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Įžanga
Kas yra kompetencijos?

Kompetencijas galima apibūdinti kaip sudėtingą žinių, įgūdžių, supratimo, vertybių, po-
žiūrių ir troškimų visumą, kuri užtikrina veiksmingą asmens veiklą tam tikroje srityje1. Kom-
petentingas asmuo geba veiksmingai naudotis šia žinių, įgūdžių ir požiūrių visuma, 
sėkmingai reaguoti į situaciją ar išspręsti problemą realiame pasaulyje. Terminas „kom-
petencija“ profesiniame kontekste pirmą kartą buvo pavartotas Prancūzijoje 1970 m. 
apibrėžiant tai, ko reikia darbuotojams kartu su kvalifikacijomis, kad jie galėtų deramai 
atlikti užduotis tam tikromis profesinėmis aplinkybėmis2. 1980 m. įvairiose šalyse buvo 
pradėti kurti kompetencijų ugdymo metodai profesinio lavinimo ir mokymo sričiai. 
Vėliau kompetencijų ugdymas buvo integruotas ir į bendrojo ugdymo procesą, kaip 
minima toliau šiame leidinyje. 

Bendrosios kompetencijos skirtingose šalyse gali būti įvairiai apibūdinamos ir supran-
tamos3. Kompetencijos gali būti siejamos tik su tam tikru dalyku arba tarpdalykinės. 
Be nacionalinių kompetencijų apibrėžimų ir sistemų, egzistuoja ir įvairios tarptautinės 
kompetencijų sistemos, pavyzdžiui: Europos Sąjungos rekomendacijos dėl pagrindi-
nių mokymosi visą gyvenimą kompetencijų4, organizacijos UNESCO sistema5, OECD 
DESECO sistema6, Partnerystės 21 sistema7 ir sistema ATC21S8. Programa „eTwinning“ 
pripažįsta įvairias tarptautines sistemas ir kiekvienos nacionalinės sistemos vertę bei 
svarbą, nes tokios nacionalinės sistemos glaudžiai susijusios su šalies kontekstu ir kultū-
ra, tačiau pristatant projektus šiame leidinyje remiamasi Europos Sąjungos pagrindinių 
kompetencijų sistema.

Europos 8 bendrųjų kompetencijų sistema

Europos kompetencijų sistemą9 sudaro 8 bendrosios kompetencijos, kurios būtinos 
visų žmonių asmeninei gerovei ir raidai, aktyviam pilietiškumui, socialinei integracijai 
ir užimtumui. 

1.  Bendravimas gimtąja kalba.

2.  Bendravimas užsienio kalbomis.

3.   Matematinė kompetencija ir pagrindinės gamtos mokslų bei technologijų 

kompetencijos.

4.  Skaitmeninis raštingumas.

5.  Mokymasis mokytis.

6.  Socialinė ir pilietinė kompetencija.

7.  Iniciatyva ir verslumas.

8.  Kultūrinis sąmoningumas ir raiška.
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Visos šios bendrosios kompetencijos susijusios viena su kita, o vertinant kiekvieną 
kompetenciją atskirai didžiulis dėmesys skiriamas kritiniam mąstymui, kūrybiškumui, 
iniciatyvai, problemų sprendimui, rizikos įvertinimui, sprendimų priėmimui ir 
konstruktyviam jausmų valdymui.

Tolesniuose šio leidinio skyriuose pateikiamas tikslus kiekvienos kompetencijos 
APIBRĖŽIMAS ir kartu pristatomi du ar trys pavyzdiniai programos „eTwinning“ projektai 
su vaizdo įrašais ir kita medžiaga, iliustruojančia, kaip mokytojai ir mokiniai dirbo 
ugdydami tam tikrą kompetenciją savo programos „eTwinning“ veikloje. 

Kodėl reikia ugdyti kompetencijas?

Ugdyti mokinių kompetencijas mokykloje tampa vis svarbiau, o pastaruoju metu 
šis poreikis ypač akivaizdus visose pasaulio švietimo sistemose dėl socialinių bei 
ekonominių paskatų ir švietimo tyrimų raidos. Plačiai pripažįstama būtinybė gerinti 
kompetencijų, kurias mokiniai įgyja formaliojo ugdymo institucijose, kokybę ir 
stiprinti jų reikšmę ypač siekiant spręsti didžiulę Europos jaunimo nedarbo problemą. 
Žinios ir pagrindiniai įgūdžiai būtini, bet jų nebepakanka patenkinti sudėtingiems 
šiandieninės visuomenės poreikiams pasaulio ekonomikoje, kuri tampa vis labiau 
konkurencingesnė. Kompetencijų ugdymas ypač aktualus pasaulyje, kuriame 
kuo toliau, tuo plačiau taikomos skaitmeninės technologijos ir mažėja profesijų, 
kurioms reikia vien tik funkcinių įgūdžių. Švietimo teorijos, pavyzdžiui, John Dewey 
socialinio mokymosi perspektyvų ir konstruktyvaus mokymosi teorijos, taip pat pabrėžia 
kompetencijų ugdymo reikšmę socialinio mokymosi kontekste, kai mokiniai aktyviai 
mokosi realaus gyvenimo aplinkybėmis. 

Kaip švietimo sistemos tenkina šį poreikį?

Per pastarąjį dešimtmetį dauguma ES šalių įtraukė bendrąsias kompetencijas ir 
mokymosi rezultatus į savo nacionalinius ugdymo planus ar oficialius bendrojo 
lavinimo organizavimo dokumentus. Pavyzdžiui, neseniai buvo vykdomos nacionalinės 
bendrųjų kompetencijų ugdymo reformos Belgijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, 
Portugalijoje ir Maltoje10. Suomijoje ir Švedijoje, kur kompetencijos ugdomos jau nuo 
XX a. dešimtojo dešimtmečio vidurio, naujausia arba dabartinė švietimo reforma dar 
kartą pabrėžia bendrųjų kompetencijų ugdymo svarbą naujajame ugdymo plane, 
kuris bus įgyvendinamas artimiausioje ateityje. Tačiau šiuo metu vykdomos reformos 
retai apima atitinkamus mokytojų mokymo, mokinių vertinimo, mokymosi išteklių 
organizavimo ir mokyklos struktūros pokyčius. Akivaizdu, kad toks visa apimantis ir 
tarpdalykinis metodas būtinas norint veiksmingam ugdyti kompetencijas. 

Bendrųjų kompetencijų integracija mokyklose apima ne tik jų įtraukimą į ugdymo planą, 
bet ir atitinkamos struktūros bei mokymo metodų kūrimą. Atsižvelgiant į tarpdalykinį 
kompetencijų pobūdį, tai apima ir tarpdalykinę integraciją mokymo procese bei visos 
mokyklos veiklos planavimą.

M O K I N I Ų  K O M P E T E N C I J Ų  U G D Y M A S  P R O G R A M O J E  „ E T W I N N I N G “
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Kaip mokytojai gali ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus? 

Svarbiausia rekomendacija ugdant bendruosius gebėjimus – tai interaktyviosios 
mokymosi aplinkos, kur mokiniai galėtų atlikti praktines ir tyrimais grįstas užduotis, 
kūrimas. Šią mokymosi aplinką, kuri skatina tarpdalykinį mokymąsi bendradarbiaujant, 
vis labiau plečia technologijos. Mokymasis dalyvaujant projektų veiklose – tai mokinių 
kompetencijoms ugdyti ypač tinkamas metodas, nes mokant įvairių dalykų kartu 
galima ugdyti net keletą bendrųjų kompetencijų. Būtent dėl to vykdant programos 
„eTwinning“ projektus taip sėkmingai ugdomos įvairios mokinių kompetencijos – tai 
akivaizdžiai matyti iš šiame leidinyje pateiktų pavyzdžių. Nors mokymasis dalyvaujant 
projektų veiklose skatina mokinių aktyvumą ir atsakomybę už savo lavinimąsi, jų veiklai 
būtina parama ir, jei prireikia, visapusiška ir nuosekli mokytojo pagalba. Mokiniams 
ypač reikia padėti ugdytis gebėjimą mokytis savarankiškai, arba vadinamąją mokymosi 
mokytis kompetenciją. Mokyklos turėtų atsižvelgti į mokinių socialinę ir emocinę 
gerovę ir sudaryti sąlygas savarankiškesniam lavinimuisi.

Tikimės, kad šiame leidinyje aptarti pavyzdžiai, kaip programos „eTwinning“ projektai 
veiksmingai prisideda prie mokinių kompetencijų ugdymo, įkvėps dar daugiau 
mokytojų imtis bendradarbiavimo projektų ir gerinti savo mokinių mokymąsi.

1   Hoskins, B ir Deakin Crick R., (2010) „Competences for Learning to Learn and Active Citizenship: different 
currencies or two sides of the same coin?“ Europos švietimo žurnalas, t. 45, Nr. 1, kovas. 

2   Legendre Marie-Françoise (2008). „La notion de compétence au coeur des réformes curriculaires :  
Effet de mode ou moteur de changements en profondeur?“

3   Išsamų aprašymą, kaip Europos Sąjungos šalių švietimo sistemose apibrėžiamos ir ugdomos pagrindinės 
kompetencijos, skaitykite „Eurydice“ ataskaitoje „Pagrindinių kompetencijų ugdymas Europos mokyklose“ 
ir „KeyCoNet“ (Europos politikos tinklo apie pagrindines kompetencijas mokykliniame ugdyme) tyrimuose 
bei šalių ataskaitose. 

4   Žr.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=lt
5   Žr.: http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf 
6   Žr.: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/APIBRĖŽIMASandselectionofcompetenciesdeseco.htm
7   Žr.: www.p21.org 
8   Žr.: http://www.atc21s.org
9   2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl pagrindinių kompetencijų 

mokantis visą gyvenimą (2006/962/EK), žr.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=lt 

10   Visą nacionalinių švietimo reformų sąrašą rasite „KeyCoNet“ ataskaitoje „EU Mapping Report“ ir atitinkamų 
šalių apžvalgose http://keyconet.eun.org/project-results.
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bendravimas 
gimtąja kalba
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„Draugai amžinai“ („Friends Fur-ever“)

Projekto tikslas – smagiai ir įdomiai, remiantis Howard Gardner intelekto įvairovės 
teorija, siekti žinių apie šunis – žmonių draugus.

Bendravimas gimtąja kalba – tai gebėjimas gimtuoju žodžiu ir raštu reikšti ir aiškinti 
sąvokas, mintis, jausmus, faktus ir nuomonę (klausant, kalbant, skaitant ir rašant), 
bendrauti kūrybiškai ir derama kalba įvairioje socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje, kaip 
antai: mokantis, darbe, namuose ir laisvalaikiu.

Svarbiausios su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos.

Bendravimo kompetencija ugdoma vaikui išmokus gimtąją kalbą, kuri glaudžiai susijusi 
su gebėjimų pažinti pasaulį ir bendrauti su kitais žmonėmis raida. Bendraudamas gimtąja 
kalba žmogus turi suprasti žodyną, išmanyti funkcinę gramatiką ir kalbos funkcijas. 
Taip pat jis turi suvokti pagrindines kalbos taisykles, pagrindinius žodžių ryšius, įvairius 
grožinius ir negrožinius tekstus, funkcinių stilių ir kalbos formų įvairovę skirtingose 
situacijose. Be to, turėtų gebėti žodžiu ir raštu bendrauti įvairiomis aplinkybėmis, stebėti 
savo bendravimą ir keisti jį pagal tam tikros situacijos reikalavimus. Ši kompetencija 
taip pat apima gebėjimą atskirti ir naudotis skirtingų tipų tekstais, ieškoti, rinkti ir 
apdoroti informaciją, naudotis pagalbinėmis priemonėmis, žodžiu ir raštu formuluoti 
ir įtikinamai dėstyti argumentus, priklausomai nuo situacijos. Teigiamas požiūris į 
bendravimą gimtąja kalba – tai pasirengimas kritiškam ir konstruktyviam dialogui, 
estetinių savybių vertinimas ir noras jų siekti bei domėjimasis bendravimu su kitais. Tai 
apima kalbos daromo poveikio suvokimą, būtinybę suprasti ir pozityviai bei atsakingai 
vartoti kalbą viešuomenėje.

http://youtu.be/LlVnLinmwk8  |   http://youtu.be/YFZMiEJqgtk
Vaizdo įrašas apie projektą ir mokytojų bei mokinių interviu:

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=68520 

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=921&klang=lt&lang=lt

P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

A P I B R Ė Ž I M A S

Nemanau, kad galėčiau įvardyti kokį nors 
vieną dalyką, kuris patiko labiausiai, nes 
man patiko viskas. 
Andrej Ungureanu iš Rumunijos

Mokiniai nė nesuprato, kad mokėsi visų 
dalykų.  
Maureen, 
pradinių klasių mokytoja iš JK 

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/friends_fur_ever  
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„Bookraft“
Mokyklų bibliotekininkai bendradarbiavo su mokytojais iš Lenkijos, Kipro ir Graikijos, 
rankdarbiais ir kūrybine veikla siekdami paskatinti mokinių domėjimąsi knygomis.

Mes puikiai praleidome laiką mokyklos 
bibliotekoje, mokėmės kurti naujus, 
šiuolaikinius dalykus ir rankdarbius.

Mokinė iš Lenkijos

Bendradarbiauti ir bendrauti su draugais iš 
Lenkijos buvo nuostabu... mes puikiai vieni 
kitus supratome.

Cornelia Melcu, mokytoja iš Rumunijos

P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

„Tviniai aplink pasaulį“  
(„Twinnies around the world“)

Projekto tikslas buvo sukurti istoriją, kurią rašytų visų mokyklų partnerių mokiniai kartu. 
Kiekvienai mokyklai teko sukurti savo dalį istorijos, kuri turėjo vykti jos šalyje, o hero-
jai turėjo būti vaizduojami prie žymių objektų ar tam tikrose vietose, ypač miestuose, 
valgantys tautinius patiekalus, žaidžiantys tautinius žaidimus ir pan. Istorija turėjo būti 
parašyta anglų kalba.

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=801&klang=lt&lang=lt

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=801&klang=lt&lang=lt

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/bookraft 

Vaizdo įrašas apie projektą ir mokytojų bei mokinių interviu: 
http://youtu.be/2z_CdUjOfBQ

Tinklaraštis:  http://twinnies2010.blogspot.be/

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/twinnies_around_the_world

Vaizdo įrašas:  http://youtu.be/b61fi7UkLWc 

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/connect/browse_people_
schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=lt&n=33902

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=28256
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Eksperto mintys

Bendravimas – gebėjimas sąveikauti, užmegzti ryšius, aiškinti ir apibūdinti mus supantį 
pasaulį – prasideda nuo pirmos mūsų gyvenimo dienos. Mums augant ir įsisavinant 
kalbą, gebėjimas pažinti pasaulį taip pat auga. Kuo turtingesnis mūsų žodynas, tuo 
geriau gebame žodžiais išsakyti labai sudėtingas ir abstrakčias savo mintis ir jausmus, 
kurti ir valdyti pasaulį. Bendravimas, be abejo, prasideda nuo gimtosios kalbos 
mokėjimo bei žinių ir yra glaudžiai susijęs su raštingumo sąvoka plačiąja prasme.

Būtent todėl taip svarbu ugdyti šią kompetenciją nuo labai ankstyvo amžiaus ir lavinti 
viso formaliojo švietimo laikotarpiu ir net jam pasibaigus. Wittgensteinas, žymus 
lingvistikos filosofas, rašė: „Mano kalbos ribos – tai mano pasaulio ribos“ („Tractatus 
Logico-Philosophicus“). Jei man trūksta žodžių išsakyti savo mintims ir jausmams, 
tuomet aš negaliu iki galo suvokti pasaulio. Tai dar svarbiau dabartiniame greito 
bendravimo, paviršinės analizės ir trijų minučių skambių frazių informacijos pasaulyje.

Šią kompetenciją ugdantys trys projektai – tai puikūs pavyzdžiai, kaip galima lavinti 
raišką mokantis gimtosios kalbos įdomiomis ir prasmingomis aplinkybėmis. Dviejų 
projektų, kuriuose dalyvauja pradinių klasių mokiniai, tematika labai skiriasi, tačiau jie 
turi net keletą bendrų dalykų. Rašymo ir kalbėjimo gimtąja kalba užduotys buvo labai 
svarbios. Temos buvo parinktos aptarus jas kartu su visais mokiniais, todėl buvo jiems 
artimos ir įdomios. Projekto „Draugai amžinai“ („Friends Fur–ever“) metu mokytojai 
suprato, kad rašydami apie gyvūnėlius mokiniai lengviau išreiškė savo jausmus tam 
tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, netekę šeimos nario, o to tikriausiai nebūtų pavykę 
padaryti kalbantis apie tai tiesiogiai. Projekte „Tviniai aplink pasaulį“ („Twinnies around 
the world“) dalyvavo mažiausi mokiniai ir lavino savo gimtosios kalbos įgūdžius 
pasakodami istorijas.

Trečiasis projektas „Bookraft“ įkvėpė mokinius ne tik skaityti klasikinius tekstus, bet ir 
interpretuoti juos vaidyba, dainomis ir daile. Šis projektas suteikė mokinių žodžiams, 
tekstams ir raiškai gyvybingumo, padėjo jiems geriau suprasti rašytinį tekstą ir suvokti 
sakytinio teksto galią. 

Ne veltui bendravimo gimtąja kalba kompetencija šiame sąraše pristatoma pirmoji, tai 
viso pažinimo ir mokymosi veiklų pagrindas. Be to, labai svarbu, kad tiek šiame skyriuje 
pristatomuose, tiek kituose projektuose šios kompetencijos ugdymas prisidėjo ir prie 
kitų įgūdžių lavinimo, pavyzdžiui, mokinių kūrybiškumo, kritinės analizės ir komandinio 
darbo. Programos „eTwinning“ projektas suteikia galimybę ne tik ugdyti kompetencijas, 
bet ir lavinti kitus įgūdžius mokiniams priimtinu būdu ir prasmingai.

A N N E  G I L L E R A N  –  P R O G R A M O S  „ E T W I N N I N G “  P E D A G O G I N Ė  V A D O V Ė 
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bendravimas 
užsienio kalbomis



„Eurogidas“ („Euroguide“)

„Eurogidas“ („Euroguide“) – tai daugiakalbis programos „Comenius“ projektas, 
padėsiantis lavinti ir įtvirtinti dalyvių socialinius ir bendravimo įgūdžius. Užmezgę 
dvejų metų trukmės partnerystę, norime suteikti savo mokiniams galimybę dalyvauti 
tarptautiniame projekte ir bendradarbiaudami bei keisdamiesi idėjomis susipažinti su 
Europos regionų ir miestų įvairove ir savitumu. Mūsų pagrindinis tikslas – geriau pažinti 
kitas kultūras ir visuomenę, skatinti pagarbą bei susidomėjimą jomis, ir suteikti įvairių 
veiklos galimybių jaunimui.

Mokėjimas bendrauti užsienio kalbomis iš esmės apima ir pagrindinius bendravimo 
gimtąja kalba įgūdžius. Jis pagrįstas gebėjimu suprasti, reikšti ir aiškinti sąvokas, mintis, 
jausmus, faktus bei nuomonę žodžiu ir raštu (klausant, kalbant, skaitant ir rašant) 
atitinkamoje visuomeninėje ir kultūrinėje aplinkoje – mokantis, darbe, namuose ar 
leidžiant laisvalaikį – pagal kiekvieno norus ar poreikius. Bendravimui užsienio kalbomis 
reikia ir tarpininkavimo bei tarpkultūrinio supratimo įgūdžių. Kiekvieno asmens kitų 
kalbų įsisavinimo lygmuo, apimantis keturias pagrindines kalbines veiklas (klausymą, 
kalbėjimą, skaitymą ir rašymą), priklauso nuo asmens socialinės ir kultūrinės kilmės, 
aplinkos, poreikių ir (arba) pomėgių.

Svarbiausios su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos.

Norint bendrauti užsienio kalba reikia mokėti žodyną ir funkcinę gramatiką bei 
pagrindinius žodinio bendravimo tipus ir kalbos funkcinius stilius. Svarbu išmanyti 
visuomenėje įsigalėjusią tvarką, kultūrinius aspektus ir kalbų kintamumą. Svarbiausi 
bendravimo užsienio kalbomis įgūdžiai – tai gebėjimas suprasti sakytinę informaciją, 
pradėti, palaikyti bei pabaigti pokalbį ir skaityti, suprasti bei kurti tekstą pagal 
asmeninius poreikius. Žmonės taip pat turėtų sugebėti tinkamai naudotis pagalbinėmis 
priemonėmis ir neoficialiai mokytis kalbų mokydamiesi visą gyvenimą. Pozityvus 
požiūris reiškia kultūrų įvairovės pripažinimą, susidomėjimą kalbomis ir tarpkultūriniu 
bendravimu bei smalsumą.

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=62028 

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1101&klang=lt&lang=lt

P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

A P I B R Ė Ž I M A S

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/euroguide

Aš tikrai patobulinau savo anglų kalbos įgūdžius. 
Serena iš Italijos
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Programa „eTwinning“ suteikia galimybę susitikti su naujais žmonėmis ir tobulinti savo anglų 
kalbą (...), nes ji tiesiog įpareigoja kalbėti angliškai. Manau, nuostabu pažinti kitas kultūras ir 
susipažinti su naujais žmonėmis.  Xavier iš Ispanijos

P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

„Moi, toi, lettres à nous“
Šio projekto metu mokiniai susirašinėjo su draugais iš kitos Europos šalies ir kartu kūrė 
skaitmeninį epistolinį romaną. Kūrinių temas mokiniai rinkosi kartu pagal tai, ką jie turi 
bendro. Savarankiškai sukurtus laiškus jie iliustravo vaizdo įrašais ir nuotraukomis.

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1106&klang=lt&lang=lt

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/moi_toi_lettres_a_nous

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=86896
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Eksperto mintys

Kaip teigiama šio skyriaus pradžioje, daug bendravimo gimtąja kalba kompetencijos 
ugdymo aspektų tinka ir lavinant užsienio kalbos įgūdžius. Tai tarsi ištisa kultūrinė 
dimensija – stengtis įsijausti į kitų žmonių kultūrinę aplinką, suprasti jų papročius, 
įpročius, elgseną ir humoro jausmą, ką kalbėti apie vaizduojamąjį meną, literatūrą ir 
teatrą. Kodėl mums tai turėtų rūpėti? Nes suprasti kito žmogaus kalbą ir kultūrą – tai 
suprasti, kas jis iš tiesų yra, ir atmesti stereotipines nuostatas ir išankstinius nacionalinius 
nusistatymus, kurie neretai kyla tam tikromis aplinkybėmis; pagaliau mokėti kitą kalbą – 
tai pasisemti daugiau žmogiškumo, tolerancijos ir dosnumo.

Projektas „Eurogidas“ („Euroguide“) – tai tobula priemonė šiai veiklai įgyvendinti, nes 
jo metu mokiniai kartu sukūrė kitokį vadovą apie savo šalį, parašytą paauglių ir skirtą 
paaugliams, pristatantį kultūrinius ir visuomeninius šalies aspektus, aktualius ir įdomius 
būtent šio amžiaus grupei. Projekte dalyvavusiems mokiniams pasisekė, nes jie aplankė 
vieni kitų mokyklas ir susitiko vieni su kitais tiesiogiai – tai suteikė ypatingos vertės jų 
veiklai.

Kitas projektas „Moi, toi, lettres à nous“ prasidėjo nuo paprastesnių dalykų: mokiniai 
pasiskirstė poromis su partneriais iš kitos šalies ir pradėjo rašyti laiškus vieni kitiems 
pasirinkta užsienio kalba, šiuo atveju prancūzų. Vėliau susirašinėjimo laiškų temos 
darėsi asmeniškesnės, ir mokiniai ėmė dalytis savo lūkesčiais ir siekiais.

Atkreipiau dėmesį, kad ugdant bendravimo užsienio kalba kompetenciją šių abiejų 
projektų metu vyko autentiškas mokymosi procesas. Kalba tapo tikru dalyku, tikra 
priemone realiai bendrauti, o ne vien tik beprasmišku vadovėlio pratimų rinkiniu. 
Mokinių požiūris į užsienio kalbos mokymąsi pasikeičia iš esmės, nes jie patiria 
bendravimo džiaugsmą iš tiesų dalydamiesi su kitais jaunais žmonėmis jiems 
aktualiomis temomis.

A N N E  G I L L E R A N  –  P R O G R A M O S  „ E T W I N N I N G “  P E D A G O G I N Ė  V A D O V Ė 
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matematinė 
kompetencija 
ir pagrindinės 

gamtos mokslų 
bei technologijų 

kompetencijos



A. Matematinė kompetencija – tai gebėjimas plėtoti ir taikyti matematinį mąstymą 
sprendžiant įvairias kasdienių situacijų problemas. Lavinant gebėjimą gerai skaičiuoti, 
pabrėžiamas procesas, veikla ir žinios. Matematinė kompetencija apima gebėjimą 
ir norą taikyti matematinius mąstymo būdus (loginį ir erdvinį mąstymą) bei išraišką 
(formules, modelius, grafiką, schemas ir kt.).

B. Gamtos mokslų kompetencija apima gebėjimą ir norą naudotis gamtos pasaulį 
aiškinančiomis žiniomis ir metodais, siekiant kelti klausimų ir daryti įrodymais pagrįstų 
išvadų.

Technologijų kompetencija suvokiama kaip šių žinių ir metodų taikymas, atsižvelgiant 
į žmogaus norus ar poreikius. Gamtos mokslų ir technologijų kompetencijos apima 
žmogaus veiklos sukeltų pokyčių suvokimą ir piliečio asmeninę atsakomybę.

A. Būtinos matematikos žinios – tai geras skaičių, matavimo vienetų ir struktūrų, 
pagrindinių operacijų ir pagrindinių matematinių išraiškų žinojimas, matematinių 
terminų ir sąvokų išmanymas, klausimų, į kuriuos galima matematiškai atsakyti, 
supratimas. Asmuo turėtų gebėti taikyti pagrindinius matematikos principus ir 
procesus kasdieniame gyvenime namuose ir darbe, sekti ir vertinti argumentų 
seką. Asmuo turėtų gebėti mąstyti matematiškai, suprasti matematinius įrodymus ir 
bendrauti matematikos kalba bei naudotis tinkamomis pagalbinėmis priemonėmis.

B. Gamtos mokslų ir technologijų srityje svarbiausios žinios apima pagrindinius 
gamtos pasaulio pažinimo principus, pagrindines mokslo sąvokas, principus ir 
metodus, technologijas, technologinius produktus ir procesus, taip pat suvokimą 
apie mokslo ir technologijų poveikį gamtos pasauliui. Šios kompetencijos turėtų leisti 
asmenims geriau suvokti mokslo taikymo ir technologijų pranašumus, apribojimus 
ir pavojus plačiajai visuomenei (susijusius su sprendimų priėmimu, vertybėmis, 
moraliniais klausimais, kultūra ir pan.). Įgūdžiai – tai gebėjimas veiksmingai naudotis 
technologinėmis priemonėmis, mašinomis ir moksliniais duomenimis ir juos valdyti 
siekiant tikslo arba ieškant įrodymais paremto sprendimo ar išvados. Žmonės turėtų 
sugebėti atpažinti esminius mokslinio tyrimo dalykus ir daryti išvadas bei pagrįsti, kaip 
prie tokių išvadų buvo prieita.

A P I B R Ė Ž I M A S
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Norėčiau, kad mūsų matematikos pamokos būtų buvusios tokios įdomios, kai dar mokiausi 
mokykloje. Labai kūrybingas metodas, padedantis nagrinėti matematines sąvokas, siejant 
jas su iš pirmo žvilgsnio, atrodo, visai nesusijusiomis gyvenimo realijomis, pavyzdžiui, 
matematika ir valgio gaminimas arba lyrinė poezija.  Europinė vertinimo komisija

P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

„SOHO“

„Matematikos skonis“ („ATOM“)

Tai astronomijos projektas, kurį įgyvendinant Saulės dėmės buvo stebimos keliose 
Europos vietose, kad kuo mažiau trukdytų blogi orai ir kad būtų galima jas kuo dažniau 
fotografuoti. Mokiniai įgijo žinių apie Saulę – žvaigždę ir Saulės sistemos centrą.

Projektas skirtas 12–16 metų mokiniams. Darbo kalba – anglų. Projekto trukmė – šeši 
mėnesiai. Projekto tikslas – stiprinti mokinių motyvaciją ir susidomėjimą matematika, 
žadinti smalsumą ir tyrinėjimų dvasią derinant bendrus matematikos mokymo turinio 
dalykus su kasdienio gyvenimo situacijomis skirtingose Europos šalyse ir naudojantis 
konkrečiais objektais kaip matematinių sąvokų iliustracijomis. Be to, buvo siekiama 
palengvinti abipusį supratimą susipažįstant su istoriniu ir kultūriniu partnerių gyvenimo 
kontekstu.

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/soho

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=32737

Projekto nuoroda:   www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=38463 

Vaizdo įrašas apie projektą:  http://youtu.be/zdsW_pk_uCQ 

Vaizdo įrašas:  http://youtu.be/a0irY9WP5ME

Projektas buvo gerai suplanuotas ir aiškiai pademonstravo visų partnerių dalyvavimą pla-
navimo procese. Galima pabrėžti ir kitus teigiamus dalykus: mokinių galimybę įsivertinti savo 
veiklą, integraciją į ugdymo planą ir projekto pristatymą veiklos tinklaraštyje. 
Europinė vertinimo komisija

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=741&klang=lt&lang=lt

Mes mokėmės, kaip atpažinti matematiką 
medyje ar bažnyčioje.
Mokinys iš Italijos

Tinklaraštis:  http://atasteofmaths.blogspot.be/ 

Šio projekto tikslas buvo parodyti, kad 
matematika – tai ne tik nuobodus 
vadovėlis, bet ir kūrybiškumo pasaulis.
Matematikos mokytoja iš Italijos
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Eksperto mintys

Šias dvi kompetencijas bendrojo lavinimo mokyklose dažnai sunkiausiai ugdyti, 
ypač merginoms, tačiau tai mūsų inžinerijos, medicinos, technologijų, komercinės ir 
gamybos plėtros pagrindas. Paprastai tariant, nemokėjimas skaičiuoti – didelė kliūtis 
apsiperkant, planuojant net paprasčiausią biudžetą ir atliekant elementarias finansines 
funkcijas. Nesuvokiant paprasčiausių mokslinių sąvokų sunku suprasti ir elementarius 
reiškinius, pavyzdžiui, kaip namie veikia elektra, kodėl vanduo toks vertingas išteklius ir 
pan. Šių dviejų kompetencijų ugdymas padeda mokiniams suprasti natūralią aplinką, 
kurioje jie gyvena, ir kokį poveikį mūsų kasdieniniam gyvenimui turi skaičiavimai.

Aš vėl pabrėšiu, kad šio skyriaus projektų pavyzdžiai rodo, jog mokiniai geriausiai 
mokosi tada, kai jiems sudaromos tikroviškos ir konkrečios mokymosi situacijos. 
Pavyzdžiui, įgyvendinant projektą „Matematikos skonis“ („ATOM“), matematikos buvo 
mokomasi įvairiausiais būdais: nuo Fibonačio skaičių ir eilėraščių kūrimo pagal seką iki 
trupmenų medžioklės internete. Be to, projekto dalyviai nagrinėjo, kaip galima atpažinti 
matematiką mus supančiuose objektuose – pastatuose, medžiuose, bažnyčiose, 
languose ir visokiuose ornamentuose.

Panašiai ir projekte „SOHO“, „Saulės dėmės internete – Helios observatorija“, mokiniai 
dalyvavo realioje veikloje, matavo Saulės dėmes, bandė išsiaiškinti, kokį poveikį jų 
pasirodymas daro vietinei aplinkai, ir pan. Tokia projekto veikla per tiesiogines vaizdo 
konferencijas su tos srities ekspertais atvėrė moksleiviams duris į mokslininkų veiklos 
pasaulį. Mokiniams tai buvo reta galimybė tiesiogiai ir neoficialiai pabendrauti su tikrais 
mokslininkais. 

Labiausiai šiuose projektuose man patiko tai, kad juos įgyvendinant buvo ugdomas 
kitoks požiūris į dvi sritis, kurias mokiniai dažnai sunkiai perpranta arba vertina 
nepakankamai. Projektų metu šios temos nagrinėjamos taip, kad mokiniai įstengia 
suprasti šių dalykų tikrovę, gilinti žinias ir lavinti stebėjimo ir analizavimo įgūdžius bei 
kompetencijas, kartu mėgautis šia veikla.

A N N E  G I L L E R A N  –  P R O G R A M O S  „ E T W I N N I N G “  P E D A G O G I N Ė  V A D O V Ė 

„Matematikos skonis“ („ATOM“)
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skaitmeninis 
raštingumas



Skaitmeninis raštingumas susijęs su patikimu ir kritišku informacinės visuomenės techno-
logijų (IVT) naudojimu darbe, laisvalaikiu ir bendraujant. Jis yra paremtas pagrindiniais IRT 
įgūdžiais: mokėjimu naudotis kompiuteriu ir ieškoti informacijos, ją vertinti, saugoti, kurti, 
pristatyti ir dalytis, bendrauti ir dalyvauti bendradarbiavimo tinklų veikloje internete. 

Svarbiausios su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos.

Skaitmeniniam raštingumui reikia gerų žinių ir suvokimo, kokia yra informacinės visuo-
menės technologijų esmė, vaidmuo ir galimybės kasdieniame kontekste: asmeniniame, 
socialiniame gyvenime ir darbe. Skaitmeninis raštingumas apima gebėjimą naudotis pa-
grindinėmis kompiuterinėmis programomis, pavyzdžiui, tekstų apdorojimo, skaičiuoklių, 
duomenų bazių, informacijos saugojimo ir valdymo; taip pat supratimą apie interneto 
ir virtualaus bendravimo, naudojantis elektroninėmis visuomenės informavimo priemo-
nėmis (elektroniniu paštu ar žiniatinklio priemonėmis), teikiamas galimybes ir galimą 
grėsmę dirbant, leidžiant laisvalaikį, dalijantis informacija ir bendradarbiaujant tinkluose, 
mokantis ir atliekant tyrimus. Be to, žmonės turėtų suprasti, kaip IVT padeda siekti kū-
rybiškumo ir novatoriškumo, išmanyti su turimos informacijos teisėtumu ir patikimumu 
susijusius klausimus ir teisinius bei etinius interaktyvaus IVT naudojimo principus.

Būtini įgūdžiai apima gebėjimą ieškoti, rinkti, apdoroti informaciją ir ja naudotis kritiš-
kai bei sistemiškai įvertinant jos aktualumą, atskiriant realius dalykus nuo virtualių ir 
atpažįstant jų sąsajas. Asmenys turėtų gebėti naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, 
suprasdami, rengdami ir pristatydami sudėtingą informaciją, mokėti rasti internetinių 
paslaugų, jomis naudotis ir jas vertinti. Taip pat turėtų gebėti naudotis IVT siekdami 
lavinti savo kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir novatoriškumą.

Naudojantis IVT būtinas kritiškas ir analitinis požiūris į turimą informaciją ir mokėjimas 
atsakingai naudotis sąveikiosiomis visuomenės informavimo priemonėmis. Šią kom-
petenciją taip pat lavina domėjimasis dalyvavimu bendruomenės ir tinklų veikloje sie-
kiant kultūrinių, socialinių ir (arba) profesinių tikslų.

A P I B R Ė Ž I M A S

„Kalbančios nuotraukos“
(„Talking pictures“)

Mūsų mokiniai turėjo galimybę susipažinti su kultūrų panašumais ir skirtumais, 
naudodamiesi nuotraukomis ir kurdami dialogą tarp dalyvaujančių šalių.

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=90487

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1110&klang=lt&lang=lt

P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

Pasirinkta tema ir labai kūrybinga bendra veikla (pvz., bendradarbiaujant ir naudojantis IRT 
sukurta istorija apie skirtingų šalių kelio ženklus) buvo ypač gerai organizuota ir suplanuota 
pagal mokinių amžių.  Europinė vertinimo komisija
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P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

„Istoriniai pasakojimai“ 
(„Stories in History“)

Mūsų projektas buvo labiausiai susijęs su istorija. Jį įgyvendindami nagrinėjome vaikų 
patirtį Antrojo pasaulinio karo metais. Mūsų mokiniai bendravo angliškai ir naudojosi 
IRT priemonėmis keisdamiesi ir dalydamiesi dokumentais, rašydami vieni kitiems ir 
kalbėdamiesi (pokalbių svetainėse, paštu ir pan.). Vėliau jie sugalvos kitokių kūrybingų 
bendravimo būdų.

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/stories_in_history

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=86101

           
[Projektas] „Istoriniai pasakojimai“ („Stories in History“) – tai labai geras pavyzdys, kaip 
įgyvendinti tarptautinį projektą, siekiant pagyvinti iš pažiūros sausą temą!

Europinė vertinimo komisija

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1109&klang=lt&lang=lt

Aš pagerinau savo kompiuterinius gebėjimus.

Serena iš Italijos
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Eksperto mintys

Akivaizdu, kad mes gyvename tikrai skaitmeniniame ir nuolat prisijungusiame pasaulyje. 
Susierziname, jei negalime internete peržiūrėti naujienų, susirasti artimiausio restorano 
ar paprasčiausiai pasitikrinti savo paskyros socialiniame tinkle „Facebook“. Vis dėlto, 
nors ir naudojamės šiais skaitmeniniais ištekliais visą laiką, bet ar dažnai susimąstome, 
kaip mes tą darome, ar patikima mūsų gaunama informacija, kaip atsakingai turėtume 
komentuoti savo draugų socialinę veiklą ar skelbti nuotraukas. Ateities vizija – tai daiktų 
internetas, kuriame visos mūsų pasaulį šiuo metu valdančios sistemos bus susaistytos 
taip glaudžiai, kad vienos iš jų informacija galės valdyti kitos veiksmus ir pan. Neseniai 
Estijoje pranešimą skaitęs Talino technologijų universiteto Aktyviųjų technologijų 
tyrimo laboratorijos vadovas Jürgo-Sören Preden pateikė pavyzdį apie kavos aparatą 
savo virtuvėje, fiksuojantį jo jutimų signalus, tikrinantį medicininių duomenų bazę, 
apdorojantį informaciją ir paruošiantį kavos puodelį, kuriame kofeino kiekis tiksliai 
apskaičiuotas atsižvelgiant į jo sveikatą.

Tokiame pasaulyje jauniems žmonėms tiesiog būtina ugdyti skaitmeninio raštingumo 
kompetenciją, kad galėtų ne tik interpretuoti juos supančios skaitmeninės informacijos 
srautus, bet ir ją tvarkyti, valdyti, kritiškai taikyti, analizuoti jos patikimumą ir kontroliuoti, 
užuot leidę jai kontroliuoti save.

Šis procesas vaiko gyvenime turėtų prasidėti kuo anksčiau, kaip tai buvo daroma 
projekte „Kalbančios nuotraukos“ („Talking pictures“). Mažiausi pradinių klasių mokiniai 
naudojo fotografijas, kaip bendravimo kalbą, perteikti istorijoms, kurias jie norėjo 
papasakoti. Be to, jie lipdė ir kūrė animacinius filmus ir vaizdo klipus. Mažieji išsiaiškino, 
kad daiktai ne visada iš tiesų yra tokie, kaip atrodo, o nuotraukomis galima manipuliuoti 
ir taip perteikti skirtingus požiūrius. Jie mokėsi suprasti ženklus bei simbolius ir sukūrė 
populiarių žodžių ir frazių jų kalba vaizdo žodyną.

Įgyvendinant projektą „Istoriniai pasakojimai“ („Stories in History“) remiantis įvairiais 
liudijimais buvo nagrinėjamas gyvenimas Antrojo pasaulinio karo metais. Tai padėjo 
mokiniams suprasti, kad informacija kinta, ji priklauso nuo ją perduodančio asmens 
požiūrio ar ketinimo ir ja galima naudotis įvairiais tikslais.

A N N E  G I L L E R A N  –  P R O G R A M O S  „ E T W I N N I N G “  P E D A G O G I N Ė  V A D O V Ė 

23



 mokymasis 
mokytis



Mokymasis mokytis – tai gebėjimas kryptingai mokytis, organizuoti mokymąsi, 
veiksmingai valdyti laiką ir informaciją mokantis individualiai ir grupėse. Ši kompetencija – 
tai mokymosi proceso ir poreikių supratimas, turimų galimybių įvertinimas ir gebėjimas 
įveikti kliūtis, siekiant sėkmingai mokytis. Tai naujų žinių kaupimas, apdorojimas ir 
įsisavinimas, tai įgūdžių lavinimas, reikiamos pagalbos paieška ir gebėjimas ja naudotis. 
Mokymasis mokytis įpareigoja besimokančiuosius remtis jau turima mokymosi ir 
gyvenimo patirtimi, kad jie galėtų pasinaudoti savo žiniomis ir įgūdžiais bei taikyti juos 
įvairiomis aplinkybėmis namie, darbe ir mokantis. Motyvacija ir pasitikėjimas yra ypač 
svarbūs žmogaus kompetencijoms.

Svarbiausios su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos

Kai žmogus mokydamasis siekia konkrečių darbo ar karjeros tikslų, jis turėtų žinoti, 
kokių kompetencijų, žinių, įgūdžių ir kvalifikacijos reikia. Visais atvejais mokydamasis 
mokytis žmogus turi žinoti ir suprasti savo pasirinktas mokymosi strategijas, savo 
įgūdžių ir kvalifikacijos stiprybes ir silpnybes, jis turi sugebėti ieškoti edukacinių ir 
mokymosi galimybių, paramos ar pagalbos, kuria galėtų pasinaudoti. Siekiant įgyti 
mokymosi mokytis įgūdžių pirmiausia reikia pagrindinių bendrųjų įgūdžių, pavyzdžiui, 
asmuo turi būti raštingas, mokėti skaičiuoti ir turėti IRT įgūdžių, kurie toliau mokantis 
yra būtini. Remdamasis šiais įgūdžiais asmuo turėtų sugebėti ieškoti ir siekti naujų 
žinių ir įgūdžių, mokėti juos apdoroti ir įsisavinti. Tam reikia veiksmingai naudotis savo 
mokymosi, karjeros bei darbo galimybėmis ir ypač sugebėti toliau atkakliai, ilgai ir 
nuosekliai lavintis bei kritiškai vertinti savo mokymosi tikslus. Žmonės turėtų skirti laiko 
mokytis savarankiškai ir organizuotai, o mokydamiesi bendradarbiauti ir pasinaudoti 
nevienalytės grupės teikiamais pranašumais, dalytis tuo, ko jau išmoko. Jie turėtų 
sugebėti organizuoti savo pačių mokymąsi, įvertinti savo darbą ir prireikus ieškoti 
patarimų, informacijos ir paramos.

Pozityvus požiūris – tai pasitikėjimas ir motyvacija sėkmingai mokytis visą gyvenimą. 
Į problemų sprendimą orientuotas požiūris sustiprina patį mokymosi procesą, asmens 
gebėjimą įveikti kliūtis ir derintis prie pokyčių. Noras pritaikyti turimą mokymosi ir 
gyvenimo patirtį, smalsumas ir galimybių mokytis paieškos, mokymasis įvairiomis 
gyvenimiškomis aplinkybėmis yra ypač svarbūs puoselėjant pozityvų požiūrį.

A P I B R Ė Ž I M A S

25



P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

„Korespondencija be sienų“ 
(„Reporting without borders“)

„Atskleisk savo pomėgius“ („LYPS“)

Mokiniai bendradarbiaudami kūrė elektroninį žurnalą: pasirinko, kokias temas norėtų 
nagrinėti, apklausė savo partnerius iš kitų Europos šalių, stengdamiesi susipažinti su jų 
nuomone šia tema, tuomet apdorojo surinktą informaciją ir rašė straipsnius.

Pagrindinis šio projekto tikslas buvo ištirti moksleivių galimybes ir atrasti jų talentus. Labai 
svarbu padėti vaikams atrasti, kam jie yra gabūs, nes tai didina jų savigarbą ir nulemia jų 
sėkmę ateityje. Vaikams reikia išbandyti daug dalykų, kad jie suprastų, kas juos traukia, ir 
išbandytų savo gebėjimus. Todėl mes suteikėme jiems galimybių nagrinėti įvairius objek-
tus, atlikti veiklas ir pažinti žmones. Po trumpo įžanginio etapo paskelbėme konkursą. 
Mūsų moksleiviai subūrė tarptautines komandas, kurias sudarė nariai iš skirtingų mokyklų 
partnerių, ir bendradarbiavo mokydamiesi kartu ir vieni iš kitų. Komandos žaidė žaidimus, 
atliko užduotis, dalijosi savo atradimais ir padėjo vienos kitoms, mokiniai džiaugėsi vieni 
kitų pasiekimais ir mokėsi dirbti kartu nepaisydami etninės priklausomybės. Antrosios 
kartos saitynas – tai mūsų bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindas.

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=41236

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=82576

Galutinis produktas, elektroninis žurnalas „eMagazine“, labai aukštos kokybės. Mokiniai 
turėjo aiškią ir visiems patrauklią užduotį rašyti jam straipsnius. Visos kitos užduotys buvo 
susijusios vienos su kitomis ir su svarbiausiu tikslu – sukurti elektroninį žurnalą. Buvo sudarytos 
tarptautinės mokinių komandos ir jose bendradarbiavo skirtingų šalių mokiniai. Žurnalas 

„eMagazine“ – puikiai sukurtas ir visiems prieinamas rezultatas, kuriuo kaip mokomąja 
medžiaga gali naudotis ir kitos mokyklos.  Europinė vertinimo komisija

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=781&klang=lt&lang=lt

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1105&klang=lt&lang=lt

Man labiausiai patiko dirbti komandoje...
Rebecca iš Maltos

Tai dinamiškiau ir norime dirbti daugiau.
Delphine iš Belgijos

Vaizdo įrašas apie projektą: http://bit.ly/1sNSm9U

Vaizdo įrašas apie projektą: http://youtu.be/o673QpF38rE

 
Netikra knyga“ („Fakebook“) – tai viena iš mūsų vykdytų 
veiklų. Ji atrodo kaip „Facebook“, bet vaizduoja žymių 
žmonių gyvenimus.  Mokinys iš Lenkijos

Projektas atskleidė mūsų mokinių 
pomėgius ir gabumus.
Mokytoja iš Graikijos

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/reporting_without_borders
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Eksperto mintys

Mano nuomone, dabartinėje formaliojo švietimo sistemoje labai sudėtinga nuosekliai 
ugdyti šią kompetenciją, ypač aukštesnio vidurinio ugdymo pakopoje, kur mokinys 
daugiausia laiko skiria ruoštis egzaminams, ir ugdymo turinio suvaržymai kelia įtampą 
tiek mokiniams, tiek mokytojams. Dažnai šio amžiaus grupės mokiniai visai nustoja 
mokytis, net iškrinta iš formaliojo švietimo sistemos nė neįgiję pagrindinio raštingumo 
kompetencijos, kuris yra šios mokymosi mokytis kompetencijos pagrindas. Taigi, kaip 
sudominti mokinius, kaip sužadinti jų norą ieškoti, atrasti ir mokytis sau, o ne dėl to, kad 
išlaikytų egzaminus.

Atsižvelgiant į Howard Gardner sukurtą daugialypio intelekto teoriją, daug programos 
„eTwinning“ projektų padeda spręsti šią problemą. Mokytojai dirba vadovaudamiesi 
principu, kad mokiniai geriausiai dirba ir veiksmingiausiai mokosi, kai jiems įdomu, o 
nauja medžiaga pateikiama atsižvelgiant į jų mokymosi stilių. Informacija pateikiama ne 
sunkiai suprantamu tekstu puslapyje, bet su paveikslėliais, spalvomis, garsu, objektais, 
kuriuos galima paliesti, ir pan. 

Manau, kad projektas „Atskleisk savo pomėgius“ („LYPS“) – tai idealus šios kompetencijos 
ugdymo pavyzdys. Jame dalyvauja dar gana maži, 9–11 metų amžiaus, mokiniai. Kaip 
matyti iš pavadinimo, projekto veiklos leido mokiniams nagrinėti juos dominančius 
dalykus, lavinti savo įgūdžius ir pasijusti projekto dalimi. Daug temų ir užduočių buvo 
pateikta smagiai, kūrybiškai ir novatoriškai. 

Jei atidžiau pažvelgsime į šio projekto veiklą, pastebėsime, kad jis apėmė pačias 
įvairiausias temas: nuo vaizduojamojo meno ir muzikos iki istorijos, gamtos mokslų ir 
matematikos. Mokiniai turėjo išnagrinėti kiekvieną temą, pasirinkti sritis, kurios jiems 
labiausiai patiko, ir bendradarbiaudami tarptautinėje komandoje išsikelti uždavinį visai 
grupei. Šio proceso metu mokiniai mokėsi plėtoti savo idėjas ir dirbti pasikliaudami 
savo jėgomis.

Kitas projektas „Korespondencija be sienų“ („Reporting without borders“) taip pat 
leido mokiniams pasirinkti artimas temas, kurios padėjo sukurti gyvybingą ir įdomų 
internetinį žurnalą, akivaizdžiai demonstruojantį mokinių darbą. Be to, šis projektas 
padėjo jaunesnio amžiaus mokiniams lavinti socialinius įgūdžius, redagavimo ir 
planavimo gebėjimus, kūrybinę raišką ir gebėjimą dirbti komandoje.

A N N E  G I L L E R A N  –  P R O G R A M O S  „ E T W I N N I N G “  P E D A G O G I N Ė  V A D O V Ė 
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socialinė ir pilietinė 
kompetencija



Šios kompetencijos apima asmeninius, tarpasmeninius ir tarpkultūrinius gebėjimus, 
taip pat visas elgsenas, kurios leidžia žmonėms veiksmingai ir konstruktyviai dalyvauti 
socialiniame ir profesiniame gyvenime, ypač vis įvairesnėje visuomenėje, ir prireikus 
spręsti konfliktus. Pilietinė kompetencija padeda žmonėms visapusiškai, aktyviai ir 
demokratiškai dalyvauti pilietiniame gyvenime remiantis socialinių ir politinių sąvokų ir 
struktūrų žiniomis ir įsipareigojimais.

Svarbiausios su šiomis kompetencijomis susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos

A. Socialinė kompetencija siejama su asmenine ir socialine gerove, tam reikia 
suprasti, kaip užsitikrinti optimalią fizinę ir psichinę sveikatą, kuri yra asmens, šeimos 
ir artimiausios socialinės aplinkos turtas, ir žinoti, kaip sveikas gyvenimo būdas galėtų 
prie to prisidėti. Siekiant sėkmingų tarpasmeninių ir socialinių santykių ypač svarbu 
suprasti skirtingas visuomenėje ir socialinėje aplinkoje (pvz., darbe) bendrai priimtinas 
elgesio normas ir manieras. Taip pat svarbu suvokti bendras nuostatas, susijusias 
su asmenimis, grupėmis, darbo organizacijomis, lyčių lygybe ir nediskriminavimu, 
visuomene ir kultūra. Ypač svarbu suprasti Europos visuomenių daugiakultūrius ir 
socialinius bei ekonominius aspektus ir tai, kaip šalies kultūrinis tapatumas ir Europos 
tapatumas veikia vienas kitą.

Šios kompetencijos pagrindiniai įgūdžiai apima galimybę konstruktyviai bendrauti 
skirtingoje aplinkoje, reikšti ir suprasti skirtingus požiūrius, derėtis puoselėjant 
pasitikėjimą ir demonstruoti toleranciją bei supratimą. Žmonės turėtų pajėgti susidoroti 
su stresu ir nusivylimu bei konstruktyviai išreikšti šias būsenas, taip pat turėtų atskirti 
asmeninę ir profesinę sritis. Ši kompetencija pagrįsta bendradarbiavimo, pasitikėjimo 
savimi ir sąžiningumo nuostatomis. Žmonės turėtų domėtis socialine, ekonomine 
raida, tarpkultūriniu bendravimu, vertinti įvairovę, gerbti kitus, turi būti pasiruošę įveikti 
išankstinį nusistatymą ir daryti kompromisus.

B. Pilietinė kompetencija pagrįsta žiniomis apie demokratijos, teisingumo, lygybės, 
pilietybės, piliečių teisių sampratas, kaip jos išreikštos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje ir tarptautinėse deklaracijose, ir kaip įvairios institucijos jas taiko 
vietos, regionų, šalies, Europos ir tarptautiniu lygmeniu. Ji apima žinias apie naujausius 
įvykius, taip pat apie pagrindinius nacionalinius, Europos ir pasaulio istorijos įvykius bei 
tendencijas. Be to, pilietinė kompetencija apima socialinių ir politinių judėjimų tikslų, 
vertybių ir politikos krypčių supratimo stiprinimą. Taip pat labai svarbu išmanyti apie 
Europos integraciją ir ES struktūras, pagrindinius jų tikslus ir vertybes, apie įvairovę bei 
kultūrines tapatybes Europoje. Pilietinės kompetencijos įgūdžiai siejami su galimybe 
kartu su kitais visuomenės nariais aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime, solidarizuotis 
ir domėtis problemų, kurios daro įtaką vietos ir platesnei bendruomenei, sprendimu. 
Ji apima kritinį ir kūrybinį mąstymą, konstruktyvų dalyvavimą bendruomenės arba 
kaimynystės veikloje ir sprendimų priėmimą įvairiais lygiais – nuo nacionalinio iki 
Europos, ypač balsuojant.

A P I B R Ė Ž I M A S
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P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

„Vis arčiau“ („Getting closer“)

Tai susirašinėjimo draugų projektas, kurį įgyvendinant vaikai, rašydami elektroninius 
laiškus, per pokalbius internetu, per garso ir vaizdo įrašus, pristatydami „PowerPoint“ 
skaidres ir nuotraukų albumus, susipažino vieni su kitais, su kasdieniu savo naujųjų 
draugų gyvenimu, šalimis ir kultūra. Mokiniai dirbo 5-iose skirtingų tautybių grupėse ir 
varžėsi žaisdami įvairius žaidimus ištisus mokslo metus. Kiekviena komanda – tai tarsi 
tam tikra transporto priemonė, keliaujanti viena kitos link, pavyzdžiui, komandos dalis 
iš Ispanijos pradėjo kelionę La Palmoje, o kita dalis keliavo iš Suomijos. Kuo daugiau 
taškų surinkdavo, tuo toliau nukeliaudavo, kol susitiko kažkur Europoje. Pirma susitikusi 
komanda tapo nugalėtoja.

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=17998

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=581&klang=lt&lang=lt

Didžiausias pasiekimas buvo tas, kad 
bendravimas su partneriais tapo natūralia 
veikla.
Mokytoja iš Suomijos

Mes daug išmokstame siekdami suprasti skirtumus.   http://youtu.be/BppZe5OTBow

Pr. Bob Fryer 

Mano tėvams programa „eTwinning“ 
pasirodė labai įdomi ir atverianti daug 
galimybių.
Delphine iš Belgijos

Vaizdo įrašas apie projektą ir mokytojų bei mokinių interviu: 
http://youtu.be/o0CmeNBRmuA

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/getting_closer

Pozityvaus požiūrio kūrimo pagrindas – tai visapusiškas žmogaus teisių, ypač lygybės, 
kuri yra demokratijos esmė, gerbimas ir įvairių religinių ar etninių grupių vertybių 
sistemų skirtumų vertinimas ir supratimas. Tai priklausomybės savo vietovei, šaliai, ES, 
Europai ir pasauliui suvokimas ir noras dalyvauti priimant demokratinius sprendimus 
visuose lygiuose. Tai atsakomybės jausmo demonstravimas ir bendrų vertybių, pvz., 
demokratinių principų, reikalingų bendruomenės sanglaudai užtikrinti, laikymasis, 
supratimas ir gerbimas. Konstruktyvus dalyvavimas taip pat susijęs su pilietiniais 
veiksmais, socialinės įvairovės, sanglaudos, tvaraus vystymosi palaikymu ir pasirengimu 
gerbti kitų vertybes ir privatumą.

A P I B R Ė Ž I M A S
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„Vaivorykštės miestelis“
 („Rainbow village“)

„Vaivorykštės tauta taikoje su savimi ir pasauliu“, – sakė Nelson Mandela. Ar norėtumėte 
prisidėti prie projekto „Vaivorykštės miestelis“ („Rainbow village“), kurį įgyvendindami 
mokiniai iš Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Rumunijos, Turkijos, Slovakijos ir 
Jungtinės Karalystės mokosi gyventi kartu ir dalytis patirtimi? Projekto kalbos – anglų ir 
prancūzų. Programos „eTwinning“ platformoje mokiniai pirmiausia susipažino vieni su 
kitais, aptarė kasdienio gyvenimo temas ir palygino savo papročius su kitų Europos šalių 
papročiais. Paskui gauta informacija pasinaudojo ir sukūrė virtualų miestelį, kuriame 
skirtingų kultūrų mokiniai 1) įgauna naujas tapatybes (fizinę išvaizdą, charakterį, 
pomėgius ir tai, ko nemėgsta), 2) aprašo savo idealų miestelį, 3) susitaria dėl herbo, 
nacionalinio himno ir bendrų įstatymų. Tokiame miestelyje gali vykti ir įvairių renginių, 
o dalyviai – juos aptarti bendraudami tarpusavyje. Jų kūryba kaupiama specialiai 
projektui sukurtame tinklaraštyje. Mokiniai bendrauja elektroniniais laiškais ar vaizdo 
konferencijose. Be to, mokiniams prieinama specialiai sukurta mokymo medžiaga 
(ypatingas dėmesys skiriamas pažintinių ir metapažintinių strategijų mokymui) Nansi 
universiteto mokymosi platformoje arba virtualiojoje programos „eTwinning“ erdvėje. 
Projekto pabaigoje mokytojai ir mokiniai dalysis įspūdžiais.

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=58043

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=961&klang=lt&lang=lt

Vaizdo įrašas apie projektą ir mokytojų bei mokinių interviu: 
http://youtu.be/h5u8AYQlFiQ

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/rainbow_village

P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

Aš išmokau prisistatyti mero 
rinkimuose, išmokau dirbti 
grupėje su klasės draugais.

Mokinė iš Prancūzijos

Tai jiems parodė, kad maži dalykai gali padėti 
siekti didelių. Tai padėjo jiems teigiamai pažvelgti 
į save ir savo mokyklą.

Mokytoja iš Prancūzijos
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„Sveikata gyvenimui“ („Health4life“)

 Žmogaus sveikata – tai bendra žmogaus proto, kūno ir dvasinė būsena, dažniausiai 
suprantama kaip būsena be ligų, žaizdų ar skausmo. Sveikatą palaikyti ir gerinti padeda 
ne tik sveikatos mokslų pažanga ir taikymas, bet ir asmens bei visuomenės pastangos 
ir sveikas gyvenimo būdas. Šiandien paauglių gyvenimo būdas yra gerokai pasikeitęs, 
palyginti su tuo, kas buvo prieš 50 metų, kai paaugliams labiau rūpėjo mokslas, sportas, 
laisvalaikio pomėgiai ir kasdienės veiklos. Šiandien paauglių gyvenimas įgijo visiškai 
naują aspektą – jame vyrauja vakarėliai, alkoholis, nikotinas, narkotikai ir seksualinis 
malonumas.

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?fuseaction=app.
project&pid=79799&lang=lt

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1102&klang=lt&lang=lt

Vaizdo įrašas apie projektą ir mokytojų bei mokinių interviu: 
https://www.youtube.com/watch?v=1X9vaRh3eoY

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/health4life

Šiame projekte programos „eTwinning“ veikla puikiai suderinta su pasirengimu egzaminams ir 
integruota į bendrą ugdymo planą, todėl mokytis smagu.

Europinė vertinimo komisija

Dabar aš gaunu informacijos ir mokymo 
medžiagos iš visos Europos ir įvairių mokytojų.

Paulien, biologijos mokytoja, Nyderlandai

Kartą sirgau ir buvau namie, bet vis tiek 
dalyvavau vaizdo konferencijoje.

Mokinė iš Nyderlandų

Kai kas nors nepavykdavo, pasijuok-
davome kartu, ir tai tapdavo nesvarbu.

Mokinė iš Nyderlandų

Man patinka gamtos mokslai, nes sužinojome 
daug naujų dalykų apie gamtą ir buvo smagu.

Maria iš Rumunijos

 

Man labai patiko mūsų eksperimentai, nes mes turėjome išversti juos į anglų kalbą, vartodami 
techninius ir mokslinius terminus, o ne vien tik šnekamąją kalbą.

Mokinė iš Italijos
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Eksperto mintys

Tai labai sudėtingos pagrindinės kompetencijos, apimančios daugybę įvairių 
aspektų: nuo sveikatos bei geros savijautos supratimo gilinimo ir sveiką gyvenseną 
propaguojančių veiksnių iki gebėjimo suprasti elgesio normas, leidžiančias mums 
produktyviai ir konstruktyviai gyventi visuomenėje taip, kad mūsų asmeniniai ar tam 
tikrų grupių sprendimai prisidėtų prie visų gerovės.

Visa tai glaudžiai susiję su teisėmis ir atsakomybėmis. Šiandieniniame pasaulyje labai 
akcentuojamos žmonių teisės: teisė balsuoti, teisė į geras paslaugas, teisė į padorų 
pragyvenimo lygį ir pan. Tačiau kartu su visomis teisėmis ateina ir atsakomybė tinkamai 
naudotis šiomis teisėmis, neišnaudoti ir neskriausti kitų. Šios kompetencijos lemia ir tai, 
ką mes manome apie savo vietą visuomenėje, ar jaučiamės tvirtai ir esame vertinami, 
ar skriaudžiami ir žeminami. Be to, atkreipiamas dėmesys į ryšius tarp poveikio ir 
priežasties žmonių grandininėje reakcijoje. Mes esame priklausomi vieni nuo kitų, 
kuriame visuomenę kartu, visi esame atsakingi už savo veiksmus – didelius ir mažus – 
toje visuomenėje.

Įgyvendinant projektą „Sveikata gyvenimui“ („Health4life“) buvo gilinamas supratimas 
apie sveikatą ir gerą savijautą, nagrinėjami sveiką gyvenseną propaguojantys 
veiksniai. Projekto metu mokiniai buvo raginami apsvarstyti jaunų žmonių kasdienę 
elgseną, valdomą rūkymo, narkotikų bei alkoholio vartojimo ir seksualinio aktyvumo. 
Jie apklausė savo bendraamžius ir laboratorijose atliko įvairių medžiagų poveikio 
organizmui tyrimus. Veikla puikiai aprašyta projekto erdvėje „TwinSpace“, tad galima 
suprasti, kiek daug mokiniai išmoko apie tai, kaip svarbu tinkamai elgtis su savo 
kūnu. Be to, manau, tai labai geras pavyzdys, kaip projekto veiklomis ugdyti keletą 
kompetencijų. Pavyzdžiui, šis projektas parodo, kaip praktiškai, o ne vien tik teoriškai 
ugdyti mokinių matematinę ir gamtos mokslų kompetencijas. Iš tiesų, šio projekto 
metu buvo stiprinama ir iniciatyva bei verslumas, nes mokiniams buvo sudarytos 
sąlygos mąstyti patiems ir priimti atitinkamus sprendimus.

Kitas šio skyriaus projektas „Vaivorykštės miestelis“ („Rainbow village“) – tai puikus 
pavyzdys, kaip gilinti sudėtingos jaunų žmonių socialinės ir pilietinės kompetencijos 
esmės supratimą.

Projekte dalyvauja vidurinio ugdymo pakopos 12–15 metų mokiniai, kuriems teko 
įsivaizduoti, kad gyvena pasaulyje po Armagedono, kuriame sunaikinta viskas, kas 
jiems buvo pažįstama. Jiems reikia atkurti savo gyvenimus ir visuomenę naujajame 
Vaivorykštės miestelyje. Šio projekto erdvėje „TwinSpace“ pristatoma daugybė 
užduočių, kurias atliko mokiniai: kartu kūrė geriausią planą savo miesteliui, taisykles 
savo visuomenei ir organizavo tiesioginius rinkimus. Jie buvo raginami įsigilinti į 
socialinius ir teisinius dalykus, pasidalyti įžvalgomis apie piliečių ir jų vadovų teises bei 
atsakomybes. Jie išlaisvino visas savo kūrybines galias, lavino gebėjimus analizuoti, 
priimti sprendimus ir mokėsi prisistatyti viešose situacijose.

A N N E  G I L L E R A N  –  P R O G R A M O S  „ E T W I N N I N G “  P E D A G O G I N Ė  V A D O V Ė 

„Sveikata gyvenimui“ („Health4life“)
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iniciatyva ir 
verslumas



Iniciatyvumas ir verslumas – tai žmogaus sugebėjimas idėjas paversti veiksmais. Jis 
apima kūrybiškumą, novatoriškumą, pasirengimą rizikuoti ir gebėjimą planuoti bei 
valdyti projektus siekiant išsikeltų tikslų. Ši kompetencija reikalinga kiekvienam žmogui 
ne tik kasdieniame gyvenime namuose ir visuomenėje, bet ir darbe, nes padeda 
suprasti su darbu susijusį kontekstą ir išnaudoti galimybes. Be to, tai yra konkretesnių 
įgūdžių ir žinių, kurios būtinos pradedantiems socialinę ar komercinę veiklą, pagrindas. 
Ji turėtų skatinti etinių vertybių supratimą ir paremti gero valdymo principą.

Svarbiausios su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos

Būtinosios žinios – tai mokėjimas identifikuoti esamas asmenines, profesines ir (arba) 
verslo galimybes, išmanyti platesnį kontekstą, kuriame žmonės gyvena ir dirba, t. y. 
bendrąsias ekonomikos veikimo sampratas, ir suprasti darbdaviui ar organizacijai 
iškylančius uždavinius, atsirandančias galimybes. Žmonės turėtų laikytis įmonių 
etikos nuostatų ir žinoti, kaip tapti gerąja jėga, pavyzdžiui, sąžiningai prekiaudami ar 
dalyvaudami visuomeninėje įmonės veikloje. 

Įgūdžiai apima gebėjimą iniciatyviai valdyti projektus (pavyzdžiui, sugebėti planuoti, 
organizuoti, valdyti, vadovauti ir deleguoti, analizuoti, pristatyti, apklausinėti, vertinti ir 
protokoluoti), veiksmingai atstovauti, derėtis ir dirbti savarankiškai bendradarbiaujant 
komandose. Svarbu gebėti atpažinti ir apibūdinti savo stiprybes ir silpnybes, vertinti ir 
rizikuoti, kai ir jeigu to prireiks.

Verslumas – tai iniciatyvumas, veiklumas, nepriklausomybė ir novatoriškumas 
asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime ir darbe. Be to, ši kompetencija yra susijusi 
ir su motyvacija bei pasiryžimu siekti tikslų – asmeninių, bendrų ir profesinių.

A P I B R Ė Ž I M A S
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P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

„Fotografija kaip 
pedagoginė priemonė“ 
(„Photography as a Pedagogical Tool“)

„Verslo ekonomika, kalbų 
mokymasis“ („BELL“)

Tai dvejų metų trukmės programų „Comenius“ ir „eTwinning“ projektas, kurį įgyvendinant 
taikomas į veiksmus orientuotas mokymosi metodas. Mokiniai skatinami imti fotoapara-
tus, eiti į lauką ir stebėti aplinkinį pasaulį, taip siekiama įvairių mokykloje dėstomų dalykų 
nagrinėjamą mokymosi turinį susieti su mokinius supančiu realiu gyvenimu. Fotoaparatai 
ir nuotraukos tampa pagalbine mokymosi priemone. Mokiniai nuotraukomis iliustruoja 
sąvokas ir idėjas, kuria pristatymus, kuriuos pateikia projekto „eTwinning“ platformoje, kad 
partneriai galėtų jas paversti žodžiais. Publikuojamas žurnalas, vadovėlis ir kuriama sve-
tainė, kuriuose pristatomi pedagoginiai patarimai su praktiniais pavyzdžiais ir rezultatais. 
Mokinių mainų metu organizuojami sporto turnyrai (krepšinio, olandiškojo krepšinio, žai-
dimai su kamuoliu, rankinio ir futbolo) tarp partnerių komandų, kurias sudaro atsitiktine 
tvarka atrinkti mokiniai iš skirtingų šalių. Sporto žaidimų taisykles susitarę nustato partne-
riai. Šios veiklos metu svarbiausia dalyvauti ir žaisti, o ne laimėti.

Įgyvendinant šį projektą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas mokyti kalbų ir verslo 
bei ekonomikos žodyno. Jame dalyvavo mokyklos iš Austrijos, Čekijos Respublikos, 
Liuksemburgo, Ispanijos, Vokietijos ir Islandijos. Jis naudingas kaip platforma programos 
„Comenius“ projektui.

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=54616

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?fuseaction=app.
project&pid=36261&lang=lt

Projekto rinkinys:  www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1107&klang=lt&lang=lt

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/bell 

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/photography_pedagogical_tool

Vaizdo įrašas apie projektą ir mokytojų bei mokinių interviu: 
https://www.youtube.com/watch?v=6GRBC-3Ft04

Programa „eTwinning“ padeda man lavinti gyvenimui svarbius įgūdžius, nes suteikia 
galimybę bendrauti su žmonėmis iš kitų šalių.  Mokinys iš Lietuvos

Tai puikus pavyzdys glaudaus komandinio mokytojų bendradarbiavimo, siekiant sukurti 
projektą, kuris būtų svarbus pedagogine prasme ir įdomus mokiniams. Projektas suteikė 
galimybę mokiniams mokytis labiau motyvuotai, smagiai ir kūrybingai kartu pasiekti 
daug naudingų rezultatų.  Europinė vertinimo komisija
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Eksperto mintys

Mano nuomone, šios kompetencijos pirmiausia susijusios su žmonių veiklumu, o ne 
pasyvumu. Jei norime skatinti veiklumą, turime suteikti galimybę savo mokiniams 
analizuoti, domėtis ir tyrinėti, būti tvirtiems ir imtis atsakomybės už savo gyvenimą bei 
veiksmus, kad gyvenimas klostytųsi taip, kaip nori jie.

Deja, pasaulis, kuriame gyvename, labiau skatina pasyvumą ir paviršutiniškumą, o 
ne veiklumą. Aš jau buvau užsiminusi apie trijų minučių skambių frazių informaciją, 
kuri situaciją perteikia paviršutiniškai ir neskatina giliau jos apmąstyti ar analizuoti. 
Pažvelkime, pavyzdžiui, į populiariausias pramogų formas – televizoriaus žiūrėjimą ar 
kompiuterinius žaidimus. Tai visiškai pasyvi veikla, kuri neatspindi realybės, neskatina 
mąstyti ir dalytis įžvalgomis. Tikrasis darbo ar verslo pasaulis dažnai labai nutolęs 
nuo mokinių patirties tradicinėje mokyklos aplinkoje, kuri retai kur skatina mokinio 
veiklumą gyvenime.

Laimei, visada yra išimčių! Projekte „Verslo ekonomika, kalbų mokymasis“ („BELL“) 
mokiniai ne tik gerino savo verslo žinias anglų kalba, bet ir susipažino, ką reiškia 
sąžiningai prekiauti versle ir darbo vietoje. Projekto metu jie nagrinėjo, kaip, pavyzdžiui, 
veikia sąžininga prekyba pasaulio ir vietos lygiu, kaip pinigai įgyja vertę, kaip kurti prekes 
ir paslaugas mažose įmonėse, atlikti verslo modelių tyrimus ir juos taikyti praktikoje. 
Mokymasis įgavo tikro gyvenimo bruožų, kai jie patys įkūrė įmonę ir prekiavo vieni 
su kitais pirkdami ir parduodami tikras prekes. Jei apsilankysite šio projekto erdvėje 
„TwinSpace“ (http://new–twinspace.etwinning.net/web/p36261/welcome), suprasite, 
kaip kruopščiai buvo diegiama ši pagrindinė kompetencija jį įgyvendinant.

Kita išimtis – tai projektas „Picų gamybos verslas Europoje“ („Pizza business across 
Europe“). Čia užduotis buvo susipažinti ne tik su patiekalo, kuris tapo įprastu maistu 
visame pasaulyje, kilme, bet ir su pagrindiniais principais, kaip kurti picų gaminimo 
verslą. Mokiniai kūrė verslo modelius, ėmė interviu iš picų verslą plėtojančių asmenų ir 
kūrė savo receptus, vadovaudamiesi su bendraminčiais atliktų rinkos tyrimų rezultatais. 
Visas projektas – tai puikus pavyzdys, kaip mokiniai susipažįsta su praktiniais verslo 
veikimo principais ir patys imasi iniciatyvos įgyvendinti savo idėjas.

Interviu su mokytoja:  https://www.youtube.com/watch?v=z_NiYi3U9HM

http://pizzacrosseuropetorneo.blogspot.ie/

http://www.pizzabusiness.altervista.org/

A N N E  G I L L E R A N  –  P R O G R A M O S  „ E T W I N N I N G “  P E D A G O G I N Ė  V A D O V Ė 
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kultūrinis 
sąmoningumas ir 

raiška



Įvairių kūrybinių idėjų, patirties ir emocijų išraiškų įvairioje terpėje – muzikoje, scenos 
mene, literatūroje ir vaizduojamajame mene – svarbos suvokimas.

Svarbiausios su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos

Kultūrinis išprusimas apima suvokimą apie vietos, nacionalinį ir Europos kultūros 
paveldą ir jo vietą pasaulyje. Jis taip pat apima pagrindines žinias apie reikšmingiausius 
meno kūrinius, iš jų ir populiariosios šiuolaikinės kultūros. Ypač svarbu suprasti kultūrinę 
ir kalbinę Europos (ir kitų pasaulio regionų) įvairovę, poreikį ją puoselėti ir estetinių 
veiksnių svarbą kasdieniame gyvenime.

Įgūdžiai, susiję su vertinimu ir raiška, – tai meno kūrinių ir pasirodymų vertinimas bei 
gėrėjimasis jais, saviraiška per medijų įvairovę, naudojantis savo įgimtais gabumais. 
Be to, asmuo turi sugebėti susieti savo kūrybišką požiūrį su kitų žmonių nuomone, 
nustatyti kultūrinės veiklos socialines ir ekonomines galimybes bei jas įgyvendinti. 
Kultūrinė raiška būtina lavinant kūrybingumą, kuris vėliau gali būti pritaikytas įvairiose 
profesinėse srityse.

Geras savo kultūros išmanymas ir tapatumo jausmas gali būti atviro požiūrio į kultūrinės 
raiškos įvairovę ir pagarbos jai pagrindas. Pozityvus požiūris taip pat reiškia kūrybiškumą 
ir norą lavinti estetinį skonį per meninę saviraišką ir dalyvaujant kultūriniame gyvenime.

A P I B R Ė Ž I M A S
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P R I S T A T O M I  P R O J E K T A I

„PEK“
Nauji įdomūs Pek, mūsų mažytės blusos, nuotykiai. Susipažinsite su daugiau naujų 
vietų ir nauja karta mokinių, pasiruošusių bendradarbiauti ir kurti linksmas bei unikalias 
situacijas. Kiekvieną istoriją kūrė skirtingų šalių mokiniai. Rezultatas – daug tikrų daiktų 
ir knyga keliomis kalbomis.

„Tandem“
Kokių išteklių randame antikoje? Mokiniai iš Prancūzijos ir Ispanijos palygino, kaip jie 
supranta, vertina, nagrinėja ir analizuoja klasikines civilizacijas.

Projekto rinkinys: www.etwinning.net/lt/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=941&klang=lt&lang=lt

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/tandem

„TwinSpace“:  www.etwinning.net/twinspace/pek

Vaizdo įrašas apie projektą ir mokytojų bei mokinių interviu: 
http://youtu.be/vDCPJDRDDt8

Vaizdo įrašas apie projektą ir mokytojų bei mokinių interviu: 
https://www.youtube.com/watch?v=INSldTSQUD4

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=16915

Projekto nuoroda:  www.etwinning.net/lt/pub/profile.cfm?f=2&l=lt&n=58602

Svarbiausia yra patirtis, kaip mokiniai ieškojo išteklių apie gyvenimą antikos laikais ir bendravo 
su partneriais stengdamiesi juos suprasti.  Mokytoja iš Prancūzijos

Aš rašiau scenarijų istorijai apie Pek.  Mokinė iš Prancūzijos

Buvo labai smagu organizuoti visa tai, vilkėti specialius drabužius ir kalbėti lotyniškomis 
frazėmis – man tai labai patiko.  Mokinė iš Ispanijos

Nuostabiausia buvo, kai dainavau, nes aš labai mėgstu dainuoti.
Maria iš Rumunijos

Mes naudojomės tikrais daiktais pabrėždami kontrastą tarp praeities ir dabarties.
Mokinė iš Prancūzijos

Dalyvaudami projektuose, mokiniai kuria ką nors tikro ir susipažįsta su Europos  
darbo rinka.  Mokytojas iš Ispanijos
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Mes jau šiek tiek kalbėjome apie kultūrinį sąmoningumą, nagrinėdami kitas 
kompetencijas, ir tai rodo, kad iš tiesų visos pagrindinės kompetencijos tarpusavyje 
labai susijusios. Kalbėjome apie tai, kaip svarbu plėtoti kitų kultūrų pažinimą, kad galima 
būtų pažvelgti į pasaulį tų kultūrų atstovų akimis. Tačiau kultūrinis sąmoningumas 
apima ne tik kitų žmonių kultūrų supratimą ir įvertinimą, bet ir savo kultūrinių 
šaknų bei paveldo, savo tautosakos ir tradicijų pažinimo plėtotę. Be to, tai apima ir 
savo kultūros – muzikos, dailės, literatūros, teatro meno, šokio, architektūros ir kt. – 
supratimą ir vertinimą.

Su pastarąja kultūrinio sąmoningumo kompetencijos dalimi susijęs pirmasis projektas 
„Tandem“, kurio dalyviai grįžo prie lotyniškų dviejų projekto kalbų – prancūzų ir ispanų – 
šaknų. Jie stengėsi suprasti, kaip buvo vartojama lotynų kalba, ir atrasti tuos lotyniškus 
žodžius bei posakius, kurie vis dar vartojami mūsų kasdieninėje kalboje. Be to, projekto 
dalyviai lygino senovės Romos papročius su šiandieniniais šeimos gyvenimo, institucijų 
bei miestų valdymo ir kitais papročiais. Jie taip pat nagrinėjo estetinę Romos kultūros, 
meno ir, žinoma, pastatų bei istorinių paminklų paveldo dalį.

Projektas „Pek, keliaujanti blusa“ („Pek the traveller flea“) buvo vykdomas kitaip. 
Profesinių mokyklų mokiniai iš Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Čekijos 
Respublikos ir Turkijos kartu kūrė mažo personažo – blusos Pek – kelionės po Europą 
istoriją – ką ji pamatė, išgirdo, valgė ir sužinojo apie aplankytas šalis ir jose gyvenančius 
žmones. Istorija buvo kuriama kaip skaitmeninis komiksas, taip buvo ne tik ugdomas 
projekte dalyvavusių mokinių skaitmeninis raštingumas, bet ir lavinami užsienio kalbos 
bei planavimo gebėjimai ir kūrybiškumas.

Štai ir baigėme programos „eTwinning“ projektų pavyzdžių pristatymą, kurio metu 
pabrėžėme, kaip galima lavinti pagrindines mokinių kompetencijas, kai jie kartu su 
partneriais iš kitų šalių dalyvauja projektų veiklose ir bendradarbiauja vieni su kitais. Be 
to, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad programos „eTwinning“ projektų veikla puikiai 
padeda lavinti šiuos tarpdalykinius, kompleksinius įgūdžius, kuriuos lavinti mokytojams, 
mokantiems atskirų dalykų, kartais iš tikrųjų nelengva.

A N N E  G I L L E R A N  –  P R O G R A M O S  „ E T W I N N I N G “  P E D A G O G I N Ė  V A D O V Ė 

Eksperto mintysEksperto mintys
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Apibendrinimas
Ką rodo projektų pavyzdžiai šioje knygoje?

Šioje knygoje pateikti pavyzdžiai aiškiai rodo, kad mokymasis dalyvaujant projektų 
veiklose yra neabejotinai puikus būdas ugdyti įvairias mokinių kompetencijas. Nors 
čia pristatėme projektus, kuriuos įgyvendinant buvo lavinama viena ar kita tam 
tikra kompetencija, akivaizdu, kad dauguma projektų padėjo ugdyti ir vieną ar net 
kelias kitas pagrindines kompetencijas, ir visapusiškai lavinti tarpdalykinius įgūdžius: 
kritinį mąstymą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, gebėjimą spręsti problemas, vertinti 
riziką, priimti sprendimus ir konstruktyviai valdyti jausmus. Būtent dėl to mokymasis 
dalyvaujant projektų veiklose yra toks svarbus, nes projektai atveria galimybes ugdyti 
įvairias kompetencijas ir, svarbiausia – prasmingai susieti jas vienas su kitomis realaus 
gyvenimo situacijose. Tarpdalykinis ir autentiškas mokymasis dar labiau aktualizuojamas, 
kai į mokyklą pakviečiami kitų sričių specialistai prisideda prie projektų įgyvendinimo 
bendradarbiaudami su mokiniais ir mokytojais. 

Kitas svarbus dalykas, kurį atskleidžia aptarti projektų pavyzdžiai, yra tas, kad jie 
suteikė mokiniams galimybę prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Tai padaryti 
pavyksta tuomet, kai atsižvelgiama į mokinių nuomonę renkantis nagrinėjamas 
temas ir skirstant vaidmenis, kuriuos jie atliks įgyvendindami projektą. Tokiu būdu 
mokiniai gali aktyviai kontroliuoti savo mokymąsi ir apgalvoti, kada tai jiems sekasi 
geriausiai. Be to, šiame leidinyje pristatyti projektai sėkmingai sustiprino mokinių 
motyvaciją, nes juos įgyvendinant buvo keliami sudėtingi, tyrimų reikalaujantys, atviri 
klausimai ir novatoriškai naudojamasi technologijomis, siekiant geresnių mokymosi 
rezultatų. Negalima nepabrėžti ir projekto dalyvių – mokinių, mokytojų, įvairių sričių 
specialistų, tėvų ir platesnės bendruomenės vienoje šalyje ar keliose – bendravimo 
ir bendradarbiavimo reikšmės. Bendradarbiavimas kartu su kitais anksčiau minėtais 
aspektais, yra kiekvieno programos „eTwinning“ projekto pagrindas. Labai tikimės, kad 
jūs pasisemsite įkvėpimo iš pristatytų projektų ir atrasite galimybių bendradarbiauti 
vykdydami savo projektus.

Kaip programa „eTwinning“ padeda mokytojams ugdyti kompetencijas?

Čia aptartuose programos „eTwinning“ projektuose pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas mokinių kompetencijoms ugdyti. Kaip matėme, sėkmingas projektų 
įgyvendinimas teikia labai daug džiaugsmo, bet kartu kelia ir iššūkių, todėl mokytojams 
būtina pagalba mokymosi procese taikant projektų veiklos ir kitokius su kompetencijų 
ugdymu susijusius metodus. Ši pagalba gali būti suteikta tiek peržiūrėjus pradines 
mokytojų rengimo programas, tiek organizuojant tęstinį mokymąsi ir sudarant sąlygas 
tarpusavio pagalbai. Programa „eTwinning“ būtent tai ir daro: mokytojams suteikiama 
įvairių profesinio tobulinimo galimybių, pavyzdžiui, siūlomi mokymosi kursai ir 
darbas grupėse, sudaromos sąlygos neformaliam mokytojų bendradarbiavimui 
tinkluose. Tokios profesinio tobulinimo galimybės suteikia mokytojams reikalingo 
laiko ir erdvės pasinaudoti ekspertų indėliu, tarpusavio mainais ir lavinti įvairių 
sričių pedagogines kompetencijas skirtinguose kontekstuose, pavyzdžiui, mokymo 
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procese taikant technologijas, mokant dalyko ir kalbos ar organizuojant tarptautinio 
bendradarbiavimo ir projekte numatyto mokymosi veiklas. Programa „eTwinning“ 
skatina burti mokyklų komandas ir paremti projektų, kuriuose taikomi tarpdalykinio 
mokymo bendradarbiaujant metodai, įgyvendinimą. Be to, programos „eTwinning“ 
ambasadoriai ir mokytojai nuolat mokosi internetu vieni iš kitų ir padeda vieni kitiems. 
Internetinė pagalba mokantis ir šiandien išlieka viena labiausiai vertinamų veiklų, 
leidžiančių pasiekti mokymosi sėkmės.

Programa „eTwinning“ įsipareigoja lavinti mokytojų kompetencijas, kad jie gilintų 
jaunų žmonių žinias, ugdytų jų įgūdžius ir formuotų nuostatas, reikalingas visaverčiam 
profesiniam ir asmeniniam gyvenimui. Be to, programa „eTwinning“ įsipareigoja ir toliau 
lavinti mokytojų kompetencijas, kad jie geriau pasirengtų būsimiems pedagoginiams 
iššūkiams.
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„ETWINNING“ CENTRINĖ PARAMOS TARNYBA
European Schoolnet

www.etwinning.net

info@etwinning.net

Centrinėje paramos tarnyboje veikia pagalbos biuras, kuris padeda mokykloms spręsti 
bet kokius klausimus ar sunkumus, susijusius su „eTwinning“: helpdesk@etwinning.net.

Kilus bet kokiems klausimams, mokytojai raginami pirmiausia kreiptis tiesiai į savo 
Nacionalinę paramos tarnybą. 

NACIONALINĖS PARAMOS TARNYBOS
Kreipkitės pagalbos savo gimtąja kalba.

Nacionalinės paramos tarnybos atstovauja programai „eTwinning“ jūsų šalyse. Toliau 
nurodytais kontaktais galite kreiptis tiesiai į jas ir prašyti pagalbos arba mokymų.

ALBANIJA
Drejtoria Arsimore e Teknologjive dhe Statistikave - Ministria e Arsimit dhe Sporteve

(Švietimo technologijų ir statistikos departamentas – Albanijos švietimo ir sporto 
ministerija)

Asmuo kontaktams: Ornela Koleka, M.Sc.

 

AIRIJA
Léargas, Mainų biuras

Asmuo kontaktams: Marie Heraughty

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.ie

 

AUSTRIJA
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen 

(Austrijos nacionalinė mokymosi visą gyvenimą agentūra)

Asmenys kontaktams: Ursula Panuschka, Martin Gradl, Marcela Alzin

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.at
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BELGIJA (FRANKOFONŲ BENDRUOMENĖ)
Ministère de la Communauté française

(Frankofonų bendruomenės ministerija)

Asmuo kontaktams: Cécile Gouzee

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.enseignement.be/etwinning

 

BELGIJA (FLAMANDIŠKAI KALBANTI BENDRUOMENĖ) 
EPOS vzw 

Asmuo kontaktams: Sara Gilissen

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.be

 

BELGIJA (VOKIŠKAI KALBANTI BENDRUOMENĖ) 
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG

Jugendbüro der DG

(Vokiškai kalbančios bendruomenės jaunimo biuras)

Asmuo kontaktams: Michèle Pommé

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.jugendbuero.be/unsere-
programme/erasmusplus/etwinning/

BOSNIJA IR HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

(Priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo agentūra)

Asmuo kontaktams: Zaneta Dzumhur

BULGARIJA 
Център за развитие на човешките ресурси

(Žmogiškųjų išteklių plėtros centras)

Asmuo kontaktams: Milena Karaangova 

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.hrdc.bg  
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BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA 
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

(Europos švietimo programų ir mobilumo nacionalinė agentūra)

Asmuo kontaktams: Dejan Zlatkovski

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.mk

 

ČEKIJOS RESPUBLIKA
Dům zahraničních služeb – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

(Švietimo tarptautinio bendradarbiavimo centras – „eTwinning“ nacionalinė paramos 
tarnyba, „Erasmus+“ nacionalinė agentūra)

Asmenys kontaktams: Barbora Grecnerova, Pavla Sabatkova

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.cz

 

DANIJA
UNI-C

(Danijos švietimo ir tyrimų IT centras)

Asmenys kontaktams: Ebbe Schultze, Claus Berg

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.emu.dk

 

ESTIJA
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

(Švietimo informacinių technologijų fondas)

Asmuo kontaktams: Elo Allemann

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.tiigrihype.ee

 

GRAIKIJA
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

(Akademinių kompiuterinių technologijų tyrimo institutas)

Kontaktams:  „eTwinning“ komanda  

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.gr

Telefono numeris (tik iš Graikijos): 801 11 38946 
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ISLANDIJA
Rannis – Islandijos tyrimų centras 

Asmuo kontaktams: Guðmundur Ingi Markússon

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.is

 

ISPANIJA
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

(Nacionalinis švietimo technologijų ir mokytojų kvalifikacijos institutas)

(Švietimo, kultūros ir sporto ministerija)

Asmuo kontaktams: Carlos J. Medina

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.es

 

ITALIJA
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

(Dokumentacijos, inovacijų ir švietimo tyrimų nacionalinis institutas)

Kontaktams: etwinning@indire.it

Pagalba: etwinning.helpdesk@indire.it 

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.it

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ
British Council

Britų Taryba 

Kontaktams:  „eTwinning“ komanda

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.britishcouncil.org/etwinning

 

KIPRAS 
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  

(Europos mokymosi visą gyvenimą programų administravimo fondas)

Asmenys kontaktams: Thekla Christodoulidou, Sylvia Solomonidou

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.llp.org.cy/etwinning
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KROATIJA
Agecija za mobilnost i programe Europske unije

(Europos Sąjungos programų ir mobilumo agentūra)

Asmuo kontaktams: Tea Režek

Nacionalinė svetainė: http://www.etwinning.hr/

 

LATVIJA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

(Tarptautinių jaunimo programų agentūra)

Asmuo kontaktams: Santa Prancane, info@etwinning.lv

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.lv

 

LENKIJA
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

(Švietimo sistemos plėtros fondas)

Asmuo kontaktams: Barbara Milewska; etwinning@frse.org.pl

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.pl

LICHTENŠTEINAS
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten

(Nacionalinė tarptautinių švietimo reikalų agentūra)

Asmuo kontaktams: Stefan Sohler

LIETUVA
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už „Erasmus+“

Asmuo kontaktams: Violeta Čiuplytė

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.lt
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LIUKSEMBURGAS 
ANEFORE asbl Agence nationale pour le programme européen pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie

(ES mokymosi visą gyvenimą programos nacionalinė agentūra)

Asmuo kontaktams: Sacha Dublin

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.eTwinning.lu

 

MALTA
Directorate for Quality and Standards in Education

(Švietimo kokybės ir standartų departamentas) 

Asmenys kontaktams: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.skola.edu.mt

 

NYDERLANDAI
EP-Nuffic

Asmenys kontaktams: Marjolein Mennes; etwinning@epuffic.nl

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.nl

+31 70 4260 260

 

NORVEGIJA
Utdanningsdirektoratet 

(Pradinio ir vidurinio mokymo valdyba) 

Asmuo kontaktams: Lisbeth Knutsdatter Gregersen 

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė:  
http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning & http://iktipraksis.no/etwinning
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PORTUGALIJA
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação e Ciência

(Švietimo generalinė valdyba – Švietimo ir mokslo ministerija)

Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)

(Išteklių ir švietimo technologijų komanda)

Kontaktams: eTwinning@dge.mec.pt

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.dge.mec.pt/

 

PRANCŪZIJA
Scérén-Cndp

Bureau d‘assistance national français (BAN)

(Prancūzijos nacionalinė paramos tarnyba)

Asmuo kontaktams: Marie-Christine Clément-Bonhomme  

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.fr

 

RUMUNIJA 
Institutul de Stiinte ale Educatiei 

(Pedagogikos mokslų institutas)

Asmuo kontaktams: Simona Velea

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.ro

 

SERBIJA
Fondas „Tempus“

Kontaktams: etwinning@tempus.ac.rs

SLOVAKIJA
Žilinská univerzita

(Žilinos universitetas) 

Asmenys kontaktams: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova 

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.sk

 

51

mailto:contact%40etwinning.fr?subject=
mailto:echipa%40etwinning.ro?subject=
mailto:etwinning%40tempus.ac.rs?subject=
mailto:lubica.sokolikova%40etwinning.sk?subject=
mailto:gabriela.podolanova%40etwinning.sk?subject=


SLOVĖNIJA 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS

(Slovėnijos Respublikos ES mobilumo ir švietimo bei edukacinių mokymo programų centras)

Asmuo kontaktams: etwinning@cmepius.si

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.cmepius.si/etwinning.aspx

 

SUOMIJA
Opetushallitus

(Nacionalinė švietimo taryba)

Asmuo kontaktams: Yrjö Hyötyniemi

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.edu.fi/etwinning

www.edu.fi/etwinning/svenska

 

ŠVEDIJA
Universitets- och högskolerådet

(Švedijos aukštojo mokslo taryba)

Asmuo kontaktams: Anders Brännstedt, Jenny Nordqvist

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.utbyten.se

 

TURKIJA
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

(Nacionalinė švietimo ministerija: inovacijų ir švietimo technologijų generalinė valdyba) 

Asmuo kontaktams: Murat YATAĞAN 

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.meb.gov.tr

 

VENGRIJA
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Digitális Pedagógiai Osztály 

(Viešoji švietimo paslaugų ne pelno įmonė (LLC) – Elektroninio švietimo skyrius)

Kontaktams: etwinning@educatio.hu 

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.hu
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VOKIETIJA
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 

Asmuo kontaktams: Ellen Kammertöns 

Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.de 

Karštoji telefono linija: 0800- 3 89 46 64 64

Programos  
„eTwinning Plus“ partnerių 
paramos agentūros
Programa „eTwinning Plus“ (plus.etwinning.net) suteikia šalių, Europos Sąjungos 
kaimynių, mokykloms platformą, kurioje jos gali užmegzti ryšius su programoje 
„eTwinning“ dalyvaujančiomis mokyklomis.

Programoje „eTwinning Plus“ dalyvauja šios šalys kaimynės: Azerbaidžanas, Armėnija, 
Gruzija, Moldova, Tunisas ir Ukraina.

Kiekviena šalis, dalyvaujanti programoje „eTwinning Plus“, turi paskirtas partnerių 
paramos agentūras, arba PPA. Partnerių paramos agentūrų vaidmuo – užregistruoti 
mokytojus programoje „eTwinning Plus“, teikti paramą ir organizuoti mokytojams 
mokymus, kaip naudotis programos „eTwinning Plus“ darbalaukiu, bei padėti jiems 
programos „eTwinning“ šalyse ieškoti tinkamų mokyklų partnerių.

ARMĖNIJA
Nacionalinis švietimo technologijų centras (NCET)

http://etwinningplus.armedu.am/?lang=en

Kontaktams: etwinning@ktak.am

AZERBAIDŽANAS
Azerbaidžano „Madad“

www.madad.az/etwinningplus/

Kontaktams: etw@madad.net 
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GRUZIJA
Nacionalinis mokytojų profesinio tobulinimo centras (TPDC)

Kontaktams: etwinningplus@tpdc.ge

MOLDOVA
Moldovos Rytų Europos fondas (EEF)

www.eef.md/

Kontaktams: info@etwinning.md 

TUNISAS
Nacionalinis švietimo technologijų centras (CNTE)

www.cnte.tn

Kontaktams: etwinning@cnte.tn

UKRAINA
NSBC „Ukrainskiy proriv“

www.etwinning.com.ua

Kontaktams: helpdesk@etwinning.com.ua
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Pastabos:
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Developing pupil competences 
through eTwinning
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