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Seminarai Lietuvoje

Nacionalinės eTwinning paramos tarnybos 
darbuotojai ir programos konsultantai 2010 m. or-
ganizuotuose mokymuose ir konsultacijose siekė 
šių eTwinning programos įgyvendinimo Lietuvoje 
uždavinių:

•	Skatinti eTwinning portale užsiregistravusias 
mokyklas vykdyti kokybiškus ir su Bendrųjų ug-
dymo programų turiniu susietus projektus;
•	Suteikti reikalingų žinių ir informacijos prade-
dantiems ir pažengusiems projektų vadovams 
apie vykdomus eTwinning projektus, eTwinning 
ir Comenius programų sąsajas;
•	Skatinti programoje nedalyvaujančius moki-
nius ir mokytojus įsilieti į eTwinning projektus. 
2010 m. regioniniai seminarai buvo pagrindinė 

eTwinning programos sklaidos Lietuvos ugdymo 
įstaigose forma. Jie buvo organizuojami mokyklose, 
kurių  bendruomenės pačios susidomėjo projek-
tine veikla ir eTwinning programos galimybėmis. 
Visose mokyklose, atsiuntusiose seminarų užsaky-
mo paraiškas, konsultantai organizavo teorinius ir 

praktinius mokymus. Per seminarus buvo pastebė-
ta, kad mokytojus, mokyklų vadovus domina  ne 
tik eTwinning projektinės veiklos organizavimas 
po pamokų, bet ir jos taikymo ugdymo procese 
galimybės. Atnaujinto eTwinning darbastalio ir kitų 
IKT įrankių naudojimas projektinėje veikloje sudo-
mino ne tik pradedančiuosius, bet ir po kelis pro-
jektus įgyvendinusius, pažengusius mokytojus. O 
mokyklų vadovus ir jų pavaduotojus labiausiai do-
mino  eTwinning ir Comenius programos sąsajos, 
galimybės gauti projektui finansavimą.  Išsiaiškinus 
labiausiai mokytojams rūpimus klausimus ir domi-
nančias temas, Nacionalinė eTwinning paramos 
tarnyba kartu su programos konsultantais 2011 m. 
ketina mokytojus supažindinti su kasdien atsinau-
jinančiais internetinio bendradarbiavimo įrankiais, 
su kasmet tobulėjančia TwinSpace erdve bei pa-
siūlyti daugiau metodų, kaip integravus projektinę 
veiklą į ugdymo turinį mokymo ir mokymosi pro-
cesą padaryti įdomesnį.

Tarptautiniai seminarai

2010 m. prasidėjo Baigiamąja eTwinning kon-
ferencija, vykusia Sevilijoje, Ispanijoje. Vasario 5-7 
dienomis ji sukvietė 500 dalyvių iš visos Europos, 
eTwinning mokytojus, tarptautinius ekspertus, Eu-
ropos Komisijos, Centrinės bei Nacionalinių Para-
mų agentūrų atstovus. Visiems susidomėjusiems 
buvo suteikta puiki galimybė stebėti ir dalyvauti 
konferencijos eigoje  naudojantis „Elluminate“ pro-
grama. Pažymint eTwinning programos penkmetį, 
ši konferencija buvo įspūdinga ne tik prizų gausa, 
bet ir įvairiapusiška tematika organizuotais rengi-
niais darbo grupėse. Lietuvos atstovai Baigiamojoje eTwinning konferencijoje Sevilijoje, Ispanijoje
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2010 m. Lietuvos mokytojai sulaukė daugiau 
nei įpratai pasiūlymų dalyvauti atrankos į tarptauti-
nius eTwinning kvalifikacijos tobulinimo seminarus 
konkursuose.

 Štai balandžio mėn. Karmėlavos Balio Buračo 
gimnazijos mokytoja Džeralda Stankevičienė, Kau-
no „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokytoja Silvija 
Musiejienė ir Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 
mokytoja Rasa Paškevičienė patirties sėmėsi To-
mar mieste (Portugalija). 

2010 m. balandžio 23-25 d. vokiečių kalbos 
mokytojos Halina Parvicka (Vilniaus r. Pagirių 
gimnazija), Giedrė Krajauskaitė (Alytaus Panemu-
nės vidurinė mokykla), Kristina Andriuškevičienė 
(Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija), 
Gražina Valauskienė (Plungės akademiko A. Jucio 
pagrindinė mokykla) dalyvavo seminare, skirtame 
vokiečių kalbos integracijai į eTwinning programą 
Rygoje (Latvija). 

2010 m. gegužės 28-30 d. Villasimius mieste 
(Sardinija, Italija) vykusiame eTwinning programos 
profesinės raidos seminare, skirtame Nacionalinių 
paramoms tarnybų atstovams ir eTwinning mo-
kytojams-konsultantams, Lietuvai atstovavo Au-
relija Michailovaitė (ITC), Laima Vidauskienė (Jo-
navos Justino Vareikio pagrindinė mokykla), Jolita 
Morkūnaitė (Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko 
gimnazija). eTwinning programos profesinės rai-
dos seminaro dalyviai dirbdami grupėse nagrinėjo 
TwinSpace tobulinimo ir eTwinning patirties doku-
mentavimo klausimus. Šiame seminare eTwinning 
Centrinės paramos tarnybos atstovai pažymėjo, 
kad eTwinning Ambasadoriai (konsultantai) vaidina 
svarbų vaidmenį eTwinning programos bendruo-
menės vystyme ir tobulinime tiek nacionaliniame, 
tiek europiniame lygmenyje. 

2010 m. rugsėjo 16-18 d.  Stambule (Turkija)  
seminare, skirtame eTwinning programoje prade-

dantiesiems mokytojams, Lietuvai atstovavo mo-
kytojos Inga Gliožaitienė (Karmėlavos Balio Bura-
čo gimnazija) ir Violeta Čumak (Klaipėdos mokinių 
saviraiškos centras). 

 2010 m. rugsėjo 17-19 d. Europos sąjungos 
mokyklų bibliotekininkų eTwinning kontaktinis se-
minaras vyko Gdanske (Lenkija). Jame dalyvavo 
Eglė Juodžiukynienė (Alytaus Putinų gimnazija), Asta 
Novikienė (Alytaus Panemunės vidurinė mokykla), 
Vilija Dranginytė (Alytaus Jotvingių gimnazija). Kokią 
naudingą informaciją, įspūdžius parsivežė Lietuvos 
atstovės iš renginio, skaitykite adresu http://www.
etwinning.lt/content/naujiena.php?id=230. 

 2010 m. spalio 1-2 d. Taline vyko eTwinning 
kontaktinis seminaras tema „Kaip IKT prisideda prie 
ugdymo vidurinėje pakopoje“, kuriame dalyvavo ir 
antrosios kartos saityno įrankiais (tokiais kaip inter-
netinės skelbimų lentos, balso įrašymo programos, 
pristatymų kūrimo programos su galimybe įkelti 
vaizdus, įdomaus teksto kūrimas, animacijos kūrimas 
ir pan.) domėjosi Stasė Riškienė (Kuršėnų Pavenčių 
vidurinė mokykla),  Jurgita Arbutavičienė (Alytaus 
Panemunės vidurinė mokykla) ir  Silvija Musiejienė 
(Kauno „Atžalyno“ vidurinė mokykla). Įgytas žinias 
šios mokytojos perduoda Lietuvos mokytojams se-
minaruose ir konsultacijose. Mokytojų įspūdžius iš 
Taline vykusio seminaro  skaitykite adresu  http://
www.etwinning.lt/content/naujiena.php?id=233. 

2010 m. rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis Čeki-
jos sostinėje Prahoje vyko tarptautinė Comenius ir 
eTwinning mokyklų partnerysčių gerosios patirties 
sklaidos konferencija. Ją organizavo Čekijos Res-
publikos švietimo, jaunimo reikalų ir kūno kultūros 
ministerija kartu su Čekijos nacionaline agentūra 
europinio švietimo programoms vykdyti bei nacio-
naline eTwinning paramos tarnyba. Iš tarptautinės 
Comenius ir eTwinning mokyklų partnerysčių ge-
rosios patirties sklaidos konferencijos sugrįžusių 
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Violetos Čiuplytės (ITC) ir Editos Grubienės (Mari-
jampolės P. Armino pagrindinė mokykla) įspūdžius 
skaitykite adresu http://www.etwinning.lt/content/
naujiena.php?id=235.  

2010 m. lapkričio mėn. 8-10 d. Danijoje, Ko-
penhagos mieste, Europos Komisija organizavo 
konferenciją EMINENT 2010, kuri vyko jau de-
šimtą kartą. eTwinning projektas suteikė galimy-
bę trims mokytojoms iš Lietuvos dalyvauti šioje 
konferencijoje. Konferencijos dalyvės Jurgita Jaru-
ševičienė (Alytaus Panemunės vidurinė mokykla), 
Asta Gratkauskienė (Šilutės žemės ūkio mokykla) 
ir Jolanta Gaučienė (Kauno lopšelis-darželis „Gi-
liukas“) patirtais įspūdžiais ir informacija dalijasi 
adresu http://www.etwinning.lt/content/naujiena.
php?id=246. 

„Apibendrinant galima pasakyti, kad tokios kon-
ferencijos atveria puikias galimybes patobulėti pa-
čiam bei susirasti mokyklą partnerę tolimesniam 
bendradarbiavimui“, – įspūdžiais dalinosi Šilutės 
žemės ūkio mokyklos mokytoja Asta. Ikimokykli-
nio ugdymo pedagogė Jolanta sako, kad „tokios 
konferencijos, susitikimai su kitų šalių kolegomis 
atskleidžia, kad švietimo kaita yra būtina, o kaitą 
įgyvendinti padeda eTwinnning projektai“, ir no-
rėtų „pakviesti visus mokytojus tapti eTwinning 
nariais, inicijuoti ir vykdyti įvairius projektus ir prisi-
dėti prie kaitos proceso“. 

eTwinning tarptautiniai seminarai – tai investi-
cija į save, o „juk investuoti į save visada verta“, 
– sako Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos 
mokytoja Jurgita.

Penktasis  eTwinning gimtadienis

Penktasis  eTwinning gimtadienis buvo plačiai 
paminėtas daugelyje Lietuvos mokyklų. Sveikini-
mus vieni kitiems ir Nacionalinės paramos tarny-
bos komandai atsiuntė: Jurbarko darželio-moky-
klos „Ąžuoliukas“, Jonavos Justino Vareikio, Šiau-
lių „Juventos“ ir Rokiškio r. Kriaunų pagrindinių, 
Alytaus Panemunės, Kuršėnų Pavenčių ir Telšių 
„Atžalyno“ vidurinių mokyklų, Tauragės Žalgirių ir 
Pandėlio gimnazijų eTwinning komandos. Daugiau 
informacijos apie eTwinning gimtadienio paminė-

jimus mokyklose galima rasti eTwinning svetainėje 
www.etwinning.lt. 

Sakoma „eTwinning JAU penkeri“, tačiau, ste-
bint mokytojų aktyvumą šioje programoje, matant 
šios programos naudą mokymo ir mokymosi pro-
cesui, bendraujant su mokiniais ir stebint jų gebėji-
mų bei įgūdžių tobulėjimą dalyvaujant šioje progra-
moje, tiksliau būtų sakyti, kad „eTwinning DAR tik 
penkeri“, ir visiems mums palinkėti tęsti šią veiklą 
dar ne vienus metus. 
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Tarptautinė eTwinning patirties stovykla
 

Išskirtiniu 2010 m. įvykiu tapo rugpjūčio 18-20 
dienomis Europos Komisijos eTwinning Lietuvos 
nacionalinės tarnybos Trakuose organizuotas susi-
tikimas „Tarptautinė eTwinning patirties stovykla“, 
kuriame dalyvavo penkių šalių pedagogai: Bulgari-
jos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Pen-
kios tarptautinės mokytojų grupės turėjo progos 
išmėginti plastilininę animaciją, sukurti trumpus 
filmukus, susipažinti su projekto kūrimo procesu, 
susirasti projekto partnerius. Buvo kalbama apie 
tai, kaip ir kur užregistruoti projektinę idėją, kaip 
pritraukti naujų dalyvių į esamą jų sąrašą, kaip prisi-
vilioti naujų pedagogų ar mokinių į projektinę veik-

lą, kaip apipavidalinti savo TwinSpace – specialiai 
eTwinning projektams sukurtą bendradarbiavimo 
aplinką. Po seminaro dalyviai organizatoriams dė-
kojo už viską: ir naudingą dalykinę veiklą, ir drau-
gišką bendravimą, už informatyvumą bei seminaro 
efektyvumą, už naujų partnerių radimą. 

Susitikimo dalyviai ir eTwinning Nacionalinė pa-
ramos tarnyba mano, kad tokia stovykla gali tapti 
kasmetine ir viena iš eTwinning tradicijų. 

Plačiau stovyklos dalyvių įspūdžius skaitykite 
adresu http://www.etwinning.lt/content/naujiena.
php?id=221.  

Tarptautinės eTwinning patirties stovyklos, vykusios 2010 m. rugpjūčio 18-20 d. Trakuose, dalyviai iš 
Bulgarijos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos



Užrašams
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eTwinning ir Comenius  partnerysčių sąsajos 
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Mokymosi visą gyvenimą programa remia mo-
kymąsi nuo vaikystės iki senatvės ir apima visas ug-
dymo pakopas. Programa įgyvendinama nuo 2007 
m. iki 2013 m. Programos biudžetą sudaro apy-
tiksliai 7 milijardai eurų. Programoje dalyvauja 33 
Europos šalys ir Turkija. Comenius ir eTwinning 
programos yra Mokymosi visą gyvenimą progra-
mos dalys.

 „Nuo devintojo dešimtmečio vidurio Come-
nius programa padeda mokykloms atverti duris 
europiniam bendradarbiavimui. Dalyvaudami įvai-
rioje programos veikloje šimtai tūkstančių mokinių, 
mokytojų ir kitų specialistų, dirbančių mokyklinio 
ugdymo srityje, turi galimybę įgyti tarptautinės 
patirties, įgyvendinti europinio bendradarbiavimo 
projektus, aplankyti projektų partnerius kitose Eu-
ropos šalyse, lavinti užsienio kalbų įgūdžius, keistis 
pedagoginiais metodais bei lyginti juos ir tobulinti 
mokymo bei mokymosi gebėjimus. Drąsiai galime 
teigti, kad dauguma mokinių ir mokytojų, dalyvau-
jančių Comenius projektuose, įgyja vertingos pa-
tirties bei motyvacijos, padedančios jiems geriau 
mokytis visą gyvenimą platesniame europiniame 
kontekste. Mes tai vadiname europinės dimensijos 
integracija į ugdymo procesą“, – citata iš „eTwin-
ning 2.0 Europos mokyklų bendruomenės kūri-
mas“.

Vienas Mokymosi visą gyvenimą programos 
siekių – per visą Comenius programos laikotarpį 
įtraukti į bendras mokomąsias veiklas ne mažiau 
nei 3 milijonus mokinių.

 „eTwinning papildė Comenius programą ir pa-
dėjo europiniam bendradarbiavimui tapti įprasta 
mokyklos gyvenimo veikla. Užuot teikusi finansinę 
paramą atrinktiems aukštos kokybės projektams, 
ši programa siūlo mokytojams galimybę susipažinti 
su kolegomis iš kitų Europos šalių, aptarti bendros 
veiklos būdus ir pradėti savo projektus, kuriems 
pakanka minimalaus administravimo, o įgyvendinti 

juos galima kada panorėjus bei kaip panorėjus. Eu-
ropinė eTwinning platforma (www.etwinning.net) 
– tai bendravimo vieta, skirta visiems mokytojams, 
besidomintiems europine projektine veikla. Čia 
mokytojai gali rasti idėjų projektams, patarimų ir 
pagalbos, kaip saugioje internetinėje aplinkoje kar-
tu su mokiniais įgyvendinti bendrus projektus su 
partneriais iš kitų Europos šalių. Portalas suteikia 
galimybę dalintis mokymo ištekliais ir pristatyti ge-
rąją patirtį.  

Vis dėlto eTwinning – tai žymiai daugiau nei tik 
lanksti paramos infrastruktūra bendrų mokyklinių 
projektų įgyvendinimui. Ji teikia daug galimybių 
mokytojams mokytis ne tik naudojantis internetu 
ar neprisijungus prie interneto, bet – svarbiausia 
– mokytis bendraujant su kolegomis iš kitų šalių. 
„Ši programa tampa labai efektyvia priemone mo-
kytojų profesiniam tobulinimui, ypač dabar, kai ji 
puikiai integruoja antrosios kartos žiniatinklio vi-
suomeninių tinklų įrankius, kurie yra tokie populia-
rūs internete“, – citata iš „eTwinning 2.0 Europos 
mokyklų bendruomenės kūrimas“.

Comenius ir eTwinning programų tikslai yra pa-
našūs – siekiama ugdyti jaunimo ir mokymo perso-
nalo supratimą apie Europos kultūrų įvairovę bei 
vertę ir padėti jauniems žmonėms įgyti pagrindi-
nius gebėjimus, būtinus jų asmenybės raidai, būsi-
mam darbui, paskatinti juos būti aktyviais Europos 
piliečiais.

Comenius ir eTwinning projektais siekiama ben-
drų ES švietimo tikslų – gerinti švietimo sistemos 
kokybę ir veiksmingumą, bendrauti ir bendradar-
biauti įgyvendinant bendrus siekius, padėti mokyto-
jams ir mokiniams įvaldyti naujus darbo metodus ir 
įgyti vertingos patirties, skatinti savarankiškumą, for-
muoti mokinių vertybes, pasaulėžiūrą, ugdyti savojo 
tapatumo suvokimo svarbą, pažinti ir vertinti kitų 
kultūrų ypatumus.
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Comenius ir eTwinning partnerysčių projektų 
panašumai ir skirtumai:

eTwinning programą Lietuvoje koordinuoja 
Švietimo informacinių technologijų centras

• eTwinning – partnerių paieškos programa to-
lesnei eTwinning projektinei veiklai ar Comenius 
partnerysčių projektams;

• neapibrėžtas partnerysčių projektų skaičius;
• neribojama partnerysčių projektų trukmė;
• finansavimas neteikiamas;
• nėra reglamentuotos atsiskaitymo sistemos 

(pildoma pažangos kortelė).

Comenius programą Lietuvoje koordinuoja 
Švietimo mainų paramos fondas

• veikla pradedama jau turint partnerius;
• apibrėžtas partnerysčių projektų skaičius ins-

titucijoje;
• partnerysčių projektų trukmė – 2 metai;
• finansuojama projektinė veikla;
• reglamentuota atsiskaitymo sistema.

eTwinning ir Comenius veiklų modeliai:
• eTwinning iki Comenius (padeda susirasti 

patikimus partnerius Comenius partnerysčių pro-
jektams);

• eTwinning ir Comenius (naudojamasi progra-
mų teikiamais privalumais);

• eTwinning po Comenius (pasibaigus Come-
nius partnerysčių projektams, tęsiamas bendradar-
biavimas eTwinning darbastalyje).

 

Kasmet keli tūkstančiai ugdymo institucijų, 
Comenius ir eTwinning programų dalyvių, dir-
ba bendruose projektuose, mokiniai ir mokymo 
personalas keliauja į partnerių ugdymo instituci-
jas, dalyvauja vaizdo konferencijose ir interneto 
forumuose. Jie kuria bendrus projektinės veiklos 
pristatymų darbus: prezentacijas, vaizdo filmus ir 
bendras publikacijas, keičiasi informacija apie savo 
šalis ir susipažįsta su Europos kultūrų ir kraštovaiz-
džių įvairove.

Comenius ir eTwinning rengia veiklų savaites. 
Jų metu visuomenei yra pristatomi geriausi Come-
nius ir eTwinning įgyvendinamų projektų renginiai. 
Comenius ir eTwinning savaitėse gali dalyvauti ug-
dymo institucijos, kurios jau dalyvauja Comenius ir 
(ar) eTwinning projektuose. Net jeigu jūsų ugdy-
mo institucija nėra aktyvi Comenius ir (ar) eTwin-
ning dalyvė, Comenius ir eTwinning savaitė būtų 
puiki proga daugiau sužinoti apie šias programas.

Viso pasaulio mokyklos taip pat gali dalyvauti 
kasmetinėje kampanijoje „Pavasario diena Europo-
je“. Mokytojai kviečiami savo kalendoriuose vieną 
ar kelias dienas paskirti šios kampanijos veikloms. 
Jų metu mokiniai dalyvauja debatuose, bendradar-
biauja ir išreiškia savo nuomonę įvairiomis temomis.



Užrašams
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Europos vaikų dailės muziejus
internete / WebEcam 

Mokinių amžius: 12-15 m.
Trukmė: 2 metai
Kalbos: anglų k. 
Projekto mokykla Lietuvoje: 
 Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė 
           mokykla 
 Koordinatorė Aldutė Kazlauskienė,  anglų 
           kalbos mokytoja metodininkė
 El. paštas: aldakazl@yahoo.co.uk 
Projekto mokyklos užsienyje: 
  Thourie Pablo Picasso mokykla, Prancūzija
  Neeme pradinė mokykla, Estija
Nuorodos:
  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16720/welcome
  http://aldute-webecam.blogspot.com

Pedagoginis novatoriškumas ir kūrybiškumas 

Projektas „Europos vaikų dailės muziejus internete“ išaugo iš dvejų metų eTwinning mokyklų 
partnerystės veiklos, per kurią mokiniai susipažino, bendravo virtualioje erdvėje, keitėsi darbų paro-
domis.

Projekto tikslas – padėti mokiniams sukurti detektyvinį siužetą, kuris skatintų žymiausių Europos 
menininkų kūrinių išsaugojimą. Mokiniai kūrė detektyvinio siužeto rašinius ir piešinius Europos kultū-
ros paveldo išsaugojimo tema, pateikė juos virtualioje erdvėje, siuntė vieni kitiems.

 Dalyvaudami šiame projekte, mokiniai rado daug sąsajų tarp savo šalies ir kitų Europos šalių kla-
sikinių ir šiuolaikinių kultūrų. Analizuodami detektyvinius siužetus, jie galėjo skleisti informaciją apie 
savo šalies kultūrinį paveldą ir suvokti jo, kaip visos Europos kultūros istorijos dalies, išsaugojimo bei 
puoselėjimo svarbą.

Kuriant projekto „Dailės muziejus internete“ galutinį produktą, pasikeitė mokinių ir mokytojų po-
žiūris į mokymą ir mokymąsi, padidėjo  motyvacija. Mokinių saviraiška atsiskleidė vizualinio ir skaitme-
ninio meno darbuose. 
 

Tarptautinio projekto „WebEcam“ projekto dalyviai.Tarptautinio projekto „WebEcam“ projekto dalyviai.
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Ugdymo turinio integracija

Projekto „Europos vaikų dailės muziejus internete“ dalis, skirta kalbinei mokinių raiškai, buvo inte-
gruota į anglų kalbos modulio turinį. Kitos projekto veiklos vyko per informacinių technologijų, dailės, 
geografijos, pilietinio ugdymo, technologijų, anglų kalbos, muzikos pamokas.

Mokiniai per penkias projekto veiklos savaites:
•	 parašė dokumentinio ir dienoraščio žanro rašinius gimtąja ir anglų kalbomis, kuriuose 
trumpai pristatė Europos dailininką ir jo kūrybą;
•	 sukūrė slaptojo agento dienoraštį.

Svarbu, kad įvairiuose mokomuosiuose dalykuose įgyta patirtis apibendrinta mokinių kūrybiniuose 
darbuose: eilėraščiuose, piešiniuose, skulptūrose, nuotraukose ir pan. 

Mokyklų partnerių bendradarbiavimas 

Pasirinktas detektyvo žanras tapo mokyklų partnerių bendradarbiavimo, projekto ašimi, veiklą 
skatinančiu metodu. 

Kiekviena mokykla susikūrė veikėją (žmogų, daiktą, gyvūną ar pan.), kuris „tapo“ slaptuoju detektyvu 
ir „priklausė“ Europos slaptųjų tarnybų agentūrai. Pagrindinis šios agentūros tikslas buvo išsaugoti ir 
puoselėti Europos kultūrinį paveldą. Mokiniai parengė pristatymus, kuriuose aprašė savo šalį, gyvenimo 
būdą ir, be abejo, slaptąjį detektyvą. Puikiai šią veiklą iliustruoja mokinės pasakojimas:

„Mūsų slaptoji agentė Sigutė, vakarieniaudama viename restorane, aptiko paslaptingą meniu, kurio 
viduje buvo įdėta nuotrauka. Ji sužinojo, kad partnerių šalyse planuojamos vertingų meno kūrinių vagystės 
ir iš karto jiems apie tai pranešė. Buvo įvardinti įkalčiai: maisto produktas (pvz., vaisius, daržovė ar pan.), 
nuoroda į meno muziejų, iš kurio dingo kūrinys, žemėlapiai ir bukletai. Gavę žinią apie planuojamą vagystę, 
partneriai surado muziejų, kuriame buvo eksponuojamas nurodytus požymius atitinkantis paveikslas .

Mokiniai turėjo išanalizuoti vieną ar du meno kūrinius, susijusius su nurodyta tema.“
Šis projektas padėjo mokiniams pažiūrėti į savo galimybes ugdant kūrybinius sugebėjimus, skatino 

norą pristatyti savo šalį partnerių mokykloms, mokiniai mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo, 
tobulino bendravimo virtualioje erdvėje įgūdžius, keitėsi informacija apie Europos Sąjungos šalių 
švietimą, savo mokyklą, pomėgius, jaunimo gyvenimą, nagrinėjo tautų kultūrų panašumus ir skirtumus, 
nuolat keitėsi sukurtais projektiniais darbais, lygino juos.

Kūrybingas IKT taikymas 

Šiame projekte buvo naudojami įvairūs IKT įrankiai: informacijos paieškos sistema (pvz., kryžiažodžių 
sprendimui, „vogtų“ paveikslų, apie kuriuos pranešė slaptieji agentai, „suradimui“), internetiniai anglų 
– lietuvių, lietuvių – anglų kalbų žodynai, tekstų rengyklė (pvz., „Microsoft Word“ programa), vaizdo, 
garso  redagavimo programinė įranga (pvz., „PhotoFiltre“), skaitmeninis fotoaparatas ir pan. 

Projekto partneriai bendravo elektroniniu paštu, TwinSpace aplinkoje.
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Rezultatai ir nauda 

Gimtąja ir anglų kalbomis mokiniai parengė informaciją apie menininkus ir mokinių kūrybinius 
darbus, vedė asmeninius dienoraščius, iš jų geriausi buvo paskelbti viename tinklaraštyje.

Projekto koordinatoriai surengė partnerių šalių mokinių piešinių ir kūrybinių darbų parodas, kurio-
se lankėsi mokyklos ir miesto  bendruomenių nariai, spaudos atstovai. Projekto „Europos vaikų dailės 
muziejus internete“ mokinių darbai skelbiami TwinSpace aplinkoje.

Žr. http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16720/welcome

 

Projekto dalyvių meninė kompozicija „eTwinning gyvai“Mokiniai, apsilankę Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje Kaune, įspūdžius išreiškia savo kūriniuose

7 a klasės mokiniai nupiešė autoportretus, kuriuos nusiuntė bendraamžiams Estijoje ir Prancūzijoje7 a klasės mokiniai nupiešė autoportretus, kuriuos nusiuntė bendraamžiams Estijoje ir Prancūzijoje

Projekto dalyvių meninė kompozicija „eTwinning gyvai“Mokiniai, apsilankę Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
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Keturi elementai: ugnis, žemė,
vanduo, oras / FEWA
 

Mokinių amžius: 3-11 m.
Trukmė: 2 metai
Kalba (-os): anglų k. 
Projekto mokykla Lietuvoje: 
 Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželis-mokykla 
 Snieguolė Mažeikienė,  anglų kalbos mokytoja 
           metodininkė
 El. paštas: snieguolemazeikiene@hotmail.com  
Projekto mokyklos užsienyje: 
 Manuela Valecz, Kindergarten Launegg, Austrija
 Aneta Popova, ODZ Nr.10 „Prikazka“, Bulgarija
 Kichka Metodieva, ODZ Nr.10 „Prikazka“,
           Bulgarija
 ANTONOVICI STAFANIA, BLUE FLOWER ,
           Rumunija
 MARIA LEMA, EEI BARRIONOVO, Ispanija
 Evgeniya Tsvetanova, Kindergarden 25 „Brothers Grim“, Bulgarija
 Doris Hennig, Kindergarten „Sonnenblume“, Vokietija
 Veneta Butshukova, Kindergarten 32 „Drugba“, Bulgarija
 Kremena Marinova, ODZ Nr.10 „Prikazka“‘, Bulgarija
 Rien Hazekamp, PCSV, Olandija
 Santa Rudzīte, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis“, Latvija
Nuorodos:
 http://www.kindergartena.blogspot.com
 http://www.lannach.at/kindergarten/?s=eu-projekte

Pedagoginis novatoriškumas ir kūrybiškumas

Ankstyvas užsienio kalbos mokymas – tolimesnio sėkmingo užsienio kalbos mokymosi pagrindas. 
Projekte „Keturi elementai: ugnis, žemė, vanduo, oras“ mokytojai naudojo netradicinius gimtosios ir 
anglų kalbos mokymo (-osi) būdus ir metodus. Taip pat siekė sukurti kuo patrauklesnę ir įdomes-
nę mokymosi aplinką. Kūrė spektaklius, skaitė, vertė ir lygino lietuviškas ir partnerinių šalių pasakas,  
piešė jų iliustracijas, gamino knygas apie keturias gamtos stichijas: žemę, vandenį, orą ir ugnį. Vaikai 
noriai atliko užduotis, atsirado didesnė motyvacija anglų kalbos mokymuisi. 

Vaikai prie kolektyvinio piešinio „Medis – mus supančios
gamtos simbolis“
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Ugdymo turinio integracija

Projekto „Keturi elementai: ugnis, žemė, vanduo, oras“ veiklos buvo integruotos į priešmokyklinio 
ugdymo programą. Savaitės ugdymo planuose atsirado šios projekto veiklos:

•	 supažindinimas su partnerinėmis šalimis, šalių kultūra, tradicijomis ir papročiais ir t. t.; 
•	 valgių gaminimo popiečių organizavimas;
•	 raidžių ir skaičių mokymasis panaudojant IKT;
•	 piešimas akrilu ant drobės;
•	 spektaklių kūrimas;
•	 įvairiausių eksperimentų artimiausioje aplinkoje vykdymas;
•	 ekologinių akcijų organizavimas.

Ši netradicinio ugdymo patirtis buvo nauja ne tik projekte dalyvavusiems vaikams, bet ir jų 
mokytojams.

Mokyklų partnerių bendradarbiavimas

Projekto  „FEWA“ dalyvių bendradarbiavimas vyko: 
1. Elektroniniu paštu (pvz., siunčiami šalies, krašto, įstaigos, vaikų prisistatymai);
2. Skype programa (pvz., organizaciniams, skubiems klausimams spręsti);
3. Paprastu paštu (pvz., siunčiami vaikų piešiniai ir pan.)

Kūrybingas IKT taikymas

Projekto veikloje buvo naudojami šie IKT įrankiai:
1. „Microsoft PowerPoint“ programa, kuria buvo kuriami pristatymai apie ugdymo įstaigą, 

miestą, šalį, ekologiją, kulinariją, šventes, spektaklius, eksperimentus ir pan;
2. Skaitmeninis fotoaparatas, kuriuo buvo fiksuojamos projekto veiklos; 
3. Dienoraščio kūrimo Blogger technologija. Projekto dalyvių sukurtas dienoraštis – žr.  

http://www.kindergartena.blogspot.com.

Darni plėtra ir tęstinumas

Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželis-mokykla į projektą įtraukė visą darželio-mokyklos bendruomenę: 
vaikus, tėvus, pedagogus, administracijos darbuotojus. Jie tvarkė darželio-mokyklos aplinką, sodino 
medelius, rengė Žemės valandos ir Vandens taupymo akcijas. Projekto veikloje įgyti vaikų įgūdžiai 
bus tobulinimi toliau.
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Rezultatai ir nauda

Svarbiausias projekto „Keturi elementai: ugnis, žemė, vanduo, oras“ rezultatas – vaikų noras  
rūpintis artimiausia darželio aplinka, gamta. Šias nuostatas padėjo formuoti vaikų dalyvavimas Medžio 
Sodinimo, Žemės valandos, Sugėdytojos Pandos akcijose. 

Projekto „FEWA“ vaikų veikla buvo įvertinta ŠMM ir Aplinkos ministerijos padėkomis.

Meškutė Panda atkeliavo pas vaikus. Ji mokė, kaip tausoti
vandenį, popierių, elektros energiją

Gamtos kalendoriaus vedimas – viena iš 
projekto dalyvių veiklų. Kiekvieną mėnesį 
jis buvo siunčiamas koordinatoriams ir 
talpinamas projekto “FEWA” dienoraštyje

Pirma pažintis su projekto FEWA dalyvėmis. Vaikai piešė šalių, projekto partnerių, vėliavas
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Keistasis Kosmiukas / Sp@ce: 
eTwinning is out there! 

Mokinių amžius: 3-11 m.
Trukmė: 1 metai
Kalba (-os): anglų k. 
Projekto mokykla Lietuvoje: 
 Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ 
 Jūratė Stakeliūnienė, Diana  
           Stanelienė, Regina Žvilauskienė, 
           Danguolė Sakalauskienė,
           Rūta Ordienė 
 El. paštas: juratest73@gmail.com
Projekto mokyklos užsienyje:
 Projekte dalyvavo 83 mokyklos:   
          10 mokyklų iš Belgijos, 3 iš 
           Bulgarijos, 1 iš Danijos, 2 iš Estijos,  
           2 iš Prancūzijos, 5 iš Graikijos, 3 iš
           Didžiosios Britanijos, 1 iš Vengrijos, 1iš Islandijos, 2 iš Italijos, 2 iš Lietuvos, 2 iš Maltos, 3 iš
           Nyderlandų, 10 iš Lenkijos, 3 iš Portugalijos, 23 iš Rumunijos, 3 iš Slovakijos, 2 iš Čekijos, 3 iš Turkijos,  
          1 iš Švedijos. 
Nuorodos:
 http://space.gbsdewaterleest.be

Pedagoginis novatoriškumas ir kūrybiškumas 

Projekto tikslas – nuotaikingai kartu su smagiu personažu „Keistuoju Kosmiuku“ supažindinti vaikus 
su visata, planetomis, kosmosu, kosmoso pažinimo istorija, kosmonauto profesijos ypatumais.  

Projektas buvo įdomus vaikams, nes per aktyvią veiklą buvo ugdomi pažintiniai, socialiniai įgūdžiai. 
Taip pat vaikai bei projektą vykdantys pedagogai turėjo galimybes susipažinti su kitų Europos šalių 
partnerių darbais, pasidalinti patirtimi bei gauti naujų idėjų. 

Projektas skatino vaikų bei projektą įgyvendinančių pedagogų kūrybiškumą, naujų aktyvių metodų 
taikymą, o vaikams dar ir suteikė galimybę įgyti pradinius IKT įgūdžius.

Bandėme įsivaizduoti, kaip atrodo kiti Visatos gyventojai
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Ugdymo turinio integracija

Projektą įgyvendino priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje formuojami mokinių pasaulio pažini-
mo pagrindai. Projekto užduotys sudarė galimybes integruoti bei sujungti visas kompetencijas, siekti 
visuminio ugdymo. 

Projekto metu vaikai patys gamino kosmonauto aprangą, raketą, kosmonautų maistą, atliko 
kūrybinį darbą „Visata“, kuriame piešė bei žymėjo Saulės sistemos planetas, „skrido“ į Mėnulį ir 
įsivaizdavo kosmoso gyventojus. Įgyvendinta projektinė veikla padėjo vaikams įgyti naujų žinių apie 
visatą, žaidžiant formuoti pažintinius, socialinius įgūdžius.

Mokyklų partnerių bendradarbiavimas

Projekte dalyvavo daug partnerių iš įvairių Europos šalių. Konkrečios projekto veiklos padėjo 
bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais elektroniniu paštu. Atlikus kiekvieną užduotį, vaikai jos 
rezultatus stebėjo internete, aptarinėjo kitų vaikų darbus, lygino su savaisiais.

Visų projekte dalyvavusių šalių veiklos rezultatus rasite adresu http://space.gbsdewaterleest.be.

Vaikai gamino kosmonauto kostiumą ir raketą, su kuria galėtų skristi į kosmosą
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pavaizdavo planetų išsidėstymą aplink Saulę

Kūrybingas IKT taikymas

Projektų metu vaikai atliko užduotis internete, mokėsi surasti ir susipažinti su reikalinga informacija 
(pvz., kokia  kosmonauto apranga, kaip atrodo raketa ir t.t.). Projekto veikla buvo fiksuojama skaitme-
niniu aparatu, vaikai patys atrinkinėjo nuotraukas, kurios geriausiai atspindi projekto rezultatus. Pro-
jekto „Keistasis Kosmiukas“ veikla paskatino įgyti pirminius IKT įgūdžius, ieškoti informacijos internete, 
susirasti projekto veiklos metu pristatytus savo bei kitų vaikų darbus. Vaikams skirtos užduotys (pvz. 
„tapti“ kosmoso gyventojais) buvo įgyvendinamos virtualioje erdvėje, vaikai išmoko pakeisti veidą 
nuotraukose, piešti ant skaitmeninių nuotraukų kompiuteriu ir pan.

Darni plėtra ir tęstinumas

Dalis projekto partnerių įgyvendino jau trečią projektą, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tai, 
manome, yra puikaus bendradarbiavimo, projektinio, komandinio darbo pavyzdys. Į projektą sėkmin-
gai įsitraukė visa mokyklos bendruomenė, kuri stebėjo projekto rezultatus internete. 

Projekto idėja ir patirtimi įgyvendinant projektą gali pasinaudoti tiek Lietuvos, tiek Europos mokyto-
jai, nes detali informacija apie projekto veiklas pateikta adresu http://space.gbsdewaterleest.be.

Rezultatai ir nauda

Projekto rezultatas – pažintinės kompetencijos įgūdžiai, kurie įgyti organizuojant visuminį vaiko 
ugdymą, sujungiant visas ugdytinas kompetencijas. Mokymasis – žaismingas, kūrybiškas, naudojami 
aktyvūs veiklos metodai, skatinamas komandinis, grupinis darbas. Projektas patobulino vaikų IKT 
įgūdžius, praplėtė vaikų pasaulio pažinimą, sudarė galimybes susipažinti su kitų Europos šalių vaikų 
darbais, pažinti jų įvairovę.
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Ląstelė / Cellula

Mokinių amžius: 12-15 m.
Trukmė: 1 metai
Kalba (-os): anglų k. 
Projekto mokykla Lietuvoje: 
 Kelmės r. Lykšilio pagrindinė   
           mokykla 
 Eleonora Staševičienė, biologijos 
           mokytoja
 El. paštas: nora2@draugas.lt 
Projekto mokyklos užsienyje: 
 Dalyvavo 40 mokyklų iš 26 šalių: Belgijos, Rumunijos, Austrijos, Prancūzijos, Olandijos,  
           Liuksemburgo, Portugalijos, Islandijos, Vokietijos, Turkijos, Graikijos, Kroatijos, Ispanijos, Italijos,  
           Čekijos, Danijos, Suomijos, Slovėnijos, Estijos, Bulgarijos, Kipro, Jungtinės Karalystės, Maltos,
           Lenkijos, Slovakijos.
Nuorodos:

https://sites.google.com/site/twinning2
http://sites.google.com/site/etwinningcel/home

Pedagoginis novatoriškumas ir kūrybiškumas

Atnaujintose biologijos bendrosiose programose didelis dėmesys skiriamas tiriamajai mokinių 
veiklai: laboratoriniams ir projektiniams darbams, eksperimentams, stebėjimui ir pan. Projekto tema 
„Ląstelė“ ir veiklos metodai taip pat atitiko biologijos dalyko ugdymo turinį. 

Projekto kūrybiškumą įrodo mokinių gebėjimai numatyti ir planuoti idėjos įgyvendinimo procesą, 
tikslingai naudoti IKT priemones, daryti išvadas ir tikrinti jų teisingumą bei apibendrinti ir kritiškai 
vertinti pasiektą rezultatą.

Ugdymo turinio integracija

Projektas „Ląstelė“ buvo integruotas į 6, 7, 9, 10 klasių biologijos pamokų ugdymo turinį.

Projekto dalyviai po rimtų darbųProjekto dalyviai po rimtų darbų
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Mokyklų partnerių bendradarbiavimas

Projekto „Ląstelė“ dalyviai bendradarbiavo TwinSpace, elektroniniu paštu, Skype programa. Mo-
kinių veikla buvo organizuota nuosekliai:

1. Projekto partneriai paruošė „PowerPoint“ programa pristatymus apie savo šalį ir mokyklą.
2. Mokiniai paruošė „PowerPoint“ programa pristatymus apie ląstelę. Pavaizdavo ir gimtąja kalba 

užrašė jos dalių pavadinimus, o parengtas skaidres pademonstravo mokyklos renginyje.
3. Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo forume temomis  ,,Ląstelės ir medicina“, ,,Ląstelės ir pramonė“, 

pasikeitė naudingais adresais.
4. Moksleiviai gamino ląstelių modelius, piešė schemas, o vėliau savo kūrybą pristatė rajoninėje 

moksleivių mokslinėje konferencijoje.
7. Projekto „Ląstelė“ koordinatoriai mokinių veiklą, patirtį ir rezultatus apibendrino interneto 

puslapiuose http://sites.google.com/site/etwinningcel/home,
https://sites.google.com/site/twinning2.

Aktyviausi projekto „Ląstelė” mokiniai Dovilė Gotautaitė ir 
Henrikas Kasparas
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Kūrybingas IKT taikymas

Kūrybingas IKT taikymas projekto veikloje buvo suprantamas kaip tikslingas informacijos gavimas, 
tvarkymas, apdorojimas ir saugojimas. Šiam uždaviniui įgyvendinti buvo naudojama įvairi technika 
(kompiuteris, vaizdo projektorius, skaitmeninis fotoaparatas, skaitytuvas ir pan.) ir programinė įranga 
(el. paštas, „Microsoft PowerPoint“, „Windows Movie Maker“ ir kt. ).

Darni plėtra ir tęstinumas

Tikėtina, kad projektas plėsis ir bus tęsiamas, nes mokinių:
•	 veikla integruota į bendrojo lavinimo dalyko ugdymo turinį;
•	 įgytos teorinės žinios pritaikomos praktikoje (pvz., ląstelės modelių kūrimas);
•	 naudojamos IKT priemonės suteikia daugiau laisvės kūrybiškai mokytis biologijos;
•	mokymasis dalyvaujant projekto veikloje reikalauja ne tik dalyko žinių ir gebėjimų.

Rezultatai ir nauda

Mokiniai, dalyvavę projekte „Ląstelė“, įgijo daug žinių bei patirties. Jie išmoko sukurti ir pristatyti  
„Microsoft PowerPoint“ programa skaidres, naudodamiesi „Microsoft Paint“ programa užrašyti ląstelės 
struktūrines dalis. Mokinių sukurti darbai pasižymėjo  moksliškumu ir  kūrybiškumu ir buvo pristatyti 
rajono mokslinėje konferencijoje.

Sukurta projekto dalyvių medžiaga  turi išliekamąją vertę: ji gali būti naudojama ugdymo procese 
kaip mokomoji medžiaga. 
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Pažinkime Europą / Knowing Europe

Mokinių amžius: 12-15 m.
Trukmė: 2 metai
Kalba (-os): anglų k. 
Projekto mokykla Lietuvoje: 
 Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė  
           mokykla 
 Neringa Lemežienė, anglų kalbos mokytoja
 El. paštas: neringalem@gmail.com 
Projekto mokyklos užsienyje: 
 CPI Tino Grandio mokykla Ispanijoje 
Nuorodos:
 https://sites.google.com/site/twinning2
 http://sites.google.com/site/etwinningcel/home

Pedagoginis novatoriškumas ir kūrybiškumas

Projektas „Pažinkime Europą“ įnešė naujų vėjų į mokyklos kasdienybę: mokiniai atsakingiau 
pradėjo mokytis anglų kalbą, nes pamatė, jog užsienio kalbos mokėjimas palengvina bendravimą su 
kitataučiais. Nuolat aptarinėjo bendravimą su naujais bičiuliais, jų laisvalaikį, pomėgius, su nekantrumu 
laukė laiškų bei rašė atsakymus. Be to, projektas subūrė mokinius į darnią ir kūrybingą komandą, nes 
atlikdami įvairias užduotis jie pasitelkė vaizduotę, sukūrė tai, kas atrodė sunkiai įgyvendinama. 

Ugdymo turinio integracija

Pirmaisiais projekto veiklos metais mokiniams dalyvavimas projekte tapo įdomiu laisvalaikio 
praleidimo būdu: jie susipažino su bičiuliais iš Ispanijos, rašė laiškus, pristatė savo mokyklą, atsiradus 
laisvesnei minutei per pamokas aptardavo naujienas iš mokyklos-dvynės, parašydavo savo nuomonę 
apie atsiųstus piešinius.

Antraisiais projekto gyvavimo metais projekto veikla buvo integruota į neformaliojo ugdymo 
programą ir suplanuota mokslo metams. Per užsiėmimus mokiniai stengėsi bendrauti užsienio 
(anglų) kalba, o tai mokinius priversdavo pasitempti bei ieškoti reikiamo žodžio ar frazės, taisyklingai 
formuluoti sakinius bei posakius. Jie ruošė pristatymus pateiktomis temomis, tobulino rašymo 
įgūdžius. Atsiųstus pristatymus nuolat aptardavo, išsakydavo savo nuomonę ir  parašydavo partnerių  
darbo įvertinimą. 
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Mokyklų partnerių bendradarbiavimas

2009 – 2010 mokslo metais mokykla vykdė  projekto „Pažinkime Europą“ antrąjį etapą. Kiekvieno 
mėnesio pradžioje abiejų mokyklų komandos pateikdavo po klausimą tam tikra tema (pvz.: „Kokios 
mados tendencijos jūsų mokykloje?“, „Ar norėtume nuvykti į Ispaniją?“, „Koks yra tipiškas lietuvio 
namas?“, „Kaip švenčiama Valentino diena Ispanijoje?“ ir pan.). Pateiktomis temomis kūrė pristatymus 
(pvz. „PowerPoint“ programa), kuriuose stengėsi kuo įdomiau pateikti surinktą informaciją anglų 
kalba.

Su projekto partneriais, mokiniais ir mokytojais iš Ispanijos mokyklos mokiniai nuolat bendraudavo 
asmeniniais laiškais, kurie padėjo geriau pažinti vieniems kitus ir išspręsti iškilusias problemas.

Kūrybingas IKT taikymas

Įvairioms užduotims atlikti moksleiviai naudojo „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“, 
„Windows Movie Maker“, „PhotoScape“ programas, „Internet Explorer“ naršyklę, „Gmail“ elektroninio 
pašto sistemas. Dažniausiai buvo dirbama su „Microsoft PowerPoint“ programa, todėl, mokytojos 
nuomone,  ji buvo naudingiausia įgyvendinant idėjas ir sumanymus: dirbant su tekstais, nuotraukomis, 
spalvomis ir kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Kompiuteris ir internetas buvo pagrindinės kūrybos 
ir bendradarbiavimo priemonės, be kurių mokiniai nebūtų galėję dalyvauti šiame projekte. 

Mokiniai analizuoja bendraamžių pristatymus ir rašo komentarus



 Konkurso „Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla-2010“ nugaletojai

30 Mokiniai, projekto „Pažinkime Europą“ dalyviai

 

Darni plėtra ir tęstinumas

Projektas „Pažinkime Europą“ tęsiamas jau trečius metus. Šiemet mokiniai kuria „Tarptautinį ka-
lendorių“, kuriame apžvelgs  svarbiausias kiekvienoje šalyje, mokykloje ar miestelyje šventes, jų tradi-
cinių patiekalų receptus ir t.t.

Panašų projektą galėtų vykdyti bet kurios mokyklos komanda, nes jis įtraukia mokinius ir mokyto-
jus į įdomią veiklą, suteikia galimybių pažinti vieniems kitus.

Rezultatai ir nauda

Projektas „Pažinkime Europą“ – langas mokiniams ir mokytojams į Europą kultūrą, žmones, jų pa-
pročius ir tradicijas. Tai buvo puiki proga praplėsti mokinių ir mokytojų akiratį, garsinti savo mokyklos 
vardą už Lietuvos ribų. 

Projektui vadovaujantys mokytojai pastebėjo, kad geriau pažino savo mokinius, jų pomėgius, pra-
dėjo ieškoti patrauklių temų pokalbiams, diskusijoms per užsiėmimus, tapo tolerantiškesni mokiniams. 



eTwinning projekto valdymas virtualioje aplinkoje 



32

eTwining projekto valdymas virtualioje aplinkoje 

eTwinning portalo pradžios tinklalapis

Išankstinės registracijos anketa

Keturi registracijos žingsniai

Registracija eTwinning portale

Registruokitės eTwinning portale www.etwinning.
net, jei nutarėte prisijungti prie eTwinning bendruo-
menės, dalyvauti projektinėje veikloje, tobulinti savo 
profesinius bei IKT įgūdžius, dalintis patirtimi ar ieškoti 
naujų draugų ir bendraminčių kitose Europos Sąjungos 
šalyse.  

Užsiregistruoti programoje galima spustelėjus por-
talo pradžios tinklalapyje esančią nuorodą „Registruo-
tis“. Registracija vyksta dviem etapais. Pirmiausia turėsi-
te užpildyti trumpą išankstinės registracijos anketą. Kai 
ją užpildysite, į jūsų el. pašto dėžutę, kurią nurodėte, 
bus išsiųstas laiškas su nuoroda. Spustelėję šią nuoro-
dą, galėsite pradėti registracijos proceso antrąjį etapą 
ir kurti savo profilį. Jeigu negausite jokio el. laiško, pasi-
tikrinkite nepageidaujamų laiškų skyrelį arba kreipkitės 
į Nacionalinę paramos tarnybą.

Antrasis registracijos etapas padalintas į keturis 
žingsnius. Pirmiausia turėsite pateikti pagrindinę in-
formaciją apie savo mokyklą (jei niekas iš jūsų moky-
klos anksčiau nebuvo užsiregistravęs) arba pasirinkti 
mokyklą iš sąrašo. Vėliau turėsite nurodyti, koks jūsų 
vaidmuo mokykloje ir, jei esate mokytojas, kokio da-
lyko mokote. 

Dvynystės prioritetų kortelėje turėsite trumpai 
pristatyti save ir savo patirtį. Jei norėtumėte pradėti 
projektą, trumpai pristatykite ir savo projekto idė-
ją. Vartokite kalbą (-as), kurią (-ias) suprastų būsimi 
partneriai. Šį tekstą bet kada galėsite redaguoti ar pa-
keisti. Kai kiti eTwinning dalyviai atsidarys jūsų profilį, 
jie galės perskaityti šį aprašymą. Šioje kortelėje taip 
pat turėsite nurodyti, kokiomis temomis domitės, 
kokią kalbą ketinate vartoti projekto metu ir kokio 
amžiaus mokinius ketinate įtraukti į veiklą. Visą šią 
informaciją vėliau galėsite redaguoti savo profilyje.

Nacionalinė paramos tarnyba patikrina visų mo-
kyklų registraciją ir neleidžia piktnaudžiauti portalo 
teikiamomis galimybėmis ir pateikti netinkamą bei ne-
pageidaujamą informaciją.
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Projekto idėjos aprašymo paskelbimas

Idėja – visų veiklų pagrindas ir pradžia. „Genialu-
mas slypi paprastume“ – tai principas, kuriuo reko-
menduotume vadovautis, kuriant savo projekto idė-
ją. Vėliau ją galėsite išplėtoti, papildyti ar praturtinti, 
bet pradžiai užteks trumpo, aiškaus ir konkretaus 
projekto idėjos aprašymo. Svarbu, kad idėja būtų 
susijusi su ugdymo turiniu, nes tuomet bus lengviau 
integruoti ją į ugdymo procesą, veiklą galėsite vykdy-
ti pamokų metu ir sutaupysite daug brangaus savo 
laiko.

Dar svarbiau projekto idėją pristatyti kitiems pro-
gramos dalyviams. Atnaujintame darbastalyje yra net 
keletas galimybių pristatyti savo idėją kitiems. Kaip 
jau minėjome anksčiau, pirmiausia trumpai aprašyti 
savo projekto idėją galite registruodamiesi. Ji bus ro-
doma jūsų profilio skyrelyje „Apie mane“.

Kita galimybė – tai naujasis skyrelis „eTwinning ir 
aš: mano žurnalas“. Čia galite ne tik trumpai pristaty-
ti, ką veikiate eTwinning programoje, kuo domitės, 
kokį projektą norėtumėte vykdyti, bet ir pasidalinti 
nuotrauka, nuoroda ar pan. 

Tačiau šios abi galimybės turi savo trūkumą – pa-
skelbtą idėją gali perskaityti tiktai jūsų profilyje apsi-
lankę programos dalyviai. Net ir turėdami pačių šau-
niausių idėjų, jūs vis tiek galite likti nepastebėti... To-
dėl aktyviau imkitės reklamuoti savo projekto idėją. 
Geriausias būdas tai padaryti – paskelbti savo idėją 
partnerių paieškos forume. Plačiau apie tai skaitykite 
kitame skyrelyje „Projekto partnerių paieška“.

Nenusiminkite, jei neturite konkrečios projekto 
idėjos. Šiame leidinyje rasite įvairių projekto idėjų 
aprašymų. Juos galėsite siūlyti užsienio partneriams. 
Daugiau projektų idėjų rasite eTwinning portalo sky-
reliuose „Įkvėpimas“, „Rinkiniai“, „Moduliai“, „Galerija“ 
bei nacionalinio portalo www.etwinning.lt skyrelyje 
„Idėjų kraitelė“.

Projekto idėjos aprašymas registruojantis

Projekto idėja profilyje

Projekto idėjos skelbimas žurnale

Projekto idėjos aprašymas registruojantis

Projekto idėjos skelbimas žurnale

Projekto idėja profilyje
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Projekto partnerių paieška

Vienas svarbiausių žingsnių norint sukurti įdomų 
ir sėkmingą projektą yra tinkamo partnerio paieška. 
Vienas projektas gali turėti ir daugiau darbo partnerių, 
tačiau partnerystei užregistruoti ir projektui vykdyti 
pakaks tik vieno partnerio. Jei atsirastų daugiau 
mokyklų, norinčių kartu vykdyti projektą, jas turėsite 
prijungti prie jau užregistruotos partnerystės. 

Geriausia partnerių ieškoti darbastalio skyrelyje 
„Ieškokite eTwinning dalyvių“. Greitoji paieška skirta 
tiems, kurie žino galimo partnerio vardą, pavardę ar 
mokyklą, su kuria norėtų bendradarbiauti. Tie, kurie 
nežino, gali pasinaudoti paieška pagal kategorijas: 
dalyvio vaidmenį mokykloje, šalį, temą, mokinių 
amžiaus grupę ar kalbą. 

Vis dėlto geriausias būdas rasti partnerius – tai 
forumai, kurių šiuo metu eTwinning darbastalyje yra 
net aštuoni: keturi forumai pagal mokinių amžiaus 
kategorijas skirti eTwinning, o kiti keturi – Comenius 
partnerių paieškai. Forumuose galėsite paskelbti savo 
idėją arba paskaityti kitų kolegų pasiūlymus. Jei jums 
patiko projekto idėja, galite ją pakomentuoti arba 
bandyti susisiekti su idėjos autoriumi. Spustelėjus 
idėjos autoriaus vardą ar nuotrauką, atsidarys jo/
jos profilis, kuriame rasite daugiau informacijos apie 
šį asmenį ir galėsite jam/jai nusiųsti el. laišką arba 
įtraukti į savo kontaktus. Kai šis asmuo patvirtins 
jūsų prašymą įtraukti jį/ją į savo kontaktus, galėsite 
bendrauti tiesiogiai ir, aptarę projekto planą, 
registruoti partnerystę. 

Svarbu: kad galėtumėte užregistruoti projektą, 
būtina įtraukti mokytoją į savo kontaktus (spustelėjus 
piktogramą su pliuso ženklu).  

Jei norite vykdyti projektą su tam tikros šalies 
mokykla, bet nerandate partnerių, nenusiminkite. 
Galite tiesiogiai kreiptis į norimos šalies Nacionalinę 
paramos tarnybą, papasakoti apie savo darbo idėją 
ir paprašyti pagalbos ieškant partnerių. Atminkite: 
kas ieško, tas randa!

Greitoji ir išplėstinė partnerių paieška

Partnerių paieškos forumas

eTwinning kontaktų sąrašas

Greitoji ir išplėstinė partnerių paieška

Partnerių paieškos forumas

eTwinning kontaktų sąrašas
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Projekto užregistravimas

Jei skaitote šį leidinio skyrelį, vadinasi, susirado-
te projekto partnerį (-ius), sudarėte planą ir norite 
projektą užregistruoti. Nuoširdžiai sveikiname! 

Kaip užregistruoti projektą? Prisijunkite prie savo 
darbastalio. Atsidarykite kortelę „Projektai“ ir atsivė-
rusiame lange dešinėje pusėje pamatysite nuorodą 
„Sukurkite naują projektą“. Pirmiausia jums reikės iš 
savo kontaktų pasirinkti mokytoją, su kuriuo keti-
nate vykdyti projektą. Antras projekto registracijos 
žingsnis – užpildyti anketą (būtina užpildyti visus lan-
gelius).

Atkreipkite dėmesį, kad vienas projekto partneris 
pateikia formą, o kitas sulaukia prašymo ją patvirtinti. 
Prieš pateikdami projektą registracijai patikrinkite vi-
sus langelius. Šios informacijos pakeisti nebegalėsite, 
kol jūsų partneriai ir Nacionalinės paramos tarnybos 
jos nepatvirtins. Svarbu atsiminti, kad partnerystę 
turi užregistruoti tik viena iš projektą ketinančių vyk-
dyti mokyklų. 

Pateikus užpildytą projekto registracijos formą, 
jūsų partneris gaus pranešimą, kuriame bus prašoma 
patvirtinti partnerystę. Norėdamas ją patvirtinti, part-
neris turės prisijungti prie savo darbastalio ir vykdyti 
nurodymus. Kai antroji mokykla patvirtina partnerys-
tę, informacija apie tai automatiškai siunčiama abiejų 
šalių Nacionalinėms paramos tarnyboms, kurios per 
7 dienas pritars projektui arba jį atmes. Apie tarnybų 
sprendimus būsite informuoti el. paštu. 

Kad projekte galėtų dalyvauti daugiau mokyklų, 
įtraukite norimus partnerius į jau sukurtą ir patvir-
tintą projektą. Tai galėsite padaryti spustelėdami 
šalia savo projekto pavadinimo esančią piktogramą 
„Pridėti naują partnerį (-ius)“. Rekomenduojame ap-
siriboti nuosaikiu projekto partnerių skaičiumi. Ge-
riausia tai aptarti dar prieš registruojant projektą. Kai 
partnerių labai daug, projektą tampa sunkiau valdyti.

Projektų skyrelis darbastalyje

Naujo projekto registravimas

Išsami informacija apie projektą darbastalyje

Projektų skyrelis darbastalyje

Naujo projekto registravimas

Išsami informacija apie projektą darbastalyje
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Bendravimo ir bendradarbiavimo
įrankiai – TwinSpace

Kiekvienam užregistruotam projektui automatiškai 
suteikiama speciali erdvė bendradarbiavimui – 
TwinSpace. Tai tarsi virtuali „klasė“, kurioje eTwinning 
partneriai vykdo savo projektus. TwinSpace vartotojo 
sąsaja yra išversta į visų programoje dalyvaujančių 
šalių kalbas, todėl ja naudotis gali net ir pradinių klasių 
mokiniai, dar nemokantys užsienio kalbos. 

Be to, TwinSpace – labai saugi aplinka. Jos prieiga 
yra apsaugota slaptažodžiu ir suteikiama tiktai žmo-
nėms, pakviestiems projekto administratorių (daž-
niausiai mokytojų, kurie užmezgė partnerystę). Tai 
reiškia, kad jūsų mokiniai gali dirbti saugioje aplinko-
je, ir nėra rizikos, kad jie susidurs su nepažįstamais 
žmonėmis ar žalingu turiniu.

Trys pagrindiniai TwinSpace skyreliai – tai „Pro-
jekto veikla“, „Mokytojų kambarys“ ir „Mokinių kam-
pelis“. Būtinai pasikvieskite į TwinSpace savo moki-
nius, juk jiems skirtas net atskiras skyrelis! „Mokinių 
kampelyje“ jie galės nevaržomai bendrauti su savo 
bendraamžiais, keistis idėjomis, diskutuoti forume ir 
pan. Mokytojai tą patį gali daryti „Mokytojų kamba-
ryje“, nesibaimindami, kad jame apsilankys ir jų mintis 
perskaitys mokiniai. Skyrelyje „Projekto veikla“ galite 
kurti naujus puslapius ir į juos įkelti įvairias priemo-
nes bei valdiklius: tinklaraščius, forumus, nuotraukų 
galerijas, dokumentų bibliotekas ar net įklijuoti turinį 
iš kitų svetainių.

Jums nebūtina naudotis visais TwinSpace įrankiais. 
Galite pasirinkti tik tuos, kurie atitinka jūsų mokymo 
poreikius ir jūsų bei jūsų mokinių gebėjimus. Prieš 
pradėdami naudotis TwinSpace įrankiais su moki-
niais, turėtumėte patys juos išbandyti ir sužinoti, kaip 
jie veikia. Yra sukurtos išsamios instrukcijos, kaip nau-
dotis TwinSpace.

Žinoma, galite rinktis ir ne tik TwinSpace įrankius. 
Apie juos daugiau skaitykite skyrelyje „Įrankiai pro-
jektams įgyvendinti“. Niekada nebijokite eksperimen-
tuoti ir būkite kūrybingi!

Pagrindinis TwinSpace puslapis

Mokytojų kampelis, skirtas tik mokytojams

Projekto veiklos puslapiai

Pagrindinis TwinSpace puslapis

Mokytojų kampelis, skirtas tik mokytojams

Projekto veiklos puslapiai
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Projekto kokybės ženkleliai

Kiekvienam užregistruotam eTwinning projektui 
automatiškai suteikiamas specialus ženklelis. Tačiau 
jei projektinis darbas artėja prie pabaigos, galbūt 
pats metas pagalvoti apie darbo įvertinimą? Aptar-
kite tai su projekto partneriais ir kreipkitės į savo 
Nacionalines paramos tarnybas, prašydami suteikti 
projektui kokybės ženklelį. 

Kokybės ženklelis – tai konkretus pripažinimas 
mokytojams ir mokykloms, kad jų eTwinning veikla 
pasiekė aukštą lygį. Mokiniams tai – paskatinimas už 
jų pastangas, o visai mokyklai – viešas jų pasiryžimo 
siekti kokybės bei atvirumo europinėje bendradar-
biavimo veikloje pripažinimas. 

Jeigu manote, kad jūsų eTwinning projektas nu-
sipelnė papildomo sėkmės pripažinimo, tuomet pri-
sijunkite prie savo eTwinning darbastalio, pasirinkite 
kortelę „Projektai“ ir skyrelyje „Ženkleliai“ spuste-
lėkite „Prašyti kokybės ženklelio“. Atsidariusiame 
lange užpildykite paraišką nacionaliniam kokybės 
ženkleliui gauti. Jums reikės pateikti trumpą projekto 
aprašymą, nuorodas į projekto rezultatus ir įvertinti 
savo projektą pagal tam tikrus kriterijus: pedagogi-
nį novatoriškumą ir kūrybiškumą, ugdymo turinio 
integraciją, mokyklų partnerių bendradarbiavimą, 
kūrybingą IKT taikymą ir pan. Nacionalinė paramos 
tarnyba įvertina mokyklų paraiškas ir informuoja 
paraiškos teikėją apie rezultatus. Ženkleliai teikiami 
ištisus metus, tačiau kai kuriose šalyse yra fiksuotos 
datos, todėl jūsų partneriai, norėdami gauti savo ša-
lies nacionalinį kokybės ženklelį, turi pasiteirauti apie 
paraiškų teikimo terminus. 

Europos kokybės ženklelis – tai antras sėkmės 
pripažinimas. Jis automatiškai skiriamas Centrinės pa-
ramos tarnybos, jeigu bent dviem projekto partne-
riams jau yra suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis.

Svarbu: jei norite dalyvauti Europos eTwinning 
Apdovanojimų konkurse, privalote turėti Europos 
kokybės ženklelį.

Projekto ženklelis

Paraiška kokybės ženkleliui gauti

Nacionalinis kokybės ženklelis

Projekto ženklelis

Nacionalinis kokybės ženklelis

Paraiška kokybės ženkleliui gauti
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Apdovanojimai

Kartą per metus rengiamas Europos eTwinning 
Apdovanojimų konkursas. Šio konkurso tikslas – at-
rinkti geriausius mokyklų bendradarbiavimo projek-
tus. Jei sėkmingai vykdėte projektą, būtinai dalyvau-
kite konkurse! 

Kad galėtumėte dalyvauti konkurse, už projektą, 
kurį pristatote, jums turi būti asmeniškai suteiktas 
Europos kokybės ženklelis (primename: jis suteikia-
mas automatiškai, jei bent dvi mokyklos iš partne-
rystės jau turi nacionalinius kokybės ženklelius). Mo-
kyklų, kurioms suteiktas Europos kokybės ženklelis, 
sąrašas dažniausiai skelbiamas eTwinning portale 
spalio mėnesį. Tiktai tie partneriai, kuriems suteiktas 
šis kokybės ženklelis, gali dalyvauti konkurse.

Apdovanojimai skiriami trijose pagrindinėse kate-
gorijose pagal dalyvavusių mokinių amžių:

• 4–11 m.
• 12–15 m.
• 16–19 m.
Kiekvienais metais papildomai išskiriamos spe-

cialios kategorijos, pavyzdžiui 2010 metų konkurse 
specialios kategorijos buvo šios: ispanų, prancūzų 
bei italų kalbų, kaimyninės šalies kalbos ir matemati-
kos bei tiksliųjų mokslų projektai.

Informacija apie paraiškų teikimo konkursui ter-
minus skelbiama eTwinning portalo pradžios tinkla-
lapyje, skyrelyje „Apdovanojimai“ ir jūsų darbasta-
lyje. Kartu pateikiama informacija ir apie ankstesnių 
metų konkursus bei nugalėtojus. Pildyti paraišką gali 
tik vienas projekto partneris, kiti gali ją papildyti ar 
komentuoti. 

Lietuvos mokytojams šis konkursas labai sėkmin-
gas. 2010 metais buvo apdovanoti net du projektai, 
kuriuose dalyvavo mūsų šalies mokytojai: Aurelija 
Dirginčienė iš Šiaulių Juventos pagrindinės mokyklos 
(už projektą „Schoolvision“) ir Irena Babinska iš Vil-
niaus rajono Pagirių gimnazijos (už projektą „Magiški, 
bet realūs eksperimentai“).

Irena Babinska (viduryje) su apdovanojimą pelniusio projekto 
„Magiški, bet realūs eksperimentai“ komanda
Irena Babinska (viduryje) su apdovanojimą pelniusio projekto 

Apdovanojimą už eTwinning projektą 
„Schoolvision“ mokytojai Aurelija Dirginčienei 
įteikė Anne Gilleran iš eTwinning Centrinės 
paramos tarnybos

Apdovanojimą už eTwinning projektą 



Projektinės veiklos samprata 



 Projektines veiklos samprata 

40

Šiuolaikinėje mokykloje mokytojai ir mokiniai 
siekia ne tik įsisavinti konkrečias žinias, bet ir moko-
si problemų sprendimo būdų. Projektinės veiklos 
metodas mokytojams suteikia galimybę integruotai 
organizuoti mokymo( si) procesą. eTwinning pro-
jekto kūrimas skatina mokytojus savo žinias ir idėjas 
derinti su kitų žiniomis, laikytis bendrų susitarimų, 
pristatyti idėjas ir dirbti projekto komandoje.

Galimos projekto apibrėžtys:
•	projektas – laikina veikla, nukreipta į unikalaus 

tikslo pasiekimą (pvz., produkto, paslaugos ar 
rezultato sukūrimą), turinti savo pradžią ir pa-
baigą bei baigtinius išteklius;

•	projektas – vienkartinis darbas, turintis tikslą, 
išreikštą kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, ir 
laikiną organizacinę struktūrą, kuri panaikina-
ma jam pasibaigus;

•	suformuluokite savo apibrėžtį.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Analizuodami įvairias projekto sampratas pa-
stebime, kad kiekvieno mokytojo organizuojama 
projektinė veikla turi skirtingus požymius. Objek-
tyvūs ir subjektyvūs veiksniai nulemia eTwinning 
projekto vadovo veiklos pobūdį, trukmę, apimtį, 
išteklius, numatomą rezultatą ir pan. Svarbu, ko-
kias projektinės veiklos ypatybes laikome esminė-
mis, pamatinėmis, nes tai reiškia, kad jų laikomės ir 
organizuodami praktinę mokinių veiklą.

Dažniausiai mokytojai formuluoja tokias pro-
jektinės veiklos ypatybes:

•	organizuota veikla, kuri turi aiškų tikslą ir už-
davinius;

•	mokymo( si) procesas, turintis nustatytas pra-
džios ir pabaigos datas;

•	bendradarbiavimu paremtas procesas, apri-
botas laiko, biudžeto ir išteklių;

•	pastangos padaryti kažką naudinga;
•	problema, turinti sprendimo tvarkaraštį;
•	konkreti veikla, skirta sukurti tam tikrą pro-

duktą, pasiekti tam tikrą rezultatą.
Dirbdami mažose grupėse išskirkite jums svar-

biausias projektinės veiklos ypatybes.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Projekto ir projektinės veiklos apibrėžimas
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Projektų tipai

Pastebėta, kad dalis mokytojų, užregistravusių 
eTwinning projektus, veiklą nutraukia vos pradėję 
arba įpusėję. Viena iš priežasčių – nepasirinktas ir 
neapibrėžtas projekto tipas. Apibrėžkite projekti-
nę veiklą atsižvelgdami į turinį, mokinių amžių ir 
skaičių, veiklos formą, metodus ir rezultatą. Susis-
teminta informacija padės susirasti panašių intere-
sų partnerius. Kitas žingsnis – projekto tipo pasirin-
kimas. Nepamirškime, kad eTwinning programos 
esmė – mokytis vieniems iš kitų. 

Projektų tipai pagal veiklos sritis gali būti šie:
•	neformalaus ugdymo projektai;
•	integruoti į formalų ugdymą (mokomuosius 

dalykus) projektai;
•	kombinuoti (apimantys formalų ir neformalų 

ugdymą) projektai;
...............................................................................
Projektų tipai pagal trukmę gali būti šie:
•	trumpalaikiai (pvz., iki trijų pamokų);

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

•	vidutinės trukmės (pvz., daugiau nei mėnuo);
•	ilgalaikiai (daugiau nei pusmetis);
...............................................................................
Projektų tipai pagal veiklos pobūdį gali būti šie:
•	moksliniai tiriamieji;
•	inovaciniai kūrybiniai;
•	integruoti;
...............................................................................
Projektų tipai pagal jų aktualumą, naujumą gali 

būti šie:
•	tipiniai projektai, kurie gali būti atkuriami skir-

tingomis situacijomis, juos pakoregavus pagal 
esamas sąlygas;

•	unikalūs projektai, kurie negali būti kartojami 
dėl to, kad neįmanoma sukurti kitos panašios 
situacijos.

Dirbdami mažose grupėse išskirkite jums priim-
tiniausią projekto tipų kombinaciją.

Aistės Majauskaitės žemės meno fotografijos
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Projekto valdymo procesai

Projekto koordinavimas – dar viena XXI a. mo-
kytojo veiklos sritis, kurioje sujungti visi pedagogo 
praktinės veiklos ir organizaciniai įgūdžiai. Kons-
truktyvus projekto valdymas padės taupyti mo-
kytojo darbo laiką, skatins tobulinti veiklą ir siekti 

norimo rezultato.
Dirbdami mažose grupėse išsiaiškinkite tinka-

miausius būdus, metodus, veiksmus, priemones, 
veiklas, padedančias geriau organizuoti atitinkamą 
projekto valdymo procesą.

Projekto valdymo
procesai Veikla Kokie būdai, metodai, veiksmai, priemonės, veiklos padeda 

organizuoti atitinkamą projekto valdymo procesą?

Inicijavimas 
Idėjos 
generavimas
ir atranka

Planavimas Projekto plano 
parengimas

Vykdymas 
Žmogiškųjų 
ir kitų išteklių 
koordinavimas

Kontrolė 

Projekto 
įgyvendinimo 
eigos 
stebėjimas, 
vertinimas

Užbaigimas 

Projekto 
rezultato 
ir projekto 
eigos galutinis 
įvertinimas
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Projekto idėjų paieška

Dauguma mokytojų yra geri idėjų generatoriai, 
kurių galvose sklando gausybė planų. Deja, dažniau-
siai jiems įgyvendinti pritrūksta laiko, išteklių, palai-
kymo ar motyvacijos. Europos Komisijos eTwinning 
programos teikiamos galimybės turėtų tapti tinka-
ma dirva pedagogų idėjoms įgyvendinti. Ką jūs no-
rite veikti su savo mokiniais neformalaus ugdymo 
užsiėmimuose? Kokias profesines kompetencijas ar 
praktinius įgūdžius siekiate tobulinti? O gal norėtu-
mėte mokomojo dalyko turinį paįvairinti naujausiais 
mokymo metodais? Jei taip – pradėkite nuo kon-
krečios idėjos suformulavimo raštu (geriausia – už-
sienio kalba). Jeigu stinga idėjų, galite pasinaudoti 
portale esančia duomenų baze, kuri pagal raktinius 
žodžius atrinks reikalingą informaciją.

Rekomenduojama projekto idėjos ieškoti kartu 
su mokiniais. Juk veikla, kurią TU inicijavai, yra malo-
nesnė ir patrauklesnė.

Minčių lietus
Šis metodas parankus mokinių mąstymo įgū-

džiams ugdyti, naujoms idėjoms kurti. Mokytojas, 
pateikęs klausimą ar pasiūlęs temą, paragina moki-
nius vardyti kuo daugiau galimų atsakymų į pateiktą 
klausimą ar pareikšti kuo daugiau minčių pasiūlyta 
tema. Svarbu, kad mokytojas ar jo paskirtas mo-
kinys kilusias mintis surašytų lentoje ar dideliame 

popieriaus lape. Kuriant idėjas reikia susilaikyti nuo 
vertinimų. Svarbu, kad mokiniai būtų konstrukty-
vūs: ne kritikuotų, o rekomenduotų, nenukryptų 
nuo temos, kalbėtų po vieną, aktyviai klausytųsi 
vieni kitų. Jeigu mokiniai siūlo nerealius problemų 
sprendimo būdus, mokytojui pravartu surengti 
diskusiją apie idėjų realumą (šaltinis http://www.
jturistai.kaunas.lm.lt). 

Minčių lietus poromis
Šio metodo esmė – du mokiniai vardija, ką žino 

arba tariasi žinantys tam tikra tema (galima kelti ir 
klausimus). Šiai veiklai pamokoje paprastai skiriama 
apie penkias minutes. Šis metodas ypač naudin-
gas mokiniams, nelinkusiems skelbti savo minčių 
didelei grupei. Įpratus dalytis mintimis su partneriu, 
įgyjama pasitikėjimo kalbėti didesnėje auditorijoje. 
Šio metodo pranašumas yra tas, kad bendraujant 
poromis vienu metu gali kalbėti gerokai daugiau 
mokinių, nei diskutuojant visai klasei/grupei (šalti-
nis http://www.jturistai.kaunas.lm.lt).

Kaip sugalvoti originalią ir įdomią idėją? Kiekvienas 
mokytojas gali pasidalinti sumanymais su kitais. Tačiau 
iš gausybės minčių reikia pasirinkti pačią geriausią.

Siūlome klausimus, kurie padės atsirinkti racio-
naliausius pasiūlymus.

Klausimai idėjų autoriams Komentaras

Ar idėja originali? Kas panašaus jau yra daryta?

Ar veikla, kurią planuojate, bus įdomi mokiniams?

Kokį rezultatą duos projekto įgyvendinimas?

Ar projekto idėjos įgyvendinimas atitiks mokinių amžiaus 
išsilavinimo standartuose numatytus uždavinius?
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Mokinių projekto idėjų atranka

Panaudodami metodą „Minčių lietus“, poromis sugalvokite originalių ir įdomių projekto idėjų. Iš keleto 
minčių pasirinkite vieną projektui labiausiai tinkančią idėją. Žodžiu pagrįskite savo sprendimą.

Mokinio vardas Mokinio vardas
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Projekto tikslas ir uždaviniai 

Projekto tikslas ar tikslai turi būti pakankamai 
platūs ir nurodomi atsižvelgiant į mokymo( si) pers-
pektyvą. Dažnai tikslas formuluojamas atsižvelgiant 
į mokyklos veiklos programoje keliamus uždavi-
nius. Vykdant eTwinning projektus galima prisidėti 
prie mokyklos tobulinimo. Mokytojo, pasirengusio 
vykdyti eTwinning projektą, tolesni žingsniai pri-
klausys nuo visos mokyklos administracijos, nes 
eTwinning programos partnerystė pagrįsta susita-
rimu, kuriame mokyklų direktoriai įsipareigoja, kad 
jų mokyklos ir darbuotojai atvirai bendradarbiaus. 

Susitarimas apibrėžia partnerystės tikslus ir veiklas. 
Laikydamiesi susitarimo partneriai kuria atitinka-
mus pedagoginius bendravimo metodus, pagrįstus 
nacionalinėmis mokymo programomis, mokyklos 
plėtros planais ir efektyviu interneto aplinka pa-
grįstos informacijos bei bendravimo priemonių 
naudojimu. Formuluodami uždavinius siekite, kad 
jie būtų:

•	konkretūs ir pasiekiami įgyvendinus planuoja-
mą projektą;

•	realūs, pasiekiami ir išmatuojami.

Sumodeliuokite galimus projekto uždavinius
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Projekto aprašymo parengimas

Šmaikštus, mįslingas, įdomus mokiniams ir patrauklus 
partneriams

Pavadinimas

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

Trukmė

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 projekti-
nę 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 suderi-
nant susitikimo laiką.

Mokinių amžius

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

Kalba

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 vaiz-
dus, redaguoti nuotraukas ir kt.

Naudojamos IKT priemonės

Trumpas aprašymas
(Kokių tikslų sieksite? Kodėl? Kodėl pasirinkote būtent tokią temą?)

Kiekvienas projektas turi būti užbaigtas, o jo rezultatai prista-
tomi mokiniams. Tai gali būti: paroda, paruoštas stendas, prane-
šimas, spektaklis, renginys, sporto šventė, išleista knyga, sukurtas 
filmas, internetinė svetainė ir kt.

Laukiamas rezultatas



Projektines veiklos samprata 

47

Projekto aprašymo parengimas

Šmaikštus, mįslingas, įdomus mokiniams ir patrauklus 
partneriams

Pavadinimas

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

Trukmė

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 projekti-
nę 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 suderi-
nant susitikimo laiką.

Mokinių amžius

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

Kalba

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 vaiz-
dus, redaguoti nuotraukas ir kt.

Naudojamos IKT priemonės

Trumpas aprašymas
(Kokių tikslų sieksite? Kodėl? Kodėl pasirinkote būtent tokią temą?)

Kiekvienas projektas turi būti užbaigtas, o jo rezultatai prista-
tomi mokiniams. Tai gali būti: paroda, paruoštas stendas, prane-
šimas, spektaklis, renginys, sporto šventė, išleista knyga, sukurtas 
filmas, internetinė svetainė ir kt.

Laukiamas rezultatas

Projekto veiklų kalendorinis planas

Projekto veiklų kalendorinis planavimas – tai 
darbų sąrašo sudarymas, darbų eiliškumo ir tar-
pusavio priklausomybės nustatymas, plano gairių, 
projekto grafiko sudarymas, atsakomybės pasis-
kirstymas. Parengus kalendorinį projekto veiklų 
planą išryškėja projekto struktūra, visuma, apimtys. 
Mokykliniams projektams dažnai būdinga koncen-
tracija tik į materialiuosius išteklius, tačiau projekto 
dalyvių laikas ne mažiau svarbus išteklius, kartais 

daug svarbesnis už medžiagas, priemones ir pan. 
Šiame projekto planavimo etape svarbu:

• identifikuoti projekto veiklas, darbus;
• nustatyti loginę darbų seką;
• įvertinti laiko ir išteklių sąnaudas;
• pateikti griežtą ir vaizdų planą.
Parenkite apgalvotų veiklų planą, numatykite 

darbų seką, sąnaudas ir rezultatus.

Laikas Projekto turinys, veikla Sąnaudos (medžiagos, 
priemonės ir pan.)

Rezultatai, jų vertė ir sklaida /
Atsakingi asmenys
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Projekto išteklių, biudžeto planavimas

eTwinning projekto biudžeto planavimas – tai 
procesas, kurio tikslas – kontroliuoti išlaidas, ver-
tingumą ir sąnaudas. Šis procesas apima visas pro-
jekto veiklos sritis. 

eTwinning projekto biudžeto sudarymo eiga:
•	nurodoma konkreti veikla, reikalinga projek-

to tikslams įgyvendinti;
•	įvertinami žmogiškieji ištekliai veiklai įgyven-

dinti;

•	atsižvelgus į galimybes ir siekiamus rezultatus, 
priimami sprendimai;

•	analizuojami galimi nukrypimai nuo plano ir 
tikslinamas planas;

•	planuojama, atsižvelgiant į pasikeitusias sąly-
gas.

Parenkite planuojamų veiklų biudžetą, numaty-
kite laiko, išteklių ir finansines sąnaudas.

Projekto  veikla Žmogiškieji ištekliai /
Laikas

Materialieji ištekliai (medžiagos, 
priemonės ir pan.) Sąnaudos



Internetiniai įrankiai projektinei veiklai 
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Nuotraukų publikavimui ir redagavimui

„Picasa“ yra nemokama „Google“ nuotraukų 
redagavimo programa ir jų publikavimo svetainė. 
Naudodamiesi „Picasa“ galite lengvai tvarkyti ir re-
daguoti skaitmenines nuotraukas, iš jų kurti interne-
tinius albumus ir dalintis jais su projektų partneriais. 

Jei norite naudotis „Picasa“, jums bus reika-
linga „Google“ paskyra. Prisijungę prie svetainės, 
pirmiausia į savo kompiuterį turėsite įdiegti „Pica-
sa“ programą, kuri leis kelti nuotraukas į svetainę. 
Įdiegta programa automatiškai sutvarko jūsų kom-
piuteryje esančias nuotraukas pagal katalogus ar jų 
nufotografavimo laiką. Kartais žmones tai erzina, 
todėl galite šios paslaugos atsisakyti ir naudotis 
tiktai „Picasa“ internetinių albumų paslauga, kuri 
nemokamai suteikia 1GB vietos (telpa 4000 dar-
balaukio fono dydžio nuotraukų).

Naudodamiesi „Picasa“ galite ne tik publikuoti 
nuotraukas internete vos vienu spustelėjimu, bet 
ir tobulinti jas naudodamiesi „Picasa“ nuotraukų 
redagavimo funkcijomis: šalinti raudonų akių efek-
tą, keisti spalvas ar šviesumą bei pritaikyti įvairius 
pagražinimo efektus. Galite į nuotrauką įkelti teks-
tą, kurti nuotraukų koliažus ar linksmas peržiūras ir 
rodyti jas savo darbalaukyje ar ekrano užsklandoje. 
Prie savo nuotraukų galite lengvai pridėti geogra-
fines žymas, kad naudodamiesi „Google“ žemėla-
piais galėtumėte tiksliai atsiminti vietą, kurioje jos 
buvo darytos. Tai ypač svarbu, jei projekto partne-
riai iš skirtingų šalių publikuoja nuotraukas viename 
albume.

 „Flickr“ – nemokama „Yahoo“ nuotraukų publi-
kavimo svetainė. Svetainė ypač mėgstama interne-
tinius dienoraščius rašančių žmonių, nes jie „Flickr“ 
albumuose gali patogiai ir nemokamai laikyti savo 
nuotraukas bei kitas grafines rinkmenas. Svetainei 
populiarumo suteikia galimybė įkeliamoms nuo-
traukoms priskirti raktinius žodžius, pagal kuriuos 
naršytojams patogu rasti norimas nuotraukas.

„Picasa“ albumus vienu spustelėjimu galite publi-
kuoti „Buzz“, „Blogger“ ar „Twitter“ tinklaraščiuose. 
Be to, galite dalintis paprasta  nuoroda į albumą 
arba įklijuoti html kodą savo TwinSpace erdvėje, 
bet kurioje svetainėje ar socialinio tinklo puslapyje.

Norėdami dalintis „Flickr“ albumu, spustelėkite 
mygtuką „Share This“, o jei jums reikia tiesioginės 
nuorodos, spauskite „Grab the link“.

„Picasa“  svetainės vartotojo sąsaja

„Flickr“  svetainės vartotojo sąsaja

„Picasa“  svetainės vartotojo sąsaja

„Flickr“  svetainės vartotojo sąsaja



 Internetiniai irankiai projektinei veiklai 

51

Vaizdo įrašų publikavimui ir redagavimui

„YouTube“ – tai pati populiariausia vaizdo įra-
šų publikavimo ir dalinimosi jais svetainė. Žiūrėti 
„YouTube“ svetainės vaizdo įrašus ir juos bendrinti 
(įklijuoti vaizdo įrašo kodą į savo svetainę) gali kie-
kvienas, bet tik prisiregistravę gali įkelti vaizdo įrašą ir 
dalintis juo su kitais.

Pagrindinis apribojimas keliant vaizdo įrašus į 
„YouTube“ – jų trukmė: vaizdo įrašas negali būti 
ilgesnis nei 15 minučių. Vaizdo įrašas gali būti di-
delės raiškos, bet jo apimtis neturėtų viršyti 2GB. 

Be to, svarbu nepažeisti autorių teisių. Spustelė-
ję „Įkelti vaizdo įrašą“ patvirtinate, kad jūsų vaizdo 
įrašas nepažeidžia „YouTube“ naudojimosi sąlygų 
ir kad jums priklauso viso keliamo vaizdo įrašo tu-
rinio autorių teisės arba turite prieigos teisę jį įkelti. 
Nekelkite pramoginių TV laidų, muzikinių vaizdo 
įrašų, koncertų ar reklamų be leidimo. Autorių tei-
sių patarimų puslapis ir bendruomenės gairės gali 
padėti nustatyti, ar vaizdo įrašas pažeidžia kitų au-
torių teises. 

Keliant vaizdo įrašą į „YouTube“, pirmiausia rei-
kės pasirinkti vaizdo įrašą iš savo kompiuterio, nors 
galima ir iš karto fiksuoti jį savo internetine vaizdo 
kamera. Tuomet reikės įrašyti pavadinimą,  pateikti 
trumpą aprašymą ir pasirinkti žymas (reikšminius 
žodžius, pagal kuriuos kitiems bus lengviau rasti 
jūsų vaizdo įrašą) bei kategoriją. Galima pasirinkti 
vieną iš trijų vaizdo įrašo publikavimo galimybių:

• viešą (matys visi norintys);
• neįtrauktą į sąrašą (matys tik turintys nuorodą);
• privačią (galės žiūrėti tik konkretūs „YouTu-

be“ vartotojai). 
Visą šitą informaciją vėliau galėsite redaguoti 

ar papildyti, spustelėję prie jau įkelto vaizdo įrašo 
nuorodą „Redaguoti“. Taip pat galėsite vaizdo įra-
šui priskirti vietą, kuriame jis buvo filmuotas, laiką, 
tvarkyti komentarus, pasirinkti miniatiūrą ir pan. 

„YouTube“ vaizdo įrašą galima įkelti į savo sve-
tainę ar tinklaraštį nusikopijavus ir įklijavus įterpia-
mą kodą (spausti „Įtraukti“ – gauti vaizdo įrašo 
įterpimo kodą) arba vienu spustelėjimu „bendrin-
ti“, t.y. publikuoti tam tikruose tinklaraščiuose ar 
socialiniuose tinkluose, pasirenkant juos iš sąrašo.

Vykdant projektą, naudinga susikurti „YouTu-
be“ kanalą, kad visi vaizdo įrašai būtų rodomi vie-
noje vietoje, būtų galima juos prenumeruoti ir pan.

„YouTube“  svetainės vartotojo sąsaja

„YouTube“  kanalas
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Internetinių pristatymų iš nuotraukų
kūrimui

„Animoto“  – tai puiki priemonė pristatymų iš 
nuotraukų ir vaizdo įrašų kūrimui. Pagrindiniai jos 
privalumai – labai paprasta ir aiški vartotojo sąsaja, 
puikūs vaizdo efektai ir DVD vaizdo kokybė. Pa-
grindinis trūkumas – paslauga mokama, tačiau švie-
timo darbuotojams suteikiama galimybė naudotis 
visais svetainės privalumais nemokamai, išskyrus 
aukštos kokybės pristatymus DVD formatu. 

„Animoto“  – tai ne kompiuterinė programa, 
o internetinė paslauga. Su šios paslaugos galimy-
bėmis galima susipažinti http://www.animoto.com 
svetainėje, tačiau norint ja naudotis būtina užsire-
gistruoti. Naudojantis „Animoto“ įrankiu nemoka-
mai galima kurti 30 sekundžių trukmės pristatymus 
iš nuotraukų. Nuo praėjusių metų į „Animoto“ ga-
lima kelti ir trumpus vaizdo įrašus. Be to, galima 
pasirinkti įvairų foną: šventinį, teminį ar pan.

Pristatymą sukurti labai lengva. Visas procesas 
padalintas į tris žingsnelius: parinkti nuotraukas ar 
vaizdo įrašą, įkelti muziką ir užbaigti vaizdo prista-
tymą. Nuotraukas bei muziką galima kelti iš savo 
kompiuterio arba pasirinkti iš esančių internete, 
tačiau būtina laikytis autorių teisių taisyklių. Be to, 
galite pridėti savo pristatymui ar nuotraukoms pa-
vadinimus ir... užbaigti filmuką spustelėjus „Finish“. 
Reikės truputėlį palaukti, kol filmukas bus kuria-
mas, po to galėsite iš karto jį peržiūrėti ir, jeigu 
efektai nepatinka, perkurti (angl. remix) pristatymą 
net keletą kartų, kol rezultatas jus tenkins. 

„Flixtime“ (http://flixtime.com)  – labai panašus 
įrankis, tačiau vartotojas gali rinktis iš kitokių efek-
tų. Nemokamai galima susikurti iki 60 sekundžių 
trukmės pristatymą, o visas darbo procesas vyksta 
panašiai kaip ir „Animoto“. Pagrindinis skirtumas 
yra tas, kad norint kurti ilgesnius filmukus „Flixtime“ 
reikia susimokėti už tam tikrą laikotarpį, o „Animo-
to“ – už vaizdo įrašą.

Sukurtą „Animoto“ filmuką galima vienu spuste-
lėjimu įkelti į „YouTube“,  „Facebook“ arba „Twit-
ter“, o jeigu reikia daugiau dalinimosi galimybių, 
spustelėkite „Video Toolbox“. Atsidariusioje kor-
telėje netgi galėsite parsisiųsti sukurtą vaizdo įrašą.

„Flixtime“ turi tas pačias dalinimosi vaizdo įrašu 
galimybes kaip ir „Animoto“, tereikia tik spustelėti 
mygtukus „Share“ arba „Embed“.

„Animoto“  svetainės vartotojo sąsaja

„Flixtime“  svetainės vartotojo sąsaja
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Internetinių pristatymų kūrimui 

„Prezi“ (www.prezi.com) – tai priemonė naujos 
kartos pristatymų kūrimui su visiškai kitokiu prista-
tymo elementų išdėstymu bei naujomis sąsajų tarp 
atskirų elementų galimybėmis. „Prezi“ pristatymai 
patrauklūs, dinamiški, tiesiog prikaustantys žiūrovo 
dėmesį.

Norint naudotis „Prezi“, žinoma, reikės užsire-
gistruoti svetainėje www.prezi.com.  Pirmiausia re-
komenduotume susipažinti su mokomąja medžia-
ga, kaip naudotis šiuo įrankiu, nes darbo principas 
yra labai savitas: tai tarsi drobė, ant kurios dėlio-
jami elementai (tekstas, rėmeliai, grafinės sąsajos, 
paveikslėliai, vaizdo įrašai ir pan.) ir susiejami take-
liais. Mokomoji medžiaga pateikiama anglų kalba, 
tačiau suvokti darbo esmę galima ir nesuprantant 
šios kalbos, nes visas procesas nuosekliai demons-
truojamas vaizdo įrašu. 

Naują pristatymą galima pradėti kurti spustelė-
jus piktogramą su pliusu arba nuorodą „New Pre-
zi“. Du kartus spragtelėję pasirinktoje ekrano vie-
toje, pridėsite naują elementą. Jei norite įterpti pa-
veikslėlį ar vaizdo įrašą, interaktyviame įrankių rate 
spustelėkite „Insert“ ir pasirinkite rinkmeną (failą) 
iš savo kompiuterio. Svarbiausia yra takeliai (angl.
„Path“) – jie sukuria elementų demonstravimo ei-
lės tvarką. Jei norite, kad vieną elementą su kitu su-
sietų, pavyzdžiui, rodyklės, spauskite „Shape“ ir nu-
pieškite rodyklę nuo vieno elemento iki kito. Jeigu 
pastebėjote, kad programa neatpažįsta lietuviškų 
rašmenų, pasirinkite kitą šabloną, pvz., „Original“, 
naudodamiesi įrankiu „Colours & Fonts“. 

„Glogster“ įrankis skirtas interaktyvių daugialy-
pių plakatų ar vaizdinių priemonių su paveikslėliais, 
tekstu, garsu, vaizdu ir pan. kūrimui. Mokytojai gali 
susikurti specialią prieigą ir pasikviesti mokinius 
dirbti kartu. Sukurtus plakatus galima publikuoti.

„Prezi“ pristatymą ne tik galima vienu spustelėji-
mu įkelti į „Facebook“ ar publikuoti svetainėse bei 
tinklaraščiuose, naudojantis įterpiamu kodu, bet ir 
parsisiųsti į savo kompiuterį. 

„Glogster“ pristatymą galima išsaugoti bei publi-
kuoti „Glogster“ svetainėje arba įklijuoti įterpiamą 
kodą į tinklaraštį, svetainę ar pan.

„Prezi“  svetainės vartotojo sąsaja

„Glogster“  svetainės vartotojo sąsaja
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Internetinių apklausų kūrimui

Yra gana nemažai įrankių, skirtų internetinių ap-
klausų kūrimui, pavyzdžiui: www.zoomerang.com, 
www.surveymonkey.com  ir pan. Ko gero, papras-
čiausias ir patogiausias iš jų – „Google“ dokumen-
tai. Kad galėtumėte šiuo įrankiu naudotis, reikalin-
ga „Google“ paskyra (t.y. „Gmail“ pašto dėžutė). 

Jei norite sukurti naują apklausą, prisijunkite prie 
savo „Google“ paskyros arba surinkite interneto 
naršyklėje docs.google.com ir prisijunkite. Atsida-
riusio „Google“ dokumentų lango viršutiniame kai-
riajame kampe matysite išskleidžiamą meniu „Su-
kurti naują“ (dokumentą,  pristatymą, skaičiuoklę, 
formą ar kt.), pasirinkite „Formą“.

Pirmiausia reikės įrašyti apklausos pavadinimą. 
Žemiau esančiame langelyje galėsite įrašyti bet ko-
kią informaciją, kuri padėtų žmonėms užpildyti šią 
formą (pavyzdžiui: tikslą, kam ji skirta, kodėl vyk-
doma ir pan.). Toliau lieka tik sukurti klausimus. 
Į langelį įvedę klausimą, pasirinkite atsakymo tipą 
(tai gali būti tekstas, pastraipa, pasirinkimas iš są-
rašo, žymimi langeliai ir pan.). Jeigu reikia, įveskite 
galimus atsakymus ir spauskite „Atlikta“. Norėdami 
sukurti antrą klausimą, spragtelėkite „2 pavyzdinis 
klausimas“ arba spauskite „Pridėti elementą“. Kad 
apklausa atrodytų šiek tiek patraukliau, galite pasi-
rinkti temą viršutinėje meniu juostoje. 

Didžiausias šios formos privalumas – rezultatų 
suvestinė. Ją matysite spustelėję kortelę „Žr. atsi-
liepimus“ viršutinėje apklausos redagavimo formos 
meniu juostoje. Iš išskleidžiamo meniu pasirinkę 
suvestinę matysite grafinį rezultatų pristatymą, o 
pasirinkę skaičiuoklę – išsamų atsakymų sąrašą. 

Sukurtą apklausą vienu spustelėjimu galėsite iš-
siųsti elektroniniu paštu arba, nusikopijavę įterpia-
mą kodą, įklijuoti į savo tinklaraštį ar svetainę. Beje, 
galite naudotis įvairiais apklausos formų ir kitų do-
kumentų šablonais. 

Sukurta apklausa bus publikuojama adresu, ku-
ris rodomas apklausos redagavimo puslapio apa-
čioje juodame fone. Net kūrimo proceso metu ją 
galima bet kada peržiūrėti.

„Google“ apklausos rezultatų grafinė suvestinė„Google“ apklausos rezultatų grafinė suvestinė

„Google“ dokumentų formų kūrimo įrankis
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Animacijos kūrimui

Antrosios kartos saitynas (angl. Web 2.0) sutei-
kė vartotojams galimybę patiems kurti animacinius 
pristatymus, įgarsinant pasirinktus veikėjus.   Vienas 
paprasčiausių įrankių – „Voki“ (www.voki.com), ta-
čiau nuolat atsiranda naujų priemonių animacijos 
kūrimui:  

„Xtranormal“ (www.xtranormal.com);
„Dvolver“ (www.dvolver.com); 
„Go!animate“ (www.goanimate.com);
„Toondoo“ (www.toondoo.com) ir kt. 
Visos šios priemonės remiasi panašiu principu: 

pasirinkus tam tikrą aplinką bei veikėjus suteikti 
jiems balsą ir judesius, kitaip tariant, siužetą. 

Naudodamiesi „Voki“, naują animacinį pristaty-
mą sukursite spustelėję viršutinėje meniu juostoje 
esantį mygtuką „Create“. Pirmiausia pasirinkite vei-
kėją, jo aksesuarus, priedus, foną ir pan. Tuomet 
„prakalbinkite“ jį, t.y. įrašykite savo balsą, įkelkite jau 
įrašytą ar surinkite tekstą, kurį veikėjas „perskaitys“. 
Žinoma, renkant tekstą tinkamiausia kalba – anglų, 
nes lietuviškų rašmenų programa paprasčiausiai ne-
atpažins. Nepamirškite išsaugoti sukurtą pristatymą, 
kad vėliau galėtumėte jį redaguoti ar publikuoti. 

„Xtranormal“ – daug sudėtingesnis įrankis. Di-
džiausias jo privalumas tas, kad veikėjai gali judėti 
pagal nurodytas komandas. Galima ne tik įgarsinti 
veikėjus ir nurodyti, kokius judesius jie turi atlikti, 
bet ir parinkti emocijas (pavyzdžiui: „Aš laimingas“, 
„Neskaudink manęs“ ir pan.), išraiškas ar papildo-
mus garsus. 

Tačiau šis įrankis reikalauja žymiai daugiau kom-
piuterio resursų ir greitesnio interneto ryšio. Be 
to, kai kurios galimybės ar rinkiniai yra mokami 
(galima kaupti virtualius pinigus ir paskui panaudo-
ti juos didesnių galimybių pasirinkimui). Vis dėlto, 
nepaisant trūkumų, šis įrankis labai įdomus ir ypač 
patiks jūsų mokiniams.

Sukurtą „Voki“ animacinį pristatymą galima 
įterpti į projekto tinklaraštį, TwinSpace ar kitą sve-
tainę nukopijavus kodą šalia langelio „Embed in“. 
Jei nerandate tinklaraščio ar svetainės pavadinimo, 
rinkitės „Other“.

Sukurtą animaciją galite publikuoti, parsisiųsti  
ar dalintis ja už sukauptus taškus. 

„Voki“  svetainės vartotojo sąsaja

„Xtranormal“  svetainės vartotojo sąsaja
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Internetinių puslapių kūrimui

„Google“ svetainės (angl. „Google Sites“) – tai 
nemokama ir nesudėtinga priemonė tinklalapių 
kūrimui. Su „Google Sites“ paprasta kurti projekto 
svetainę ir ja bendrai naudotis, nes nereikia jokių 
žinių apie html kalbą. Be to, vartotojo sąsaja yra 
išversta į lietuvių kalbą. Vienintelis trūkumas yra tas, 
kad vertimas šiek tiek klaidingas, kartais neaišku, ką 
reiškia vienas ar kitas pasirinkimas, todėl patartume 
paprasčiausiai bandyti...

Norėdami sukurti svetainę, interneto naršyklėje 
surinkite adresą sites.google.com ir prisijunkite su 
savo „Google“ paskyra. Tuomet spauskite „Kurti 
naują svetainę“. Pirmiausia jums reikės įrašyti svetai-
nės pavadinimą (pvz., „eTwinning Project“) ir inter-
netinio adreso pabaigą (https://sites.google.com/
site/etwinningproject). Žinoma, sistema pirmiausia 
patikrins, ar tokio adreso dar nėra, ir tik tada leis jį 
naudoti. Po to pasirinkite šabloną ar temą ir įves-
kite nurodytą apsaugos kodą. Visas kitas parinktis 
galėsite valdyti vėliau.

 Naują puslapį kurti galėsite spustelėję pliu-
so piktogramą arba nuorodą „Kurti puslapį“. Jeigu 
nuspręsite kurti puslapį „aukščiausiu lygiu“, tai jam 
automatiškai bus sukurtas meniu elementas, kuris 
iš karto bus rodomas meniu juostoje. Jeigu norite, 
kad jūsų puslapis būtų priskirtas jau esamam meniu 
elementui, tuomet rinkitės antrą galimybę „Pridėti 
puslapį prie...“.

Kurdami puslapio turinį, naudokitės viršutinėje 
juostoje esančiu meniu. Daugiausia funkcijų turi 
įrankis „Įterpti“. Galite įterpti vaizdą, nuorodą, pa-
prastą turinį ar bet kurią „Google“ priemonę: ka-
lendorių, dokumentą, žemėlapį, „Picasa“ nuotrau-
kas ar panašiai. 

Jei norite tvarkyti pačią svetainę ir jos elemen-
tus, spustelėkite viršutiniame dešiniajame vartotojo 
sąsajos lango kampe esantį meniu „Daugiau veiks-
mų“ ir pasirinkite „Tvarkyti svetainę“.

„Google“ svetainę kurti ir redaguoti galima tik 
turint „Google“ vartotojo paskyrą, tačiau publi-
kuotą svetainę peržiūrėti galės visi. Jos internetinį 
adresą kurdami pasirinksite patys, pavyzdžiui: sites.
google.com/site/etwinningprojektas (keisti galėsite 
tik paskutiniąją dalį).

eTwinning projekto „Christmas in Europe“ svetainė, sukurta 
naudojantis „Google Sites“ 
eTwinning projekto „Christmas in Europe“ svetainė, sukurta 

„Google“ svetainės redagavimo įrankiai
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Profesinio tobulinimo seminarai

Nuo pat programos pradžios eTwinning daly-
viai ne tik kuria bei vykdo projektus, bet ir lavina 
savo profesinius gebėjimus, naudodamiesi įvairiomis 
priemonėmis ar dalyvaudami eTwinning profesinio 
tobulinimo veikloje. Susidomėjimas šiuo eTwinning 
programos aspektu nuolat auga, todėl siūlomos vis 
naujos priemonės bei galimybės: įvairūs ištekliai, 
profesinio tobulinimosi seminarai, mokymosi kursai, 
eTwinning grupės ir 2010 metų naujiena – mokyto-
jų kambariai. Tikimasi, kad ateityje eTwinning pro-
grama galėtų tapti viena pagrindinių profesinio tobu-
linimosi priemonių Europos mokytojams.

Viena pirmųjų profesinių įgūdžių tobulinimo ga-
limybių – profesinio tobulinimo seminarai. Jie skirti 
programos dalyviams, kurie nori daugiau sužinoti 
apie eTwinning ir lavinti savo europinio bendradar-
biavimo naudojantis informacinėmis bei komunika-
cinėmis technologijomis (IKT) gebėjimus. Profesinės 
raidos seminarai yra rengiami įvairiose Europos šaly-
se. Jų tikslas – skatinti mokytojus dalyvauti eTwinning 
projektinėje veikloje, pristatyti vykdomus arba vyk-
dytus projektus, naujus bendradarbiavimo įrankius 
bei padėti ieškoti partnerių projektams. Dažniausiai 
seminarai skirti tam tikroms tikslinėms grupėms, 
pavyzdžiui: eTwinning naujokams, ambasadoriams, 
mokyklų direktoriams, bibliotekininkams ar įvairių 
dalykų mokytojams. Seminaro darbo kalbos taip pat 
įvairios, nors anglų kalba yra dominuojanti.

Konkursai dalyvauti seminaruose skelbiami nacio-
naliniame eTwinning tinklalapyje www.etwinning.lt, 
kuriame taip pat aprašomi visų užsienio raidos semi-
narų dalyvių įspūdžiai ir pateikiama mokomoji me-
džiaga. Sekite naujienas ir būtinai dalyvaukite kon-
kursuose! 2010 metais Lietuvos mokytojai dalyvavo 
profesinio tobulinimosi seminaruose Portugalijoje, 
Latvijoje, Turkijoje, Lenkijoje ir Estijoje.

Profesinio tobulinimo seminaras PortugalijojeProfesinio tobulinimo seminaras Portugalijoje

Profesinio tobulinimo seminaras LenkijojeProfesinio tobulinimo seminaras Lenkijoje

Profesinio tobulinimo seminaras EstijojeProfesinio tobulinimo seminaras Estijoje
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Mokymosi kursai

Europiniai mokymosi kursai (angl. Learning 
Events) – tai trumpi intensyvūs internetiniai mo-
kymai, neužimantys daug laiko. Jų metu suteikiama 
galimybė susipažinti su tema, kurti idėjas bei lavinti 
savo gebėjimus.

Visi mokymosi kursai tęsiasi 4-5 dienas, kurių 
metu aktyviai dirbama ir diskutuojama, o po jų seka 
4-5 dienos refleksijos ir savarankiško darbo. Me-
džiaga yra prieinama internetu ir galima naudotis ja 
savarankiškai jums patogiu laiku. Visi kursai vyksta 
eTwinning Mokymosi laboratorijoje.

Kaip dalyvauti? Paraišką dalyvauti kursuose gali 
pildyti visi eTwinning programoje užsiregistravę 
mokytojai likus maždaug vienai savaitei iki renginio 
pradžios. Nuorodą rasite savo darbastalyje – taigi 
prisijunkite ir užpildykite formą internetu. Mokytojai, 
kuriems teko dalyvauti mokymosi kursuose, džiau-
giasi, kad jie ne tik sužinojo daug naujo, patobulino 
savo įgūdžius, bet ir susirado draugų bei partnerių 
projektams. 

2010 metais vyko šie mokymosi kursai:
•  Mokinių motyvacijos skatinimas vykdant 
projektus;
•  eTwinning ir „Nanoyou“ laboratorija Nr. 1;
•  Įrankiai eTwinning programai;
•  eTwinning idėjos matematikai; 
•  Naudojimasis antrosios kartos žiniatinkliu;
•  eTwinning ir bendradarbiavimas; 
•  Daugialypis intelektas, iššūkis eTwinning; 
•  Kūrybinis rašymas ir minčių žemėlapiai; 
• Individualių skirtumų vertinimas dalyvaujant       
eTwinning;
•  Sėkmingo projekto kūrimas.
Svarbu: dalyvių skaičius mokymosi kursuose ribo-

jamas, todėl paskubėkite – laisvos vietos užsipildo 
labai greitai!

Informacija apie mokymosi kursus darbastalyje

Mokymosi kursų tvarkaraštis

Kursai vyksta mokymosi laboratorijoje

Informacija apie mokymosi kursus darbastalyje

Mokymosi kursų tvarkaraštis

Kursai vyksta mokymosi laboratorijoje
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eTwinning grupės

Poreikis burti eTwinning grupes atsirado natūraliai: 
dalyvaudami projektuose mokytojai pastebėjo, kad dau-
guma programos dalyvių turi daug įdomios ir vertingos 
patirties, tad ėmė ja keistis. Tačiau tuo metu nebuvo tam 
tinkamų priemonių. Mokytojai norėjo erdvės, panašios 
į TwinSpace, kurioje galėtų keistis naudinga medžiaga, 
bendrauti, dalyvauti pokalbiuose internetu, kurti forumus 
ir pan. Taigi buvo nutarta išbandyti tokią galimybę.

2009 metais buvo bandomos trys skirtingos grupės: 
matematikos, gamtos mokslų  bei technologijų mokytojų , 
mokyklų vadovų  ir mokytojų , kurie domisi kū rybiš kumo 
tema ugdymo procese. Kadangi veikla šiose grupėse 
buvo labai sėkminga ir pateisino visus lūkesčius, buvo 
nutarta ją tęsti. Taip atsirado eTwinning grupės. 

Nuo 2010 metų pavasario aktyvi veikla vyksta šiose 
grupėse:

•  Kūrybiška klasė;
•  Socialinė integracija;
•  Matematika ir gamtos mokslai;
•  Mokyklų vadovai;
•  Mokyklų bibliotekininkai;
•  Europos kalbų mokytojų bendruomenė;
•  Naudojimasis visuomenės informavimo priemo-
nėmis.
2010 metų birželį pristačius grupes, mokytojai iš-
reiškė pageidavimą sukurti naujas: 
•  ES projektų integracija į ugdymo turinį;
•  CLIL ir eTwinning projektai;
•  Humanitariniai dalykai;
•  Rašymas bendradarbiaujant (italų kalba);
•  Eksperimentiniai mokslai.
Grupių aprašymus rasite savo darbastalyje. Jei ku-

ria nors susidomėjote, spustelėkite nuorodą „Go to 
group“. Atsidariusiame lange Jums reikės užpildyti pra-
šymo formą ir atsakyti į 5 klausimus, o tuomet sulaukti 
patvirtinimo bei kvietimo prisijungti prie grupės veiklos. 
Bendravimas grupėse dažniausiai vyksta anglų kalba. 

eTwinning grupė „Kūrybiška klasė“

eTwinning grupės bendravimo įrankiai

eTwinning grupė „eTwinning ambasadoriai“

eTwinning grupė „Kūrybiška klasė“

eTwinning grupės bendravimo įrankiai

eTwinning grupė „eTwinning ambasadoriai“
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Mokytojų kambariai

2010 metų spalio mėnesį eTwinning pristatė dar 
vieną naujieną – Mokytojų kambarius. Tai interne-
tinės erdvės, kuriose eTwinning dalyviai gali disku-
tuoti bet kokia juos dominančia tema ir taip geriau 
susipažinti su kitais programos dalyviais, plėsti savo 
akiratį, dalintis idėjomis bei patirtimi ir lavinti profe-
sinius įgūdžius. Kiekvienas kambarys skirtas vis kitai 
diskusijai. 

Mokytojų kambariai veikia du mėnesius, po to 
juos galima pratęsti dar dviems mėnesiams, priklau-
somai nuo dalyvių noro ir poreikių. Jei po keturių 
mėnesių diskusijos vis dar tebevyksta ir dalyviai nori 
likti kartu, tai rodo, kad jie galbūt galėtų bendradar-
biauti eTwinning grupėje ar užregistruoti projektą.

eTwinning programos dalyviai gali patys susikurti 
savo Mokytojų kambarį, pakviesti į jį kitus ar būti 
pakviestais. Nėra jokios oficialios patvirtinimo pro-
cedūros. Jums reikės tik sugalvoti pavadinimą kam-
bariui ir trumpą aprašymą. Be to, reikės nurodyti, 
kokia kalba norėtumėte diskutuoti ir pateikti keletą 
gairių (reikšminių žodžių), kad kiti suprastų, apie ką 
diskutuojate. Centrinė paramos tarnyba taip pat su-
kurs kambarius, į kuriuos užsukti galės visi.

Diskusijų turinys negali būti nusikalstamo, amo-
ralaus ar neetiško pobūdžio. Jei sukuriate Mokytojų 
kambarį, tampate atsakingas už diskusijų priežiūrą. 
Tinkamos temos diskusijoms: dalyko, kurio mokote, 
aspektai, problemos, su kuriomis galbūt susiduriate 
mokykloje, naudojimasis tam tikra skaitmenine pro-
grama, patarimai, kaip organizuoti praktinio stebėji-
mo veiklą, pasiūlymas projektinei veiklai ir pan. Mes 
įsitikinę, kad jūs turite dar daugiau pasiūlymų! 

Svarbu: Mokytojų kambariai – tai virtuali vieta, 
kurioje galite dalintis bendrais pomėgiais ir temomis. 
Negalima kurti kambarių projektams ar partnerių 
paieškai – tam skirtos kitos priemonės. Netinkami 
kambariai yra panaikinami.

Mokytojų kambarių skyrelis darbastalyje

Sukurti mokytojų kambarį galite patys

Mokytojų kambarys „Susipažinkite su naujuoju darbastaliu“

Mokytojų kambarių skyrelis darbastalyje

Sukurti mokytojų kambarį galite patys

Mokytojų kambarys „Susipažinkite su naujuoju darbastaliu“
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ALYTAUS APSKRITIS 

Vilija Sušinskienė
Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 24 / 6 m.
El. paštas – vsusinsk@dzukija.alytus.lm.lt 

Jurgita Arbutavičienė
Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 14 / 1 m.
El. paštas – eimas@infoseka.lt 

KaUNo apSKRITIS

Virginija Kanapinskienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 30 / 6 m.
El. paštas – virgute2@hotmail.com 

Genia Kudinov
Kauno Statybininkų  Rengimo centro anglų kalbos mokytoja 
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 28 / 1 m.
El. paštas – kudinov@gmail.com 

Konsultantės



Pagalba mokytojams

65

KLAIPėDOS APSKRITIS

Danguolė Olbutienė
Kauno prekybos ir verslo mokyklos metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 19 / 6 m.
El. paštas – danguole.olbutiene@gmail.com 

Laima Vidauskienė
Jonavos Justino Vareikio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja 
metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 23 / 3 m.
El. paštas – laimavid@gmail.com 

MARIJAMPOLėS APSKRITIS

Jolita Morkūnaitė
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos dailės mokytoja 
ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 13 / 6 m.
El. paštas –jolita.morkunaite@gmail.com   
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PANEVėŽIO APSKRITIS

Larisa Tichonova
Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos rusų kalbos mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 22 / 3 m.
El. paštas – larisa.tichonova@gmail.com  

Loreta Jusienė
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos anglų kalbos mokytoja 
metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 17 / 6 m.
El. paštas – jusiene@gmail.com  

ŠIAULIų APSKRITIS

Gražina Likpetrienė
Radviliškio dailės mokyklos dailės mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 23 / 2 m.
El. paštas – grazina.likpetriene@gmail.com 

Staselė Riškienė
Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja 
metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 12 / 6 m.
El. paštas – stasele.riskiene@gmail.com   
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TAURAGėS APSKRITIS

Nomeda Vykertienė
Tauragės r. Tarailių pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja 
metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 20 / 6 m.
El. paštas – nomedavykert@gmail.com 

Snieguolė Mažeikienė
Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 23 / 1 m.
El. paštas –  snieguolemazeikiene@hotmail.com

TELŠIų APSKRITIS

Aldutė Kazlauskienė
Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 36 / 3 m.
El. paštas – aldakazl@yahoo.co.uk  

Aurelija Dirginčienė
Šiaulių „Juventos“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 31 / 1 m.
El. paštas – adirginciene@gmail.com 
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UTENOS APSKRITIS

Giedrė Sudniutė
Utenos Dauniškio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja 
metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 22 / 6 m.
El. paštas – gsudniute@yahoo.com  

Loreta Tarvydienė
Utenos Dauniškio gimnazijos fízikos ir astronomijos mokytoja 
metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 25 / 1 m.
El. paštas – tarvydiene@yahoo.com  

VILNIAUS APSKRITIS

Konsuela Liaskovskaja
Vilniaus „Žaros“ vidurinės mokyklos vokiečių ir anglų kalbų vyresnioji 
mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 21 / 3 m.
El. paštas – k.liaskovskaja@gmail.com 

Gražina Rudienė
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam 
ugdymui, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / eTwinning konsultantės patirtis – 19 / 6 m. 
El. paštas – grazru@takas.lt   
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       Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba
 

Eugenijus Kurilovas
Švietimo informacinių technologijų centro
Tarptautinių tinklų skyriaus vedėjas,
eTwinning programos vadovas (6 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 tinklų skyriaus metodininkė,
eTwinning programos koordinatorė Lietuvoje, 
pedagogų patarėja (6 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 tinklų skyriaus metodininkė ,
eTwinning programos koordinatorė Lietuvoje, 
atsakinga už ryšius, projektų registravimą (5 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 www.etwinning.lt Lietuvoje 
administratorius (5 m.)
El. paštas – darius.simavicius@itc.smm.lt                         
Tel.: +370 5 235 61 54 / +370 5 235 61 55
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  Naudingos nuorodos 

Nacionalinė eTwinning svetainė
http://www.etwinning.lt 
 
Pagrindinis eTwinning portalas
http://www.etwinning.net 

Mokymo ir mokymosi išteklių portalas
http://portalas.emokykla.lt 

Švietimo ir mokslo ministerija
http://www.smm.lt  

Švietimo informacinių technologijų centras
http://www.ipc.lt 

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

Švietimo aprūpinimo centras
http://www.sac.smm.lt  

Ugdymo plėtotės centras
http://www.upc.smm.lt 

Nacionalinis egzaminų centras
http://www.egzaminai.lt 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
http://www.kpmpc.lt 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
http://www.nmva.smm.lt ; www.nec.lt

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras
http://www.gamtininkai.lt  

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
http://www.lvjc.lt 

                                                     

Idėjos pamokoms
http://www.gerapamoka.lt

Gidas į profesijų pasaulį 
www.profesijupasaulis.lt

Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje 
ir Europoje 
http://www.euroguidance.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam 
priėmimui organizuoti
www.lamabpo.lt

Organizuojamos olimpiados
www.olimpiados.lt

Projekto Lyderių laikas svetainė
http://www.lyderiulaikas.smm.lt 

Nepriklausomas švietimo savaitraštis
http://www.dialogas.com 

Mokomieji žaidimai vaikams
http://www.mokinukai.lt 

Svetainė vaikams, tėvams ir mokytojams
http://www.kitokspasaulis.lt 

Lietuvos gyvenvietės bei lankytini objektai
http://www.miesteliai.lt 

Multimedinė Lietuvos turistinių maršrutų prezentacija
http://www.lietuvosmarsrutai.eu 

Žemė, augalai, gyvūnai. Kompiuterinė Lietuvos 
enciklopedija
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt  
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Idėjos pamokoms
http://www.gerapamoka.lt

Gidas į profesijų pasaulį 
www.profesijupasaulis.lt

Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje 
ir Europoje 
http://www.euroguidance.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam 
priėmimui organizuoti
www.lamabpo.lt

Organizuojamos olimpiados
www.olimpiados.lt

Projekto Lyderių laikas svetainė
http://www.lyderiulaikas.smm.lt 

Nepriklausomas švietimo savaitraštis
http://www.dialogas.com 

Mokomieji žaidimai vaikams
http://www.mokinukai.lt 

Svetainė vaikams, tėvams ir mokytojams
http://www.kitokspasaulis.lt 

Lietuvos gyvenvietės bei lankytini objektai
http://www.miesteliai.lt 

Multimedinė Lietuvos turistinių maršrutų prezentacija
http://www.lietuvosmarsrutai.eu 

Žemė, augalai, gyvūnai. Kompiuterinė Lietuvos 
enciklopedija
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt  

eTwinning seminaro užsakymas

Mieli mokytojai, mokyklų vadovai, 

Jeigu susidomėjote eTwinning programa ir 
norite, kad apie ją plačiau sužinotų jūsų
kolegos mokykloje, pasinaudokite galimy-
be ir užsisakykite informacinį seminarą apie 
eTwinning – tarptautinio bendradarbiavimo 
programą – savo mokykloje. Pateikite infor-
maciją apie mokymų vietą, laiką ir išsiųskite 
el. paštu arba registruotu laišku. eTwinning 
seminarai yra nemokami.

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

PASTABA. Mokykla turi pasirūpinti seminaro vieta, 
kompiuterių klase, multimedija (jei viso to reikės 
per praktinį užsiėmimą). Seminaro organizatoriai 
pasirūpins padalomąja medžiaga ir kavos pertraukėle.

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 ir pan.)?

Jei jūsų mokykloje yra vykdomas eTwinning projektas, per 
seminarą mokytojas gali pasidalinti patirtimi (nurodykite 
mokytojo vardą, pavardę, el. paštą, telefoną)
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