavimo įgūdžiams įtvirtinti – žaidimas ir natūralios gamtinės priemonės.

Projekto veiklos

Projekto veikla buvo
suskirstyta mėnesiais,
iš anksto numatytos
8 temos: skaičiai, jų
lyginimas, sudėtis,
dydžiai, erdvės
suvokimas, formos,
palyginimai, klasifikacija.

Kartą per mėnesį kiekvienas projekto partneris parengdavo
organizuojamas ugdomąsias veiklas temai įtvirtinti ir vaizdžiai,
naudodamas IKT, pristatydavo kitiems projekto dalyviams. Dalyvio
pateikta medžiaga buvo talpinama projekto svetainėje, kurioje projekto
veiklą galėjo matyti mokytojai, mokiniai ir tėvai. Buvo įdomu stebėti, kaip
tas pačias temas pateikia skirtingų Europos šalių pedagogai, kokias jie
naudoja priemones, kaip aktyviai dalyvauja vaikai.
Taip pat buvo sukurti kompiuteriniai žaidimai vaikams, kurie patalpinti
internetiniame puslapyje.
Įgyvendinant projektą buvo ugdomi ne tik vaikų matematiniai, pažintiniai,
bet ir pirmieji IKT įgūdžiai. Į projektą sėkmingai pavyko įtraukti tėvus:
internetinė svetainė sudarė puikias galimybes sekti projekto veiklą,
teikti savo pasiūlymus, komentarus, naudotis pedagogų sukurtais
mokomaisiais žaidimais.

Kauno apskritis

Veiklos laikas
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Europos tautų pasakos /
European Wonderland of Tales
Mokinių amžius: 14–16 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: anglų k.
Sritys: gimtoji k. ir literatūra, istorija, tradicijos
Projekto svetainė:
www.gim2so.neostrada.pl/dzieci04_mama/
index.html
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Regina Lesevičienė, geografijos vyresnioji
mokytoja
El. paštas regina.leseviciene@gmail.com
Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla
www.vilijampole.kaunas.lm.lt
Šalys partnerės:
Prancūzija, Lenkija, Italija

Kauno apskritis

Veiklos laikas
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2006 m. rugsėjis–
spalis
Lapkritis–gruodis
2007 m. sausis–
gegužė
2007 m. rugsėjis–
gruodis

Projekto veiklos
Kiekviena projekte dalyvaujanti mokykla pasirinko po 5 savo šalies pasakas. Mokiniai,
padedami mokytojų, išvertė į anglų kalbą pasakas „Dangus griūva“, „Vilko bajorystė“,
„Maišas gudrybių“, „Ar jau galima valgyti“, „Žmogus, lapė ir vilkas“.
Išverstas pasakos siuntėme mokykloms partnerėms. Bendravome elektroniniu paštu bei
eTwinning svetainėje. Italų, prancūzų bei lenkų pasakas, išverstas į anglų kalbą, vertėme į
lietuvių kalbą, o mūsų partneriai kitų šalių pasakas vertė į savo gimtąją kalbą.
Tikrinome ir taisėme klaidas, piešėme pasakoms iliustracijas. Medžiagą apie nuveiktus
darbus talpinome savo eTwinning darbastalyje. Knyga „The Tales of Europe“ buvo
sumaketuota ir išleista Italijoje.
Nusprendėme sukurti tinklalapį ir patalpinti projekto medžiagą. Savo pasakas įgarsinome,
todėl šiame tinklalapyje jas buvo galima ne tik perskaityti įvairiomis kalbomis, bet ir
pasiklausyti.

Mokykla ir gyvenimas Lietuvoje ir Berlyno žemėje /
Schule und Wohnen in Litauen und Berlin
Mokinių amžius: 16–17 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: vokiečių k.
Sritys: užsienio k., istorija, geografija, menai
Projekto svetainė: www.gbergner.de/gallery
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Danutė Šegždienė, vokiečių k. mokytoja
El. paštas mokdana@gmail.com
Kėdainių šviesioji gimnazija
Šalis partnerė
Vokietija

Veiklos
laikas

Projekto veiklos

Mokiniai ir mokytojai rašė laiškus apie save, pridėjo nuotraukas. Pirmoji diskusijų tema –
„Kaip mes praleidžiame pertraukas mokykloje“.

Spalis

Pradėjome naują diskusiją tema „Mokyklinė uniforma“. Parengėme pranešimus temomis
„Migrantai“, „Mūsų mokykla“. Interviu apie projektą ėmė Kėdainių miesto laikraščio
korespondentė. Korespondentės parengtą straipsnį mokiniai išvertė į vokiečių kalbą ir paštu
išsiuntė į Berlyną.

Lapkritis–
gruodis

Vykdėme projektą „Susitikimas apie kurį svajojame“. Parengėme planą: kvietimų rašymas,
meniu vakarėliui parengimas, muzikos ir žaidimų parinkimas. Mokinių sveikinimai buvo
filmuojami ir kartu su dovanėlėmis išsiųsti partneriams.

Sausis

Naudojant Flashmeeting programą, Berlyno mokykloje atvirų durų dienos proga surengta
vaizdo konferencija.

Balandis–
gegužė

Rašėme velykinius sveikinimus. Projekto dalyviai susitiko Berlyne.

Kauno apskritis

Rugsėjis
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Kaziuko Mugė / Marche du Noel
Mokinių amžius: 5–11m.
Trukmė: 2 m. m.		
Kalbos: lietuvių, prancūzų k.
Sritis: dailė-darbeliai
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Regina Jasinskienė
El. paštas rasaja.mai@gmail.com
Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“
www.zilvitis.baitida.lt
Šalis partnerė
Belgija

Kauno apskritis

Veiklos
laikas
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Šauniausi pirkiniai.

Projekto veiklos

Rugsėjis

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir vaikai parašė
partneriams laišką apie darželį ir kartu su CD išsiuntė į Briuselį.
Projekto partneriai internetu atsiuntė pažintinį laišką ir nuotraukas iš
mokyklos gyvenimo.

Spalis

Darželio auklėtojos fojė parengė stendą, kuriame pateikta medžiaga apie tai,
kas yra eTwinning.
Briuselio mokyklos mokytojai parengė nuotraukų stendą apie partnerius
Lietuvoje, pateikė trumpą projekto aprašymą mokyklos bendruomenei.

Lapkritis

Darželinukai gamino kalėdinius darbelius, kuriuos išsiuntė į mugę Ecole
Europene Woluwe II .
Projekto partneriai ruošė savo darbelius ir įrengė prekybos kioską.

Kaziuko Mugė / Marche du Noel

Veiklos
laikas

Projekto veiklos

Lapkritis

Mokytojos iniciatyva mugės metu gauti pinigai buvo skirti paremti neįgaliems
vaikams.

Gruodis

„Žilvičio“ darželinukai kartu su auklėtojais parašė šventinį laišką, vaikų daryti
kalėdiniai atvirukai išsiųsti draugams į Briuselį.
Iš Briuselio atsiųsta piešinių paroda „Žiemos paslaptis“.

Vasaris

Ecole Europene Woluwe II lietuvių mokiniai ruošė savo darbelius Lietuvai.
Lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė gamino darbelius Kaziuko mugei,
ruošė šventinę programėlę.

Kovas

„Žilvičio“ bendruomenė Kaziuko mugės akimirkų nuotraukas išsiuntė
partneriams. Už surinktas lėšas vaikams nupirktos mokymo priemonės.

Mokytojos Egidijos Kisieliūtės-Urbonavičienės
vaikai džiaugėsi į mugę atsiųstais darbais. Belgija.

Kaziuko mugėje prekiavome ir partnerių darbeliais. Auklėtoja Lina Macienė, Kėdainiai.

Kauno apskritis
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Mano nuostabi diena / My beautiful day
Mokinių amžius: 8–9 m.
Trukmė: 1 mėn.		
Kalba: anglų k.		
Sritis: specialiųjų poreikių mokiniai
Projekto svetainė: www.kristina-friends.blogspot.
com
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Kristina Kuzminskienė, vyresnioji pradinių klasių
mokytoja
El. paštas sombrerino2000@yahoo.com
Prienų specialioji mokykla
Šalis partnerė
Lenkija

Kauno apskritis

Pirmasis tarptautinis Projektas „My beautiful day“ buvo iššūkis
ir negalių turintiems mokiniams, ir jų mokytojoms.
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Veiklos laikas

Projekto veiklos

1 sav.

Projekte dalyvavo 2–3 klasių negalią turintys mokiniai. Projekto pristatymo dieną
mokykloje buvo surengta šventė, mokiniai ir mokytojai buvo prisisegę gėlytes su užrašu
„Šiandien nuostabi diena“. Buvo pristatoma projekto idėja, aptarta projekto eiga, surengtas
koncertas. Projekto tikslas – mokinius su negalia supažindinti su kitų šalių gyvenimu, padėti
jiems pasijusti visaverčiais bendruomenės nariais. Vėliau kūrėme internetinį dienoraštį,
susipažinome su kaimyninės šalies atributika, geografine padėtimi. Mokiniai piešė savo
portretus.

2 sav.

Kūrėme prisistatymą. Surinktą medžiagą apie save ir savo mokyklą talpinome
internetiniame dienoraštyje. Mokiniams tai buvo naujos, neišbandytos sritys, todėl veikla
juos domino ir džiugino.

3 sav.

Kūrėme filmus (iki 20 min. ) apie savo dieną mokykloje, talpinome internetiniame
dienoraštyje. Vėliau žiūrėjome savo sukurtą ir partnerių atsiųstą filmukus. Daugelis mokinių
pirmą kartą save matė ekrane, analizavo savo elgesį, pastebėjo trūkumus ir privalumus.

4 sav.

Nustatėme mokyklų panašumus ir skirtumus bei juos apibendrinome. Parengtas skaidres
patalpinome mūsų TwinSpace. Projekto aptarimas vyko salėje, buvo rodomas filmas,
mokiniai dalijosi patirtais įspūdžiais.

Kultūra dėžutėje / Culture in a box
Mokinių amžius: 14–16 m.
Trukmė: 2 m. m. 		
Kalba: anglų k.		
Sritys: geografija, gimtoji k. ir literatūra, IKT,
užsienio k.
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Mokytoja Audra Kaklienė
El. paštas ak641021@yahoo.com
Palangos „Baltijos“ vidurinė mokykla
Šalis partnerė
Italija

Senoviniai įrankiai Balčiaus muziejuje.

Projekto tikslas – pristatyti eTwinning partneriams savo mokyklą, regioną, šalį, tradicijas ir kultūrą,
pasidomėti projekto partnerių šalies kultūrinėmis realijomis. Projekte dalyvauja 8 kl. moksleiviai.
Veiklą pradėjome nuo prisistatymo. Kiekvienas moksleivis aprašė save pagal sudarytą anketą ir pridėjo
nuotrauką.
Visą projekto veiklą padalinome į „dėžutes“: „Mano mokykla“, „Palanga – pajūrio kurortas“, „Audra Baltijos
jūroje“, „Mūsų mėgstamiausi valgiai“, „Tipiški lietuviški produktai“, „Palangos botanikos parkas ir gintaro
muziejus“ ir kt. Kiekviena vaikų grupė pildė savo „dėžutę“. „Dėžutes“ talpinome Mano Twinspace ir nuolat
stebėjome, kokių naujienų ten įdeda mūsų partneriai.

Klaipėdos apskritis

Projekto veiklos
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Mūsų miestas – mūsų atspindys
Mokinių amžius: 12–13 m.
Trukmė: 2 m. m.		
Kalba: anglų k.
Sritys: miesto kultūra, tradicijos, įžymūs žmonės
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Lina Janušonienė, vokiečių k. mokytoja
El. paštas linajanusoniene@gmail.com
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
http://vite.ku.lt
Šalys partnerės:
Portugalija, Belgija

Klaipėdos apskritis

Mokinių projektiniai darbai – laikrodžiai.
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Veiklos laikas

Projekto veiklos

2008 m. sausis

Šalių partnerių paieška, temų aptarimas ir diskusijos.
Projekto pristatymas mokyklos bendruomenei. Projekto veiklos aptarimas,
dalyvių pasiskirstymas darbais.

2008 m. vasaris– kovas

Išvykos į Klaipėdos miesto muziejus (Laikrodžių, Pilies, Mažosios Lietuvos
istorijos, Kalvystės, Jūrų), žymių senamiesčio vietų lankymas (mokiniai renka
informaciją, sistemina ją ir apipavidalina). Rezultatas: surengtas pristatymas
„Klaipėdos krašto istorija, kultūra, tradicijos“, fotografijos darbų paroda
„Klaipėda seniau ir dabar“.

2008 m. balandis

Skaidrių ruošimas. Virtualus bendravimas su partneriais.

2008 m. gegužė

„Klaipėda senelių ir tėvų akimis“ (mokiniai rinko informaciją, atliko apklausas).
Bendradarbiavimas su bibliotekomis, vaikų ir jaunimo klubais.

2008 m. birželis

Surinktos medžiagos paroda-pristatymas.

Šalies kultūra, gyvenimo stilius ir laisvalaikis /
Culture, lifestyle and free time
Mokinių amžius: 12–13 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: anglų k.		
Sritis: anglų k.
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Jūratė Poderienė, vyresnioji mokytoja
poderiai@gmail.com
Šakių „Aukuro“ pagrindinė mokykla
www.aukuras.eu
Šalis partnerė
Lenkija
Projekto grupės dalyvės aptarinėja komiksus.

Projekto veiklos

Spalis–lapkritis–
gruodis

Mokiniai renka informaciją apie įvairius fenomenus: gamtos, architektūrinių
paminklų, žmonių ir kt. Tikslas – papasakoti apie savo šalies fenomeną
(didžiausią ežerą, ilgiausią upę, seniausius paminklus, aukščiausią žmogų
ir kt.).

Sausis–vasaris–kovas

Mokyklos komandos nupiešė animacinius paveikslėlius ir išsiuntė juos
projekto partneriams, kad jie parašytų šiems paveikslėliams tekstą.

Kovas–balandis

Idėja – mokiniai pasirenka savo mėgstamiausią kompiuterinį žaidimą, filmą,
muziką/dainą, sportą, maistą ir t. t. Jie aprašo savo pasirinktus dalykus
(būtina pridėti daug nuotraukų). Taip išmokstama rinkti informaciją, dirbti
savarankiškai.

Marijampolės apskritis

Veiklos laikas
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Pasakos nežino ribų /
Märchen grenzenlos erzählen
Mokinių amžius: 16–17 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: vokiečių k.		
Sritis: literatūra
Projekto svetainė: http://daf.eduprojects.net/
maerchen
Projekto koordinatoriai Lietuvoje:
Regina Bartkuvienė, vokiečių k. mokytoja
metodininkė
El. paštas regina_bartkuviene@yahoo.com
Bronė Rudvalienė, vokiečių k. mokytoja
metodininkė
El. paštas brone4@info.lt
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
www.gimnazija.kazluruda.lm.lt

Projekto dalyviai su savo pagamintais talismanais.

Marijampolės apskritis

Šalis partnerė
Italija
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Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. spalis

24 šalių Europos mokyklos redagavo jaunimo žurnalą, inicijuotą Milano Gėtės
instituto. Mokiniai pateikė daug įdomios informacijos apie dalyvaujančią klasę,
savo mokyklą, miestą. Išsirinkę įspūdingiausią savo krašto pasaką, sukūrė jos
personažą ir savo bei sukurtojo personažo nuotraukas patalpino internetiniame
žurnale.
Mokytojai aprašė vokiečių kalbos kaip mokomojo dalyko vietą savo šalies švietimo
sistemoje ir mokykloje, kompiuterio ir interneto vaidmenį savo pamokose.

2007 m. lapkritis

Projekto dalyviai vertė savo šalių pasakas į vokiečių kalbą, iliustravo ir skelbė jas
internetiniame žurnale gimtąja ir užsienio kalbomis.

2007 m. gruodis

Visos mokyklos kūrė modernią pasakos versiją ir įvairiai ją pristatė.

2008 m. sausis–
gegužė

Nuolat vyko bendravimas virtualioje erdvėje. Dalyvaujančios šalys viešai vertino
viena kitos darbą: rašė atvirus komentarus prie publikuojamų straipsnių, dalino
kokybės „žvaigždutes“, kūrė interaktyvias užduotis, rengė viktorinos klausimus
apie savo šalies pasaką, miestą, darbo grupę.

Jaunimo laisvalaikio užsiėmimai /
Jugendfreizeitbeschäftigungen
Mokinių amžius: 15–16 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: vokiečių k.		
Sritis: užsienio k.
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Regina Bartkuvienė, vokiečių k. mokytoja
metodininkė
El. paštas regina_bartkuviene@yahoo.com
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
www.gimnazija.kazluruda.lm.lt
Šalis partnerė
Slovakija

1 d klasės mokiniai ir mokytoja.

Projekto veiklos aprašymas

1– 4 sav., 1mėn.

Projekto nariai prisistatė fotoreportažu ir žodiniu aprašymu. Individualiai susipažino su
partnerių pateikta medžiaga.

6–8 sav., 2 mėn.

Mano mėgstamiausias užsiėmimas.

9–11 sav., 3
mėn.

Kalėdinis sveikinimas partneriams. Aptarę mokykloje, sveikinimus mokiniai poromis rengė
namie.

13–19 sav.,
4–5mėn.

Susirašinėjimas bendrajame forume siekiant įveikti bendravimo barjerus ir nepasitikėjimą
savo jėgomis.

20–22 sav., 6
mėn.

Velykinis pasveikinimas. Į prezentaciją mokiniai kėlė nuotraukas iš interneto.

23–27 sav., 7
mėn.

Dalyviai kūrė savianalizės tekstus, juos iliustravo savo nuotraukomis. Kaip savitos
asmenybės prisistatė atvirai, savikritiškai arba su humoru.

28–29 sav., 8
mėn.

Mano mėgstamiausias kampelis – fotoreportažas su komentarais.

Marijampolės apskritis

Veiklos laikas
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Europos kalendorius / Europakalender
Mokinių amžius: 15–16 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: vokiečių k. 		
Sritys: vokiečių, lietuvių k., istorija, IT
Projekto svetainė: http://twinspace.etwinning.net/
launcher.cfm?lang=en&cid=20130
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Daiva Šalkevičienė, vokiečių k. mokytoja
metodininkė
El. paštas salkda@takas.lt
Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla „Elma“
www.mokyklaelma.lt

Marijampolės apskritis

Šalys partnerės:
Slovakija, Lenkija, Estija, Bulgarija, Ispanija,
Suomija ir kt.

66

Aktyviausios projekto dalyvės Eva ir Krinstina.

Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

1– 4 sav., 1mėn.

Projekto nariai prisistatė fotoreportažu ir žodiniu aprašymu. Individualiai susipažino su
partnerių pateikta medžiaga.

6–8 sav., 2 mėn.

Mano mėgstamiausias užsiėmimas.

9–11 sav., 3
mėn.

Kalėdinis sveikinimas partneriams. Aptarus mokykloje, sveikinimus mokiniai poromis rengė
namie.

13–19 sav.,
4–5mėn.

Susirašinėjimas bendrajame forume siekiant įveikti bendravimo barjerus ir nepasitikėjimą
savo jėgomis.

20–22 sav., 6
mėn.

Velykinis pasveikinimas. Į prezentaciją mokiniai kėlė nuotraukas iš interneto.

23–27 sav., 7
mėn.

Dalyviai kūrė savianalizės tekstus, juos iliustravo savo nuotraukomis. Kaip savitos
asmenybės prisistatė atvirai, savikritiškai arba su humoru.

28–29 sav., 8
mėn.

Mano mėgstamiausias kampelis – fotoreportažas su komentarais.

Mano augintinis / Mein Haustier
Mokinių amžius: 11–13 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: vokiečių k.
Sritys: vokiečių k., biologija, IT
Projekto svetainė:
http://twinspace.etwinning.net/launcher.
cfm?lang=en&cid=19997
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Daiva Šalkevičienė, vokiečių k. mokytoja
metodininkė
El. paštas salkda@takas.lt
Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla „Elma“
www.mokyklaelma.lt
Projekto dalyvė Agnė su savo augintiniu Hartu.

Šalys partnerės:
Lenkija, Slovakija
Projekto veiklos aprašymas

Spalis– lapkritis

Vokiečių kalbos pamokose nagrinėjome temą „Mano augintinis“. Kilo mintis pasidomėti,
kokius gyvūnus laiko kitų šalių bendraamžiai. Temą paskelbėme eTwinning forume. Jau po
kelių dienų atsiliepė Lenkijos mokytoja. Su ja aptarėme bendrą veiklą, sudarėme trumpą
projekto planą ir supažindinome su juo mokinius. Pirmajame etape mokiniai parengė
prisistatymus, atsiuntė savo miesto ir mokyklos nuotraukų. Netrukus gavome laišką iš
Slovakijos – mokytojai ir mokiniai pageidavo įsijungti į mūsų projektą.

Gruodis– sausis

Mokiniai fotografavosi su savo augintiniais, vokiečių kalba ruošė trumpus jų aprašymus.
Sukauptą medžiagą patalpinome TwinSpace. Prie projekto dalyvių komandos prisijungė dar
viena Lenkijos mokykla.

Vasaris– kovas

Per vokiečių kalbos pamokas į lietuvių kalbą vertėme projekto partnerių atsiųstus rašinius,
aptarinėjome jų ir savo darbus, lyginome ir analizavome, kokie augintiniai populiariausi
Lenkijoje, Slovakijoje ir Lietuvoje.

Balandis–
gegužė

Mokykloje atlikome apklausą ir išsiaiškinome, kokie yra populiariausi lietuviški kačių ir šunų
vardai. Juos lyginome su Slovakijos ir Lenkijos gyvūnų vardais. Namuose mokiniai rašė
rašinius apie tai, kokios priežiūros reikalauja jų augintiniai.

Birželis

Mokyklos bendruomenei projektą pristatėme per mokslo metų pabaigos šventę.

Marijampolės apskritis

Veiklos laikas
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Paauglių gyvenimo būdas Europos valstybėse /
The Lifestyles of European Teenagers
Mokinių amžius: 13– 6m.
Trukmė: 2 m. m.		
Kalba: anglų k.		
Sritys: anglų k., biologija, IT
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Regina Mikalauskienė, anglų k. mokytoja
El. paštas regmik@gmail.com
Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla
www.zemkalvarija.lt
Šalys partnerės:
Vokietija, Suomija

Marijampolės apskritis

Lietuvių grupėje aptariame tolesnę projekto veiklą.
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Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. rugsėjis–
gruodis

Mokytojo vadovaujami mokiniai rinko medžiagą, darė nuotraukas, ruošė skaidres apie
savo miestelį, mokyklą, dienos rėžimą, laisvalaikį ir siuntė savo partneriams.

2008 m. sausis–
vasaris

Aptarėme vokiečių bei suomių ruoštas skaidres, lyginome, svarstėme, diskutavome,
kokioje šalyje geriausiai gyventi ir mokytis. Pildėme anketas apie paauglių tarpusavio
santykius, santykius su artimaisiais, paauglių norus, svajones, galimybes, rūpesčius ir
baimes dėl ateities. Mokiniai apklausė tėvų bei senelių bendraamžius, ką jie galvoja apie
dabartinius paauglius.

2008 m. kovas

4 mokiniai bei 2 mokytojai vyko į Suomiją. Trumpai pristatė savo švietimo sistemą,
aptarė draugų iš Suomijos bei Vokietijos anketų rezultatus, palygino ir nustatė atsakymų
panašumus bei skirtumus, aptarė tolesnę projekto veiklą.

2008 m. balandis–
gegužė

Užsiregistravome eTwinning portale, pristatėme projekto veiklą, pateikėme anketų
santrauką. Ruošėme trečiąją užduotį apie paauglių valgymo įpročius, požiūrį į sveiką
mitybą ir žalingus įpročius.

Per pažinimą įprasminkime savo gyvenimą Europoje /
Through recognition to give a sence to our life in Europe
Mokinių amžius: 7–18 m. (mokiniai, turintys
klausos negalę)
Trukmė: 2 m. m.
Kalbos: anglų , lietuvių ir kitų Europos šalių gestų
k.
Sritys: Europos gestų k., anglų k., IT, geografija,
pasaulio pažinimas
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Dainius Žverelė, surdopedagogas metodininkas
El. paštas: orderis@gmail.com, kurciuju@
kurciujumokykla.w3.lt
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė
mokykla
www.kurciujumokykla.w3.lt
Šalys partnerės:
Turkija, Bulgarija

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos
mokiniai nori bendrauti ir bendradarbiauti su Europos šalių
mokiniais.

Projekto veiklos aprašymas

2008 m. rugsėjis–2009 m.
birželis

Mokytojai tarpusavyje susitarė dėl projekto detalių. Projekto dalyviai susipažino su
kasdieniu mokyklos gyvenimu ir darbais, tradicinėmis šventėmis.
Naudodamiesi MSN Messenger, Skype žinučių perdavimo sistema bei internetinėmis
kameromis mokiniai aptarė mokyklos draugystės „tilto tiesimą“ (gestų k., anglų
k. raštu). Bendradarbiaudami mokytojai ir mokiniai sukūrė ir pristatė užduotis
„Auksinės rankytės“. Nuolat vyko informacijos kaupimas ir rūšiavimas. Darbą
prižiūrintys mokytojai keitėsi informacija apie veiklą, dalijosi patirtimi ir patarimais.

2009 m. rugsėjis –2010 m.
birželis

Mokiniai kurs tekstus ir rinks nuotraukas apie kasdienį mokyklos gyvenimą,
pristatys mokyklos tradicines šventes ir popamokinę veiklą.
Naudodamiesi MSN Messenger, Skype žinučių perdavimo sistema bei
internetinėmis kameromis aptarsime Europos šalių gestų kalbų panašumus ir
skirtumus. Bendradarbiaujant mokytojams ir mokiniams bus sukurtos užduotys:
„Matematikos šalyje“ (pradinių klasių mokinių veikla), „Piešiu savo šalį“ (pradinių
klasių mokinių veikla).

Panevėžio apskritis

Veiklos laikas
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Aš gyvenu čia / J’ habite ici/I live here
Mokinių amžius: 15–16 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalbos: anglų k.		
Sritys: anglų k., IKT, dorinis ugdymas, geografija
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Natalija Kriaučiūnienė, matematikos mokytoja
metodininkė,
IT mokytoja
El. paštas n.kriauciuniene@gmail.com
Panevėžio r. Berčiūnų pagrindinė mokykla
www.panrs.lt/berciunai

Panevėžio apskritis

Šalis partnerė
Prancūzija
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Projekto dalyviai – Lietuvos ir Prancūzijos moksleiviai.

Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. rugpjūtis

Besinaudojant partnerių paieškos įrankiais, surasta mokykla partnerė, su kuria
susitarta, kada projektas bus vykdomas, kokie jo tikslai, kokios priemonės bus
naudojamos, kaip projekte dalyvaus mokiniai? eTwinning portale užregistruota
partnerystė.

2007 m. rugsėjis– lapkritis

Mokiniams pristatyta eTwinning programa. Per anglų kalbos ir IT pamokas paruošėme
pirmą bendrą pristatymą „Mano klasė“. Vėliau pristatėme savo mokyklą. Mokiniai dirbo
grupėmis – vieni vertė tekstus, kiti skaitmeniniu fotoaparatu fiksavo mokyklos vaizdus,
treti ruošė pristatymą.

2007 m. gruodis– 2008 m.
sausis

Mokiniai dirbo grupėmis. I-oji grupė vertė tekstus ir pristatė savo miestelį, jo istoriją,
žymius žmones, sportą, muziejus, II-oji ieškojo internete medžiagos apie Panevėžio
r., o III-oji užfiksavo mokyklos kalėdinių renginių akimirkas. Mokiniai individualiai
paruošė po 1, 2 pateiktis. Atsiskleidė mokinių kūrybingumas, vaizduotė. Susipažinome
su Prancūzijos švietimo sistema, lyginome ją su Lietuvos, ieškojome skirtumų ir
panašumų.

2008 m. vasaris– gegužė

Partnerius supažindinome su Lietuvos istorija, geografija, pristatėme nacionalinį medį,
paukštį, gėlę, taip pat foto albumą „Neregėta Lietuva“. Mokiniai ieškodami informacijos,
versdami tekstus dirbo grupėmis, o pateiktis ruošė individualiai, bandė darbus įkelti į
TwinSpace aplinką.

2008 m. birželis

Mokiniai išsakė savo nuomonę apie projekto stiprybes ir silpnybes, paruošė stendąpristatymą mokyklos bendruomenei. Vykdydami šį projektą mokiniai suvokė Lietuvos ir
Prancūzijos kultūrų panašumus ir skirtumus, įgijo naujų draugų, tobulino anglų kalbos,
IKT įgūdžius. Mokinių surinkta ir iš partnerių gauta medžiaga bus panaudota kaip
vaizdinė priemonė įvairių dalykų pamokose.

Europos Sąjungos šalių receptų knyga /
My European Union Cookbook
Mokinių amžius: 5– 21 m.
Trukmė: 3 mėn.
Kalba: anglų k.
Sritys: užsienio k., geografija, istorija, tradicijos, IT,
žiniasklaida, gimtoji k. ir literatūra
Projekto svetainė: http://my.twinspace.etwinning.
net/eucookbook?l=en
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Vilma Krasauskaitė, IT mokytoja metodininkė
El. paštas tubeliog@yahoo.com
Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija
www.tubelis.rokiskyje.lt
Šalys partnerės:
15 Europos šalių

Projekto dalyviai Lietuvoje.

Projekto veiklos aprašymas

2007 m.
spalis

Ieškojome partnerių, aptarėme projekto organizacinę veiklą. Spalio pabaigoje sulaukėme
projekto patvirtinimo ir pradėjome darbą su mokiniais.

2007 m.
lapkritis

Mokiniai ieškojo, kaupė informaciją, o vėliau sprendė, kuriuos tradicinius patiekalus būtų galima
pateikti receptų knygoje. Lietuvai, kaip ir kiekvienai šaliai, knygoje buvo skirti 3 psl., kuriuose
mokiniai turėjo pateikti šiek tiek informacijos apie šalį, tris receptus (sriubos, šilto pietų
patiekalo ir deserto) ir informacijos apie save.

2007 m.
gruodis

Mokiniai vertė pasirinktą medžiagą į anglų kalbą, ieškojo iliustracijų, fotografavo patiekalus,
kompiuteriu rinko ir maketavo tekstus.
Mokytojai tikrino ir koregavo mokinių atliktą darbą, o galutinį darbo rezultatą, kaip ir visi kiti
projekto dalyviai, išsiuntė projekto organizatorei į Austriją. Projekto organizatorė sujungė
atskirus tekstus ir parengė galutinį Europos Sąjungos šalių receptų knygos variantą.

Panevėžio apskritis

Veiklos
laikas
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Džiaugsmingų giesmių giedojimas Europoje /
Carolling in Europe
Mokinių amžius: 10–18 m.
Trukmė: 3 mėn.		
Kalba: anglų k.		
Sritys: geografija, gimtoji k. ir literatūra, istorija
/ tradicijos, užsienio k., vaizduojamieji menai,
teatras, muzika, šokiai
Projekto svetainė: http://carollingineurope.
wordpress.com
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Gražina Likpetrienė, dailės mokytoja metodininkė
El. paštas likpetris@takas.lt
Radviliškio dailės mokykla
www.dailes.radviliskis.lm.lt
Šalys partnerės:
Lenkija, Airija, Jungtinė Karalystė, Italija, Rumunija
Austrija, Islandija, Slovėnija, Ispanija

Šiaulių apskritis

Veiklos
laikas
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Lietuvių mokinių sukurti sveikinimai projekto internetinėje
svetainėje.

Projekto veiklos aprašymas

1 mėn.

Su partneriais nutarėme keistis informacija apie kalėdines tradicijas. Kartu su mokiniais
rinkome medžiagą apie kalėdines giesmes, šventinius receptus ir kt.

2 mėn.

Vertėme giesmių, sveikinimų tekstus į anglų kalbą ir talpinome internetinėje svetainėje.
Mokiniai piešė, kūrė kalėdinius sveikinimų atvirukus.

3 mėn.

Laiškais užmezgėme glaudesnius ryšius su mokyklomis partnerėmis. Mokytojai aptarė
rezultatus vaizdo konferencijoje, planavo ateities projektus.

Darni harmonija / Close Harmohy
Mokinių amžius: 17 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: anglų k.		
Sritys: anglų k., istorija, geografija, IKT
Projekto svetainė:
www.quia.com/pages/etwinning.html
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Rita Švedienė, anglų k. mokytoja
El. paštas rita.sv@splius.lt
Šiaulių Romuvos gimnazija
www.romuvosgimn.lt
Šalis partnerė
Belgija

Projekto dalyviai – Romuvos gimnazistai.

Projekto veiklos aprašymas

2007m. rugsėjis–
spalis

Suplanavome bendrą veiklą ir prisistatėme partneriams. Kūrėme svetainę, projekto
veiklą pristatėme mokyklos bendruomenei.

2007 m. lapkritis–
gruodis

Projekto partnerių kelionių įspūdžiai pristatyme „My School Trip“: susipažinome su
bendraamžių gyvenimo būdu bei informacijos apie save pateikimu. Gaminome kalėdinius
atvirukus ir siuntėme partneriams.

2008 m. sausis–
vasaris

Kūrėme klausimyną apie Lietuvą „Quiz on Lithuania“ ir pateikėme partneriams.
Atlikome testą apie Belgiją: ieškojome informacijos internete, tikslinome ir
apibendrinome atsakymus su partneriais. Diskusijos forma pateikėme informaciją
mokyklos bendruomenei.

2008 m. kovas–
balandis

Kūrėme rašinius ir filmą apie savo mokyklą, medžiagą pristatėme projekto tinklalapyje
http://www.quia.com/pages/etwinning.html. Susipažinome su mokykla partnere.

2008 m. gegužė–
birželis

Išsamesnės informacijos apie šalį partnerę paieška: rengėme klausimus „Ką aš
dar norėčiau sužinoti apie Belgiją“, juos grupavome pagal temas, dirbome grupėse,
ruošėme pristatymus ir siuntėme partneriams. Apsikeitėme darbais su projekto
partneriais. Pristatėme projektinę veiklą gimnazijoje: projekto medžiagą eksponavome
informaciniame stende, gimnazijos tinklalapyje, informaciniame leidinyje tėvams,
tradiciniame kasmetiniame gimnazijos renginyje „Projektų mugė“. Kalbėjome apie
projekto tęsimą kitais mokslo metais.

Šiaulių apskritis

Veiklos laikas
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eTwinning pasaka / eTwinning Tale
Mokinių amžius: 9–13m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalbos: anglų k.		
Sritis: pasakų kūrimas ir iliustravimas
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Dalia Kaziūnienė, anglų k. mokytoja
El. paštas hindd39@yahoo.co.uk
Akmenės r. savivaldybės Akmenės gimnazija
www.akmenesgimnazija.lt
Šalis partnerė
Italija

Šiaulių apskritis

Pasakos iliustracija, nupiešta italų mokinių.
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Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. rugsėjis–
spalis

Su projekto partneriais susitarėme kurti trumpas pasakas anglų kalba ir jas iliustruoti.
Kadangi Italijos projekto dalyviai jaunesnio amžiaus, nusprendėme, kad vyresnieji rašys
pasakas, o jaunesnieji jas iliustruos.

2007 m. lapkritis–
gruodis

Atrinkome Lietuvos mokinius, norinčius dalyvauti projekte. Pasirinkome pasakų temas.
Vaikai kūrė pasakas ir siuntė Italijos mokiniams.

2008 m. sausis–
vasaris

Italijos vaikai iliustravo sukurtas Lietuvos mokinių pasakas. Mokytojai tarpusavyje
diskutavo ir koregavo mokinių darbus.
Italų mokiniai atsiuntė iliustruotas pasakas ir savo klasės nuotrauką.

2008 m. kovas–
gegužė

Apibendrintą informaciją, iliustracijas ir klasių nuotraukas sukėlėme į vieną pateiktį
„eTwinning Tale“.
Dalijomės įdomia patirtimi, tarėmės dėl tolesnių projektų.

Europos draugai / European friends
Mokinių amžius: 8–10 m.
Trukmė: 1 m. m.
Kalbos: anglų k.
Sritys: užsienio k., IKT
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Asta Joniškienė, pradinių klasių mokytoja
El. paštas a.joniskiene@gmail.com
Šiaulių Zoknių pagrindinė mokykla
www.zokniu-mokykla.com
Šalis partnerė
Italija
Projekto dalyviai – Zoknių pagrindinės mokyklos mokiniai.

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. lapkritis–
gruodis

2006 m. pabaigoje su mokykla partnere sutarėme bendradarbiauti. Veiklą pradėjome nuo
prisistatymo. Kortelėse angliškai rašėme vardus, amžių ir su jomis nusifotografavome.
Prisistatymus siuntėme projekto dalyviams. Tą patį darė ir mūsų mokykla partnerė.
Vėliau siuntėme klasės ir mokyklos nuotraukas, diskutavome, kas ir kur vyksta
pamokų ir pertraukų metu. Šnekėjomės apie mokyklos veiklos procesą, mokslo metų
trukmę, atostogas, pamokų tvarkaraštį. Darbus sutarėme atlikti Word, PowerPoint
dokumentuose, garso įrašymo programomis, dalintis trumpa filmuota medžiaga.

2008 m. sausis–
vasaris

Dalinomės mintimis tema „Sportas, hobi, žaidimai ir žaislai“. Mokiniai piešė piešinius,
anglų kalba rašė, ką jie mėgsta veikti, kokia jų mėgstamiausia sporto šaka, žaidimai,
žaislai. Lyginome mokinių darbus, analizavome, kokios sporto šakos ir užsiėmimai yra
mėgstami ir nemėgstami.

2008 m. kovas–
balandis

Mokiniai karpė paveikslėlius, klijavo ir rašė, kokius maisto produktus ir patiekalus
mėgsta ir kokių ne.

2008 m. gegužė

Aptarėme atostogas. Analizavome, kokios atostogos labiausiai patinka, kaip laiką leidžia
Lietuvos ir Italijos mokiniai. Mokiniai partneriams siuntė šeimos nuotraukas.

Šiaulių apskritis

Veiklos laikas
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Piešinių konkursas „Mano gimtasis miestas“ /
Competition of Drawing My Home City
Mokinių amžius: 7–13 m.
Trukmė: 2 m.		
Kalba: anglų k.		
Sritys: užsienio k., vaizduojamieji menai, geografija
Projekto svetainė: http://my.twinspace.etwinning.
net/homecity?l=en
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Gražina Likpetrienė, dailės mokytoja metodininkė
El. paštas likpetris@takas.lt
Radviliškio dailės mokykla
www.dailes.radviliskis.lm.lt
Šalys partnerės:
Lenkija, Rumunija, Jungtinė Karalystė

Šiaulių apskritis

Mokinio Ernesto Žėko lino raižinys.
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Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2006 m. spalis–gruodis

Pasitarę su partneriais iš Lenkijos, nusprendėme skelbti piešinių konkursą „Mano gimtasis
miestas“ („My Home City“). Pirmiausia eTwinning svetainėje nuotraukomis pristatėme savo
mokyklą, vėliau – savo gimtą miestą.

2007
m.
lapkritis

sausis– Mokinius suskirstėme į dvi amžiaus grupes. Skyrėme ir dvi piešimo technikas: rankų darbo
piešiniai ir kompiuterinė grafika. Sukurtus piešinius kėlėme į projekto svetainę.

2007 m. gruodis

Prie projekto prisijungė dar dvi šalys: Rumunija ir Jungtinė Karalystė.

2008 m. sausis– spalis

Kiekviena šalis išrinko jai patikusius partnerių darbus. Pirkome paskatinamuosius prizus.
Konkursą planuojame pratęsti. Tikimės, kad dalyvaus daugiau šalių. Vykdydami projektą,
norėtume naudoti įvairesnių technologijų: sukurti atskirą svetainę, surengti vaizdo konferenciją
iš gražiausios savo miesto vietos.

Mokykla Italijoje ir Lietuoje /
School Life in Italy and Lithuania
Mokinių amžius: 9–11 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalbos: anglų, lietuvių, italų k.
Sritys: etika, geografija, IKT, gimtoji k. ir literatūra,
užsienio k., istorija / tradicijos, mokyklos veiklos
tvarka
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Asta Joniškienė, mokytoja
El. paštas a.joniskiene@gmail.com
Šiaulių Zoknių pagrindinė mokykla
www.zokniu-mokykla.com
Šalis partnerė
Italija

Zoknių pagrindinės mokyklos projekto dalyviai.

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. spalis–lapkritis

Tema – aš einu į mokyklą. Mokiniai piešė ir anglų kalba rašė po keletą sakinių apie kelią į
mokyklą.

2007 m. gruodis –2008
m. sausis

Tema – gimtoji kalba. Lietuvos mokiniai skaitė lietuviškai ir angliškai užrašytą
palinkėjimą bei pasaką lietuvių kalba. Pasaka vėliau buvo išversta ir į anglų kalbą. Italų ir
anglų kalbomis Italijos mokiniai pristatė mėgstamas skaityti knygas.

2008 m. vasaris

Tema – pertraukos. Apsikeitėme pamokų tvarkaraščiais. Palyginome užsiėmimų trukmę
ir laiką. Aptarėme pertraukų paskirtį. Mokiniai nupiešė ir anglų kalba aprašė veiklą
pertraukų metu Lietuvoje ir Italijoje.

2008 m. kovas

Tema – anglų kalba. Italijos mokiniai skaitė šeimos laiškus. Lietuvos mokiniai pristatė
Užgavėnes.

2008 m. balandis

Tema – geografija ir istorija. Lietuvos mokiniai piešė ir trumpai aprašė Saulės sistemos
planetas ir pasaulio žemynus. Italijos mokiniai piešė ir trumpai aprašė senąsias
civilizacijas: Mesopotamiją, Egiptą, Indiją ir Kiniją.

2008 m. gegužė

Tema – muzika. Filmavome mokinių veiklą muzikos pamokoje. Partneriai iš Italijos
atsiuntė įrašytą dainą, kuriai jie patys pritarė įvairiais muzikos instrumentais.

Šiaulių apskritis

Veiklos laikas
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Smurtas tarp jaunimo /
Gewalt unter Jugendlichen
Mokinių amžius: 14–17 m.
Trukmė: 6–7 mėn.		
Kalba: vokiečių k.
Sritys: etika, visuomenės pažinimas, pilietinis
ugdymas
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Salomėja Aginskienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
El. paštas vaiguvosmokykla@takas.lt
Kelmės r. Vaiguvos vidurinė mokykla
Šalis partnerė
Lenkija

Šiaulių apskritis

Projekto dalyviai.
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Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

Balandis

Aptarėme projekto temą, numatėme pagrindinius uždavinius ir veiklas.

Gegužė

Vienas iš projekto tikslų – kiekvienas dalyvis turi susirasti susirašinėjimo partnerį,
apsikeisti informacija apie save, savo mokyklą, draugus, pomėgius ir t. t.

Birželis–liepa

Mokyklose vykdėme apklausą, kaip mokiniai supranta smurto sąvoką, kokius veiksmus
laiko smurtu, kokios, jų manymu, yra smurtinių veiksmų priežastys ir kokie galimi
smurto šalinimo būdai.
Projekto grupėse diskutavome apie padėtį savoje mokykloje ir šalyje bei partnerių
mokykloje ir šalyje. Po diskusijų apsikeitėme nuotraukomis, filmuota medžiaga,
išsakytomis nuomonėmis.
Mokyklose išleisti informaciniai stendai apie projektą ir vykdytus renginius.

Rugsėjis

Mokyklose paskelbėme „Draugų mėnesį“: vyko įvairūs draugiškumo žaidimai, konfliktinių
situacijų sprendimo inscenizacijos „Nustebink draugą“, „Man šalia tavęs, kaip ir tau šalia
manęs“ ir kt. Žaidimus filmavome.

Meškutis / Teddy Bear
Mokinių amžius: 11–12 m.
Trukmė: 1 m. m.		
Kalba: anglų k.
Sritys: užsienio k., IKT
Projekto svetainė: http://manoklase.mok.lt/pages/
projektai.htm
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Staselė Riškienė, anglų k. mokytoja
El. paštas starisk@takas.lt
Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla
http://pavenciai.mok.lt
Šalys partnerės:
Slovėnija, Vokietija

Projekto simbolis – meškutis.

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. rugsėjis

Suplanavome projektą. TwinSpace pristatėme mokyklas, mokiniai susikūrė elektroninio
pašto dėžutes.

2007 m. spalis–
gruodis

Keitėmės meškučiais su mokykla iš Moers (Vokietija) miesto. Mokiniai kūrė dienoraščius
su nuotraukomis ir aprašymais apie tai, kur meškutis „lankėsi“ ir ką „veikė“.

2008 m. sausis–
vasaris

Keitėmės meškučiais su mokykla iš Duseldorfo (Vokietija) miesto, mokiniai toliau pildė
dienoraščius su nuotraukomis ir aprašymais.

2008 m. kovas–
balandis

Keitėmės meškučiais su mokykla iš Slovėnijos. Organizavome vaizdo konferenciją ir
pokalbius internetu, mokiniai toliau pildė dienoraščius su nuotraukomis ir aprašymais.

2008 m. gegužė

Kūrėme atsisveikinimo atvirukus. Aptarėme ir įvertinome projekto rezultatus.

Telšių apskritis

Veiklos laikas
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Eurowriting
Mokinių amžius: 13–14 m.
Trukmė: 1 m. m.
Kalbos: anglų, lietuvių, ispanų, slovėnų, lenkų,
prancūzų k.
Sritys: kalbos, literatūra, dailė, IT
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Aldutė Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, anglų k. mokytoja ekspertė
El. paštas aldakazl@yahoo.co.uk
Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė
mokykla
www.adolfojucio.plunge.lm.lt

Telšių apskritis

Šalys partnerės:
Slovėnija, Prancūzija, Lenkija, Ispanija
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Dovilė – pagrindinė projekto kūrėja.

Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. rugsėjis

Aptarėme projekto tikslus ir uždavinius, sudarėme bendrą veiklos planą, bendram
darbui sukūrėme tinklalapį. Mokiniai pristatė savo šalį, mokyklą, dalyvius.
Aptarėme būsimos daugiakalbės (6 kalbų) knygos Bally viziją.
Slovėnai pradėjo rašyti I-ąją knygos dalį „In the Basket“. Mūsų komanda analizavo
kalbų ir garso panašumus bei skirtumus.

2007 m. spalis– 2008 m.
balandis

Skirtingų šalių mokiniai kūrė II–XX knygos dalis. Dirbome grupėse: vieni kūrė
tekstą, kiti piešė iliustracijas, treti vertė tekstą į anglų kalbą. Atrinktus geriausius
variantus išsiuntėme šalims partnerėms, kurių mokiniai, gavę naują tekstą,
analizavo kalbų ir garso panašumus bei skirtumus.

2008 m. gegužė

Knygos dalis vertėme į lietuvių kalbą.

2008 m. birželis

Ruošėme knygą leidimui.

Velykų ir Velykų valgių tradicijos /
Easter and Easter culinary traditions
Mokinių amžius: 11–14 m.
Trukmė: 3 mėn.
Kalba: anglų k.		
Sritys: anglų k., technologijos, IT
Projekto svetainė: http://twinspace.etwinning.net
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Aušra Rusinavičiutė, anglų k. mokytoja
El. paštas ausrarus@gmail.com
Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla
Šalys partnerės:
Rumunija, Graikija
Tarptautinio projekto veiklos buvo integruotas į technologijos
pamokas.

Projekto veiklos aprašymas

Vasaris

Mokiniai rinko informaciją apie šv. Velykų ir velykinių valgių tradicijas. Kartu su mokytoju atsirinko
tekstus apie šv. Velykų papročius, vėliau juos vertė į anglų kalbą.

Kovas

Mokiniai kūrė trumpus pristatymus apie šv. Velykų papročius Lietuvoje. Juos iliustravo pieštais
atvirukais.

Balandis

Tarptautinio projekto veikla buvo integruota į technologijos pamokas. Mokiniai gamino tradicinius
Velykų stalo patiekalus, juos fotografavo.
Dalis projekto mokinių dalyvavo pradinių klasių mokinių ir darželio vaikų Atvelykio šventėse, kurias
įamžino fotografijomis.

Balandis

Mokiniai kartu su mokytoja parengė mokykloje informacinį stendą. Vėliau diskutavo apie Velykų
tradicijas Graikijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje.

Tauragės apskritis

Veiklos
laikas
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Vaikų poreikiai, kultūra ir tradicijos /
C.N.C.T. Children Needs Culture and Traditions
Mokinių amžius: 5–6 (7) m.
Trukmė: 2 m.		
Kalbos: vokiečių, anglų k.		
Sritys: aplinkosauga, Europa, gimtoji k.
ir literatūra, Istorija / tradicijos, pilietinis
ugdymas, religija ir etika, vizualieji menai
Projekto
svetainė:
www.lannach.at/
kindergarten
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Snieguolė Mažeikienė, ikimokyklinio ugdymo
pedagogė
El. paštas snieguolemazeikiene@hotmail.com
Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželis-mokykla
www.azuoliukas.com

Projekto „C.N.C.T. “ dalyvių susitikimas Lietuvoje.

Šalys partnerės:
Austrija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija

Tauragės apskritis

Veiklos
laikas
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Projekto veiklos aprašymas

2007–2009
m.

Sukurtas internetinis dienoraštis, kuriame partneriai patalpina pačius
svarbiausius įvykius (pvz., Pasisveikinimas iš Austrijos, Lietuvos, Vengrijos,
Rumunijos, pirmasis sniegas, žiemos žaidimai, šv. Nikalojus, Kalėdos,
užgavėnės, moters diena, Velykos, išleistuvės, nacionalinės ir regioninės
šventės).

2007–2009
m.

Kiekvienos šalies partnerės svarbiausių įvykių temas randame pagal šalies
logotipą. Informacija apie šalį talpinama prie jos logotipo.

2007 m.
balandis

Knyga ABC – vengrų, bulgarų, lietuvių ir vokiečių kalbomis sudaryta knyga
(nuo A iki Z), kurioje vaizduojami gyvūnai.

2008 m.
spalis

„Skaitmenys nuo 1 iki 10“– PowerPoint programa pristatomi vaikų nupiešti
piešiniai, skaičių pavadinimai pateikiami trimis kalbomis.

Vaikų poreikiai, kultūra ir tradicijos /
C.N.C.T. Children Needs Culture and Traditions
Veiklos
laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007 m.
gruodis

„Trijų šalių kalendorius“ buvo apipavidalintas vaikų darželiuose. Austrija
buvo atsakinga už sausio, balandžio, liepos, spalio mėnesius. Vengrija
– vasarį, gegužę, rugpjūtį ir lapkritį, Lietuva – kovo, birželio, rugsėjo ir
gruodžio mėnesius.
Tikslas – partneriai galėjo piešti ir taip prisidėti prie kalendoriaus
sudarymo. Vaikų tėvai turi galimybę internetiniame puslapyje
parsisiųsti ir apžiūrėti sukurtą kalendorių.

2008 m.
vasaris

„Trijų šalių trumpa vaizdo medžiaga“– projekto dalyvių krašto įžymybės
pristatomos internetiniame puslapyje.

2008 m.
vasaris

„Mažas besotis vikšras“ – anglų ir vokiečių kalbomis sukurta istorija.
Vaikai supažindinami su šia knyga ir jos iliustracijomis. Kuriami nauji
knygos piešinėliai, tekstas verčiamas i projekto partnerių kalbą.

2007–2009 m.

„Tarptautinė valgių gaminimo knyga“. Projekto partneriai gamino
patiekalus pagal savitus krašto receptus. Receptai su patiekalų
gaminimo instrukcijomis ir nuotraukomis pateikiami internetiniame
puslapyje.

2008 m.
liepos 11–13
d.

„Pasakos Bu.Hu.Ru.Li.A.“ – sukuriama diaugiakalbė pasakų knyga
(lietuvių, vengrų, bulgarų, rumunų, vokiečių, anglų kalbomis).
„Tarptautinė vaikų piešinių paroda“ buvo surengta Menų festivalyje
Pilies aidas 2008 (Panemunės pilis, Jurbarko r.). Parodoje buvo
eksponuojami projekte dalyvaujančių vaikų darbai. Parodą aplankė
kultūros ministras J. Jučas, seimo narys S. Lapėnas, Jurbarko miesto
meras A. Gudaitis, Austrijos darželio „Launegg“ pedagogės Valecz
Manuela ir Irene Steinbauer.
Internetinis puslapis www.piliesaidas.lt/index.php?option=com_content
&task=view&id=36&Itemid=67

Tauragės apskritis

2008 m.
gegužė–
spalis
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Europos artistai lankosi eTwinning portale /
European artists visiting eTwinning
Mokinių amžius: 7–21 m.
Trukmė: 3 mėn.
Kalba: vokiečių k.		
Sritys: gimtoji k. ir literatūra, informatika,
užsienio k., vaizduojamieji menai, teatras,
muzika, šokiai
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Rimutė Bandzinienė, vokiečių kalbos
mokytoja
El. paštas rimute_bandziniene@yahoo.de
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla
www.zalgiriai.taurage.lm.lt
Šalys partnerės:
Vokietija, Lenkija, Graikija, Suomija,
Čekijos respublika, Italija, Slovakija,
Norvegija, Vokietija ir kt.

Tauragės apskritis

Projekto veiklos
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Pristatyti žymiausi krašto kultūros ir meno atstovai. Mūsų mokyklos projekto dalyviai pristatė
lietuvių dailininką ir kompozitorių Mikalojų Konstantiną Čiurlionį – supažindino kitus projekto
dalyvius su šio žymaus menininko biografija, muzikos ir tapybos kūriniais.
Žinias apie įvairių šalių žymiausius menininkus mokiniai įtvirtino kurdami testus.
Su projekto medžiaga per vokiečių kalbos pamokas buvo supažindinti ir projekte nedalyvavę
mokiniai.

Korespondencija vokiečių kalba /
Korrespondenz auf Deutsch
Mokinių amžius: 12–16 m.
Trukmė: 1 m. m.
Kalba: vokiečių k.
Sritis: užsienio k.
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Rimutė Bandzinienė, vokiečių kalbos
mokytoja
El. paštas rimute_bandziniene@yahoo.de
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla
www.zalgiriai.taurage.lm.lt
Šalis partnerė
Lenkija

Projekto veiklos
Patys jauniausi mokiniai, besimokantys antrosios užsienio kalbos, panoro dalyvauti projekte
ir bendrauti naudodami IT. Pasirinkome šalį, susiradome mokyklą ir parašėme jai kolektyvinį
laišką. Netrukus sulaukėme atsakymo.

Mokiniai domėjosi kaimyninės šalies geografija, istorija, meno, kultūros bei sporto
pasiekimais. Jie turėjo galimybę virtualioje erdvėje susipažinti ir su kitos šalies moksleivių
gyvenimu, jų laisvalaikiu, šeimomis, draugais, tradicijomis bei papročiais. Kadangi Lenkija ir
Lietuva yra kaimyninės šalys, moksleiviai galėjo palyginti daugelį sričių – pradedant prekių
kainomis, atostogomis bei jų praleidimo būdais, kelionėmis, religinėmis bei valstybinėmis
šventėmis ir t. t. Su projekto medžiaga supažindinami visi toje klasėje besimokantys
mokiniai, o mokslo metų pabaigoje informacija pateikta ir mokyklos elektroninėje svetainėje.

Tauragės apskritis

Mokiniai susibūrė į projektinę grupę. Projekto pradžioje mokiniai pristatė savo šalį, regioną,
mokyklą, vėliau – pačią projektinę grupę, kurios daugumą sudarė septintų klasių mokiniai.
Jiems buvo suteikta galimybė pasirinkti projekto partnerį iš kitos šalies, todėl prieš tai buvo
pasikeista išsamia informacija apie projekto dalyvius.
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Europos antologija 2 /
Europäische Anthologie 2
Mokinių amžius: 15–19 m.
Trukmė: 2 m.
Kalba: vokiečių k.
Sritys: vokiečių, anglų, italų ir kitų projekte
dalyvaujančių šalių kalbos
Projekto koordinatoriai Lietuvoje:
Rimutė Bandzinienė, vokiečių k. mokytoja
Regina Remeikienė, informatikos mokytoja
Vida Laurinaitytė, lietuvių k. mokytoja
El. paštas: rimute_bandziniene@yahoo.de,
regina.remeikiene@gmail.com, vida@tvk.lt
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla
www.zalgiriai.taurage.lm.lt

Projekto koordinatorės seminare Italijoje.

Šalys partnerės:
Lietuva, Italija, Bulgarija, Estija, Čekijos Respublika,
Slovėnija, Latvija, Rumunija, Vokietija

Tauragės apskritis

Veiklos laikas
1–4 sav.
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2–4 mėn.

3 mėn.

4 mėn.

2 mėn.

Projekto veiklos aprašymas
Rinkomės lietuvių rašytoją. Nusprendėme projekto dalyvius supažindinti su J. Biliūno kūryba.
Kadangi projektinę grupę sudarė įvairių klasių ir skirtingo vokiečių kalbos mokėjimo lygio mokiniai, kūrinius jie
pasirinko patys ir vertė namuose. Vėliau išversti kūriniai buvo peržiūrimi, o kilus neaiškumams konsultavomės
su kolegomis iš Vokietijos. Išverstus J. Biliūno kūrinius „Kliudžiau“, „Brisiaus galas“, „Vaikystės prisiminimai“,
„Mama“, „Kūdikystės sapnai“ patalpinome eTwinning portale.
Projektinė grupė nagrinėjo kitų šalių rašytojų kūrybines biografijas bei kūrybą. Vokiečių kalbos pamokose šie
kūriniai buvo skaitomi ir aptariami. Taip mūsų mokyklos moksleiviai galėjo susipažinti su dešimties projekte
dalyvaujančių šalių literatūra. Vienos Vokietijos mokyklos moksleiviai pradėjo iliustruoti į vokiečių kalbą
išverstus kūrinius.
Projekto dalyviai supažindinami su kita lietuvių autore – Bite Vilimaite. Moksleivės išvertė į vokiečių kalbą
dvi minėtos autorės noveles: „Sugrįžimas“ ir „Pavasario apžavai“. Vėliau Italijoje vyko projekto koordinatorių
susitikimas. Buvo kalbama apie Europos antologijos 2 iliustravimą bei parengimą leidybai. Projekto dalyviai
pasiūlė ir kitais mokslo metais tęsti pradėtą veiklą.
Vokietijos moksleiviai koreguoja bei iliustruoja kitų projekte dalyvaujančių šalių moksleivių darbus. Vertimai
lyginami su originalu. Ruošiamasi seminarui Berlyne, kaupiama medžiaga, kurią pristatysime kitų šalių
moksleiviams. Spausdinami ir eTwinning portale talpinami minėtų autorių kūriniai originalo kalba.

Mano diena – Tavo diena /
My day – Your day
Mokinių amžius: 8-11 m.
Trukmė: 3 m.		
Kalbos: anglų k., vokiečių k.
Sritys: gimtoji k., užsienio k., kultūrinis paveldas,
teatras, muzika, šokis, socialinė integracija, IT, kūno
kultūra, švietimo sistemos ir pedagogika
Projekto svetainė: www.myday-yourday.eu
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Jolanta Pakultinytė, vyr. anglų k.mokytoja
El. paštas jolanpak@gmail.com
Molėtų r. Alantos vidurinė mokykla
www.alanta.moletai.lm.lt
Šalys partnerės:
Anglija, Lenkija, Čekijos Respublika

Projekto dalyviai – Alantos vidurinės mokyklos mokiniai.

Projekto veiklos

Kartą per savaitę mokytojai bendradarbiavo internetu, sprendė iškilusias problemas, dalijosi gerąja patirtimi.
Kartą per metus mokytojai susitikdavo vis kitos šalies mokykloje, pasidalindavo patirtimi.
Numatomas rezultatas – mokiniai praplės savo akiratį, sužinos, kaip gyvena jų bendraamžiai Europos šalyse,
kaip leidžia laisvalaikį, ką valgo ir kt. Projektinė veikla mokiniams – tai didesnė paskata mokytis užsienio
kalbų, įvaldyti naujas technologijas, mokytojams – gerosios patirties sklaida, naujovių siekimas.

Utenos apskritis

Projekto tikslas – sujungti penkias Europos valstybes į bendrą projektą, mokytis, tyrinėti ir dalintis
informacija apie mokyklos gyvenimą.
Mokiniai bendravo su savo bendraamžiais elektroniniais laiškais, žinutėmis, keitėsi klausimynais, laiškus
iliustravo piešiniais.
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Muzika ir nacionalinis identitetas Italijoje ir Lietuvoje /
Musica e identita nazionale in Italia e Lituania
Mokinių amžius: 16–18 m.
Trukmė: 2007 m. sausis–2008 m. balandis
Kalbos: lietuvių, anglų, italų k.		
Sritys: istorija, kalbos, menai
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Daiva Merkienė, muzikos mokytoja
El. paštas mifasol@one.lt
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija
www.birziskos.vilnius.lm.lt
Šalis partnerė
Italija

Vilniaus apskritis

Iki pasimatymo Rivolyje!
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Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. sausis–
kovas

Užmezgėme ryšius su italais, pasikeitėme informacija ir lūkesčiais. Mokiniai
susirašinėjo elektroniniu paštu.

2007 m. kovas–
rugsėjis

Mokiniai bendravo su bendraamžiais užsienyje: rinko informaciją apie
Italiją, papročius ir tradicijas, keitėsi informacija, rengė meninės programos
pristatymą.

2007 m. rugsėjis–
gruodis,
2007 m. gruodžio
1–7 d.

Suderinome mainų programą, suplanavome dienotvarkę. Italijos mokiniai
svečiavosi Lietuvoje.

2008 m. kovo 7–14
d.

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos moksleiviai viešėjo Italijoje. Rivolyje,
Čarlzo Darvino licėjuje, pristatė projektą apie Kovo 11-ąją. Vyko į Turiną,
aplankė Egipto ir senojo kino muziejų, Venariją realė, senąją karaliaus
rezidenciją.
Taip pat pristatė projektą apie Lietuvos kultūrą ir gamtą. Vyko mokinių debataiforumas „Lietuvos ir Italijos moksleivių savivalda“.
Projekto partneriai linksminosi draugystės vakare.

Vaikų tiltas Vilnius–Briuselis
Mokinių amžius: 8–12 m.
Trukmė: 2–3 m.
Kalbos: lietuvių, anglų, prancūzų k.
Sritis: pradinis ugdymas
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Jurgita Blažienė, pradinių klasių mokytojametodininkė
El. paštas jurgitai@gmail.com
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla
Šalis partnerė
Belgija
Projekto dalyviai susitikime Briuselyje.

Projekto veiklos aprašymas

2006 m. rugsėjis–2007
m. sausis

Vaikų susipažinimas ir prisistatymas laiškais, elektroninėmis žinutėmis.

2007 m. sausis

Patvirtinamas projektas oficialiame eTwinning portale.

2007 m. sausis–vasaris

Bendros lietuvių liaudies dainos pasirinkimas ir mokymasis.

2007 m. kovo 11–14 d.

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokinių vizitas į Briuselį. Projekto
partnerių bendra kūrybinė, ugdomoji ir mokomoji veikla.
Lietuvos mokinių koncertas projekto partneriams.
Lietuvių vaikų, gyvenančių Vilniuje ir Briuselyje, bendras koncertas ir
vakarienė Lietuvos nacionalinėje atstovybėje.

2007 m. balandis–
gegužė

Projekto veiklos ir rezultatų apibendrinimas.

Vilniaus apskritis

Veiklos laikas

89

Vaikų tiltas Vilnius – Briuselis
Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. birželis

Projekto koordinatorės
Lietuvoje vizitas į Briuselį.
Darbas stovykloje „Classe
de mer“, Blankenberge.
Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
tarptautinėje mokykloje
dirbančiais įvairių šalių
pedagogais.

Vilniaus apskritis

Projekto partnerių
2007 m. rugsėjis– dalyvavimas eTwinning
savaitėje.
spalis
Atvirukų partneriui kūrimas.
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2007 m. spalis

Paduota paraiška eTwinning
apdovanojimams 2008 gauti.

2007 m. lapkritis

Projektui suteiktas kokybės
ženklas.

2008 m. sausis–
gegužė

Projekte dalyvaujančių
mokinių susirašinėjimas
elektroninėmis žinutėmis.
Mokytojų susirašinėjimas
elektroniniu paštu,
bendravimas Skype.

2008 m. birželis

2008–2009 m. m. eTwinning
projektinės veiklos aptarimas,
planavimas.

2008 m. birželis

Projekto koordinatorės
Lietuvoje vizitas į Briuselį.
Darbas stovykloje
„Classe verte“, Borzee.
Bendradarbiaujančių eTwinning
projekte pedagogų gerosios
patirties sklaida, bendravimas
su tarptautinėje mokykloje
dirbančiais pedagogais.

Mokslo fabrikas / Science Factory
Mokinių amžius: 13–18 m.
Trukmė: 2–3 m.
Kalba: anglų k.		
Sritys: chemija, fizika, užsienio k.
Projekto svetainė: http://sciencefactory.podomatic.
com
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Irena Babinska, chemijos vyresnioji mokytoja
El. paštas irenababinska@gmail.com
Vilniaus r. Pagirių gimnazija
www.pagiriugimnazija.lt
Šalys partnerės:
Prancūzija, Belgija, Vokietija, Ispanija

Mokiniai atlieka chemijos eksperimentą.

Projekto veiklos aprašymas

2007 m. lapkritis–gruodis

Su projekto partneriais aptarėme būsimo projekto idėją, pavadinimą, įgyvendinimo
planus. Bendravome su partneriais eTwinning portale. Užregistravome partnerystę.

2008 m. sausis– balandis

Mokiniai ruošė įdomius chemijos eksperimentus, eksperimento eigą filmavo
skaitmenine kamera bei Windows Movie Maker programa kūrė nedidelius filmukus.
Filmukus kartu su eksperimento aprašymu publikavo projekto svetainėje http://
sciencefactory.podomatic.com.

2008 m. balandis

Mokinių filmuotas chemijos eksperimentas dalyvavo „Xperimania“ konkurse, kurį
koordinavo Europen Schoolnet. Konkurso darbai publikuojami www.xperimania.net.

Vilniaus apskritis

Veiklos laikas
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Leiskite mano draugą į mokyklą /
Send My Friend to School
Mokinių amžius: 7–17 m.
Trukmė: 3 mėn.
Kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų k.
Sritys: užsienio k., dorinis ugdymas, menai
Projekto koordinatorius Lietuvoje
Konsuela Liaskovskaja, vokiečių k. mokytoja
El. paštas k.liaskovskaja@gmail.com
Vilniaus „Žaros“ vidurinė mokykla
www.zara.vilnius.lm.lt

Vilniaus apskritis

Šalys partnerės:
Didžioji Britanija, Prancūzija, Uganda, Lenkija,
Slovakija, Turkija, Bulgarija
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Veiklos laikas

Projekto veiklos aprašymas

2007m. kovas

Užmezgami kontaktai tarp projekto dalyvių. Aptariami projekto tikslai, darbo bei
bendravimo forma. Patvirtinama partnerystė. Prie projekto prisijungia mokyklos iš
Turkijos, Ganos, Ugandos.

2007 m. balandis

Mokyklose rengiamos akcijos, per kurias moksleiviai skaito bei diskutuoja apie 80
milijonų vaikų, dėl įvairių priežasčių nelankančių mokyklos. Mokyklose ruošiamos
popierinės grandinėles, tampančios vaikų ir jaunimo tarpusavio palaikymo simboliu.
Moksleiviai, mokytojai ir tėvai laikydamiesi už rankų sustoja į gyvas grandines.
Akcijos tikslas – atkreipti pasaulio politikų bei verslininkų dėmesį į švietimo
problemas įvairiose šalyse.

2007 m. balandis

Slovakijos ir Lietuvos mokyklos kreipiasi į Vokietijos Federacijos Kanclerę Angel
Merkel, tuo metu pirmininkaujančią ES, laiškais, kuriuose prašoma skirti daugiau
dėmesio bei lėšų švietimo problemoms įvairiose šalyse spręsti.

2008 m. gegužė

Aptariami projekto rezultatai, nustatomas dalyvių skaičius, skaičiuojamas bendros
„gyvos“ grandinės ilgis. Iš viso projekte dalyvavo 3939 vaikai, tėvai ir mokytojai.
Bendras „gyvos“ grandinės ilgis siekė 3018 metrų.

Šventės, susijusios su gamta
Mokinių amžius: 12–15 m.
Trukmė: 1,5 m.
Kalba: anglų k.		
Sritys: užsienio k., gamtos mokslai, IT
Projekto koordinatoriai Lietuvoje:
Jolanta
Klipčiuvienė,
anglų
k.
mokytoja
metodininkė
Daiva Gaidamavičienė, biologijos mokytoja
metodininkė Teresa Sansevičienė, fizikos mokytoja
metodininkė
El.
paštas:
jolanta_klipciuviene@yahoo.com,
daivagaid@gmail.com
Švenčionių r. Švenčionėlių pagrindinė mokykla
www.pagrindine.svencioneliai.lm.lt
Šalis partnerė
Lenkija

Akcija „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Medelių sodinimas.

Projekto veiklos aprašymas

2008 m. sausis

Susibūrė 20-ies mokinių, norinčių dalyvauti eTwinning projekte, grupė. Numatėme temą,
aptarėme tikslus, uždavinius, darbo būdus bei norimus rezultatus.

2008 m. vasaris

Mokiniai grupėse analizavo literatūrą, vykdė pagyvenusių žmonių apklausą – kaip ir kokios
šventes, susijusios su gamta, buvo švenčiamos senovėje. Sudarė švenčių sąrašą, numatė, kaip
galėtų šias šventes pristatyti mokyklos visuomenei.

2008 m. kovas

Gavome projekto patvirtinimą. Mokytojai koordinatoriai aptarė veiklos planą. Abiejų mokyklų
mokiniai susipažino, pradėjo susirašinėti elektroniniu paštu. Susidomėta projekto partnerių
mokyklos gyvenimu. Anglų kalba mokiniai dalinosi patirtimi apie šventes, susijusias su gamta.
Kovo 19 d. – paukščių grįžimo šventė. Mokykloje vyko akcija „Mes laukiam sugrįžtant... “.
Mokiniai miške kėlė inkilus. Vėliau, rašydami laiškus, pasidalino įspūdžiais bei nuotraukomis.

2008 m. balandis–
gegužė

Balandžio 22 d. – pasaulinė Žemės diena. Mokiniai organizavo akciją „Žemėj Lietuvos ąžuolai
žaliuos“, kurios metu buvo sodinami ąžuolai, organizuotas susitikimas su miškų urėdijos
darbuotojais. Mokiniai taip pat dalyvavo akcijoje „Aš noriu gyventi“.
Su mokykla partnere nutarėme daugiau dėmesio skirti aplinkos tvarkymui. Mokiniai tvarkė
ežerų ir upių pakrantes, laužavietes. Per anglų kalbos pamokas mokiniai savo bendradarbiavimą
apibendrino ir pristatė mokyklos visuomenei.

Vilniaus apskritis

Veiklos laikas

93

94

IV. NACIONALINĖS
AGENTŪROS VEIKLA

2007–2008 m. m. eTwinning kalendorius
eTwinning programos savaitės 2007 m.
Regioniniai seminarai
eTwinning tarptautinės konferencijos ir seminarai 2007–2008 m. m.
2008 m. eTwinning programos dalyvių stovykla
Konkursai
eTwinning programos veiklos gairės 2008–2009 m.
2008–2009 m. m. eTwinning kalendorius
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2007–2008 m. m. eTwinning kalendorius
eTwinning programos Baigiamoji konferencija
Bukarešte (Rumunija) 2008 m. kovo 14–16 d.

Su CPT vadove Anne Gileran – Lietuvos atstovės A. Razaitė,
D. Olbutienė ir S. Nedzinskienė.
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Dalyviai:
A. Likšienė, Kėdainių r. Šėtos vidurinė mokykla
S. Nedzinskienė, Alytaus Panemunės vidurinė
mokykla
R. Liekis, G. Daunorienė , G. Kudinov, Kauno
statybininkų rengimo centras
A. Razaitė, Kauno „Nemuno“ vidurinė mokykla
A. Z. Kazlauskienė, Plungės akademiko
Adolfo Jucio pagrindinė mokykla
D. Olbutienė, Kauno prekybos ir verslo mokykla
R. Lesevičienė, Kauno Vilijampolės vidurinė
mokykla

Renginio pavadinimas, šalis

Dalyviai

2007 m. rugsėjo 17–spalio19 d., eTwinning savaitės

eTwinning programoje dalyvaujančios mokyklos

2007 m. spalio 19–21 d., Profesinės raidos seminaras
mokyklų vadovams, Malta

A. Z. Kazlauskienė, Plungės akademiko A. Jucio
pagrindinė mokykla
R. Baltušis, Panevėžio r. Velžio gimnazija

2007 m. spalio 26–28 d., Profesinės raidos seminaras
regionų konsultantams, Jungtinė Karalystė

J. Morkūnaitė, Kaišiadorių A. Brazausko vidurinė
mokykla

2008 m. vasario 29–kovo 2 d., Profesinės raidos
seminaras mokytojams ir regionų konsultantams,
Norvegija

N. Vykertienė, Tauragės r. Tarailių pagrindinė mokykla
L. Jusienė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

2008 m. balandžio 3–5 d., Užsienio raidos seminaras,
Čekijos Respublika

G. Siudniutė, Utenos Dauniškio gimnazija
K. Liaskovskaja, Vilniaus „Žaros“ vidurinė mokykla.

2008 m. balandžio 18–20 d., Profesinės raidos
seminaras mokytojams, Vokietija

Ž. Tautvydas, Alytaus Panemunės vidurinė mokykla
L. Tichonova, Rokiškio r. Pandėlio gimnazija

eTwinning programos savaitės 2007 m.
Nuo rugsėjo 1-osios startavę nauji eTwinning
programos metai Lietuvoje buvo pradėti eTwinning
savaitėmis, kurios vyko nuo 2007 m. rugsėjo 17
d. iki spalio 19 d. Šalies Nacionalinė paramos
tarnyba paskelbė daugybę renginių ir konkursų,
skatinančių mokinius ir jų mokytojus atskleisti
vykdomos eTwinning veiklos ypatumus, pasidalinti
savo mintimis ir patirtimi.
Paskelbti šie konkursai:
„eTwinning – Europa – partnerystė“,
„Organizuoju
eTwinning
mokyklų-komandų
susitikimus“,
„Kalbų dienos paminėjimas su eTwinning“,
„Įdomiausias renginys eTwinning savaičių metu“,
„Atvirukas eTwinning partneriui“,
„Idėjų kraitelė“,
„Naujas eTwinning logotipas“
„Tikslą pasieksiu su eTwinning!”,
„Kaip aš skatinu eTwinning veiklą savo mokykloje“
(konkursas mokyklų vadovams),

„Idėjos
projektiniams
2007–2008
eTwinning
metams“,
„Ieškau partnerio eTwinning projektui“,taip pat
pasiūlyta sudalyvauti akcijoje „Klausk konsultanto
drąsiai“. Savaičių uždarymo renginys – eTwinning
informacinė diena, kurioje dalyvavo net 66 dalyviai
iš visos Lietuvos, vyko 2007 m. spalio 30 d. Renginyje
kalbėta apie IKT diegimo į švietimą 2008–2012
m. programą ir kaip prie jos prisideda eTwinning,
apie eTwinning trejų metų veiklą ir rezultatus, apie
eTwinning ir Comenius programų sąsajas. Taip pat
buvo paskelbti naujausi eTwinning programoje
užsiregistravusių Lietuvos mokyklų ir vykdomų
projektų duomenys. Seminare išsamiai aptarti
2007–2008 m. eTwinning veiklos planai, pasidalinta
Lietuvos mokytojų gerąja patirtimi, seminaro
Maltoje, skirto mokyklų vadovams, medžiaga,
naujausia eTwinning svetainių informacija. Didelio
susidomėjimo sulaukė eTwinning savaičių Lietuvoje
konkursų darbai ir rezultatai.

Anastasijos Masalskajos (16 m., Vilniaus „Žaros“ vidurinė
mokykla, vadovė K. Liaskovskaja) darbas, pelnęs konkurso
„Naujas eTwinning logotipas“ prizą.

Gerda Marencevaitė ir Jelizaveta Antošina,
Vilniaus Žaros vidurinė mokykla, vadovė K. Liaskovskaja
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eTwinning programos savaitės 2007 m.

Konkurso „Atvirukas eTwinning partneriui“ prizas atiteko
Mantui Kuzminskui ( 6 m., Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželis-mokykla, vadovė S. Mažeikienė).

Konkurso „Tikslą pasieksiu su eTwinning“ laimėtojos Vaida
Valinskytė (14 m.) ir Diana Datenytė (14 m.) (Kazlų Rūdos
pagrindinė mokykla „Elma“, vadovė D. Šalkevičienė).

Konkurso „Atvirukas eTwinning partneriui“ prizininke tapo
Edita Kinderytė (16m., Radviliškio dailės mokykla, vadovė
G. Likpetrienė).

98

Regioniniai seminarai
eTwinning nacionalinės tarnybos tikslai – skatinti
eTwinning portale
užsiregistravusias mokyklas
vykdyti kokybiškus projektus, skleisti informaciją
apie vykdomus šios programos projektus, ieškoti
eTwinning ir kitų Europos sąjungos programų sąsajų,
kurios palengvintų ir pagyvintų mokymo procesą
mokyklose. Ši sklaida įgyvendinama regioniniuose

seminaruose, kurie organizuojami visose Lietuvos
apskrityse. Europos mokyklų partnerystės idėjos
pasiekia įvairius mūsų šalies kampelius: Alytų,
Druskininkus, Kauną, Kuršėnus, Marijampolę,
Pandėlį, Pakruojį, Plungę, Prienus, Šilalę, Šilutę,
Uteną, Varėną, Vilnių ir kt.
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Regioniniai seminarai
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eTwinning nacionalinės tarnybos koordinatorės
Violeta Čiuplytė ir Aurelija Michailovaitė bei
programos konsultantės skaito pranešimus apie
eTwinning tikslus, projekto teikiamas galimybes,
tarptautinio bendradarbiavimo patirtį ir IKT
taikymą eTwinning projektinėje veikloje. eTwinning
koordinatorių organizuojamuose seminaruose
pateikiami įvairių projektų statistiniai duomenys,
aptariamos Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo
dokumentų sąsajos, konsultuojama, kaip susirasti
partnerius ir planuoti projekto eigą. Taip pat
supažindinama su tarptautiniais ir Lietuvos
mokytojų inicijuotais projektais, Comenius programa,
patariama, kaip praktiškai naudotis eTwinning
portalu. Seminaruose savo gerąja patirtimi ir
naujomis idėjomis dalijasi eTwinning projektus
vykdantys mokytojai, dalyviai gauna įvairią
padalomąją medžiagą su eTwinning simbolika.
Informacija apie vykstančius seminarus ir juose
skaityti pranešimai talpinami eTwinning nacionalinės
tarnybos internetiniame puslapyje http://etwinning.
ipc.lt .

Vienas iš puikiai pavykusių renginių – 2008 m.
vasario 7 d. Švietimo informacinių technologijų
centro eTwinning nacionalinės paramos tarnybos
bei eTwinning konsultantų organizuotas Kauno
apskrities regioninis seminaras „Neformalus
jaunimo ugdymas tarptautinių projektų kontekste.
eTwinning ir Comenius sąsaja“. Kauno prekybos ir
verslo mokyklos informacinių technologijų dėstytoja
ir eTwinning programos konsultantė Danguolė
Olbutienė savo pranešime pateikė daug praktinių
patarimų ir naudingų nuorodų, pavyzdžiui:
www.dict.lt, http://vertimas.vdu.lt – vertimai iš
įvairių kalbų; http://mokslui.akl.lt, http://gcompris.
net – programos vaikams ir kūrybai; www.logo.
lt, www.gimp.org,
http://amanita-design.net/
samorost-2 – žaidimai, lavinantys vaikų gebėjimus;
http://picasa.google.com,
www.blender.org
–
įvairūs paveikslėliai; http://audacity.sourceforge.
net – garso įrašymas; http://voicethread.com –
vaizdų komentavimas; www.xplora.org – virtualios
mokymo priemonės; http://flickr.com – nuotraukų
publikavimas.

Šilutės r. pedagogų švietimo centre
eTwinning nacionalinės tarnybos atstovė V. Čiuplytė, eTwinning
programos konsultantės N. Vykertienė ir D. Olbutienė.

Kauno apskrities regioninio seminaro dalyviai – mokyklų vadovai, mokytojai, bibliotekininkai bei kiti darbuotojai, besidomintys eTwinning programa.

Regioniniai seminarai
Regioninių seminarų dalyviai visada pildo anketas, kuriose pateikiami klausimai, padedantys išsiaiškinti įvairius eTwinning veiklos aspektus. Dalyvių anketų apibendrinimas
pateikiamas nacionalinėje svetainėje http://etwinning.ipc.lt. Bendra regioninių seminarų
anketų suvestinė:
Kur ir kaip suradote partnerius eTwinning projektui?

Kokius įrankius naudojate bendradarbiaudami su partneriais?
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Regioniniai seminarai
Ar jus tenkina nacionalinėje svetainėje http://etwinning.ipc.lt teikiama informacija?

Kokios informacijos apie eTwinning programą Jums trūksta?
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Regioniniai seminarai
Ką eTwinning duoda mokytojui, mokiniui
ir mokyklai?
Gebėjimą bendradarbiauti ir bendrauti,
suteikia galimybę pagilinti žinias,
padidina motyvaciją,
skatina užmegzti ryšius ir dalintis patirtimi,
skatina domėtis,
skatina tobulėti visą mokyklos bendruomenę,
suteikia galimybes pažinti kitas šalis, mokyklas,
gerina kalbinius bei naudojimosi IKT įgūdžius,
suteikia ateities planavimo įgūdžius;
skatina pažintinę veiklą,
didina mokymo kokybę, inovacijas,
paįvairina popamokinę veiklą.

Kaip renkatės projekto temą?
Iš eTwinning portale paskelbtų temų,
temas, naudingas pamokoms,
pagal darbo specifiką,
temas pasiūlo koordinatoriai,
temas kuriame ir siūlome patys,
mokiniai pasiūlo jiems aktualias temas,
projekto partnerių pasiūlytos temos,
iš kasdienių gyvenimo situacijų,
bendraujant tarpusavyje.

Kaip sužinojote apie eTwinning renginį?
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Regioniniai seminarai
Su kokiais sunkumais susiduriate vykdydami
eTwinning veiklą?
Su partnerių neaktyvumu,
bendravimo įgūdžių užsienio kalba stoka,
asmeninės kompetencijos stoka,
maža projektinės veiklos patirtimi,
finansavimo stoka,
neaiškumais centriniame eTwinning portale,
partnerių paieška.

Kokia pagalbos forma jums būtų priimtiniausia?

Visų seminarų dalyviai daugiausia pageidauja praktinių projektinės veiklos pavyzdžių, informacijos apie
naujausias kompiuterines programas, idėjų ir temų partnerystės projektams, praktinių užsiėmimų, per kuriuos
būtų patariama, kaip susirasti partnerius, kaip sudaryti projekto planą ir pan. Svarbiausia, jog visi pripažįsta
eTwinning naudą ugdomajam procesui, suteikiančią mokyklų bendruomenėms įdomios patirties ir pripažinimo,
mokiniams – motyvacijos, mokytojams – žinių patikrinimo galimybių, IKT taikymo įgūdžių ir pasitikėjimo
savimi.
Svarbiausia – nebijoti informacinių technologijų bei naujovių, susijusių su ugdymo pokyčiais ir keliamais
iššūkiais.
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eTwinning tarptautinės konferencijos
ir seminarai 2007–2008 m. m.
Baigiamoji eTwinning konferencija „Tarpkultūrinio
dialogo skatinimas“ vyko Bukarešte 2008 m. kovo
14– 16 d. Į ją suvažiavo daugiau kaip 400 dalyvių iš 29
Europos šalių. Konferencijoje dalyvavo ir 12 atstovų
iš Lietuvos. Plenarinė sesija buvo pradėta garbingų
svečių sveikinimais ir kiekvieną šalį reprezentuojančių
filmukų demonstravimu. Konferencijoje buvo
apdovanoti geriausi 2008 m. eTwinning projektai,
taip pat pagerbti ir Kauno statybininkų rengimo
centro mokytojai, kartu su partneriais iš Lenkijos
vykdę projektą „Fizika – įdomi ir svarbi”.
Vykusioje nacionalinių eTwinning tarnybų darbų ir
projektų parodoje visų dėmesį patraukė Lietuvos
stendas. Konferencijoje išsamiai buvo pristatyti
eTwinning įrankiai: Magazine Factory (www.edu.fi/
magazinefactory) – elektroninių žurnalų kūrimas,
Flashmeeting (http://flashmeeting.e2bn.net) – vaizdo/
garso konferencijos, Blogs and podcasts (http://blog.
eun.org/wearesmart/ (anglų k.), http://blog.eun.org/
musica/ (prancūzų k.) – garso/vaizdo idėjų dalijimasis,
publikavimas.
Susitikimo metu daug dėmesio skirta „My Europe“
projektui (myeurope.eun.org) – aptarti jo tikslai,
nauda, perspektyvos ir kt. Taip pat pristatytas
tinklapis www.springday2008.net.
Baigiamosiose nuostatose buvo akcentuota, kad

Lietuvos atstovai eTwinning Baigiamojoje konferencijoje
Bukarešte.

eTwinning programa turi didelę pedagoginę naudą.
2007 m. spalio 26–28 d. profesinės raidos seminare
„eTwinning, tarptautinė dimensija ir IKT švietime“
Notingeme (Jungtinė Karalystė) dalyvavo Jolita
Morkūnaitė, Kaišiadorių A. Brazausko vidurinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Čia
buvo kalbama apie radijo laidų rengimą (http://
audacity.sourceforge.net/ ), vaizdų komentavimo
būdus (http://voicethread.com/), Flash žaidimusgalvosūkius (http://flickr.com) vykdant eTwinning
projektus.
2008 m. balandžio 25–27 d. Europos šalių eTwinning
seminaro Bonoje dalyviai susipažino su nauju
šiuolaikinių technologijų terminu Podcasting, mokėsi
ir lavino savo gebėjimus megzti partnerystes su
Europos mokyklomis TwinSpace aplinkoje.
Gegužės 15–16 d. Romoje vyko baigiamoji MedTwinning
programos konferencija, kurios tikslas –
suteikti
Italijos mokykloms galimybę praplėsti savo eTwinning
partnerystes ir pakviesti naujus partnerius iš Alžyro,
Egipto, Jordanijos, Maroko ir Tuniso. Konferencijoje
dalyvavo ir Lietuvos atstovė Staselė Riškienė iš
Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos.
Visų užsienio raidos seminarų dalyvių įspūdžiai
ir mokomoji medžiaga pateikiama nacionalinėje
svetainėje http://etwinning.ipc.lt .

Europos šalių eTwinning seminaro Bonoje dalyviai.
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2008 m. eTwinning programos
dalyvių stovykla
Keturių geriausių Europos eTwinning projektų,
apdovanotų Baigiamojoje eTwinning konferencijoje,
vykusioje kovo 14 d. Bukarešte, mokytojai ir
mokiniai keturias dienas praleido Portugalijos
Vimeiro mieste, kuriame jie susitiko su savo projektų
partneriais, mokėsi naudotis IKT įrankiais.
Užsiėmimai
Mokiniai ir mokytojai mokėsi, kaip galima
lengvai kurti animacinius filmukus, įrašinėti
prenumeruojamosios transliacijos siuntinukus ir
redaguoti vaizdo įrašus. Tokių linksmų ir
interaktyvių užsiėmimų metu dalyviai kūrė
tarpkultūrinį dialogą.
Kultūrinė veikla
Kadangi Vimeiro miestas yra Lisabonos pakraštyje,
dalyviai vyko į sostinę vienos dienos ekskursijai.
Vyresnieji mokiniai lankėsi interaktyviame mokslo
muziejuje Ciência Viva, o jaunesnieji – okenariume.
Stovyklos internetinis dienoraštis
Be užsiėmimų ir ekskursijų buvo ir daug kitos
įdomios veiklos, kuri buvo nuolat aprašoma
eTwinning stovyklos internetiniame dienoraštyje.
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Geriausių Europos eTwinning projektų mokytojai ir mokiniai.

Šiame baseine po atviru dangumi maudėsi eTwinning
stovyklos dalyviai.

2008 m. eTwinning programos
dalyvių stovykla
eTwinning stovykloje 2008 m. buvo ir Lietuvos
atstovų – Kauno statybininkų rengimo centro
projekto „Fizika svarbi ir įdomi“ dalyviai. Garbė
pabuvoti eTwinning stovykloje jiems buvo suteikta
neveltui. Patekti į nugalėtojų gretas buvo nelengva:
2007 m. geriausių Europos eTwinning projektų
konkursui buvo pateikta daugiau kaip 400 paraiškų.
Į tolimąjį Vimeiro miestą vyko 5 centro mokytojai
ir 10 mokinių, kurie ne tik mokėsi, susipažino su
Portugalijos sostine Lisabona, bet ir pristatė Lietuvą,
dalyvavo talentų šou, kliūčių rungtyse, žaidė golfą,
maudėsi baseine po atviru dangumi, susipažino su
kitų šalių atstovais.
Apie eTwinning stovyklą 2008 m. daugiau galima
paskaityti šioje svetainėje: http://www.etwinning.
net/ww/lt/pub/etwinning/news/articles/etwin_
camp_off_to_portugal.htm

Saulėtos jaunųjų europiečių bendravimo akimirkos eTwinning
stovykloje.
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Konkursai
Europos Komisijos inicijuota eTwinning programa
suteikia puikias galimybes mokiniams ir mokytojams
įgyvendinti drąsiausius bei įdomiausius planus,
susirasti draugų, įtvirtinti turimas žinias ir įgyti
naujų. Tuo įsitikino daugelis Lietuvos mokyklų
mokytojų, suradusių partnerius kitose šalyse ir į
projektinę veiklą įtraukusių savo mokinius.
eTwinning nacionalinės paramos tarnyba nuolat
skatina mokyklų bendruomenes ir atskirus
mokytojus aktyviai dalyvauti eTwinning programos
veikloje, inicijuoti projektus, todėl skelbiami įvairūs
konkursai mokyklų vadovams ir mokytojams.
Kiekvienais metais yra renkamos aktyviausios
eTwinning mokyklos, o šiais – geriausi eTwinning
– Comenius projektai. Nugalėtojams įteikiami
Nacionalinės paramos tarnybos prizai. Didelis
paskatinimas vykdyti projektus – suteikiama
teisė dalyvauti užsienio raidos seminaruose,
vykstančiuose įvairiose Europos šalyse. Pavyzdžiui,
2007–2008 m. m. eTwinning konkurso „Kaip aš
skatinu eTwinning veiklą savo mokykloje“ nugalėtojai
– Aldutė Zuzana Kazlauskienė, Plungės akademiko
Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ir Rimtas Baltušis, Panevėžio r. Velžio
gimnazijos direktorius – dalyvavo seminare
Maltoje. Aštuoni eTwinning gerosios patirties
sklaidos konkurso „eTwinning mano pamokose“
nugalėtojai – Antanida Likšienė (Kėdainių r., Šėtos
vidurinė mokykla), Stasė Nedzinskienė (Alytaus
Panemunės vidurinė mokykla), Ričardas Liekis ir
Gražina Daunorienė (Kauno statybininkų rengimo
centras), Audronė Razaitė (Kauno „Nemuno“
vidurinė mokykla), Aldutė Zuzana Kazlauskienė
(Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė
mokykla), Danguolė Olbutienė (Kauno prekybos
ir verslo mokykla), Regina Lesevičienė (Kauno
Vilijampolės vidurinė mokykla) – vyko į eTwinning
programos Baigiamąją konferenciją Bukarešte
(Rumunija). Konkurso „Mokomės su eTwinning“
nugalėtojos Nomeda Vykertienė (Tauragės r., Tarailių
pagrindinė mokykla) ir Loreta Jusienė (Panevėžio
Juozo Balčikonio gimnazija) dalyvavo seminare Osle
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eTwinning konkurso „Kaip aš skatinu eTwinning veiklą savo mokykloje“ nugalėtojai – Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Aldutė Zuzana Kazlauskienė ir Panevėžio r. Velžio gimnazijos direktorius Rimtas
Baltušis.

Meno konkurso „Susuk eTwinning filmuką“ nugalėtojai – Alytaus
Panemunės vidurinės mokyklos mokytojas Žydrūnas Tautvydas
ir Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos mokytoja Larisa Tichonova.

(Norvegija), o Giedrė Siudniūtė (Utenos Dauniškio
gimnazija) ir Konsuela Liaskovskaja
(Vilniaus
„Žaros“ vidurinė mokykla) – seminare Prahoje
(Čekijos Respublika).
Šie ir panašūs konkursai, svarus jų dalyvių
įvertinimas kelia mokytojų motyvaciją aktyviai
įsijungti į eTwinning programą, geru pavyzdžiu
skatinti dalyvauti savo kolegas bei mokinius.

Konkursai
Lietuvos nacionalinės paramos tarnybos 2007–2008 m. m. skelbti konkursai mokyklų
eTwinning komandoms
Konkursas

„Kalbų dienos paminėjimas su eTwinning“

Pateiktos 5
paraiškos

Nugalėtojai: Rokiškio r. Pandėlio gimnazija ir Vilniaus r. Pagirių
gimnazija

Konkursas

„Naujas eTwinning logotipas“

Pateikti 9 darbai

Nugalėtoja: Anastasija Masalskaja, 16 m., Vilniaus „Žaros“
vidurinė mokykla

Konkursas

„Atvirukas eTwinning partneriui“

Pateikti 14 darbų

Nugalėtojai: Mantas Kuzminskas, 6 m., Jurbarko „Ąžuoliuko“
darželis-mokykla, Edita Kinderytė, 16 m., Radviliškio dailės
mokykla

Konkursas

„Tikslą pasieksiu su eTwinning“ (Pateikti 2 darbai )

Kūrybinis
konkursas

„eTwinning – Europa – partnerystė“

Pateikti 28 darbai

Nugalėtojai: Rokas Kašėta, Ignas Davulis, Kasparas Jankevičius,
Erika Rakovskaja, Dijuota Žilytė (vadovė J. Blažienė,Vilniaus
Filaretų pradinė mokykla); Gerda Marencevaitė ir Jelizaveta
Antošina, Jekaterina Šišova, Valerija Trukšina, Anastazija
Masalskaja (vadovė K. Liaskovskaja, Vilniaus Žaros vidurinė
mokykla); Renata Navardauskaitė, Ernestas Žutautas, Deimantė
Valentinavičiūtė (vadovė D. Raudienė, Telšių „Atžalyno“
vidurinė. mokykla); Renata Baldygina, Rūta Kazlauskaitė,
Karolis Kurklietis, Modesta Kalkytė, Dovilė Kašetaitė (vadovė
I. Kurklietienė); Dadelo Katažina (vadovė S. Būtar, Vilniaus r.
Pagirių gimnazija).
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Konkursai
Lietuvos nacionalinės paramos tarnybos skelbiami konkursai spalio 1–31 d.
(eTwinning savaitės 2008 Lietuvoje)
Konkursas „Geriausios 2008 eTwinning
mokyklos“

Video filmukų konkursas „Aš mokausi su
eTwinning“

Išrenkamos 3 aktyviausios eTwinning mokyklos,
kurios vykdo įdomius projektus ir apie juos nori
papasakoti savo kolegoms.

Pagrindinė konkurso idėja – parodyti, ką ir kaip
galima išmokti integravus eTwinning programą į
mokymo turinį. Filmuko trukmė – 1 min.

Fotografijų konkursas „Įspūdingiausia eTwinning
projekto akimirka“

Konkursas „Sukurk ketureilį apie eTwinning“!

eTwinning veiklos metu užfiksuotas akimirkas
konkurso dalyviai siunčia Nacionalinei paramos
tarnybai. Darbai patalpinami ir eksponuojami
nacionaliniame eTwinning tinklalapyje http://
etwinning.ipc.lt, o geriausi – apdovanojami eTwinning
prizais bei panaudojami leidžiant nacionalinius
eTwinning leidinius.
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Mokiniai panaudodami 4 raktinius žodžiuseTwinning, mokytis, draugai, smagu - kuria
ketureilius, kurie talpinami eTwinning tinklalapyje
http://etwinning.ipc.lt. Už juos balsuoti gali visi
Lietuvos mokiniai. Daugiausiai balsų surinkęs
ketureilis apdovanojamas eTwinning prizu.

eTwinning programos veiklos
gairės 2008–2009 m.
Svarbiausia informacija apie eTwinning veiklos
gaires 2008–2009 m. skelbiama CSS portale www.
etwinning.net.
Pradedant naujuosius mokslo metus visų mokyklų
bendruomenės kviečiamos sukurti bendrą idėją
apie europinį bendradarbiavimą taikant IKT. Naujų
idėjų patariama ieškoti Parengtuose rinkiniuose.
Norintiems
daugiau sužinoti apie vykdomus
projektus rekomenduojama panaršyti eTwinning
žemėlapyje arba Projektų galerijoje, paieškoti gerosios
patirties pavyzdžių.
Svarbiausia – susirasti projekto partnerius. Kad
tai būtų galima padaryti, reikia pristatyti savo
pasiūlymą Partnerių paieškos forume arba paieškoti
galimų partnerių Dvynių paieškoje. Naudinga
pasiskaityti, ką ieškodamos partnerių yra
paskelbusios kitos mokyklos. Susiradus partnerius,
pirmiausia reikia aptarti tik bendrus klausimus, o
konkretesnius dalykus galima išsiaiškinti ir vėliau.
Taip pat yra svarbu savo projektą integruoti į
ugdymo turinį klasėje ir įtraukti į mokyklos ugdymo
planą, parengti programą naujiems mokslo metams.
Reikėtų susieti savo projekto idėją su numatoma
veikla ir dalyku, kuriam jis skirtas, nes tai padės
toliau plėtoti eTwinning projekto idėją.
Tikslinga parengti lankstaus projekto pasiūlymą.
Naudojantis Parengtų projektų rinkiniais kaip
informacijos šaltiniu, reikia pasirūpinti, kad jūsų
siūlomame projekte būtų paaiškinti pedagoginiai
tikslai, nurodyti IKT įrankiai ir jų parametrai,
Europos dimensija.

Portale www.etwinning.net skelbiama ne tik įdomi informacija,
bet ir nuotaikingos projektų nuotraukos.

eTwinning yra svarbiausioji ES eLearning
programos akcija, skatinanti mokyklų
bendradarbiavimą Europoje naudojant IKT.
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eTwinning programos veiklos
gairės 2008–2009 m.
Nauja eTwinning veikla prasidės eTwinning
savaičių, kurios vyks 2008 m. spalio 1–31 d., metu.
Planuojamos 6 veiklos kryptys:
1. Atraskite naująjį.
Prašoma, kad užsiregistravę nariai atliktų keletą
užduočių: atnaujintų savo aprašymų detales,
pritartų
įdomiems projektams, pasidalintų su
draugu informacija apie naująjį portalą.
Pirmieji 50 dalyvių gaus „staigmenos“ prizus –
paketus, sudarytus iš NSS dovanų.
2. Užregistruokite naują projektą.
Savaitinė loterija už naujus užregistruotus
projektus.
Jos laimėtojai gaus komunikacijos rinkinius visiems
partneriams (ausinės + internetinė kamera).
3. Rekomenduokite eTwinning draugui.
Internetu nariai gali siųsti rekomendaciją
savo kolegoms. Jei kolega užsiregistruoja,
rekomenduojantysis gauna tašką, o 3 pirmieji
rekomendavusieji gauna prizus – top 3 iRivers
(audio įrašymo aparatus).
4. Projekto moduliai.
Sukurti mokytojų komandos, nauji maži veiklos
moduliai suteiks eTwinning partneriams daugiau
minčių.
5. eTwinning mokytojų internetinis dienoraštis
(tinklaraštis).
eTwinning partneriai gali siųsti įdomų ir naudingą
turinį į mokytojų internetinį dienoraštį.
Geriausių idėjų autoriai laimi prizą – galimybę
dalyvauti 2009 m. eTwinning konferencijoje.
6. NPT įvykiai.
Kiekvienos šalies Nacionalinės paramos tarnybos
taip pat planuoja ir inicijuoja įvairias akcijas.
eTwinning veiklą remia ES centrinė paramos
tarnyba.
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2008–2009 m. m. eTwinning kalendorius
Laikas

Numatomas renginys, šalis

2008 m. rugsėjo 17 d.

CPT ir NPT atstovų susitikimas

2008 m. rugsėjo 18–20 d.  

Profesinės raidos seminaras „Žvelgimas į
problemą įvairiais aspektais“

Švedija/Suomija

2008 m. spalio 3–5 d.

Profesinės raidos seminaras mokytojams

Louvain, Belgija

2008 m. spalio 7–9 d.

CPT ir NPT atstovų susitikimas

2008 m. spalio 16–18 d.

Profesinės raidos seminaras eTwinning
programos konsultantams

Ischia, Italija

2008 m. lapkričio 6–8 d.

Profesinės raidos seminaras pradinukų
mokytojams

Gothenberg, Švedija

2009 m. sausio 27–29 d.

CPT ir NPT atstovų susitikimas

2009 m. vasario 5–7 d.

Profesinės raidos seminaras pradinukų
mokytojams

2009 m. vasario 12–14 d.

Konferencija

2009 m. kovo 26–28 d.

Profesinės raidos seminaras eTwinning
programos konsultantams

Danija

2009 m. balandžio 24–26 d.

Profesinės raidos seminaras pradinių ir
vidurinių mokyklų mokytojams

Slovakija

2009 m. gegužės 15–17 d.

Profesinės raidos seminaras gamtos mokslų
ir
matematikos mokytojams

Vokietija

2009 m. gegužės 15–17 d.

Profesinės raidos seminaras vaikų darželių
darbuotojams

2009 m. birželio 17 d.
2009 m. rugsėjo 9 d.

CTT ir NPT susitikimai

2009 m. rugsėjis

Profesinės raidos seminaras

2009 m. spalio 9 d.

Profesinės raidos seminaras (mobiliosios
technologijos, kalbos)

Briuselis

Briuselis

Briuselis
Nyderlandai
Praha, Čekijos
respublika

Varšuva, Lenkija
Briuselis
Graikija
Portugalija

113

114

V. PAGALBA MOKYTOJAMS
Konsultantai
Naudingos nuorodos
Nacionalinė paramos tarnyba
Kalendorius
Mokyklų, paminėtų leidinyje, rodyklė
Teminė projektų rodyklė
Seminaro užsakymo forma
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Konsultantai
Alytaus apskritis

Vilija Sušinskienė

Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 22/4 m.
El. paštas vilija21@hotmail.com

Stasė Nedzinskienė

Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 34/4 m.
El. paštas nest@panemune.alytus.lm.lt

Kauno apskritis

Antanida Likšienė

Šėtos vidurinės mokyklos direktorė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 34/4 m.
El. paštas antanida@takas.lt

Virginija Kanapinskienė

Karmėlavos B. Buračo vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 28/4 m.
El. paštas virgute2@hotmail.com

Klaipėdos apskritis

Danguolė Olbutienė

Kauno prekybos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 17/4 m.
El. paštas danguole.olbutiene@gmail.com
Vilniaus apskritis

Konsuela Liaskovskaja

Vilniaus „Žaros“ vidurinės mokyklos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 19/1 m.
El. paštas k.liaskovskaja@gmail.com
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Konsultantai
Marijampolės apskritis

Jolita Morkūnaitė

Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės
mokytoja ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 11/4 m.
El. paštas jolita.morkunaite@gmail.com

Daiva Šalkevičienė

Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma“ vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 21/3 m.
El. paštas salkda@takas.lt

Panevėžio apskritis

Loreta Jusienė

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 15/4 m.
El. paštas jusiene@gmail.com

Gražina Rudienė

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, IT mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 25/4 m.
El. paštas grazru@takas.lt

Šiaulių apskritis

Staselė Riškienė

Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 10/4 m.
El. paštas starisk@takas.lt

Audronė Razaitė

Kauno „Nemuno“ vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui,matematikos mokytoja
ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 15/2 m.
El. paštas audrraz@yahoo.com
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Konsultantai
Tauragės apskritis

Laima Arbačiauskienė

Jiezno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 26/4 m.
El. paštas jvm@jiezno.prienai.mit.lt

Nomeda Vykertienė

Tauragės r. Tarailių pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 18/4 m.
El. paštas nomedavykert@gmail.com

Telšių apskritis

Jūratė Kalibatienė

Vilniaus Simono Daukanto vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 15/4 m.
El. paštas jura.kal@gmail.com

Jurgita Blažienė

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 9/2 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 – 23/4 m.
El. paštas jolanta_klipciuviene@yahoo.com

Giedrė Sudniutė

Utenos Dauniškio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis/eTwinning konsultanto patirtis – 20/4 m.
El. paštas gsudniute@yahoo.com
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Naudingos nuorodos
Pagrindinis eTwinning portalas
http://www.eTwinning.net
Nacionalinė eTwinning svetainė
http://eTwinning.ipc.lt
Švietimo mainų paramos fondas
http://www.smpf.lt
Švietimo ir mokslo ministerija
http://smm.lt
eTwinning šiuolaikinei mokyklai. Vadovas mokytojams (2007 m.)
http://etwinning.ipc.lt/doc/2007_knyga.pdf
eTwinning Mokyklų partnerystės programos vadovas (2006 m.)
http://etwinning.ipc.lt/doc/2006_knyga.pdf

Informacinių technologijų centras
http://www.ipc.lt
Švietimo plėtotės centras
www.pedagogika.lt
Švietimo aprūpinimo centras
www.sac.smm.lt
Mokymo ir mokymosi išteklių portalas
http://www.emokykla.lt
„Virtuali kelionė klasėje“ – patirties sklaidos
svetainė
http://metodika.emokykla.lt/default.html
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Nacionalinė paramos tarnyba
Eugenijus Kurilovas
Švietimo informacinių technologijų centro Tarptautinių mokymų skyriaus
vedėjas
eTwinning programos vadovas 4 m.
El. paštas eugenijus.kurilovas@itc.smm.lt
Tel.: +370 5 235 61 31 / +370 5 235 61 55

Violeta Čiuplytė
Švietimo informacinių technologijų centro Tarptautinių mokymų skyriaus
metodininkė
eTwinning programos koordinatorė Lietuvoje, pedagogų patarėja 4 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 4 m.
El. paštas Aurelija.michailovaite@itc.smm.lt
Tel.: +370 5 235 61 52 / +370 5 235 61 55

Darius Simavičius
Švietimo informacinių technologijų centro Sisteminio-techninio skyriaus
inžinierius/ elektronikas
eTwinning svetainės http://etwinning.ipc.lt Lietuvoje administratorius 4 m.
El. paštas Darius.simavicius@itc.smm.lt
Tel.: +370 5 235 61 54 / +370 5 235 61 55

Mieli mokytojai, mokyklų vadovai,
drąsiai rašykite ir skambinkite apskričių
konsultantams ir Nacionalinės paramos
tarnybos atstovams. Jie pasirengę atsakyti į
Jums rūpimus klausimus apie tarptautinio
bendradarbiavimo programą eTwinning.
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Mokyklų, paminėtų leidinyje, rodyklė
Akmenės r. savivaldybės Akmenės gimnazija
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla

74
46, 47, 48

Alytaus Panemunės vidurinė mokykla

49, 50, 96, 108

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

96, 108

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė
mokykla

69

8

Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

35

Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla

51

Panevėžio r. Berčiūnų pagrindinė mokykla

Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla

52

Panevėžio r. Velžio gimnazija

Dieveniškių Ryto vidurinė mokykla

Joniškio Mato Slančiausko gimnazija

8

Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželis-mokykla

82, 83, 98, 109

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla

81

Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė
mokykla

53, 54, 96, 105

Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla
Kauno „Nemuno“ vidurinė mokykla
Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“

8
8, 96, 108

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė
mokykla

8

Prienų specialioji mokykla

60

Radviliškio dailės mokykla

35, 72, 76, 98, 109

Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“

35

Šiaulių Romuvos gimnazija

Kauno prekybos ir verslo mokykla

96, 100, 108
8, 11, 13, 96, 108
35

71

Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
Šakių „Aukuro“ pagrindinė mokykla

Kauno taikomosios dailės mokykla

80, 96, 108

Prienų „Žiburio“ gimnazija

55

Kauno statybininkų rengimo centras

70
96, 108

96, 108, 109
63
73

Šiaulių Zoknių pagrindinė mokykla

75, 77

Širvintų meno mokykla

35

Švenčionių r. Švenčionėlių pagrindinė mokykla

93

Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla

56, 96, 108

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

64, 65

Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla

84, 85, 86

66, 67, 98

Telšių „Atžalyno“ vidurinė mokykla
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Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla „Elma“
Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“

58,59

Kėdainių r. Šėtos vidurinė mokykla

8, 96, 108

Tauragės r. Tarailių pagrindinė mokykla

Utenos Dauniškio gimnazija
Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla

Kėdainių šviesioji gimnazija

57

Kelmės r. Vaiguvos vidurinė mokykla

78

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla

62

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

35

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla

8, 35, 36, 79, 105

Vilniaus „Žaros“ vidurinė mokykla

29, 30, 96, 108

96, 108
8
8, 92, 96, 108,
109
89, 90, 109
88

Vilniaus r. Pagirių gimnazija

91, 109

Molėtų r. Alantos vidurinė mokykla

87

Vilniaus „Žaros“ vidurinė mokykla

97, 109

Palangos „Baltijos“ vidurinė mokykla

61

Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla

68
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Projekto sudarymo planas
Projekto pavadinimas
Trukmė

Tai gali būti vienos pamokos, savaitės, mėnesio,
pusmečio ar kelių metų projektas. Siūlome pradėti
nuo trumpesnio projekto, kad įsitikintumėte, ar
suplanuota veikla patinka jums ir jūsų mokiniams.
Jei projektas pavyksta ir veikla duoda laukiamų
rezultatų, projekto trukmę visada galima pratęsti.

Mokinių amžius

Pasirenkant projekto komandą, reikėtų atsižvelgti
į mokinių amžių. Svarbu, kad visoms amžiaus
grupėms veikla būtų įdomi, nei per daug sudėtinga,
nei per lengva, kad mokiniai į projektinę veiklą
žiūrėtų taip pat atsakingai kaip ir į pamoką.
Renkantis komandą taip pat reikėtų apsvarstyti,
kada – per pamoką ar po pamokų – visa komanda
galėtų susirinkti bendram darbui. Jeigu pasirinksite
skirtingo amžiaus mokinius, gali kilti sunkumų
suderinant susitikimo laiką.

Kalba

Iš anksto reikia apsispręsti, kokią kalbą vartosite
vykdydami projektą. Pasirinkti galite kelias kalbas,
svarbu, kad tai padėtų komunikuoti su partneriais ir
kiltų kuo mažiau nesusipratimų. Šiuo metu keletas
projektų yra sukurta ir lietuvių kalba.

Naudojamos IKT priemonės

Svarbu išsiaiškinti, kokios IKT galimybės yra jūsų
mokykloje ir kaip jos gali padėti įgyvendinti projekto
idėją: ar turėsite galimybę rengti vaizdo ir garso
konferencijas, įrašyti garsus, montuoti vaizdus,
apdirbti nuotraukas ir kt.

Trumpas aprašymas
Laukiamas rezultatas
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Šmaikštus, mįslingas, įdomus mokiniams ir
patrauklus partneriams.

Kokių tikslų sieksite? Kodėl? Kodėl pasirinkote
būtent tokią temą?
Kiekvienas projektas turi būti užbaigtas, o
mokiniams pristatomi jo rezultatai. Tai gali būti:
paroda, paruoštas stendas, pranešimas, spektaklis,
renginys, sporto šventė, išleista knyga, sukurtas
filmas, internetinė svetainė ir kt.

eTwinning seminaro užsakymas
Mieli mokytojai, mokyklų vadovai,
jeigu susidomėjote eTwinning programa ir
norite, kad apie ją plačiau sužinotų jūsų
kolegos mokykloje, pasinaudokite galimybe
ir užsisakykite informacinį seminarą apie
eTwinning – tarptautinio bendradarbiavimo
programą – savo mokykloje. Pateikite informaciją
apie mokymų vietą, laiką ir išsiųskite el. paštu
arba registruotu laišku. eTwinning seminarai yra
nemokami.

Violetai Čiuplytei
Švietimo informacinių technologijų centras
Tarptautinių mokymų skyrius
Suvalkų g. 1
LT-03106 Vilnius
El. paštas violeta.ciuplyte@itc.smm.lt

PASTABA: mokykla turi pasirūpinti seminaro
vieta, kompiuterių klase, multimedia (jei visa
to reikės per praktinį užsiėmimą). Seminaro
organizatoriai pasirūpins padalomąja medžiaga
ir kavos pertraukėle.

eTwinning seminaro užsakymo forma
eTwinning seminaro užsakymo forma
Vieta, telefonas, el. paštas
Numatomas laikas (metai, mėnuo, diena, trukmė)
Numatomas dalyvių skaičius, atsakingas asmuo
Seminaro pobūdis – teorinis ar praktinis
Ką per seminarą norėtumėte sužinoti ( pvz., apie
registraciją eTwinning portale, projekto partnerių
paiešką, konkrečius projektus)
Jei jūsų mokykloje yra vykdomas eTwinning projektas,
per seminarą mokytojas gali pasidalinti patirtimi
(nurodykite mokytojo vardą, pavardę, el. paštą,
telefoną)

Data

(Užsakovo vardas, pavardė ir parašas)

123

RUGSĖJIS / 2008

Mokinės Aistės Drėgvaitės fotografija.
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Mokinės Vaivos Sakalauskaitės fotografija.
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LAPKRITIS / 2008
P

Mokinės Jūratės Klimaitės fotografija.
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Mokinės Neringos Gustaitės fotografija.
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SAUSIS / 2009
P

Mokinės Vaivos Sakalauskaitės fotografija.
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VASARIS / 2009
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Mokinės Ernestos Zigmantavičiūtės fotografija.
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Mokinės Dianos Taparauskaitės fotografija.
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Mokinės Kamilės Baumilaitės fotografija.
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GEGUŽĖ / 2009
P

Mokinės Aistės Drėgvaitės fotografija.
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Mokinės Kamilės Baumilaitės fotografija.
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LIEPA / 2009
P

Mokinės Karolinos Drulytės fotografija.
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Mokinės Aistės Drėgvaitės fotografija.
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RUGSĖJIS / 2009
P

Mokinės Karolinos Drulytės fotografija.
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Mokinės Justinos Kovalevičiūtės fotografija.
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Mokinės Kamilės Baumilaitės fotografija.
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Mokinės Dianos Taparauskaitės fotografija.
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Užrašams
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Užrašams
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Užrašams
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eTwinning – šiuolaikinei mokyklai
Vadovas mokytojams
2008, Vilnius
Tiražas – 1050 egz.
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Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba
Kontaktiniai duomenys
Švietimo informacinių technologijų centras
Tarptautinių mokymų skyrius
Suvalkų g. 1, LT-03106
Tel.: +370 5 235 61 50
Fax.: +370 5 235 61 55
El. paštas info@ipc.lt

Nacionalinė eTwinning svetainė http://etwinning.ipc.lt
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Violeta Čiuplytė
El. paštas violeta.ciuplyte@itc.smm.lt
Tel.: +370 5 235 61 52 / +370 5 235 61 55
Aurelija Michailovaitė
El. paštas aurelija.michailovaite@itc.smm.lt
Tel.: +370 5 235 61 52 / +370 5 235 61 55

