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Pratarmė

Kokia įkvepianti ir žavinga puota yra programa „eTwinning“!

Žinoma, kaip ir bet kuriai puotai, jai reikia gerų receptų, aukštos 
kokybės produktų ir įgudusių virėjų!

Bėgant metams „eTwinning“ puotos patiekalų įvairovė bei kokybė 
išaugo. Dabar ji apima pačią įvairiausią veiklą, tinkančią bet kokiam 
skoniui. Šioje knygoje mes pristatome Jums visas šios veiklos 
formas.

Be abejo, svarbu ir įgudę virėjai, nes kūrybingų ir besidominčių 
mokytojų, dalyvaujančių „eTwinning“ programoje, būrys vis auga. 
Šie mokytojai praturtina puotą savo regionams būdingais metodais 
bei ypatumais – savo kultūrų spalvų ir skonių įvairove.

Būtent tai suteikia „eTwinning“ 
programai tiek patrauklumo!
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Santi Scimeca, „eTwinning“ 
centrinė paramos tarnyba

Mokytojų kambariai
Jie suteikia mokytojams 

galimybę neofi cialiai aptarti 

dominančias temas

aperityvui
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Mokytojų kambariai 

Mokytojų kambariai – tai virtualios erdvės „eTwinning“ darbastalyje, 
kurias lengva kurti, tvarkyti ir prie kurių lengva prisijungti. Juose 
ribotą laiką mokytojai, neįdėdami daug pastangų, gali dalintis savo 
nuomone, patirtimi bei praktinės veiklos pavyzdžiais tam tikromis ar 
bendro pobūdžio temomis. Mokytojų kambariai suteikia panašių 
pomėgių kolegoms galimybę diskutuoti, naudojantis forumu ir / arba 
pokalbių kambariu.

Mokytojų kambarį susikurti gali kiekvienas – tai visiškai nesudėtinga, o patarimų, kaip tai 
padaryti, galima rasti „eTwinning“ darbastalyje mokytojų kambarių skyrelyje. Yra dvi būti-
nos sąlygos: pirma, bendri mokytojų pomėgiai (mokytojų kambariai nėra skirti partnerių 
paieškai ar projektinei veiklai ), antra, asmens, sukūrusio mokytojų kambarį, pasiryžimas 
jį prižiūrėti. Kad kambarys būtų sėkmingas, užtenka aiškaus aprašymo, pirmos žinutės 
forume, kuri paskatintų diskusijas, ir šiek tiek aktyvios veiklos, kuri pagyvintų bendravimą.

Kas siūloma jau dabar?
Nors mokytojų kambariai – tai platformos, skirtos trumpalaikėms diskusijoms, geriausiu 
atveju jos turėtų veikti tik iki trijų mėnesių, tačiau kai kuriuose kambariuose veikla vystosi 
taip gerai, kad būtų gaila juos uždaryti. Daug kambarių vis dar veikia net prabėgus trims 
mėnesiams, o keletas tapo dar daugiau galimybių turinčiomis „eTwinning“ grupėmis (skai-
tykite skyrių „Pasistiprinti“) – tai natūrali kambario vystymosi proceso pasekmė.

„eTwinning“ Centrinė paramos tarnyba yra sukūrusi keletą nuolat veikiančių mokytojų 
kambarių. Tie kambariai skirti bendroms temoms, kurios gali būti naudingos visiems mo-
kytojams, mokantiems bet kokio dalyko ir bet kurio amžiaus mokinius, pavyzdžiui:

•  Pagalbos kambarys, kuriame galite užduoti specifi nį ar bendro pobūdžio klausimą ir su-
laukti atsakymo bei paramos iš kitų „eTwinning“ programos dalyvių.

• Kambarys „Kaip reklamuoti „eTwinning“, kuris suteikia mokytojams galimybę vieniems iš 
kitų pasimokyti, kaip vykdyti savo veiklos sklaidą už klasės ribų.

• Kambarys „Kaip naudotis antrosios kartos saityno įrankiais“, kuris suteikia mokytojams gali-
mybę aptarti naujausius ir naudingiausius (arba galbūt ne tokius naudingus) saityno įrankius.

Santi Scimeca
„eTwinning“ centrinė paramos tarnyba



9„eTwinning“ receptų knyga 2011

Be to, mokytojų kambariai gali būti skirti tam tikros šalies „eTwinning“ programos daly-
viams, užsienio kalbos mokymuisi ir kitoms temoms. Iš tiesų yra daugybė mokytojų kam-
barių visomis kalbomis. Jei mokytojas nori prisijungti prie kurio nors kambario, „eTwinning“ 
darbastalyje siūloma paprasta paieškos sistema, kurioje galima rasti visus kambarius. Jei 
mokytojas jau turi minčių, jis gali prieš prisijungdamas pirmiausia apsižiūrėti, apie ką dis-
kutuojama. Visi gali skaityti, bet tik nariai gali prisidėti prie veiklos ir bendrauti. Tapti nariu 
labai paprasta: atsidarius pasirinkto kambario pradžios tinklalapį, mokytojui tereikia pa-
prasčiausiai spustelėti „prisijungti“ ir palaukti, kol administratorius priims jo prašymą.

Mokytojų kambariai – tai erdvė „eTwinning“ dalyviams, turintiems kuo pasidalinti su savo 
kolegomis, arba kurie nori sužinoti plačios „eTwinning“ bendruomenės narių nuomones 
tam tikra tema. Daug mokytojų paprasčiausiai užklysta į mokytojų kambarius iš smalsumo 
ir greitai įsitraukia į gyvas bei įdomias diskusijas. Svarbiausia yra drąsiai reikšti mintis raš-
tu, nebijoti, kad kolegos jus sukritikuos. Kiekvienas turi kuo pasidalinti: įdomiu ištekliumi 
internete, pamokos planu, projektinės ar mokyklinės veiklos patirtimi.

Paprasti patarimai, kaip sukurti ir 
administruoti sėkmingą mokytojų kambarį
1.  Pirmiausia pasidomėkite kitais kambariais. Jei norėtumėte aptarti tam tikrą temą 

arba jei jums reikia erdvės mokytojams iš jūsų geografi nio regiono, pirmiausia patikrin-
kite, galbūt jau yra sukurta kas nors panašaus: pasinaudokite galimybe „peržiūrėti visus 
kambarius“ arba paieška.

2. Sukurkite. Jei nėra nieko panašaus į jūsų sugalvotą kambarį, susikurkite jį patys! Spus-
telėkite „Sukurti kambarį“, sugalvokite įdomų pavadinimą ir aiškiai bei konkrečiai nu-
rodykite kambario paskirtį. Vartokite kalbą, kuri turėtų būti jūsų bendravimo kalba (tai 
gali būti bet kuri „eTwinning“ kalba). Pateikite kitą informaciją, pavyzdžiui, apie temą ir 
trukmę, kaip prašoma formoje.

3. Būkite pirmas. Kai tik pateiksite užpildytą formą, galėsite iš karto naudotis kambariu. 
Įrašykite pirmą žinutę, kad „pralaužtumėte ledus“ ir pradėtumėte diskusiją. Nenukryp-
kite nuo temos, o jei nežinote, nuo ko pradėti, paprasčiausiai pakvieskite žmones pri-
sistatyti. Pirmoji žinutė yra labai svarbi diskusijos pradžiai ir padeda dalyviams jaustis 
nevaržomai.

4. Pakvieskite svečių. Pakvieskite kitus narius iš savo kontaktų sąrašo: atminkite, kol 
kambaryje nebus bent jau dviejų dalyvių, jis nebus matomas sukurtų kambarių sąraše!

5. Reklamuokite savo kambarį. Pavyzdžiui, palikite įrašą savo profi lyje arba nusiųskite 
žinutes žmonėms, kurie galbūt susidomės jūsų kambariu, netikėtai pamatę jį darbas-
talyje.

6. Prižiūrėkite ir pagyvinkite forumą: kai atsiranda naujų žinučių, palaukite dieną ar dvi 
ir tuomet atsakykite į jas apibendrindami mintis, pasiūlydami naujų idėjų diskusijoms ir 
įtraukdami kitus dalyvius. Pradėkite naujas potemes, kai manote, kad jų reikia. Kartais 
apibendrinkite mintis sau ir paskelbkite savo profi lyje. Tačiau pasistenkite nesielgti per 
daug įkyriai: išmokite klausytis savo kolegų ir vadovaukite diskusijai diplomatiškai, ne-
sudarydami įspūdžio, kad dalyviai teisiami už tai, ką padarė ar ko nepadarė.
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7. Klauskite. Žmonėms patinka, kai jiems užduoda klausimus ir jie turi atsakyti į juos va-
dovaudamiesi savo nuomone. Iškeltas klausimas – tai paprasčiausias būdas diskusijai 
pradėti ir susitelkti ties ja. Atsakymai kelia naujus klausimus ir skatina visus dalyvius 
įsitraukti.

8. Organizuokite pokalbį internetu. Pradėkite giją, pasiūlydami susitikti virtualiai (pvz., 
kitą pirmadienį, 7 val. vakaro) ir stebėkite, kas gali prisijungti. Tuomet nustatytu metu 
atsidarykite pokalbių kambarį ir pasikalbėkite su kitais kambario dalyviais. Po to api-
bendrinkite pokalbį naujoje gijoje.

9. Dalinkitės vadovavimo pareigomis. Daug kambarių ima veikti taip gerai, kad vieno 
administratoriaus nebeužtenka. Tokiu atveju pamėginkite surasti žmogų, kuris turi įgū-
džių, laiko bei kantrybės padėti jums prižiūrėti kambarį. Pakvieskite jį/ją privačiai (pa-
vyzdžiui, nusiųsdami el. laišką) ir pažiūrėkite, ar jis/ji galėtų pagelbėti. Padėkite šiam 
žmogui pajusti, kad jis yra svarbus!

10. Uždarykite jį! Kai jau nelieka apie ką kalbėti mokytojų kambaryje, dalyviai tampa per 
daug užsiėmę ar manote, kad jūs daugiau neturėsite laiko ar noro prižiūrėti kambarį (ir 
neturite žmogaus, kuris galėtų perimti atsakomybę), išdrįskite uždaryti kambarį, prane-
šę apie tai forume. Nepamirškite paskutinėje žinutėje apibendrinti, ko išmokote, kaip 
vertinate diskusijų eigą ir – svarbiausia – padėkoti visiems dalyviams. 

Du sėkmingi mokytojų kambariai
Kadangi per mokslo metus atsidaro ir užsidaro daug mokytojų kambarių, buvo sunku 
nuspręsti, kuriuos pristatyti šioje knygoje. Atrinkome du mokytojų kambarius, kuriuose 
atsispindi temų bei kalbų įvairovė ir ypatingas administratorių bei dalyvių atsidavimas.

Deutsch & Co. Neue Technologien im 
DaF Unterricht
Administratorė Cinzia Colaiuda, Italija

Cinzia Colaiuda dirba vokiečių kalbos mokytoja „Ovidio“ žemesnės vidurinės pakopos mo-
kykloje Italijos Sulmona mieste. Cinzia – „eTwinning“ konsultantė savo regione ir glaudžiai 
bendradarbiauja su „eTwinning“ CPT ir NPT kuriant pedagoginę „eTwinning“ medžiagą. 
Ji dalyvauja „eTwinning“ programoje nuo 2008. Šiuo metu ji dirba Švietimo ministerijoje 
Romoje.
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Narių skaičius 383

Bendravimo 
kalba

vokiečių

Loginis pagrin-
dimas 

Daug mokytojų iš Rytų Europos moko vokiečių kaip pagrindinės užsie-
nio kalbos ir dažnai jiems sunku rasti vokiškai kalbančius partnerius, ga-
linčius vykdyti „eTwinning“ projektus, pagrįstus antrosios kartos saityno 
technologijomis, pavyzdžiui: skaitmeniniais pristatymais, tinklaraščiais, 
vaizdo įrašais, socialiniais tinklais ir vikiais. Be to, kurti projektą vokiečių 
kalba nėra lengva ir dėl to, kad partneriai yra nelabai linkę bendrauti ir 
sunku palaikyti ryšius su jais.

Tikslai Pagrindinis mokytojų kambario „Deutsch & Co. Neue Technologien 
im DaF Unterricht“ tikslas yra sukurti vokiečių kalbos mokytojų 
bendruomenę, kurioje jie galėtų aptarti naudojimąsi skaitmeniniais 
didaktiniais įrankiais bei technologijomis savo pamokose ar „eTwinning“ 
projektuose. Toks besimokančios bendruomenės metodas, taikomas 
pačioje „eTwinning“ fi losofi joje, tikrai gali padėti kitiems „eTwinning“ 
dalyviams tobulinti projektus, vykdomus vokiečių kalba, ir palyginti kalbų 
bei IKT mokymo strategijas Europoje. 

Patarimai Bėgant mokslo metams nebuvo lengva palaikyti pokalbį tokį ilgą laiką. 
Be to, jau pačioje pradžioje įsitikinau, kad vokiečių kalbos mokytojai 
nėra labai linkę bendrauti. Taigi nusprendžiau išleisti el. knygą, kurią su-
daro bendruomenės narių sukurti trumpi straipsneliai, o tų narių vardus 
įtraukiau į bendraautorių sąrašą. Ši pridėtinė vertė ir periodinis naujų 
el. knygos versijų publikavimas, skatino visų narių motyvaciją. Bet šis 
motyvaciją skatinantis efektas nebuvo ilgalaikis,  ir daug mokytojų tapo 
tik pasyviais skaitytojais. Tai buvo lėtas, bet nenumaldomas procesas. 
Kad suteikčiau mokytojų kambariui naujos energijos, nusprendžiau su-
organizuoti virtualų susitikimą. Iš tiesų internetiniai pokalbiai ar garso bei 
vaizdo konferencijos – tai puikus būdas suburti bendruomenę ir tobulinti 
dalyvių bendradarbiavimo rezultatus.

Sėkmės fak-
toriai 

Mano nuomone, sėkmingo mokytojų kambario pagrindas - tai stipri jo 
kūrėjo ar administratoriaus motyvacija įgyvendinti savo numatytas už-
duotis ir jo/jos diplomatiškas, taktiškas požiūris į visus pokalbyje daly-
vaujančius dalyvius. Aktyvus visų narių dalyvavimas – tai kitas sėkmės 
faktorius, nes jis kuria galimybes pasisakymų bei idėjų įvairovei, kuria 
pasižymi visos virtualios ar realios erdvės, pagrįstos demokratiniais 
informacijos mainais. Ta prasme „eTwinning“ gali prisidėti prie tęstinio 
profesinio Europos mokytojų tobulinimo kaip interaktyvi platforma, ku-
rioje jie gali tapti aktyviais veikėjais ir kartu kurti savo visą gyvenimą 
trunkančias kvalifi kacijos bei profesinio tobulinimo kryptis.
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Romanų kalbos
Administratorė Laurence Altibelli, Prancūzija.

Laurence Altibelli moko anglų kalbos Žulio Verno licėjuje, Limours mieste, Prancūzijoje. 
Laurence – „eTwinning“ konsultantė savo regione ir glaudžiai bendradarbiauja su „eTwin-
ning“ CPT ir NPT kuriant „eTwinning“ pedagoginę medžiagą. Ji administruoja „eTwinning“ 
grupę „Naudojimasis visuomenės informavimo priemonėmis. Bendruomenė, neišnaudoja-
ma žiniasklaidos“. Laurence dalyvauja „eTwinning“ programoje nuo 2005 metų.

Narių skaičius 143

B e n d r a v i m o 
kalba

Prancūzų ir kitos romanų kalbos

Loginis pagrin-
dimas

Mes diskutuojame apie italų, prancūzų, rumunų, portugalų ir ispanų 
kalbų mokymą bei mokymąsi savo švietimo sistemose ir iš savo as-
meninės bei profesinės patirties. Iš tiesų mes vartojame šias kalbas 
bendraudami forume įvairiomis kalbomis (pvz., dalyviai gali publikuoti 
žinutes viena kalba, o atsakymai gali būti kita). 

Tikslai Štai citata, puikiai iliustruojanti, ko mes siekiame savo mokytojų kam-
baryje: „Daugiakalbė Europa nebus žemynas, kuriame asmenys lais-
vai kalba visomis kalbomis. Geriausiu atveju tai galėtų būti žemynas, 
kuriame kalbų skirtumai jau nebėra kliūtis bendravimui: žmonės susi-
tinka vieni kitus ir kalbasi kiekvienas savo gimtąja kalba, kuo geriau 
suprasdami kitų kalbą. Taip netgi tie, kurie niekada nesimokė rišliai 
kalbėti kita kalba, gali dalyvauti pokalbyje pagal savo gebėjimus, su-
vokdami bent dalelę tam tikros kultūrinės visumos, kurią atspindi kie-
kvienas individas kaskart kalbėdamas savo ar protėvių kalba ir savo 
tradicijomis.” 

Umberto Eco, „Tobulos kalbos paieška“.1 

1 “Une Europe de polyglottes n’est pas une Europe de personnes qui parlent couramment beaucoup 
de langues, mais, dans la meilleure des hypothèses, de personnes qui peuvent se rencontrer en parlant 
chacune sa propre langue et en comprenant celle de l’autre, mais qui, ne sachant pourtant pas parler 
celle-ci de façon courante, en la comprenant, même péniblement, comprendraient le « génie », l’univers 
culturel que chacun exprime en parlant la langue de ses ancêtres et de sa tradition.” 
La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne
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Narių įtrauki-
mas

Manau, juos sudomino šis neįprastas bendravimo būdas, t.y., kai 
vartojome ne vieną kalbą, bet galėjome suprasti ir atsakyti kitomis 
kalbomis: savo gimtosiomis ar užsienio. Kadangi Europos švietimo 
sistemose toks būdas nėra labai paplitęs, esu įsitikinusi, kad kai ku-
riems dalyviams tai buvo naujovė. Kita vertus, keletas jų žinojo apie 
tokį bendravimo keliomis kalbomis būdą ir netgi buvo išbandę jį savo 
„eTwinning“ projektuose. Taigi jie skatino taikyti jį mūsų mokytojų kam-
baryje ir padėjo man įtraukti į veiklą narius.

Patarimai Leiskite dalyviams patiems pradėti naujas potemių gijas, būti vado-
vais ir siūlyti naujas idėjas mokytojų kambariui. Stenkitės palaikyti jį 
„gyvą“ reguliariai užduodami klausimus. Jei kai kurie dalyviai per tam 
tikrą laiką neatsako, nusiųskite jiems mandagų laišką į darbastalio 
el. pašto dėžutę, primindami, kad jų laukia keletas klausimų. Duokite 
jiems šiek tiek laiko pagalvoti, paskaityti, išbandyti praktikoje ir pan. 
Būkite pragmatiškas, kad tai paskatintų pedagoginę veiklą ir „eTwin-
ning“ projektus, bet jokiu būdu neleiskite mokytojų kambariui tapti par-
tnerių paieškos forumu. Prižiūrėkite tvarką jame. 

Štai mano trumpos auksinės taisyklės: 

1.  Kuo paprasčiau pristatykite nariams kai kurias tinklo etiketo taisy-
kles. 

2. Duokite jiems laisvę imtis iniciatyvos mokytojų kambaryje. 

3.  Pokalbį organizuokite kaip Sokratas: įvaldykite klausimų pateikimo 
meną.
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Valentina Garoia, 
„eTwinning“ Centrinė paramos tarnyba

pasistiprinti

„eTwinning“ grupės
Dalinkitės gerą ja patirtimi, 

bendraukite ir bendradarbiaukite
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„eTwinning“ grupės 

„eTwinning“ grupės buvo pristatytos 2009 metais, siekiant pasiūlyti 
mokytojams ilgalaikiškesnę galimybę keistis idėjomis bei gerą ja 
patirtimi. Grupės buvo sukurtos tenkinant poreikį turėti privačias 
platformas, kuriose „eTwinning“ dalyviai galėtų diskutuoti ir kartu 
nagrinėti tam tikrą temą. „Mokytojai jaučiasi daug geriau, kai jie 
dalyvauja diskusijose, siunčia savo darbus ir užduoda klausimus 
žinodami, kad tik grupės nariai gali visa tai matyti.“ (Irene Pateraki, 
Graikija)

Nuo tada daug „eTwinning“ dalyvių prisijungė prie vienos ar daugiau grupių, bendradar-
biavo su kolegomis ir kartu kūrė bei įkvėpė Europos mokytojų komandas. Šiuo metu yra 
septyniolika „eTwinning“ grupių su 2670 narių (2011 liepos mėnesio duomenimis). Tačiau 
skaičiai nuolat auga, nes taip pat auga ir plečiasi nagrinėjamų temų įvairovė, pavyzdžiui: 
kaip skatinti „eTwinning“ mokyklose, remti ir raginti kitus kolegas vykdyti projektus, sė-
kmingai integruoti „eTwinning“ į ugdymo planą, dirbti kartu ir bendradarbiauti kuriant naują 
mokomąją medžiagą įvairioms temoms.

Kaip veikia „eTwinning“ grupės?
Kiekvieną grupę prižiūri patyręs „eTwinning“ dalyvis ir skiria mokytojams veiklą bei užduo-
tis, kurias jie turi atlikti ar aptarti. Grupė dažniausiai lieka atvira ilgalaikėms diskusijoms, o 
„eTwinning“ dalyviai gali prisijungti prie daugiau nei vienos grupės. Grupės – tai privačios 
platformos, bet tapti nariu visiškai paprasta! Mokytojui reikia tik prisijungti prie savo „eTwin-
ning“ darbastalio, skyrelyje „Grupės“ spustelėti pasirinktos grupės pavadinimą ir užpildyti 
registracijos formą paaiškinant savo motyvaciją ir susidomėjimą grupe.

„eTwinning“ grupės yra labiau struktūrizuotos nei mokytojų kambariai ir turi daugiau įvairių 
įrankių mainams bei skyrelių ilgalaikio bendradarbiavimo veiklai. Iš tiesų keletas sėkmingų 
trumpalaikių mokytojų kambarių taip išaugo ir išsiplėtojo, kad tapo ilgalaikėmis grupėmis 
(skyrelyje „Aperityvui“ rasite daugiau informacijos apie mokytojų kambarius).

Valentina Garoia
„eTwinning“ Centrinė paramos tarnyba
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Ką iš tiesų veikia grupių nariai?
Nariai raginami dalintis gerąja patirtimi, aptarti mokymo bei mokymosi metodikas ir ieškoti 
paramos savo tolesniam asmeniniam bei profesiniam tobulinimuisi. Interaktyvumas ir mai-
nai tarp bendruomenės narių – tai svarbiausi elementai sėkmingam bendradarbiavimui ir 
geriems rezultatams. Labai svarbu, kad administratoriai padeda, skatina ir ragina narius 
aktyviai dalyvauti. Tai nėra lengva, bet visi administratoriai yra entuziastingi ir pasiruošę 
pasidalinti savo aistra bei kūrybingumu su kitais. „Mokymasis bendruomenėje grindžiamas 
jos narių interaktyvumu bei mainais!” (Irene, Graikija)

Keturios administratorės – Irene iš Graikijos, Elisabete iš Portugalijos ir Italia bei Elena iš 
Italijos  – dalinasi savo grupės koordinavimo patirtimi ir pasakoja apie didžiausią naudą 
bei iššūkius nariams. Jos taip pat aiškina, kas sieja grupes su mokymosi kursais (skyrelyje 
„Desertas“ sužinosite daugiau apie mokymosi kursus) bei kitomis įkvepiančiomis iniciaty-
vomis ir kaip konkrečiai vyksta bendradarbiavimas bei mainai tarp mokytojų.
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Kūrybiška klasė
„Protingi mąsto panašiai, kūrybingi mąsto kartu.”

Grupė „Kūrybiška klasė“ skatina mokytojus efektyviai ir profesionaliai siekti kūrybiškumo 
kasdieninėje mokymo veikloje ir „eTwinning“ projektuose. Mokytojai šioje grupėje susipa-
žįsta su kūrybišku mąstymu, metodika, veikla, žaidimais ir pan. Dalyviai ne tik gali naudo-
tis nuolat atnaujinama pedagogine medžiaga, bet ir keistis savo projektinėje veikloje jau 
išbandyta ir pritaikyta medžiaga bei gerąja patirtimi.

Irene Pateraki pasakoja apie grupę „Kūrybiška klasė“ 

Tikslas
Aš užsiregistravau „eTwinning“ programoje 2007 metais ir esu įgyvendinusi keletą projektų 
su savo darželio auklėtiniais. Visada ieškau būdų, kaip sužadinti vaikų kūrybiškumą bei 
vaizduotę, tačiau matau, kad mokytojams kartais būna sunku rasti naujų idėjų. Jie kartoja 
tą pačią veiklą ir jiems sunku atskleisti mokinių kūrybines galias. Kai aš prisiėmiau atsako-
mybę administruoti grupę „Kūrybiška klasė“, siekiau sukurti virtualią bendruomenę, kurioje 
mokytojai dalintųsi savo gerąja patirtimi, kūrybiškomis idėjomis ir padėtų vieni kitiems kurti 
įkvepiančią aplinką savo klasėse. Aš įsivaizdavau veikiančią internetinę platformą, kurioje 
būtų sukaupti ištekliai, veikla ir idėjos iš kasdieninės mokytojų, dirbančių Europos moky-
klose, veiklos.

Stipriosios grupės pusės
Didžioji šios grupės stiprybė yra jos nesudėtinga struktūra, padedanti nariams rezultaty-
viai dirbti. Viskas vyksta pagal darbotvarkę, ir mokytojams visiškai aišku, ką jie turi daryti. 
Nors pačioje pradžioje idėjas ir veiklą siūliau aš, kaip administratorė, dabar visi nariai gali 
tai daryti ir visus sprendimus priimame kartu. Visada stengiuosi būti grupėje. Jei grupės 
nariai nėra nuolat skatinami ir motyvuojami, jie gali lengvai prarasti susidomėjimą. Taigi 
kita grupės stiprybė yra jos administratorius, kuris visada siūlo idėjas, kviečia bendradar-
biauti ir pradeda naujas diskusijas. Sėkminga bendruomenė - tai aktyvi bendruomenė! 
Šioje grupėje susibūrė atsidavusių mokytojų komanda, kuri yra pasiruošusi kartu kurti 
labai malonią ir draugišką aplinką. Kūrybiškumas – tai neišsenkanti tema, kuri skatins 
veiklą bei diskusijas tol, kol mokytojai rodys susidomėjimą ir norą prisidėti prie temos 
nagrinėjimo.

Irene dirba antrame Filothei darželyje, Atėnuose, Graikijoje. Ji dalyvauja „eTwin-
ning“ veikloje nuo 2007 metų. 2010 m. Irene prisijungė prie komandos, dirbančios 
Švietimo skaitmeninių platformų biure Švietimo ministerijoje Mokymosi visą gyve-
nimą bei religinių reikalų srityse, ir yra Graikijos NPT narė, atsakinga už pedago-
ginius ryšius. 
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Iššūkis
Didžiausias iššūkis man, kaip administratorei, yra raginti narius aktyviai dalyvauti grupės 
veikloje. Žmonės nemoka dalintis savo darbais su kitais, nes jie nepakankamai vertina 
savo veiklą arba nenori dalintis savo geromis idėjomis. Man sunku įtikinti juos, kad grupė 
– tai vieta, kurioje ne tik galima rasti medžiagos, bet ir siūlyti savo medžiagą. Grupė gali 
padėti jums susirasti kolegos idėją, ja pasinaudoti, išplėsti ar prisitaikyti savo mokinių po-
reikiams ir vėl pasidalinti šia nauja veikla su kitais.

Papildoma nauda profesiniam tobulinimuisi
Mokytojai sužinojo, kaip gali vykdyti kūrybišką veiklą su savo mokiniais, kad jų pamokos 
taptų įdomesnės ir smagesnės. Svarbiausia, kad kai kurie jų išmoko bendrauti, bendradar-
biauti, dalintis savo ir pasinaudoti kitų darbais. Ši grupė padalinta į keturias mažesnes gru-
peles: tris pagal mokinių amžių, o ketvirta skirta specialių poreikių vaikams. Bendraudami 
grupelėse mokytojai naudojasi vikiais ir forumais. Aktyviausios vietos – tai tinklaraštis pra-
džios tinklalapyje ir forumas narių kampelyje. Be to, bendradarbiaudami mes naudojamės 
ir kitais įrankiais, pavyzdžiui, „Google“ dokumentais bei trumpomis apklausomis.

Aš tvirtai tikiu, kad „eTwinning“ grupės gali prisidėti prie profesinio tobulinimosi – ypač 
tokia grupė kaip „Kūrybiška klasė“. Grupė gali būti susieta su Mokymosi kursu, kad galima 
būtų įtraukti į veiklą kuo daugiau mokytojų (skaitykite skyrių „Desertas: Mokymosi kursai“). 
Dalyvaudami mokymosi kurse, sukurtame pagal grupės poreikius, nariai turės galimybę 
mokytis ir labiau prisidėti prie grupės veiklos. Be to, mokytojai dalyvaudami mokymosi kur-
suose gali praktiškai pritaikyti žinias, įgytas dalyvaujant grupės veikloje. Ioanna Komninou, 
Centrinės paramos tarnybos „Mokytojų komandos“ narė, vedė mokymosi kursą „Outside 
the box“, kuriame dalyvavo grupės „Kūrybiška klasė“ nariai. Po šio mokymosi kurso grupės 
nariams Ioanna sukūrė to paties pavadinimo pogrupį.

Kitas žingsnis
Grupė „Kūrybiška klasė“ turi daugiau nei 500 narių (2011 metų liepos duomenimis). Atei-
tyje grupei augant, norėčiau daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui mažesniame po-
grupyje, kad jo nariai galėtų kurti savo medžiagą. Internetiniai konkursai visą procesą pa-
darytų įdomesnį ir patrauklesnį. Mano pagrindinis tikslas yra sukurti internetinę kūrybinės 
veiklos pavyzdžių saugyklą, kuria galėtų naudotis visi mokytojai, ir vietą, kurioje mokytojai 
galėtų diskutuoti bei mokytis vieni iš kitų. Pagal mokytojų pasiūlytas idėjas planuojame 
naujas veiklas: skaitmeninių komiksų, Edward De Bono teorijų, vaidmenų bei kitų žaidimų, 
3D pasaulių ir pan. Be to, planuoju pasikviesti daugiau ekspertų sudalyvauti „Elluminate“ 
susitikimuose, įkvėpti daugiau grupės narių ir pasiūlyti jiems šviežių idėjų.
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Mokyklų bibliotekininkai
Ši grupė skirta visiems mokyklų bibliotekininkams, kurie padeda savo kolegoms vykdyti 
europinius projektus. Grupės tikslas yra sutelkti mokyklų bibliotekininkų žinias bei išteklius 
ir sustiprinti mokykloms teikiamas paslaugas.

Italia Castiglione ir Elisabete Fiel pasakoja apie grupę 
„Mokyklų bibliotekininkai“

Tikslas
Mūsų grupė „Mokyklų bibliotekininkai“ prasidėjo nuo poreikio sukurti mokytojų-biblioteki-
ninkų tinklą, o jai išaugti padėjo trijų mokytojų-bibliotekininkių: Elisabete Fiel (Portugalija), 
Patricia Sambou (Prancūzija) ir Italia Castiglione (Italija), entuziazmas bei atsidavimas. 
Grupė diskutuoja apie tai, kaip skatinti jaunus žmones skaityti ir ugdyti jų raštingumą bei 
kultūrą.

„eTwinning“ portale yra net keletas projektų apie gerosios patirties bei veiklos, skatinant 
jaunus europiečius skaityti, mainus. Todėl norėjome sukurti bendrą erdvę mokytojams, kur 
jie galėtų virtualiai susitikti ir aptarti bei pasidalinti metodais, kaip skatinti skaitymą ir ugdyti 
raštingumą bei kultūrą. Be to, ši erdvė tenkina mokytojų taip dažnai išreiškiamą poreikį 
profesionaliai tobulėti ir prisideda prie „eTwinning“ vystymosi proceso, kuomet ši programa 
ne tik padeda Europos mokytojams rasti partnerius ir pradėti elektroninį bendradarbiavi-
mą, bet ir suburia bei puoselėja tam tikros srities specialistų profesines bendruomenes. 
Ši erdvė atvira mokytojams, kurie nori aktyviai bendradarbiauti, keistis informacija ar šiaip 
pasižvalgyti.

Stipriosios pusės ir iššūkiai
Kai tik sukūrėme grupę, iš karto supratome, kad jos sėkmės elementas bus kartu ir jos 
didžiausias sunkumas – t. y. faktas, kad daug mokytojų nori tapti grupės nariais dėl skir-
tingų priežasčių. Vieni yra mokytojai-bibliotekininkai, norintys aktyviai bendradarbiauti, kiti 
– nebūtinai bibliotekininkai, o tik norintys paieškoti grupės puslapyje įdomios informacijos. 

Italia moko anglų kalbos „Sebastiano Mottura“ vidurinėje mokykloje, Caltanissetta 
mieste, Italijoje. Kaip „eTwinning“ konsultantė Sicilijos regione, ji prisideda prie ge-
rosios patirties sklaidos ir mokytojų mokymų regioninių seminarų metu. Nuo 2005 
metų jai teko dalyvauti keliuose „eTwinning“ projektuose ir keturiems iš jų buvo su-
teikti kokybės ženkleliai.

Elisabete yra mokytoja-bibliotekininkė Agrupamento de Campo Maio mokykloje, 
Portugalijoje. Elisabete yra Alentejo regiono „eTwinning“ konsultantė ir bendradar-
biauja tiek su „eTwinning“ CPT, tiek su NPT teikdama pedagoginę paramą ir medžia-
gą, susijusią su „eTwinning“. Nuo 2005  ji dirba su Portugalijos Rede de Bibliotecas 
Escolares, o „eTwinning“ programoje dalyvauja nuo 2009 metų.
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Manau, didžiausia problema yra ta, kad ne visi supranta, jog grupė – tai bendruomenė, 
kurioje kiekvienas gali prisidėti prie veiklos, dalintis ir teikti savo pasiūlymus. Todėl tai buvo 
mokymosi patirtis mums, administratoriams, siekiant pakviesti kuo daugiau narių aktyviai 
dalyvauti. Didžiausia mūsų sėkmė – tai patirties mainai tarp bibliotekininkų, rašytojų ir 
kultūrų. Didžiausias sunkumas – siekis išlaikyti grupės vientisumą. Šia prasme didžiausias 
iššūkis – pradėti ir palaikyti diskusijas tarp dalyvių, publikuojant įdomią medžiagą ir prakti-
nius patarimus, surinktus iš mokytojų-bibliotekininkų, dirbančių įvairiose šalyse.

Kaip nugalėjome iššūkius?
Vadovaujant grupei svarbu sukurti tinkamą tinklalapio struktūrą, kad ji būtų patraukli ir su 
aiškiais grupės tikslais. Todėl mes daug dirbome per vasaros atostogas, teikėme siūlymus 
ir tarėmės dėl puslapių skaičiaus, temų, tikslų, rezultatų ir pan., kad tinklalapis tiktų įvairių 
tautybių mokytojams iš skirtingos kultūrinės aplinkos, su skirtinga motyvacija bei siekiais.

Jau pačioje pradžioje iš diskusijų ir publikacijų apie veiklą su mokiniais mes daug sužino-
jome apie tai, ką reiškia būti mokytoju-bibliotekininku Europoje. Nepaisant skirtumų, jie visi 
turi vieną bendrą dalyką – pomėgį skaityti ir teigiamą požiūrį į knygas. Be to, grupės nariai 
sužinojo, kaip Europos mokyklos skatina jaunus žmones skaityti ir kokia veikla vykdoma 
mokyklose.

Kitas žingsnis – tai žingsnis pirmyn
Mes norėtume pakviesti dar daugiau mokytojų-bibliotekininkų, kurie nori pasidalinti pa-
tirtimi, ir patobulinti savo veiklos metodus, kad rastume daugiau būdų įtraukti į bendrą 
veiklą senus ir naujus narius, kurie ne tik skaitytų, kas vyksta grupėje, bet ir patys kurtų bei 
dalintųsi su kitais. Mokytojai, kurie dėl įvairių priežasčių domisi mokyklų bibliotekomis, gali 
rasti informacijos, veiklos, tinklaraščių, mokytojų-bibliotekininkų veiklos pavyzdžių, nacio-
nalinių ir tarptautinių renginių, knygų sąrašų, komentarų apie knygas, perkamiausių knygų 
paaugliams sąrašų, mokyklų bibliotekų tinklaraščių ir pan. Tokia grupė gali prisidėti ir prie 
profesinio tobulinimosi, nes poveikis darbui yra visokeriopas: mainai ir tinklo už mokyklos 
bei už šalies ribų kūrimas suteikia mums galimybę mąstyti ir dirbti kitaip. Be to, jeigu na-
rystė tokioje grupėje paskatins aktyvų dalyvavimą , kaip mes tikimės, tuomet mūsų tikslas 
sukurti profesinę bendruomenę bus įgyvendintas.
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Kalbų mokytojai
Grupė „Kalbų mokytojai“ siekia suburti bet kurios užsienio, bet ne gimtosios kalbos 
mokytojus. Pagrindinis grupės tikslas – geriausios užsienio kalbos mokymo patirties 
paieška per narių sėkmingos patirties mainus. Grupė taip pat padeda nariams tobulinti 
savo profesinę kvalifi kaciją ir lavinti profesinius įgūdžius. Yra sukurtos mažesnės grupės 
prancūzų, ispanų bei vokiečių kalboms ir du teminiai pogrupiai apie IKT ir kalbų mokymą 
bei kalbų mokymo ir mokymosi metodiką.

Apie grupę „Kalbų mokytojai“ kalbamės su Elena Pezzi 

Kodėl grupė?
„eTwinning“ grupės – tai puikus būdas dalintis idėjomis ir bendrauti su daugybe kolegų. 
Jos turi vieną didelį privalumą palyginus su kitomis profesinėmis grupėmis, su kuriomis 
susiduriame savo profesinėje veikloje, – tiktai labai motyvuoti mokytojai dalyvauja šiose 
„eTwinning“ grupėse. Jie dažnai jau turi patirties bendradarbiavimo bei planavimo veikloje, 
ir tai yra nuostabi galimybė tobulinti profesinę kvalifi kaciją.

Be to, „Kalbų mokytojų“ grupė suteikia papildomą galimybę mokytis savo nariams, užsie-
nio kalbos mokytojams. Kadangi „eTwinning“ – didžiulė bendruomenė, kurioje mokytojai 
dalinasi informacija apie visus mokomuosius dalykus, labai naudinga turėti papildomą ma-
žesnę bendruomenę (didelėje bendruomenėje), kur užsienio kalbos mokytojai gali dalintis 
savo profesine sėkme bei iššūkiais.

Tikslas
Grupė pirmiausia buvo sukurta siekiant įsigilinti į temas, susijusias su užsienio kalbos me-
todika ir ypatumais. Žinome, kad „eTwinning“ projektų neįmanoma vykdyti be tikro bendra-
vimo viena ar keliomis užsienio kalbomis, bet taip pat žinome, kad norint sukurti sėkmingą 
projektą labai svarbu numatyti mokymosi bei mokymo metodiką. Užsienio kalbos mokyto-
jui kalba būtina ne tik kaip bendravimo priemonė, bet ir kaip priemonė refl eksijai bei tyri-
mui. Dalijimasis idėjomis su kolegomis iš kitų šalių, dirbančiais skirtinguose kontekstuose 
ir skirtingose švietimo sistemose, sukuria puikią galimybę dalyvauti „gyvuose“ mokymuose 
apie Europos švietimo sistemas.

Elena dirba ispanų kalbos mokytoja Laura Bassi vidurinėje mokykloje, Bolonės 
mieste, Italijoje. Elena anksčiau buvo „eTwinning“ konsultantė, o dabar – patarėja 
pedagoginiais klausimais Emilia Romana regione. Be to, ji moko mokytojus ir ak-
tyviai skatina kolegas bei kitus mokytojus dalyvauti „eTwinning“, organizuodama 
mokymus savo ir kitos šalyse. Ji dalyvauja „eTwinning“ nuo 2008 metų.
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Vertinimas
426 ofi cialūs nariai (2011 metų liepos mėnesio duomenimis), be abejonės, sudaro labai 
svarbią „Kalbų mokytojų“ grupės bendruomenės dalį. Be to, nariai priklauso skirtingoms 
švietimo pakopoms: nuo ikimokyklinės iki aukštesnio vidurinio ugdymo pakopos, ir jie ben-
drauja įvairiomis kalbomis. Visa tai – tobulos sėkmingo ir efektyvaus bendradarbiavimo 
sudėtinės dalys. Iki šiol esame aptarę keletą temų. Pradėję nuo tam tikrų pogrupių temų, 
skirtų kiekvienai užsienio kalbai, vėliau ėmėme nagrinėti tarpdalykines temas mažesnėse 
grupėse ir įvairiomis kalbomis, pavyzdžiui, integruoto dalyko ir kalbos mokymo (CLIL), 
naudojant tinklaraštį ir antrosios kartos saityno technologijomis mokant užsienio kalbų ir 
pan. Nebuvo ekspertų ar mokytojų – mokėsi vieni iš kitų.

Pridėtinė šios grupės ir galbūt kitų „eTwinning“ grupių vertė yra galimybė dalintis idėjomis 
bei nuomonėmis su kolegomis mokytojais, turinčiais bendrų bruožų: ir jie, ir mes esame 
patyrę, mąstantys ir geri planuotojai. Mes visi žinome, kad ne visada lengva rasti šiuos 
bendrus bruožus tarp savo kolegų, su kuriais dalinamės kasdienine mokymo veikla. Tačiau 
lengva juos rasti šioje bendruomenėje, kurioje dalyviai nori bendradarbiauti bei dalintis tar-
pusavyje ir yra pasiruošę mokytis, tobulėti ir gilinti savo žinias bei nuolat siekti pažangos. 
Be to, ši bendruomenė nuolat keičiasi!

Svarbiausia „Kalbų mokytojų“ grupės veikla iki pat šiol yra supažindinimas su metodika ir 
praktika, taikant efektyvų praktinio mokymosi metodą. Grupė remia mokytojus kasdieni-
nėje jų veikloje patardama, padrąsindama ir suteikdama reikiamą pagalbą savo nariams 
(manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių el. mokymosi bruožų).

O kas toliau?
Kur ši grupė gali eiti toliau? Bet kur ir visur! Svarbiausias dalykas dabar yra atgaivinti ją, 
pritraukti daugiau žmonių, kurie prisiimtų atsakomybę ją administruoti, ir sustiprinti dalyvių 
tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Keletas patarimų būsimiems „eTwinning“ grupės dalyviams:

1. Įsitraukite į veiklą ir įtraukite savo kolegas (reklamuokite grupę!).

2. Aktyviai dalyvaukite.

3. Keiskitės idėjomis.

4. Mąstykite plačiai ir plėskite savo akiratį.

5. Pritaikykite naujas kolegų strategijas savo kasdieninėje veikloje.

Kartu mes galime lengvai ir daug nuveikti!



Apibendrinimas

„eTwinning“ grupių temos labai skirtingos. Jos gali būti susijusios su 
mokomaisiais dalykais, pavyzdžiui, matematika ar gamtos mokslais, 
humanitariniais mokslais ar kalbomis. Temos gali būti tarpdalykinės, 
pavyzdžiui, internetinis saugumas ir socialinė įtrauktis, arba susijusios 
su pareigomis, pavyzdžiui, skirtos bibliotekininkams arba mokyklų 
vadovams. Tačiau visos grupės turi bendrų bruožų: jos visos reikalauja 
bendradarbiavimo su kolegomis ir yra skirtos „eTwinning“ dalyviams 
dalintis atsiliepimais, kaupti idėjas, kartu gilinti žinias, mokytis vieniems 
iš kitų, keistis idėjomis apie savo požiūrį į pedagogiką kasdieninėje 
veikloje ir dalintis patarimais ar gerosios patirties pavyzdžiais.
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Christina Crawley ir Claire Morvan, , 
„eTwinning“ Centrinė paramos tarnyba

„eTwinning“ projektai
Jie suteikia mokykloms, mokytojams 

ir mokiniams galimybę mokytis 
kartu.

pagrindinės 
vaišės 
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„eTwinning“ projektai 

„eTwinning“ projektai yra „eTwinning“ pagrindas. Bendros projektinės 
veiklos metu mokiniai susipažįsta su jaunais žmonėms iš kitos 
Europos šalies, kartu mokosi ir džiaugiasi atrastais panašumais bei 
skirtumais. „eTwinning“ projektai – tai teigiama ir naudinga patirtis 
visiems: nuo galimybės patirti nuotykį ieškant partnerio (ar net kelių) 
„eTwinning“ darbastalyje iki darbo kartu su bendraamžiais naudojantis 
„TwinSpace“. Mokiniams projektai gali padėti mokytis kalbos, 
mokytojams – profesionaliai tobulėti, o mokyklų vadovams – suteikti 
tarptautinės dimensijos mokyklai.

Projektai yra esminė „eTwinning“ veikla, nes įtraukia į veiklą mokinius, būtent todėl jie 
teikia tarptautiniam bendradarbiavimui tiek džiaugsmo. Mokytojai mokosi vieni iš kitų dirbti 
taikant naujoviškus ir kitokius metodus, o mokiniai jau nuo ketverių metų amžiaus gali ben-
drauti su bendraamžiais. Projektinę veiklą siūlo patys projekto dalyviai, o tai reiškia, kad 
visos veiklos trukmė ir paprastumas (ar sudėtingumas!) priklauso tik nuo pačių dalyvių.

Kaip tai veikia?
Kad mokytojai ir mokiniai visą savo kūrybinę energiją galėtų skirti pačiai projektinei veiklai, 
projekto kūrimo procesas yra labai paprastas ir vyksta „eTwinning“ darbastalyje:

1.  Semkitės įkvėpimo iš pristatomų projektų, rinkinių, modulių ar projektų žemėlapyje.

2. Ieškokite partnerių darbastalio skyrelyje „Partnerių paieška“.

3. Užregistruokite projektą darbastalio skyrelyje „Projektai“.

4. Susitvarkykite savo projektinei veiklai skirtą internetinę erdvę „TwinSpace“.

5.  Dirbkite kartu su savo mokiniais ir partneriais, fi ksuodami savo pažangą projekto die-
noraštyje ir „TwinSpace“.

6. Bendraukite su savo Nacionaline paramos tarnyba naudodamiesi „Projekto kortele“.

Christina Crawley ir Claire Morvan
„eTwinning“ Centrinė paramos tarnyba
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Ieškokite idėjų, semkitės įkvėpimo
Kadangi tūkstančių „eTwinning“ projektų sėkmė 
ir kokybė bėgant metams vis auga, „eTwinning“ 
portale siūloma daug projektų modulių (trumpos 
veiklos, kurią galima įtraukti į projekto planą) ir rin-
kinių (pilnų projektų planų arba „receptų“, kuriais 
galima vadovautis), kad „eTwinning“ dalyviams 
būtų lengviau pradėti veiklą. Ar ieškotų idėjų vei-
klai, susijusiai su tam tikru mokomuoju dalyku, 
projekto įgyvendinimu ar antrosios kartos saityno 
technologijų taikymu mokyklose, mokytojai ir mo-
kiniai gali sužadinti savo kūrybiškas mintis, skaity-
dami šiuos projektinės veiklos receptus.

Nors kūryba ir planavimas visad liks mokytojų ir mokinių rankose, projektų rinkiniuose ir 
moduliuose rasite veiklos, kuri padės rasti pusiausvyrą tarp projektinės veiklos techninės, 
bendradarbiavimo ir pedagoginės naudos. Pasak Laurence Altibelli, mokytojos iš Prancū-
zijos, „Pridėtinė“ jų vertė yra ta, kad leidžia mokytojams sutaupyti laiką planuojant pedago-
ginę projekto veiklą tiek pradedantiesiems, tiek jau pažengusiems „eTwinning“ dalyviams, 
nes procesas yra aiškiai išdėstytas. Kita vertus, jie padeda naujiems „eTwinning“ daly-
viams lengvai pradėti veiklą. Dar vienas teigiamas aspektas yra tas, kad galima kartoti tiek 
rinkinio, tiek modulio pritaikymą. Tokiu būdu jūs tobulinate savo „eTwinning“ gebėjimus. 
Be to, aš norėčiau peržvelgti rinkinius, kad rasčiau patarimų ar pasisemčiau įkvėpimo.”

Projekto rinkiniais bei moduliais galima pasinaudoti ne tik planuojant projekto struktūrą 
–juos galima pristatyti ir mokiniams, siekiant suteikti jiems idėjų ir sužadinti jų motyvaciją 
bei norą dirbti su partneriais. Tokiu būdu iš anksto suplanuota veikla padeda padrąsinti 
mokinius ir mokytojus tikėti savo idėjomis ir jas puoselėti. Kaip pastebi Ioanna Komninou iš 
Graikijos Nacionalinės paramos tarnybos, rinkiniai ir moduliai – tai išradingumo ir kūrybos 
pradžia: „Pastebėjome, kad gana daug mokytojų nežino, kokia tema galėtų sudominti jų 
partnerius iš kitos šalies. Nėra lengva surasti temą, kuri sudomintų ir mokinius, ir mokyto-
jus. Rinkiniai padeda tai padaryti.“

Šioje knygoje pristatomi keturi moduliai ir dešimt rinkinių – tai tik pavyzdys to, ką galima 
rasti „eTwinning“ portale. Peržvelkite juos, o po to portale ieškokite išsamesnės informa-
cijos:

Rinkiniai: www.etwinning.net/kits
Moduliai: www.etwinning.net/modules
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Bendras koncertas 
„Muzika – tai moralinė teisė. Ji išlaisvina sie-
lą, suteikia protui sparnus, skrydį vaizduotei ir 
žavesio bei linksmumo gyvenimui ir viskam.“ 
– Plato

Mokyklos partnerės kuria minčių žemėlapius bendram 
koncertui. Mokiniai dalinasi savo mėgstamų dainų 
vaizdo ir/arba garso nuorodomis. Sudaromas galutinis 
dainų grojaraštis, o mokiniai klausosi ir džiaugiasi galu-
tiniais rezultatais.

Numatomi rezultatai
• Mokiniai lavina ir tobulina savo IKT gebėjimus.

• Mokyklos susipažįsta su skirtinga įvairių šalių muzika.

• Mokiniai mokosi dirbti daugiakultūrėje komandoje.

• Partneriai dirba interaktyviu būdu ir mokosi žymėtis pastabas naudodamiesi reikšminiais 
žodžiais.

Nurodymai
• Kiekvienas mokinys (ar mokinių grupė) pasirenka mėgstamą dainą, kurią norėtų įtraukti 

į koncerto programą.

• Mokytojai iš mokyklų partnerių internetinio pokalbio metu išrenka 20–30 dainų, o vėliau 
naudojantis balsavimo sistema išrenkama 10 geriausių.

• Mokiniai ieško tų dainų garso ar vaizdo nuorodų „YouTube“ svetainėje (www.youtube.
com).

• „Mindomo“ svetainėje mokiniai kartu kuria bendrą minčių žemėlapį (www.mindomo.com).

• Koncertas – galutinis mokinių bendradarbiavimo veiklos produktas. Po to mokiniai dali-
nasi savo atsiliepimais, mintimis, jausmais ir pasiūlymais „TwinSpace“ tinklaraštyje.

Patarimas

• Mokyklos gali pasinaudoti šia veikla kaip trumpa pertrauka ilgesnio projekto metu.

• Projektų apie kultūrą metu partneriai gali organizuoti koncertą, kuriame skambėtų 
tradicinės dainos, šventinė muzika ir pan.

   Pilną modulio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/modules/a_
common_concert 

Tema: kūrybiškumas

Amžiaus grupė: 5–12

Trukmė: 1–3 dienos

Lygis: lengvas

Sudėtinės IKT dalys: 

„TwinSpace“, „Mindomo“, 

„YouTube“

modulis
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Surask paminklus 
„Mano pastatai bus mano palikimas... jie kalbės už mane dar ilgai po mano mir-
ties.“ – Julia Morgan, architektė

Mokyklos siunčia savo miestų svarbiausių paminklų aprašymus į „TwinSpace“. Tuomet 
partneriai turi sužinoti tikslius paminklų pavadinimus ir rasti jų stovėjimo vietą, naudoda-
miesi „Google žemė“.

Numatomi rezultatai
• Mokiniai susipažįsta su projekto partneriais.

• Mokyklos geriau susipažįsta su vienos kitų kultūrinėmis tradicijomis.

• Mokiniai tobulina savo tiriamuosius ir IKT gebėjimus.

Nurodymai
• Mokiniai fotografuoja svarbiausius paminklus savo rajone. Jie taip pat gali ieškoti pa-

minklų nuotraukų internete, kartu susipažindami su nuotraukai taikomomis autorių teisių 
sąlygomis ir į jas atsižvelgdami.

• Surinkę visas nuotraukas, jie siunčia jas į „TwinSpace“ nuotraukų galeriją ar kitur. Jų 
partneriai tuomet turi surasti paminklus ir pažymėti jų tikslią vietą žemėlapyje „Google 
žemė“.

• Mokiniai sukuria žaidimą, kuriame jie nurodo šešių svarbių savo rajono kultūros paminklų 
koordinates, o partneriai turi juos rasti.

Patarimas

Šią veiklą lengva keisti (pvz., užuot ieškoję paminklų, mokiniai gali ieškoti mokyklų ar 
gamtos išteklių) ir pritaikyti įvairių rūšių projektams su dviem ar daugiau partnerių iš 
skirtingų šalių.

  Pilną modulio aprašymą skaitykite internete:http://www.etwinning.net/modules/fi nd_
the_monuments

Temos: kultūrinis pažinimas, istorija

Amžiaus grupė: 5–18

Trukmė: 1 – 2 savaitės

Lygis: vidutinis

Sudėtinės IKT dalys: „Google žemė“, „TwinSpace“

modulis
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„MYLO“ ir „VOKI“
„Pajuskite aistrą mokymuisi. Jei tai 
padarysite, niekada nenustosite aug-
ti.“ – Anthony J. D’Angelo

„MYLO“ skirta skatinti jaunus žmones mo-
kytis kalbų. „Voki“ pristatymus kurti labai len-
gva ir jie padeda mokiniams mažiau varžytis 
kalbant užsienio kalba.

Numatomi rezultatai
• Mokiniai mokosi pagrindinių užsienio kalbos frazių ir ugdo savo pasitikėjimą vartoti jas.

• Mokiniai moko kitus savo kalbos.

Nurodymai
• Mokytojai partneriai bendradarbiaudami pasirenka kalbą, kurios mokysis su savo moki-

niais. Tai gali būti ta pati kalba abiems, arba jie gali pasirinkti mokytis vieni kitų kalbos.

• Iš pradžių mokytojai supažindina savo mokinius su „MYLO“ svetaine (www.mylo.dcsf.
gov.uk/) ir pasirinkta tema.

• Mokiniai dirbdami individualiai ar porose atlieka užduotis. Ši veikla gali tęstis keletą pa-
mokų. Kiekvienos pamokos pabaigoje, mokiniams skiriama laiko pasidalinti atsiliepimais 
tinklaraštyje ar parašyti žinutę „TwinSpace“.

• Kai tik mokiniai įgauna pasitikėjimo, jie gali kurti „Voki“ (www.voki.com) vartodami išmok-
tas frazes. Po to jie gali įterpti nuorodą į sukurtą „Voki“ pristatymą savo tinklaraštyje, o kiti 
mokiniai gali paklausyti jų „Voki“ ir atspėti, ką jis reiškia. Tai paskatins mokinius kalbėti ir 
įrašyti savo balsą.

• Mokytojai ir/arba mokiniai balsuoja už „Voki“ pristatymus, kuriuos norėtų  įterpti į „TwinS-
pace“ – vėliau mokytojas ar mokinys, kuriam suteiktos administratoriaus teisės, gali už-
baigti užduotį.

Patarimas

• Mokytojai turėtų išbandyti ir išmokti naudotis „MYLO“ prieš pradėdami veiklą.

• Reikės žinių, kaip naudotis „TwinSpace“: kaip užregistruoti mokinius „TwinSpace“ (ir 
paskirti mokinį administratoriumi, jei reikia) ir kaip įterpti „Voki“ kodą į „TwinSpace“.

• Jei naudojatės „Voki“ pirmą kartą, susikurkite mokyklos paskyrą, kad mokiniai galėtų 
išsaugoti savo „Voki“ pristatymus toje pačioje paskyroje.

  Pilną modulio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/modules/mylo_voki

Tema: daugiakalbystė

Amžiaus grupė: 13 ir daugiau metų

Trukmė: 1 mokslo metai ir ilgiau

Lygis: nuo lengvo iki skirto 

pažengusiems

Sudėtinės IKT dalys: „Mylo“, „Voki“, 

„TwinSpace“

modulis
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Kas yra kas?
„Nesek paskui mane – galbūt aš negalėsiu tavęs vesti. Neik priekyje manęs – gal-
būt aš negalėsiu sekti paskui tave. Paprasčiausiai eik šalia manęs ir būk mano 
draugas.“ – Albert Camus

Mokyklos partnerės susikuria saityne bendrą erdvę, kuri gali būti padalinti į dvi dalis: nuo-
traukų ir aprašymų. Kiekvienas mokinys atsiunčia savo nuotrauką ir trumpą aprašymą, 
kuris kuo daugiau atskleistų apie patį mokinį bei jo pomėgius. Tuomet mokiniai iš mokyklos 
partnerės kiekvienai nuotraukai parenka aprašymą.

Numatomi rezultatai
•  Mokiniai susipažįsta vieni su kitais ir moko-

si tinkamai prisistatyti.

• Mokiniai pradeda bendrauti interaktyviu ir 
žaismingu būdu.

• Mokiniai tobulina savo IKT ir užsienio kal-
bos gebėjimus.

Nurodymai
• Mokiniai susikuria trumpą aprašymą apie 

save ir nusifotografuoja su užuominomis 
apie savo asmenybę bei pomėgius;

• Tuomet nuotraukos ir aprašymai siunčiami į „TwinSpace“ arba vikį. Jūs taip pat galite 
sukurti testą, naudodamiesi „Hot Potatoes“ arba „Qedoc“ programomis, kurios šiai veiklai 
suteiks interaktyvumo.

• Mokiniai iš mokyklos partnerės stengiasi kiekvienai nuotraukai parinkti atitinkamą apra-
šymą.

• Vėliau mokiniai patikrina atsakymus ir ima diskutuoti su partneriais apie save, naudoda-
miesi tinklaraščiu arba „TwinSpace“ pokalbiais internetu.

Patarimas

• Galite suorganizuoti nedidelį konkursą tarp mokyklų, kuris paskatintų mokyklas labiau 
įsitraukti į šią veiklą.

• Veiklos pabaigoje galite suorganizuoti vaizdo konferenciją, kad mokiniai galėtų pama-
tyti savo partnerius akis į akį.

   Pilną modulio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/modules/who_
is_who

Tema: „ledlaužio“ veikla

Amžiaus grupė: 5–12

Trukmė: 3–6 valandos

Lygis: nuo lengvo iki skirto 

pažengusiems

Sudėtinės IKT dalys: „TwinSpace“, 

vikis, skaitmeninis fotoaparatas, 

skaitytuvas, „Hot Potatoes“, 

„Qedoc Quiz Maker“ (pažengusiems 

vartotojams)

modulis
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„eTwinning“ ištisus metus
„Manau, tai yra nuostabios draugystės pra-
džia...“ – „Casablanca“, fi lmas, sukurtas Michael 
Curtiz 1942 metais.

Šis rinkinys buvo sukurtas siekiant geriau pažinti  
Europą ir skatinti užsienio kalbų mokymąsi. Naudo-
jantis virtualia mokymosi aplinka, pavyzdžiui, „Mo-
odle“, projektas skatina mokinius mokytis užsienio 
kalbos(-ų), pažinti naujas kultūras ir lavinti savo IKT 
gebėjimus. Projekto metu mokinių motyvacija labai 
padidėja. Įsitikinkite patys!

Numatomi rezultatai
• Įgyti pasitikėjimo peržengti įprastas ribas

• Mokytis užsienio kalbų

• Lavinti IKT gebėjimus

• Gilinti supratimą apie Europos pilietiškumą

Nurodymai
• Naudokitės „TwinSpace“ arba „Moodle“ (www.moodle.com) kaip saugia, slaptažodžiu 

apsaugota platforma mokinių mokymuisi, mainams ir bendravimui.

• Susikurkite veiklos puslapius („TwinSpace“) ar temines erdves („Moodle“), kuriose moki-
niai kiekvieną mokslo metų ar projekto mėnesį diskutuos, ieškos informacijos ir siųs nuo-
traukas. Pavyzdžiui, jeigu sausio mėnesio tema yra „Mano mokykla“, kiekvienas mokinys 
rašo laišką, siunčia jį į forumą, fotografuoja savo mokyklos aplinką, klases ar mokytojus ir 
pan. Naudodamiesi „TwinSpace“, siunčia nuotraukas tiesiai į ją. Naudodamiesi „Moodle“, 
pirmiausia nusiunčia nuotraukas į „Flickr“ (www.fl ckr.com) arba „Picasa“ (www.picasa.
com) ir tada į „Moodle“ įkelia nuorodą į albumą.

• Mokiniai paruošia „PowerPoint“ pristatymą apie tai, ko išmoko projekto metu. Šie prista-
tymai įterpiami ar atsiunčiami į mokymosi platformą arba įklijuojama nuoroda į juos.

Patarimas

• Leiskite mokiniams patiems pasirinkti mėnesio temą.

• Projektams, kurie tęsiasi visus metus, retkarčiais suorganizuokite vaizdo konferenciją, 
kad mokiniai jaustų glaudesnį ryšį ir turėtų daugiau galimybių pažinti vieni kitus.

• Jei naudojatės „TwinSpace“, paraginkite mokinius naudotis ir mokinių kampeliu, kuria-
me jie gali virtualiai susitikti su partneriais ir neofi cialiai diskutuoti kitomis temomis, nei 
numatyta projekte.

   Pilną modulio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/etwinning_
all_year_round

Temos: užsienio kalbos, kultūrinis 

pažinimas

Amžiaus grupė: 4–20

Trukmė: 1–2 mokslo metai

Lygis: lengvas

Sudėtinės IKT dalys: „TwinSpace“, 

„Moodle“, „YouTube“, „Flickr“, 

„SlideShare“, „Picasa“, „PowerPoint“



Apie rinkinį „eTwinning“ ištisus metus”
kalbamės 

Tiina Sarisalmi dirba anglų kalbos ir IKT mokytoja Orivesi mieste, Suomijoje. Tiina yra 
„eTwinning“ konsultantė savo regione ir veda mokytojams išplėstinius mokymo kursus 
apie „eTwinning“. Ji glaudžiai bendradarbiauja su „eTwinning“ CPT ir NPT kuriant peda-
goginę „eTwinning“ medžiagą. Ji dalyvauja „eTwinning“ nuo 2005.

Jūsų nuomone, kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį 
projektą?

Didžiausias iššūkis – susirasti partnerį, mokytoją, atvirą naujoms idėjoms ir norintį skirti 
laiko projektinei veiklai visus metus. Taip pat svarbu, kad mokiniai kartą ar du per mėne-
sį turėtų galimybę naudotis kompiuteriu su interneto prieiga mokykloje ir, pageidautina, 
namie.

Ar pavyko pasiekti numatytus pedagoginius uždavinius? 
Kokie jie šiame projekte?

Pedagoginius uždavinius pavyko pasiekti geriau, nei tikėjomės. Mokinių anglų kalbos 
bendravimo ir IKT gebėjimai patobulėjo žymiai labiau nei atliekant įprastą veiklą klasė-
je, be to, labai išaugo jų motyvacija mokytis anglų kalbos ir ją vartoti.

Jei vykdėte šį projektą su mokiniais, kokie buvo jų įspūdžiai? 
Kokią naudą mokiniai patyrė?

Mokiniai susirado daug naujų draugų. Jie mokėsi pažinti kitą šalį ir jos kultūrą įkve-
piančiu ir prasmingu būdu. Jie suprato, kad nepaisant mūsų kultūrinių skirtumų, „mes 
esame labai panašūs ir yra daugiau dalykų, kurie mus vienija, nei skiria.” Manau, kad 
daugumai mokinių projektas padėjo praplėsti savo akiratį ir atvėrė naujas galimybes.

Kodėl, Jūsų nuomone, šis projekto rinkinys buvo įvertintas kaip 
sėkmingas?

„eTwinning“ ištisus metus“ – tai lankstus rinkinys, kurį galima pritaikyti skirtingiems po-
reikiams ir tikslams. Projekto partneriai gali pasirinkti iš daug skirtingų temų tas, kurios 
jiems atrodo įdomiausios. Jis tiesiogiai susijęs su anglų kalbos mokymo programa ir 
padeda sėkmingai lavinti mokinių anglų kalbos ir IKT gebėjimus. Rinkinys sukurtas 
remiantis 2006 metais nugalėtoju tapusiu projektu „Mokomės ir dalinamės“ (ang., „Le-
arning and Sharing”), o vėliau išplėtotu į dvejų metų „eTwinning“ projektą pavadinimu 
„Mokomės draugaudami“ (ang., „Learning through Friendship“). Todėl tai yra daugelio 
metų planavimo, tyrimo ir tobulinimo veiklos rezultatas.

su Tiina Sarisalmi 
(Suomija)
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„Bla… Bla… Bla…“ 
Kalbamės su savo kaimynais

„Keliauti – tai suprasti, kad visi turi susidarę klaidingą 
nuomonę apie kitą šalį.” – Aldous Huxley

Šio projekto rinkinio pagrindas – internetiniai vaizdo pokal-
biai, vartojant kaimyninės šalies kalbą(-as) ir naudojantis 
vaizdo konferencijų įrankiais, pavyzdžiui, FlashMeeting, 
siekiant padėti mokiniams lavinti kalbėjimo žodžiu gebėji-
mus, bendraujant autentiškose situacijose pagal Bendruo-
sius Europos  kalbų metmenis (CEFR).

Numatomi rezultatai
•  Mokiniai mokysis kaimyninės šalies kalbos(-ų) ir susipažins su kaimy-

ninėmis tautomis bei kultūromis.
• Pasieks bendravimo ir informacijos pateikimo žodžiu A1, A2 arba B1 lygį.2 
• Tobulins savo tarpininkavimo strategijas mokydamiesi iš bendraamžių.
• Supras tinklo etiketo taisykles3 ir pritaikys jas praktikoje.

Nurodymai
• Suplanuokite pokalbių temas visiems metams savo „TwinSpace“ mokytojų kambaryje. 
• Leiskite mokiniams kartu ruošti šias temas bei veiklą naudojantis „TwinSpace“ įrankiais, 

esančiais mokinių kampelyje ir skyrelyje „Veikla“. 
• Pasinaudokite „FlashMeeting“: užsisakykite virtualaus susitikimo laiką, kad jūsų mokiniai 

galėtų bendrauti vaizdo konferencijos metu.
• Kadangi vaizdo pokalbiai yra įrašomi ir išsaugomi, kitą projektinį užsiėmimą paskirkite 

įrašo peržiūrėjimui klasėje, kad galėtumėte išanalizuoti ir aptarti vaizdo konferencijos 
metu išsakytas mintis.

• Kartokite veiklą, jei reikia.

Patarimas

• Organizuodami pirmą sesiją su savo mokiniais, naudokitės tik vienu kompiuteriu su 
vaizdo projektoriumi bei internetine kamera klasėje ir imkitės vertėjo vaidmens, kad 
jūsų mokiniai suprastų, kaip ketinate naudotis „FlashMeeting“.

• Pasistenkite suorganizuoti pirmą sesiją iki rugsėjo 26-os dienos, kad galėtumėte kartu 
paminėti Europos kalbų dieną ir ofi cialiai pradėti savo daugiakalbį projektą.

• Jei turite Comenius asistentų, įtraukite juos į projektinę veiklą ir į „TwinSpace“.

   Pilną modulio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/speaking_with_
your_neighbour 

Dalykai: užsienio kalbos, 

socialiniai mokslai, pilietinis 

ugdymas

Amžiaus grupė: 10–18

Trukmė: 1 mokslo metai

Lygis: vidutinis

Sudėtinės IKT dalys: 

„TwinSpace“, „FlashMeeting“, 

mobilūs telefonai, balso 

įrašymas

2 http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html

3 http://www.albion.com/netiquette/book/index.html
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Apie projektą „Bla… Bla… Bla“ kalbamės 

Laurence Altibelli moko anglų kalbos Žulio Verno licėjuje, Limours mieste, Prancūzijoje. 
Laurence yra „eTwinning“ konsultantė savo regione ir glaudžiai bendradarbiauja su „eT-
winning“ CPT ir NPT kuriant pedagoginę „eTwinning“ medžiagą. Ji administruoja „eTwin-
ning“ grupę „Naudojimasis visuomenės informavimo priemonėmis. Bendruomenė, neiš-
naudojama žiniasklaidos”. Laurence dalyvauja „eTwinning“ nuo 2005.

Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
Kaip ir kiekvienas užsienio kalbos mokytojas, aš nuolat ieškau galimybių savo moki-
niams bendrauti autentiškose situacijose. Akivaizdu, kad vaizdo konferencijos – tam 
labai tinkamas internetinis įrankis.

Jūsų nuomone, kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį 
projektą?

Pirmas ir didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūriau, buvo priversti mokinius kalbėti skir-
tingomis užsienio kalbomis ir priimti tai kaip įprastą dalyką. Kadangi pagrindinis šio 
projekto tikslas – skatinti daugiakalbystę, galima kalbėti bet kuria užsienio kalba, jeigu 
tik partneriai supranta kalbą, vartojamą vertime. Kitas didelis iššūkis, su kuriuo teko 
susidurti, buvo „tarpkultūriškumas“, t.y. Europos kultūros pažinimas.

Ar pavyko pasiekti numatytus pedagoginius uždavinius? 
Kokie jie šiame projekte?

Manau, kad savo užsibrėžtus pedagoginius uždavinius pasiekiau, pirmiausia, dėka 
partnerių, kurie reguliariai dalyvavo mūsų internetinių pokalbių sesijose. Bet turiu pri-
pažinti, kad kai kurių mokinių keliamos drausmės problemos neleido man išnaudoti 
visų vaizdo konferencijų teikiamų galimybių. Aš turėjau rinktis tarp darbo kompiuteriu 
bei sesijų, ir būti griežtesnė, kad darbas būtų atliktos tinkamai.

Kokie mokinių įspūdžiai? Kokią naudą jie patyrė?
Mokiniams tai patinka. Jiems patinka matyti kitus žmones savo klasėje žvelgiant į ka-
meros rodomą vaizdą. Jie dažniausiai lygina, kaip jiems sekasi kalbėti užsienio kalba, 
ir kartais stebisi. Tai skatina juos labiau mokytis dalyko. Be to, kiekvieno internetinio 
pokalbio pabaigoje aš sulaukdavau to paties klausimo: „Ponia, kada bus kita sesija?“

su Laurence Altibelli 
(Prancūzija)
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Apranga ir kultūra
„……kadangi rūbai kuria žmogų.“ 
– Viljamas Šekspyras

Apranga – tai meninė išraiška, tačiau ji yra ir ekonominės, 
visuomeninės, migracinės, kultūrinės ir netgi religinės situ-
acijos veidrodis. Šio projekto metu mokiniai turės nagrinėti 
šiandieninės aprangos ypatumus ir nustatyti veiksnius, vei-
kiančius jaunimo mados tendencijas. Kiekvienas partneris 
organizuoja madų pristatymą, kurio metu demonstruoja 
mados tendencijas, o mokiniai netgi kuria savo drabužius.

Numatomi rezultatai
• Atrasti aprangos, kaip kultūrinės išraiškos, vertę.

• Susipažinti su ekonominių ir socialinių veiksnių įtaka aprangos evoliucijai.

• Mokytis, kaip ieškoti informacijos internete, naudojantis tam tikra metodika, kuri padeda 
atpažinti patikimas svetaines ir išteklius.

• Lavinti techninius gebėjimus atrandant antrosios kartos saityno technologijų galimybes.

Nurodymai
• Sukurkite mados žurnalą naudodamiesi, pavyzdžiui, įrankiu „MagazineFactory“. „TwinS-

pace“ tinklaraščio kūrimo įrankis taip pat tiks šiai veiklai.

• Suskirstykite mokinius į grupes, kuriose jie aptars tam tikrą aprangos aspektą. Grupes 
turėtų sudaryti partneriai iš skirtingų šalių.

• Mokiniai aptaria tam tikrus aprangos bei mados aspektus, atsižvelgdami į jų kilmę bei 
vystymąsi, ir publikuoja savo atradimus bei išteklius „TwinSpace“. Galutiniai rezultatai po 
to publikuojami mados žurnale.

• Mokiniai kuria savo rūbų modelius ir pristato juos baigiamajame madų pristatyme. Visos 
nuotraukos ir rezultatai publikuojami internetiniame žurnale.

Patarimas

• Atkreipkite dėmesį į tai, kaip mokiniai bendradarbiauja. Padėkite jiems dirbti kartu, 
užuot dirbus atskirai tą patį darbą. Pavyzdžiui, pasiūlykite jiems pasinaudoti minčių 
žemėlapiu idėjoms aptarti.

• Sustiprinkite savo mokinių motyvaciją, suorganizuodami konkursą baigiamojo madų 
pristatymo metu, pavyzdžiui: geriausio tradicinio apdaro, geriausios futuristinės apran-
gos ir pan.

   Pilną rinkinio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/clothing_
and_culture 

Dalykai: socialiniai mokslai ir 

tarpdalykiniai ryšiai

Amžiaus grupė: 8–15

Trukmė: 1 mokslo metai

Lygis: vidutinis

Sudėtinės IKT dalys: 

„TwinSpace“, tinklaraštis, vikis, 

„MagazineFactory“, vaizdo 

įrašų redagavimo įrankiai
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Apie projektą „Apranga ir kultūra“ 
kalbamės 

Ioanna Komninou – labai patyrusi mokytoja iš Graikijos, ji taip pat moko kitus mokytojus. 
Ji dalyvauja „eTwinning“ programoje nuo pat jos pradžios ir glaudžiai bendradarbiauja 
su CPT ir NPT kuriant pedagoginę „eTwinning“ medžiagą. Ioanna vadovavo keletui 
mokymosi kursų. Be to, ji yra Graikijos NPT komandos narė.

Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
Pasinaudodami mokinių susidomėjimu, galėjome lengvai pažvelgti į praeitį ir išsiaiš-
kinti, kaip apranga yra susijusi su tam tikros vietos kultūra, ekonomika bei socialiniu 
susiskaidymu. Be to, galėjome stebėti, kaip apranga siejasi su menais ar technologijų 
vystymusi.

Jūsų nuomone, kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį 
projektą?

Mokiniams buvo sunku išsiaiškinti priežastis, kodėl jie renkasi tam tikrą aprangos kodą 
ir ką jis tiksliai reiškia kitiems, atsižvelgiant į jų įvaizdį.

Kokie mokinių įspūdžiai? Kokią naudą jie patyrė?
Iš pradžių mokinius nustebino tema. Kai jie pradėjo ieškoti ryšių su dabartimi ir paste-
bėti šiuolaikinę naujos kartos kultūrą, atsispindinčią aprangoje, tuomet jie pradėjo ro-
dyti didžiulį susidomėjimą. Jie norėjo išsiaiškinti, kaip apranga tampa mūsų tapatybės 
dalimi: kai mes esame jauni, gyvename trečiame tūkstantmetyje, esame europiečiai 
ir pan.

su Ioanna Komninou 
(Graikija)
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Valgio gaminimas ir kultūra
„Valgymo pagrindas – kompanija, o ne valgio gamini-
mas.“ – Anonimas

Valgio gaminimas – tai puiki tema kultūrinių problemų sprendi-
mui. Šio projekto metu mokiniai ieško ryšių tarp vietinės istori-
jos ir ekonominių pokyčių bei technologinio vystymosi, vykdyda-
mi tyrimą apie valgymo įpročius, tradicinius valgius  ir partnerių 
papročius.

Numatomi rezultatai
• Atrasti ryšius tarp valgio gaminimo, gyvenimo būdo ir socialinio vystymosi.

• Išmokti ieškoti informacijos, naudojantis tam tikra metodika, kuri padeda atpažinti patikimas 
svetaines ir išteklius. 

• Lavinti techninius gebėjimus naudojantis antrosios kartos saityno technologijomis.

• Kurti ryšius tarp skirtingų disciplinų ir mokomųjų dalykų, siekiant išmokti tam tikrų dalykų.

• Įgyti gebėjimų imti interviu tyrimo tikslais.

Nurodymai
• Mokiniai susipažįsta su valgymo įpročiais per nacionalines ir religines šventes, pavyzdžiui: Ka-

lėdas, Ramadaną, Nepriklausomybės šventes, minėjimus ir pan.

• Informacija apie kiekvieno partnerio valgymo įpročius renkama ir publikuojama „TwinSpace“.

• Kiekviena partnerių klasė komentuoja surinktą medžiagą (tekstus, nuotraukas, nuorodas) 
„TwinSpace“ ir kritiškai įvertina pateiktą informaciją.

• Projekto metu sukuriamas išteklių apie valgymo įpročius rinkinys, kuriuo galima pasidalinti pla-
tesniu mastu.

Patarimas

• Tegul mokiniai į savo tyrimą įtraukia ir žodinius išteklius, pvz., interviu su vyresniais 
žmonėmis apie tai, ką jie prisimena apie valgį ir valgymo papročius. Jei norėsite publi-
kuoti vaizdus, teks gauti tam leidimus.

• Dirbdami su vyresniais mokiniais, paraginkite juos nagrinėti šią temą ekonominio 
vystymosi, migracijos ar religiniu požiūriu.

• Tegul mokiniai suorganizuoja mokykloje parodą ar pristatymą apie partnerių valgio 
gaminimo bei kultūrines tradicijas.

• Pasidalinkite tradiciniais receptais ir suorganizuokite grupinį pristatymą vaizdo konfe-
rencijos metu (pvz., naudojantis „FlashMeeting“).

   Pilną rinkinio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/cooking_
and_culture

Dalykai: technologijos, 

pilietinis ugdymas, istorija

Amžiaus grupė: 8–16

Trukmė: 1 mokslo metai

Lygis: vidutinis

Sudėtinės IKT dalys: 

„TwinSpace“, 
„PowerPoint“, vaizdo 

konferencijų įrankiai, 

vikis, garso redagavimo 

programinė įranga
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Apie projektą „Valgio gaminimas ir 
kultūra“ kalbamės 

Ioanna Komninou – labai patyrusi mokytoja iš Graikijos, ji taip pat moko kitus mokytojus. 
Ji dalyvauja „eTwinning“ programoje nuo pat jos pradžios ir glaudžiai bendradarbiauja su 
CPT ir NPT kuriant pedagoginę „eTwinning“ medžiagą. Ioanna vadovavo keletui mokymosi 
kursų. Be to, ji yra Graikijos NPT komandos narė.

Kodėl, Jūsų nuomone, šis projekto rinkinys buvo įvertintas kaip 
sėkmingas?

Šis projekto rinkinys sėkmingas, nes jo metu nagrinėjama tema, bendra visų Europos 
tautų kultūroms. Kitas svarbus faktorius yra tas, kad ją galima nagrinėti labai išsamiai, 
priklausomai nuo mokinių amžiaus ir susidomėjimo. Be to, tai yra tarpdalykinė tema, 
tačiau kartu ji suteikia galimybę tam tikrą dalyką (pvz., ekonomikos istoriją ar geografi -
ją) išsamiai nagrinėti šiek tiek kitokiu, bet labai įdomiu būdu.

Jūsų nuomone, kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį 
projektą?

Didžiausias šio projekto iššūkis – tai mokinių kūrybinei raiškai teikiamos galimybės.

Ar pavyko pasiekti numatytus pedagoginius uždavinius? 
Kokie jie šiame projekte?

Mokiniai gali lengvai įgyvendinti projekto uždavinius, nes pats projektas savaime veda 
link jų įgyvendinimo. Jie suvokia, kad tradicijos – tai dalis mūsų kasdieninio gyvenimo 
ir jos turi tęstinumą tiek laike, tiek erdvėje.

Kokie mokinių įspūdžiai? Kokią naudą jie patyrė?
Mokiniams visada smagu vykdyti šį projektą. Pirmiausia todėl, kad jiems jis lengvas ir 
suprantamas, antra, kad jie visi turi, ką pasakyti ta tema, ir jie nesijaučia nepatogiai dėl 
to, kad galbūt žino ar nežino ko nors šia tema. Bet svarbiausia todėl, kad šis projektas 
yra smagus: mokiniai ne tik mokosi apie savo ir partnerių tradicijas, bet ir sužino, kad 
šias žinias įgyti galima maloniu ir smagiu būdu.

su Ioanna Komninou 
(Graikija)
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Kūrybingi vaikai: kurkite savo idėjas 
„Žmogus, neturintis vaizduotės, neturi sparnų.“ 
– Muhammad Ali

Šio projekto uždavinys mokytojams ir mokiniams skiriasi: 
mokytojams – įgyti žinių ir pasisemti įkvėpimo, kaip ska-
tinti savo jaunesnio amžiaus mokinius mąstyti įvairiapu-
siškai, o mokiniams – išbandyti kūrybinį mąstymą taikant 
žaismingus ir vaizduotę lavinančius metodus. Mokiniai, 
naudodamiesi piešiniais, tapybos darbais bei nuotrauko-
mis, pristato savo idėjas ir lavina savo kūrybiškumą.

Numatomi rezultatai
• Rinkti idėjas.

• Spręsti problemas.

• Priimti sprendimus.

• Priimti neįprastas idėjas ir klaidas.

Nurodymai
• Surinkite kuo daugiau idėjų klausimui ar temai, dėl kurių susitarėte su savo partneriais.

• Suteikite mokiniams galimybę kuo laisviau išreikšti savo asmenines idėjas piešiant (pvz., 
naudojantis „Tux Paint“) ar fotografuojant.

• Mokiniai piešia ir vaizduoja visas jiems kilusias idėjas ant didelio popieriaus lapo ar kom-
piuterio ekrane.

• Mokytojai renka visus vaizdus (nuskenuoja juos, jei reikia) ir siunčia kaip paveikslėlius į 
„TwinSpace“.

• Kiekviena klasė komentuoja savo partnerių galerijas. Po to mokiniai komentuoja vieni 
kitų individualius piešinius.

• Naudodamiesi „FlashMeeting“, mokiniai virtualiai susitinka su savo draugais ir diskutuoja 
vieni su kitais.

Patarimas

• Kadangi šios veiklos metu mokiniai gali pateikti labai daug įvairių darbų, pasidalinkite 
jais su kitais mokyklos mokiniais, su tėveliais ir pan. svetainėje „EuroCreator“ (www.
eurocreator.com).

• Imkitės kito projekto, naudodamiesi antru „eTwinning“ rinkiniu kūrybiškumui lavinti 
„Kūrybingi vaikai: praplėskite savo akiratį“ (ang., „Creative Kids: Broaden your pers-
pectives“) (rasite internete).

   Pilną rinkinio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/develop_
your_ideas

Dalykai: pilietinis ugdymas, 

informacinis ugdymas, muzika, 

ikimokyklinio ugdymo dalykai

Amžiaus grupė: 4–12

Trukmė: 3 mėnesiai

Lygis: lengvas

Sudėtinės IKT dalys: „TwinSpace“, 

„FlashMeeting“, programinė 

įranga paveikslėliams įgarsinti, 

„Tux Paint“, „EuroCreator“
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Apie projektą „Kūrybingi vaikai“ kalbamės 

Bettina Ziedler yra nepriklausoma konsultantė, jos specializacija – seminarų apie tarptautinio 
bei nacionalinio švietimo ir bendravimo administravimą organizavimas. Bettina glaudžiai su-
sijusi su „eTwinning“ veikla nuo pat programos pradžios, ji organizuoja praktinius užsiėmimus 
kasmetinių konferencijų bei stovyklų metu, o 2009 metais vedė „eTwinning“ mokymosi kursą.

Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
Kūrybiškumas – tai daugiau nei vien mąstymas menine linkme – tai išlaisvintas mąs-
tymas peržengiant ribas ir iš skirtingų perspektyvų. Mokytojai turi galimybę planuoti 
savo pamokas taip, kad jose atsirastų erdvės humorui, bendradarbiavimui, pagarbai ir 
atvirumui. Jie gali kurti kūrybišką atmosferą, kurioje vyksta kūrybiniai procesai.

Kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį projektą?
Mano nuomone, didžiausias iššūkis – nevertinti. Mokyklose mes vertiname visą laiką 
ir lyginame rezultatus. Kūrybiškumas labiau susijęs su stebėjimu ir apibūdinimu, ką 
sužinojome, bei alternatyvių galimybių paieška. Kūrybiškumui reikia požiūrio „viskas 
įmanoma“. Labai svarbu lavinti šį mokinių ir jaunų žmonių gebėjimą.

Ar pavyko pasiekti numatytus pedagoginius uždavinius? 
Kokie jie šiame projekte?

Paskutinį kartą aš naudojausi šiais keliais metodais ruošdama scenarijus mūsų vie-
tinės pradinės mokyklos direktoriaus išleistuvių vakarėliui. Tris mėnesius aš turėjau 
vieną valandą per savaitę pasiruošti pristatymui. Mokinių tarpe buvo dvi tarpusavyje 
besivaržančios grupės, kurios nesutiko vaidinti kartu. Taikydami kūrybiškus metodus, 
pavyzdžiui, idėjų rašymą ant kortelių ar minčių žemėlapius, mes kūrėme bendras idė-
jas ir į veiklą įtraukėme visus mokinius. Kad išspręstų atsisakymo dirbti kartu ir vertinti 
vieni kitų scenarijus problemą, mokiniai stengėsi pažvelgti į scenarijus direktoriaus ir 
žiūrovų akimis. Tai padėjo jiems susivokti ir pakeisti savo nuomonę. Pristatymas buvo 
labai smagus, mokiniai vaidino kartu, lyg tai būtų darę daug metų. Direktorius, žiūrovai 
ir aš juokėmės iki ašarų. Taigi kūrybiškumas – labai žmogiškas procesas, kuriam reikia 
mūsų širdies, sielos, kūno ir proto.

Kadangi vykdėte šį projektą su mokiniais, kokie buvo jų 
įspūdžiai? Kokią naudą mokiniai patyrė?

Mokiniai suprato, kad yra daug gerų idėjų ir kad  tam tikru momentu reikia jas apiben-
drinti, nes iš jų visų gali atsirasti kažkas tikrai nuostabaus. Veiklos metu aš patyriau 
daug džiaugsmo, pripažinimo ir dėkingumo. Jie labai didžiavosi galimybe atskleisti 
savo asmeninį kūrybiškumą ir aš esu tikra, kad jie atsimins šią patirtį visą savo gyve-
nimą.

su Bettina Zeidler 
(Vokietija)
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Jaunieji verslininkai 
„Visas ilgalaikis verslas grindžiamas 
draugyste.“ – Alfred A. Montapert

Rinkinys skirtas lavinti verslumo įgūdžius, kuriant 
jaunimo įmones Europos kontekste. Kiekviena moky-
kla įkuria įmonę su renkama valdyba ir vaidmenimis 
kiekvienam mokiniui. Projekto metu mokiniai patiria 
gyvenimiškas situacijas, kuriose jie gali pasinaudoti 
IKT ir užsienio kalbomis kaip priemonėmis verslui kurti 
kūrimui daugiakultūrėje aplinkoje.

Rezultatai
•  Praktinis mokymasis: lavinti verslumo gebėjimus, kuriant jaunimo įmones Europos kon-

tekste ir lyginti panašumus bei skirtumus tarp Europos šalių.

• Sudaryti realias situacijas IKT taikymui ir užsienio kalbos vartojimui.

• Išmokti imtis atsakomybės už savo mokymosi procesą.

• Pasitelkti kūrybiškumą ir novatoriškumą priimant sprendimus.

• Labiau įvertinti poreikį mokytis visą gyvenimą.

• Stiprinti komandinį darbą.

• Lavinti kritinio mąstymo ir derybinius gebėjimus.

 Nurodymai
• Suskirstyti mokinius grupėmis. Kartu ieškoti idėjų produktams, kuriuos galima būtų pasiūlyti 

pirkti kitiems partneriams.

• Fiksuoti diskusijas bei rinkti medžiagą (pvz.: nuotraukas, straipsnius ir pan.) apie siūlomus pro-
duktus bei siųsti ją į „TwinSpace“ nuotraukų galeriją.

• Kiekvienam grupės nariui paskirti vaidmenį (pvz., rinkodaros specialisto, komercinio atstovo ar 
pan.) ir atlikti tyrimą, kaip prekiauti produktais vieniems su kitais.

• Kiekviena grupė kuria savo produktą, pristato jį ir prekiauja juo mokykloje ar vietos bendruo-
menėje.

• Projektas apibendrinamas po to, kai  buvo skirta pakankamai laiko kiekvieno produkto preky-
bai, atliktas įvertinimas ir suorganizuota baigiamoji šventė.

Patarimas

• Nuo pat pradžių raginkite mokinius teigiamai vertinti kitus. Pavyzdžiui, paraginkite juos 
kiekvienai išsakytai nuomonei pateikti po du teigiamus komentarus ir vieną konstrukty-
vų pasiūlymą.

   Pilną rinkinio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/young_
entrepreneurs

 

Dalykai: pilietinis ugdymas, dizainas 

ir technologijos, ekonomika, 

užsienio kalbos

Amžiaus grupė: 12–19

Trukmė: 1 mokslo metai

Lygis: pažengusiems

Sudėtinės IKT dalys: „TwinSpace“, 

„PowerPoint“, vaizdo 

konferencijų įrankiai, vikiai, garso 

redagavimo programinė įranga, 

bendradarbiavimo įrankiai.
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Apie projektą 
„ Jaunieji verslininkai“ kalbamės 

Anne Gilleran – „eTwinning“ programos vadovė, atsakinga už pedagoginius klausimus, Cen-
trinės paramos tarnybos narė. Ji yra dirbusi mokyklos vadove Airijoje ir IKT taikymo švietime 
eksperte. Būtent Anne kilo mokymosi kursų idėja. Be to, ji atsakinga už daugelį kitų „eT-
winning“ veiklų, pavyzdžiui: profesinio tobulinimo seminarus, mokymo medžiagos kūrimą ir 
mokinių veiklą.

Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
Nes dirbdama mokyklos vadove Dubline, Airijoje, mačiau, kokią naudą mokiniams 
duoda smulkios įmonės kūrimo ir valdymo patirtis. Pamaniau, kad vykdant šią veiklą 
kartu su mokykla iš kitos Europos šalies nauda būtų dar didesnė.

Kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį projektą?
Manau, skirtinga įmonių struktūra įvairiose šalyse. Kad patirtis būtų kuo tikroviškesnė, 
projekto metu įkurtos smulkios įmonės turi būti kuo artimesnės tikroms. Iššūkiu gali 
tapti reikalavimai importui bei eksportui ir netgi, tam tikrais atvejais, kalba, nors mano 
patirtis rodo, kad mokiniai gana lengvai nugali šią kliūtį.

Kodėl, Jūsų nuomone, šis projekto rinkinys buvo įvertintas kaip 
sėkmingas?

Manau todėl, kad tai puiki bendradarbiavimo forma, ypač profesinių mokyklų moki-
niams. Ji gali suteikti tiek tikros verslumo patirties, kiek tai įmanoma mokyklos konteks-
te, mokytojai ir mokiniai vertina tikrovišką patirtį.

su Anne Gilleran  
(Airija)
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„Polyglomath“
„Kiekvienas mano išspręstas uždavinys 
tapo taisykle, padėjusia vėliau spręsti kitus 
uždavinius.“ – René Descartes

Mokiniai, ieškodami geometrinių struktūrų vietinė-
je aplinkoje ir bendradarbiaudami su partneriais, 
geriau susipažįsta su savo ir platesniu Europos kul-
tūros paveldu. Be to, naudodamiesi atviro kodo ma-
tematikai skirtos programinės įrangos daugiakalbėmis 
funkcijomis, mokiniai pradeda kurti elementarią geome-
trinių struktūrų enciklopediją anglų kalba, kurioje surinkti 
matematiniai terminai bei užduotys, ir vėliau ja dalinasi su par-
tneriais. 

Numatomi rezultatai
• Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais iš Europos.

• Pagrindinių skaičiavimo ir geometrinių įgūdžių lavinimas.

• Lavinami IKT įgūdžiai, ypač naudojantis IKT kaip mokymo ir mokymosi priemone.

Nurodymai
• Mokiniai atpažįsta paprastas geometrines struktūras (ar nagrinėja jas išsamiau geome-

triniu požiūriu) analizuodami sudėtingas struktūras.

• Mokiniai siunčia duomenis į dinamišką, geometrijai skirtą programinę įrangą „Geogebra“ 
(www.geogebra.org/cms/en), siekdami pavaizduoti geometrines savybes.

• Mokiniai su savo „eTwinning“ partneriais į „TwinSpace“ skyrelį „Veikla“ siunčia svarbiau-
sius dokumentus, rezultatus ir nuorodas.

• Mokiniai aptaria, ko reikia, kad jie galėtų skatinti savo kūrybiškumą ir taikyti matematines 
žinias kasdieniniame gyvenime.

Patarimas

• Fotografuodami pasinaudokite „eTwinning“ moduliu „Žygis pėsčiomis“ apie grupinės 
išvykos organizavimą vietos bendruomenėje.

• Mokiniai turėtų laisvai diskutuoti ir rinktis nuotraukas be mokytojų įsikišimo. Mokyto-
jai turėtų suteikti mokiniams galimybę imtis atsakomybės už savo mokymąsi.

• Siekiant paskatinti bendradarbiavimą, projekto dalyviai gali analizuoti savo partnerių 
nuotraukas ir atvirkščiai.

  Pilną rinkinio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/polyglomath 

Dalykai: matematika, 

geografi ja, kalbų 

mokymasis

Amžiaus grupė: 12–16

Trukmė: 1 mokslo metai

Lygis: pažengusiems

Sudėtinės IKT dalys: 

„TwinSpace“, „Geogebra“, 

mobilusis telefonas ar 

skaitmeninis fotoaparatas
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Apie projektą „Polyglomath“ kalbamės 

Palmira Ronchi moko matematikos „IISS Vivante-Pitagora“ mokykloje, Italijoje, ir veda bū-
simų mokytojų rengimo kursus Bari universitete (Italijoje). Palmira – „eTwinning“ regioninė 
konsultantė. Ji glaudžiai bendradarbiauja su CPT kuriant pedagoginę medžiagą ir yra vedusi 
keletą mokymosi kursų. Be to, ji administruoja „eTwinning“ grupę apie matematiką ir gamtos 
mokslus. Palmira dalyvauja „eTwinning“ nuo 2005 metų.

Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
Mano „eTwinning“ partneriai ir aš tvirtai tikime, kad skatinimas mokytis matematikos, 
taikant žaidimų ir kitus mokiniams patrauklius metodus, gali padėti atskleisti kiekvieno 
mokinio kūrybines galias ir paversti matematikos mokymąsi smagesne veikla.

Kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį projektą?
Projekto komanda siekė sukurti novatorišką matematinę aplinką ir skatinti mokinių kū-
rybiškumą, leisdami jiems patiems rinktis ir kurti matematines užduotis individualiai 
ir kartu su savo projekto partneriais. Taigi mokinių asmeniniai ir kūrybiniai gebėjimai 
tampa vertybe. Be to, toks mokymosi būdas yra produktyvus ilgą laiką, nes jis leidžia 
mokiniams laisvai rinktis savo kelią, imtis atsakomybės už savo mokymąsi ir, svarbiau-
sia, dalintis savo patirtimi su partneriais.

Kokie jūsų mokinių įspūdžiai? Kokią naudą jie patyrė?
Jie išbandė gerą darbinę atmosferą ir jiems buvo smagu! Netgi tie mokiniai, kurie nela-
bai mėgo kompiuterius ir anglų kalbą, susidomėjo veikla ir taip pat džiaugėsi projektu.

su Palmira Ronchi   
(Italija)
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Mano miestas skaičiais
„Visi dideli pasiekimai gamtos mokslo kilo iš naujų vaiz-
duotės proveržių.” – John Dewey, fi losofas

Šio projekto tikslas – skatinti mokinių motyvaciją bei susidomėjimą 
matematika ir žadinti jų entuziazmą tyrimams bei smalsumą, derinant 
matematikos mokymo planą su kasdienine veikla įvairiose Europos 
šalyse. Naudojantis konkrečiais objektais ir matematinėmis sąvoko-
mis, projekto metu taip pat siekiama palengvinti tarpusavio supratimą, 
studijuojant istorinius bei kultūrinius kiekvieno partnerio kontekstus.

Numatomi rezultatai
• Nustatyti ryšius tarp matematikos mokymo turinio ir kasdieninio gyvenimo.

• Skatinti mokinių susidomėjimą bei motyvaciją mokytis matematikos ir IKT.

• Susipažinti su partnerių kultūriniais bei istoriniais ypatumais ir juos suprasti.

• Palengvinti bendravimą užsienio kalba.

• Naudotis IKT kaip priemone, ieškant informacijos, sprendžiant uždavinius, dalijantis re-
zultatais bei vykdant jų sklaidą ir kaip bendravimo įrankiu mokytojams ir mokiniams.

• Paįvairinti mokymo metodus.

Nurodymai
Pagrindinė projekto veikla – skirti matematines užduotis partneriams. Partnerių komandai 
pateikus sprendimus, užduotį skyrusi komanda, jei reikia, ištaiso atsakymus. Tuomet už-
duotį aptaria mokytojai ir mokiniai.

Keletas užduočių pavyzdžių:

•  Magiški kvadratai: sukurti magiškus kvadratus su skaičiais, susijusiais su partnerių miestais.

• Fontanas: išmatuoti fontaną miesto aikštėje ir suskaičiuoti jo tūrį.

• Kūno kultūros salė: didelėje erdvėje naudojantis panašiais trikampiais išmatuoti mieste 
esančio aukšto pastato aukštį.

• Užšifruotos žinutės: užšifruokite žinutes, susijusias su miestu, naudodamiesi matemati-
nio uždavinio sprendimu kaip raktu.

• Mokyklos kiemas: suraskite didžiausią stačiakampio plotą pagal duotą perimetrą arba 
mažiausią galimą stačiakampio perimetrą pagal duotą paviršiaus plotą.

Patarimas

• Pasinaudokite projekto metu sukurta medžiaga, pavyzdžiui, mokinių sukurtomis už-
duotimis, publikuojamomis projekto internetinėje erdvėje (pvz., „TwinSpace“, tinklaraš-
tyje, projektui skirtoje svetainėje), kaip papildoma medžiaga mokant mokinius tam tikrų 
temų ateityje.

   Pilną rinkinio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/my_town_
in_numbers

Dalykai: matematika, 

geometrija

Amžiaus grupė: 10 – 14

Trukmė: 1 mokslo metai

Lygis: lengvas

Sudėtinės IKT dalys: 

„TwinSpace“, 
„PowerPoint“, vaizdo 

įrašai, „Wallwisher“, 

„VoiceThread“, „Glogster“
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Apie projektą „Mano miestas skaičiais“ 
kalbamės 

Irina Vasilescu moko matematikos „Scoala cu clasele“ mokykloje Bukarešte, Rumunijoje, ir 
yra sukūrusi keletą „eTwinning“ projektų, kurie pelnė apdovanojimus, o 2009 metais ji tapo 
nugalėtoja matematikos ir gamtos mokslų kategorijoje. Irina yra „eTwinning“ konsultantė ir 
dalyvauja „eTwinning“ nuo 2007 metų. Dabar ji yra Rumunijos NPT narė.

Kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį projektą?
Mokytis matematikos vartojant užsienio kalbą nėra labai įprasta, todėl užduotys netu-
rėtų reikalauti daug bendravimo. Kita vertus, projektas skatina užsienio kalbos varto-
jimą, suteikdamas galimybę mokiniams ir mokytojams vartoti ją realiame kontekste.

Tyrimo veikla ir kūrybingas IKT taikymas projekto metu taip pat tapo iššūkiu. Mokiniai 
nebuvo net pagalvoję, kad matematika taip pat gali reikšti galvosūkius, animaciją, žo-
džių debesis, užšifruotas žinutes ir kitas žaidimų rūšis. Dauguma jų pirmą kartą naudo-
josi kompiuteriu kūrybiniais tikslais ir jie iš tiesų daug išmoko.

Man projektas suteikė daug profesinės patirties, naują požiūrį į mokymąsi ir naują 
metodiką. Man daug padėjo dalyvavimas „eTwinning“ mokymosi kursuose (skaitykite 
skyrių Nr. 4).

Kodėl, Jūsų nuomone, šis projekto rinkinys buvo įvertintas kaip 
sėkmingas?

Galbūt todėl, kad mes instinktyviai laikėmės taisyklės „paprastai ir trumpai“. Mano nuo-
mone, sėkmę nulėmė ryšys su realiu gyvenimu, galimybė pritaikyti jį kitame kontekste, 
interaktyvumas ir aiški bei paprasta projekto struktūra.

Kokie mokinių įspūdžiai? Kokią naudą jie patyrė?
Mokinių nuomone, pagrindiniai šio projekto privalumai yra motyvacija, naudojimasis 
kompiuteriu tyrimo bei kūrybiniais tikslais, teigiamas bendradarbiavimo veiklos įver-
tinimas, naujų įgūdžių, užsienio kalbos gebėjimų bei bendravimo įgūdžių lavinimas ir 
suvokimas, kad žinios – tai sudėtingas įvairių rūšių veiklos rezultatas. Be to, aš manau, 
kad tokio projekto pabaigoje geriausias įvertinimas yra mokinių noras tęsti panašaus 
pobūdžio veiklą.

  Daugiau informacijos apie Irinos originalų projektą rasite čia: http://mytowninnumbers.
blogspot.com 

su Irina Vasilescu   
(Rumunija)

49„eTwinning“ receptų knyga 2011



50 „eTwinning“ receptų knyga 2011

Kurkime savanorystės 
dvasią Europoje 

„Retai kuris malonumas gali prilygti tam, 
kuriam mes visiškai atsiduodame.“ 
– George MacDonald (škotų rašytojas)

Šiame projekto rinkinyje nuosekliai pristatoma vei-
kla, padedanti jaunesnio amžiaus mokiniams pažvelgti į pasaulį aplink juos, atpažinti savo 
talentus ir suprasti, kaip svarbu būti rūpestingu Europos piliečiu. Šis tarpdalykinis moky-
klinis projektas buvo sukurtas 2011 metais minint Europos savanorystės metus ir gali būti 
pritaikytas bet kuriam kontekstui.

Numatomi rezultatai
• Suprasti savanorystės reikšmę.

• Ieškoti talentų bei stiprybių ir kaip pasinaudoti jomis, siekiant padėti kitiems.

• Puoselėti vienybės dvasią.

• Suvokti žmonių tarpusavio supratimo ir rūpinimosi vieni kitais reikšmę.

• Mokytis, kaip ieškoti ir atpažinti patikimas svetaines bei išteklius.

• Lavinti techninius gebėjimus atrandant antrosios kartos saityno technologijų galimybes ir kūry-
biškai naudotis daugialypės terpės įrankiais.

Nurodymai
• Mokytojai paskelbia projekto tikslus bei uždavinius „TwinSpace“ mokytojų kambaryje.

• Mokiniai supažindinami su „TwinSpace“ ir tinklo etiketu bei internetiniu saugumu.

• Partneriai interaktyviai dalinasi informacija ir taip susipažįsta vieni su kitais. Naudodamiesi 
vaizdo įrašais, jie pristato savo asmeninius talentus bei stiprybes ir paaiškina, kaip jie ketina 
pasinaudoti jais, kad padėtų kitiems.

• Mišriose komandose mokiniai reklamuoja savanorystę ir Europos pilietiškumą. Mokiniai nau-
dojasi vikiu informacijai sutvarkyti ir siunčia vaizdo įrašus į „TwinSpace“.

Patarimas

• Kurkite mišrias grupes, susidedančias iš mokinių, pasižyminčių tais pačiais ar pana-
šiais talentais. Minčių žemėlapis gali padėti suskirstyti tokius mokinius grupėmis ir 
sustiprinti bendravimą.

• Siekiant sužadinti mokinių motyvaciją, galima organizuoti nedidelį konkursą ir išrinkti 
aktyviausią savanorių grupę.

• Mokyklos gali bendradarbiauti su pelno nesiekiančiomis organizacijomis, dalyvaujan-
čiomis įvairioje savanoriškoje veikloje (tai gali būti visos mokyklos projektas).

• Mokiniai gali paruošti padalomąją medžiagą apie savo veiklą ir jos rezultatus mokyklo-
je (tai gali būti vikis, kartu sukurta el. knyga, vaizdo įrašas, teatro pjesė)

   Pilną rinkinio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/create_a_
volunteer_spirit_in_europe

Dalykai: socialiniai mokslai, pilietinis 

ugdymas

Amžiaus grupė: 8–18

Trukmė: 1 mokslo metai

Lygis: vidutinis

Sudėtinės IKT dalys: „TwinSpace“, 

vikis, telekonferencijos, skaitmeninis 

fotoaparatas, vaizdo įrašai



51„eTwinning“ receptų knyga 2011

Apie projektą „Kurkime savanorystės 
dvasią“ kalbamės 

Ioanna Komninou – labai patyrusi mokytoja iš Graikijos, ji taip pat moko kitus mokytojus. Ji 
dalyvauja „eTwinning“ programoje nuo pat jos pradžios ir glaudžiai bendradarbiauja su CPT 
ir NPT kuriant pedagoginę „eTwinning“ medžiagą. Ioanna vadovavo keletui mokymosi kursų. 
Be to, ji yra Graikijos NPT komandos narė.

Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
Manau, kad idėja minėti Europos metus yra gera, nes ji atkreipia dėmesį į vertybes, 
kuriomis grindžiama Europa. Savanorystė – tai pagrindinė vertybė, stiprinanti tarpusa-
vio supratimą, vienybę ir pagarbą kitiems. Ši veikla padeda mokiniams suprasti, kad 
galbūt mes nekalbame viena kalba, neturime tos pačios istorijos ir tos pačios kultūros, 
bet esame europiečiai, nes dalinamės bendromis vertybėmis!

Kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį projektą?
Didžiausias iššūkis – įvertinti šio projekto poveikį mokiniams. Daugumoje projektų gali-
me lengvai įvertinti, ko išmoko mūsų mokiniai, bet vykdant projektą, kurio tikslas – pa-
keisti požiūrį, sunku nustatyti jo poveikį, nes tam reikia laiko.

Kitas sunkumas – projektą kuriančių mokytojų gebėjimas išnaudoti mokinių žinias bei 
įgūdžius. Pavyzdžiui, mokinys, kuris laisvai kalba užsienio kalba, gali pamokyti kitus. 
Mokinys, kuris žino, kaip naudotis kompiuteriu, gali padėti partneriams ar kitiems, ku-
rie neturi pinigų susimokėti už kompiuterinio raštingumo pamokas. Bet kuriuo atveju, 
mokytojams labai naudinga geriau suprasti, ką geba jų mokiniai, kad galėtų paskatinti 
juos savo stiprybes bei talentus išnaudoti teikiant pagalbą tiems, kuriems jos reikia.

su Ioanna Komninou    
(Graikija)
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Kūrybiški minčių 
žemėlapių pasakojimai

„Netgi besivystančiose pasaulio šalyse vaikams 
reikia kompiuterių, kaip žuvims – vandens.” 
– Nicholas Negroponte, verslininkas

Šiame rinkinyje pristatomas projektas, kurio metu mokiniai ben-
dradarbiauja ir kuria pasakojimą, naudodamiesi įvairiomis informaci-
nėmis priemonėmis, kad susipažintų su vieni kitų kultūromis bei šalimis. 
Taip jie kartu atranda ir savo kultūros aspektus, apie kuriuos anksčiau net 
nepagalvojo. Pasakojimas gali būti skirtas tam tikrų literatūrinių ar kalbinių įgūdžių lavinimui, 
tačiau kartu tai yra ir galimybė kūrybiškai pristatyti eksperimentų bei tyrimų rezultatus. 

Numatomi rezultatai
• Stiprinti komandinę dvasią dirbant daugiakultūrėje aplinkoje, vartojant užsienio kalbą

• Lavinti kūrybines mintis, nagrinėjant įvairias temas neįprastu būdu (naudojantis minčių 
žemėlapiais)

• Lavinti kritinio mąstymo gebėjimus

• Lavinti IKT įgūdžius

• Lavinti bendravimo raštu ir žodžiu gebėjimus

• Susipažinti su autorių teisių tema, publikavimu ir pan.

Nurodymai
Mokiniai susitaria dėl bendro scenarijaus ir kuria veikėjus, kurie keliaus po jų šalis. Kad 
tai padarytų, jie naudojasi minčių žemėlapių kūrimo bendradarbiaujant įrankiais, dalinasi 
idėjomis ir kuria asmenines savybes savo veikėjams efektyviu ir išsamiu būdu.

1. Scenarijaus ir veikėjų kūrimas

2. Informacijos paieška ir mainai

3. Rašymas bendradarbiaujant

4. Publikavimas (pvz., „TwinSpace“, „Google“ dokumentuose, „MagazineFactory“)

Patarimas

• Įtraukite į veiklą kolegas, mokančius įvairių dalykų jūsų mokykloje. Toks bendradar-
biavimas sukuria puikią komandinio darbo dinamiką, kuria pasinaudoti gali ir mokiniai, 
dirbdami su savo partneriais.

• Mokiniai būtinai turėtų informuoti partnerius apie savo pažangą. Tai galima padaryti 
„TwinSpace“, naudojantis el. pašto dėžute, forumu ir pokalbių internetu įrankiais.

   Pilną rinkinio aprašymą skaitykite internete: http://www.etwinning.net/kits/creative_mind_
mapping_stories

Dalykai: tarpdalykiniai 

ryšiai, užsienio kalbos, 

informacinis ugdymas

Amžiaus grupė: 10–19

Trukmė: 1 mokslo metai

Lygis: nuo vidutinio iki skirto 

pažengusiems

Sudėtinės IKT dalys: „FreeMind“, 

„TwinSpace“, vikis arba 

„Google“ dokumentai
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Apie projektą „Kūrybiški minčių 
žemėlapių pasakojimai“ kalbamės 

Anne Gilleran – „eTwinning“ programos vadovė, atsakinga už pedagoginius klausimus, Cen-
trinės paramos tarnybos narė. Ji yra dirbusi mokyklos vadove Airijoje ir IKT taikymo švietime 
eksperte. Būtent Anne kilo mokymosi kursų idėja. Be to, ji atsakinga už daugelį kitų „eT-
winning“ veiklų, pavyzdžiui, profesinio tobulinimo seminarus, mokymo medžiagos kūrimą ir 
mokinių veiklą.

Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
Minčių žemėlapiai, kaip sąvoka, egzistuoja jau seniai. Aš sumaniau sukurti šį rinkinį, 
kad atkreipčiau mokytojų dėmesį į minčių žemėlapių, kaip kūrybinės priemonės, gali-
mybes, nes jie ypač tinka „eTwinning“ projektinei veiklai ir padeda pasiekti labai gerų 
rezultatų.

Kokie didžiausi iššūkiai kyla įgyvendinant šį projektą?
Didžiausias iššūkis turbūt yra mokytojo gebėjimas išmokti naudotis internetiniais įran-
kiais. Aš patarčiau leisti mokiniams pabūti ekspertais ir pamokyti vieniems kitus.

Kodėl, Jūsų nuomone, šis projekto rinkinys buvo įvertintas kaip 
sėkmingas?

Nes daug mokytojų supranta, kad protiniai gebėjimai, įgyti kuriant minčių žemėlapius 
peržengia „eTwinning“ projekto ribas. Mokiniai, įvaldę šią techniką, ateityje gali pasi-
naudoti ja praktiškai beveik visose kūrybinio mąstymo situacijose.

su Anne Gilleran    
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Mokymosi kursai: 
Jie suteikia mokytojams galimybę 

profesionaliai tobulėti.

Anne Gilleran, „eTwinning“ 
centrinė paramos tarnyba

desertas
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Mokymosi kursai 

Mokymosi kursai – tai trumpi intensyvūs internetiniai mokymai, skirti 
įvairioms temoms. Juos veda ekspertas ir jų metu mokytojai iš visos 
Europos aktyviai dirba bei diskutuoja. Mokymosi kursai suteikia 
mokytojams galimybę susipažinti su tema, keistis idėjomis išsamesnių 
mokymosi modulių metu ir lavinti savo įgūdžius. Kiekvieną mokymosi 
kursą dažniausiai sudaro 4–5 dienos aktyvios veiklos bei diskusijų, 
po kurių seka 4–5 dienos refl eksijos ir individualios veiklos. Medžiaga 
publikuojama internete, todėl dalyviai gali naudotis ja bet kuriuo metu.

Kai „eTwinning“ mokymosi kursai pirmą kartą buvo paskelbti internete 2009 metų rugsėjį, 
tai buvo tarsi eksperimentas. Mokymosi kursų tikslas buvo suteikti mokytojams galimybę 
virtualiai susitikti neįpareigojančiame kontekste ir keistis mintimis tam tikra tema, kuri būtų 
įdomi ir motyvuojanti. Bet buvo keletas neatsakytų klausimų…. Kaip mokytojai reaguos į 
tokią idėją, kuri panašesnė ne į kursą, bet į patyrimą ar galimybę nagrinėti temą, aptariant ją 
kartu su kitais „eTwinning“ dalyviais?

Atsakymas slypi tame, kad mokymosi kursai, prasidėję kaip eksperimentas, jau įsitvirtino kaip 
viena iš veiklų, siūlomų užsiregistravusiems „eTwinning“ mokytojams. Išaugo jų populiarumas 
ir temų įvairovė. Nuolat auga ir skaičiai, susiję su mokymosi kursais, pavyzdžiui 2010 metais 
daugiau nei 1600 mokytojų dalyvavo mokymuose, kurių temos buvo pačios įvairiausios, 
pavyzdžiui: kaip galima bendradarbiauti „eTwinning“, naudojantis antrosios kartos saityno 
technologijomis, kaip sukurti sėkmingą projektą, kaip naudotis „Geogebra“ su matematika 
susijusiuose projektuose, kaip saugiai elgtis internete ir pan. Buvo nagrinėjami būdai, kaip 
lavinti įvairius protinius gebėjimus dalyvaujant „eTwinning“, kaip naudotis minčių žemėlapiais 
kūrybinio rašymo projektuose ir kaip pradinių klasių mokytojai gali įtraukti savo mokinius į 
„eTwinning“. Atsiliepimai apie kursus puikūs ir pilni entuziazmo.

Mokymosi kursus veda ne tik savo srities ekspertai, bet ir patyrę „eTwinning“ mokytojai, 
norintys pasidalinti savo entuziazmu bei atsidavimu su kitais. Mes paprašėme dviejų tokių 
mokytojų šioje knygoje papasakoti apie tai, kaip jiems sekėsi vesti mokymosi kursą, kas juos 
paskatino tai daryti ir kokios patirties jie įgijo. Prieš perduodama žodį jiems, noriu pasakyti, 
kad galbūt netolimoje ateityje sugalvosite sudalyvauti kokiuose nors mokymosi kursuose, 
tad noriu užtikrinti, kad nenusivilsite, net jeigu esate visiškas naujokas.

Anne Gilleran
„eTwinning“ centrinė paramos tarnyba
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Internetiniai vaizdo įrašai: pedagoginis 
jų taikymas „eTwinning“ programoje 
(balandžio 2–22, 2011)

Pradėsiu nuo skaičių: 3140 įrašų 39-iuose forumo kategorijose per 21 dieną, 6 sesijos su 
aiškiai apibrėžtais mokymosi uždaviniais, 88 aktyvūs dalyviai iš 118 užsiregistravusių ir 
70 minučių sinchroninio darbo su ekspertu, į svečius pakviestu mokytoju Jamie Keddie. 
Kartu su begale pokalbių internetu ir išsiųstų el. laiškų šie skaičiai liudija apie kritinio 
mąstymo gebėjimų lavinimą, pasitikėjimą savimi, tiriamosios veiklos įgūdžius ir gebėjimą 
bendradarbiauti su kolegomis bei mokytis vieniems iš kitų. Tai iš tiesų buvo fantastiškas 
įvairių veiksnių pasireiškimas dalyviui skirtoje ir į dalyvį orientuotoje mokymosi aplinkoje, 
sudarytoje iš komandinio mokymosi ir tarpusavio pagalbos galimybių.

Tikslas
Kiekvienas mokytojas žino, kad nėra vieno, visiems tinkančio mokymo metodo – pamokoje 
būtina techninių ir metodinių išteklių įvairovė. Audiovizualinė medžiaga su savo turtingu 
kontekstu – tai galingas mokomasis įrankis, turintis motyvacinį, dėmesį patraukiantį bei 
emocinį poveikį žiūrovams ir kartu palengvinantis garso suvokimo procesą.

Nors internetinių vaizdo įrašų pradinė paskirtis nėra mokomoji, šie įrašai – tai ypač efektyvus 
mokymosi įrankis įvairiomis technologijomis apsirūpinusiems šiandienos mokiniams ir jų 
entuziastingiems mokytojams. Būtent todėl aš pasirinkau šią temą. Tikiu, kad „eTwinning“ 
mokymosi kurso „Internetiniai vaizdo įrašai: pedagoginis jų taikymas „eTwinning“ programoje“ 
dalyviai suprato, kad naudodamiesi jais, jie skatins interaktyvumą, įsitraukimą į veiklą bei 
mokinių motyvaciją, suteiks jiems daugiau galimybių ir kurs įvairias pedagogines situacijas 
mokinių mokymosi procese. Viena dalyvė paliko entuziastingą įrašą po pamokos, kurios metu 
buvo nagrinėjamas vaizdo klipas: „Pamoka pavyko puikiai ir laiko užteko visoms užduotims! 
Tai buvo smagi patirtis, kuri susiejo mūsų pamoką su kitomis tarpdalykinėmis sritimis ir palaikė 
mokinių susidomėjimą visos pamokos metu!” (Maria K., Graikija).

Kas vyko?
Per tris mokymosi kurso savaites mes nagrinėjome ir analizavome vaizdo įrašų talpinimo bei 
dalinimosi jais svetaines, studijavome ir aprašinėjome mokymui(si) tinkamus vaizdo klipus, 
kūrėme ir vertinome vaizdo epizodais pagrįstas pamokas, veiklas, užduotis ir „eTwinning“ 
reklaminius vaizdo klipus. Visą laiką darbas vyko labai intensyviai, o užduočių rūšys bei 
interaktyvumo lygis skyrėsi kiekvieną dieną, tačiau buvo aišku, kad mokytojai teigiamai vertino 
mokymosi kurso organizavimą bei koordinavimą. „Jūs įdėjote į šį kursą širdies, ne tik suteikdama 
mums reikalingos informacijos, bet ir stengdamasi užpildyti kiekvieną laisvą akimirką įdomiais 
intarpais, specialiomis nuorodomis bei įžvalga. Tikrai darėte viską, kas geriausia, kad 

Ekspertė: Daniela Arghir Bunea
„eTwinning“ konsultantė, Rumunija
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parodytumėte mums, kaip dirbti kartu ir mokytis vieniems iš kitų, tuo pačiu metu visad būdama 
šalia ir pasiruošusi padėti, paaiškinti bei padrąsinti.“ (Katerina Stafylidou, Graikija).

Eiga
Tai nebuvo kursas, kur dalyviai patys renkasi darbo tempą – jiems reikėjo atlikti užduotis 
bendradarbiaujant su kitais dalyviais. Todėl ne visa veikla buvo iš anksto pristatyta, nes 
norėjome, kad dalyviai dirbtų kartu tuo pačiu tempu. Visada stengiausi kuo aiškiau pristatyti 
veiklą: kas, kur, kada ir kaip. Ir noriu prisipažinti: manau, jog man visai neblogai pavyko.

„Dirbdama šioje laboratorijoje, patyriau labai daug nuostabių akimirkų ir atradau daug naujų 
bei naudingų dalykų, tuo pačiu metu bendraudama šiltoje ir palaikančioje atmosferoje. Man 
tai buvo labai malonus ir motyvuojantis mokymosi kursas. Aš jau kurį laiką nuolat naudoju 
vaizdo įrašus savo pamokose, bet po šitos patirties, supratau, kad reikia padėti savo 
mokiniams tapti aktyvesniais kūrėjais, suteikti jiems galimybę būti ne pasyviais vartotojais, 
bet kurti savo vaizdo įrašus ir taip emociškai labiau įsitraukti į veiklą! Buvimas mokine, 
priminė man, kad mokymo proceso, kuris dažnai būna varginantis, metu mes kartais 
pamirštame, ką reiškia būti kitoje mokytojo stalo pusėje, ir apie nesaugumo jausmą bei 
baimes, kurias mūsų mokiniai patiria klasėje. Pasikeitimas vaidmenimis kartais gali būti 
labai naudingas ir mokytojams!” (Silvana Turcinovich Petercol, Kroatija)

Įvairiuose mokymosi kurso etapuose aš raginau dalyvius gilinti ne tik savo supratimą, bet ir 
ieškoti bendros prasmės. Kadangi refl eksija vaidina svarbų vaidmenį mokymosi ir saviugdos 
procesuose, mokymosi laboratorijos dalyviams ji padėjo peržengti savo patirties ribas ir ieškoti 
geresnių ar bendresnių sprendimų, kurie galėtų praversti būsimose situacijose. Dalyvių refl eksija 
apie mokymąsi padėjo jiems atsitraukti šiek tiek ir iš šalies pažvelgti į patirtį bei savo pažangą. 
Daugelis jų savo atsiliepimuose atkreipė dėmesį į mokymosi metu įgytas kompetencijas bei 
smagiai praleistą laiką. Aš esu įsitikinusi, kad kiekvienas iš mūsų turime lavinti savo gebėjimus 
atlikti refl eksiją, jei norime kurti geresnę mokyklą ir prisidėti prie švietimo tobulinimo.

„Aš asmeniškai manau, kad mokytojas, gebantis atlikti refl eksiją, turi ne tik žymiai didesnes 
galimybes asmeniškai ir profesionaliai tobulėti, bet ir nuolat prisidėti prie geresnės mokymosi 
aplinkos kūrimo savo mokiniams.” (Helena Serdoura, Portugalija).

Mokytojų vertinimas
Savo galutinėje refl eksijoje dalyviai labai palankiai įvertino įsitraukimo į veiklą skatinimą 
taikant raidos metodą. Jiems patiko, kad didelis dėmesys buvo skiriamas žinių gilinimui. 
Per tris mokymosi kurso savaites aš stengiausi padėti jiems įsitraukti į mokymosi veiklą 
nuosekliai pristatydama jiems vis sudėtingesnes mokymosi sąvokas. Buvo keturi dalyvių 
įsitraukimo į internetinę veiklą etapai:

1. Naujokas

2. Narys

3. Bendradarbis

4. Partneris.
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Mokymosi kurso metu dalyviai susikuria savo schemą, kaip dirbti, ir patys renkasi sąvokas, 
kaip žinių generatorius, bei tampa turinio kūrimo bendraautoriais.

Įsivertinimas
Aš esu viena iš tų mokytojų, kurie tvirtai tiki, kad pagrindinė mokytojų motyvacija yra 
noras pagerinti savo mokinių mokymosi rezultatus. Taigi aš esu pragmatiška ir ieškau 
aiškių, konkrečių bei praktiškų idėjų. Ir aš džiaugiuosi, kad dalyviai buvo tokie patys. Aš 
nuolat stengiausi laiku pakomentuoti jų įrašus, skatinti juos atlikti užduotis, glaudžiai 
susijusias su tikrove, mokymosi turiniui suteikti iššūkio bruožų, kurti įvairias galimybes 
dalyvių refl eksijai bei bendradarbiavimui ir siūlyti pasirinkimus bei galimybes plėtoti 
asmeninius interesus.

Aš branginu žodžius, parašytus forume, baigiantis mokymosi kursui, nes jie įkvepia mane, 
ir manau, kad dabar aš turiu dar daugiau entuziazmo bei susidomėjimo galimybėmis, 
kurias „eTwinning“ siūlo Europos mokytojams ir jų mokiniams.

„Mane sužavėjo jūsų meistriškumo lygis bendraujant, pedagoginiai metodai, pagalba – 
paprasčiausiai viskas. Niekada anksčiau man neteko dalyvauti mokymuose, kurie suteiktų 
man galimybę mokytis taip intensyviai. Aš ketinu iš naujo išsamiau studijuoti šio mokymosi 
kurso išteklius, nes žinau, kad rasiu daug daugiau ko pasimokyti iš jų ir pritaikyti savo 
mokymo veikloje, negu kad galėjau per tokį trumpą laiką. Kadangi jūs esate labai darbšti ir 
reikli asmenybė (kartu ir labai tolerantiška arba, tiksliau pasakius, žmogiška), manau, mes 
visi turėjome čia puikią galimybę labai daug išmokti. Jūs man esate pavyzdys, kaip visas 
puikias idėjas pritaikyti mūsų praktinėje veikloje. Dažnai tarp teorijos ir praktikos būna 
didžiulė spraga, bet jums tai – ne problema, siekiant pristatyti, koks turėtų būti švietimas.” 
(Eva Luptakova, Slovakija)

Poveikis mokiniams
Šis mokymosi kursas buvo tarsi atvertos durys mokytojams ir jų mokiniams. Gyvename 
greitai besikeičiančiame technologijų pasaulyje, kuriame neįmanoma nuspėti, kokių žinių 
reikės po penkerių ar dešimties metų, jau nekalbant apie visą gyvenimą. Todėl reikalinga 
labai plati individo sąvoka, apimanti vertybes ir asmenines nuostatas, pavyzdžiui, 
norą mokytis iš kitų bendradarbiaujant, skirtingų žinių vertės suvokimą su pažintiniais 
procesais, pagrįstais išankstinių žinių gilinimu ir kompetencijomis plėtoti strategijas bei 
spręsti problemas, siekiant išmokti kažko naujo. Žinoma, mokiniai taip pat turės naudos iš 
šio mokymosi kurso – dabar jie ir jų mokytojai neabejotinai dažniau vykdys bendravimo, 
bendradarbiavimo, pažintinių ryšių, kritinio mąstymo ir kūrybinę veiklą.

Aš įsitikinusi, kad mokymosi kurso „Internetiniai vaizdo įrašai: pedagoginis jų taikymas 
„eTwinning“ programoje“ dalyviai labai naudingai praleido laiką ir įgijo naujų žinių arba 
pagilino jau turimas, dirbdami neįtikėtinai atsidavusių „eTwinning“ dalyvių bendruomenėje, 
kuri dabar yra pasiruošusi kuo dažniau naudotis internetiniais vaizdo įrašais savo 
pamokose ir „eTwinning“ veikloje.
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Mokinių motyvacijos skatinimas per 
projektinę veiklą

Man teko būti ekspertu dviejų mokymosi kursų metu – abu jie buvo visiškai skirtingi. 
Pirmasis buvo skirtas iššūkiui skatinti mokinių motyvaciją per projektinę veiklą. Jį sudarė 
penkios dalys, kiekviena iš jų buvo glaudžiai susijusi su mokinių veikla: (1) savarankiškumo 
ugdymo metodai, (2) tarpdalykiniai projektai, (3) pagrindinių kompetencijų ugdymas, (4) 
tarpdalykinių projektų struktūra ir (5) naudojimasis daugialypės terpės ištekliais.

Tikslas
Pagrindinis šio mokymosi kurso tikslas buvo suteikti dalyviams įvairių praktinių patarimų, 
pateikti efektyvių pasiūlymų ir sudaryti galimybę mokytojams keistis savo nuomone bei 
pastebėjimais. Šis baigiamasis etapas, kai mokytojai pradėjo keistis savo mintimis, buvo 
labai sėkmingas, ypač paskutinė veikla, kurios metu dalyviai pristatė savo mėgstamiausią 
internetinę medžiagą, komentavo naudingas svetaines ir pasidalino įdomiais antrosios 
kartos saityno įrankiais. Kaip pasakė viena dalyvė: „Geriausia tema, tiek įkvėpimo čia – 
man jo užteks iki karjeros pabaigos!” (Ewa Gajeck, Lenkija)

Nuo vertinimo iki sėkmingų rezultatų
Dalyvaudami diskusijose, dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad tarpdalykiniai projektai 
yra tikrai integruoti tuomet, kai jie ne tik pašalina ribas tarp mokomųjų dalykų, bet ir 
susieja vertingas idėjas apie mokymąsi su supratimu, užduoties atlikimą su vertinimu, 
bendruomenės atsakomybę su individo bei iš naujo apibrėžia mokytojo/mokinio 
vaidmenis pagal tai, kaip jie supranta šias idėjas. Be to, jie verčia mokinius ir mokytojus 
nuolat vertinti savo veiklą ir pergalvoti ją bei pakartoti, kai reikia. Mokytojai padarė 
išvadą, kad tarpdalykinių projektų idėjas riboja tik juose dalyvaujančios besimokančios 
bendruomenės vaizduotės, laiko ir išteklių stoka. Tarpdalykiniai projektai suteikia 
mokiniams ir mokytojams galimybę džiaugtis įvairove jos plačiąja prasme ir tiriamosios 
bei mokymosi veiklos teikiamais malonumais.

Kitas dalykas, į kurį atkreipė dėmesį dalyviai, buvo faktas, kad šiuolaikiniai paaugliai 
mėgsta dainas, fi lmus, kompiuterinius žaidimus ir kitus internetinius išteklius (jų karta 
dažnai vadinama „Google“ ar interneto karta). Būtent todėl naudojimasis tokia medžiaga 
yra svarbus faktorius, siekiant įtraukti į veiklą mokinius ir juos motyvuoti projekto metu. Šie 
ištekliai praplečia įrankių, kurie gali patobulinti bendradarbiavimo veiklą, įvairovę ir skatina 
mokinius aktyviau dalyvauti veikloje.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad veiksmingi projektai yra pagrįsti tyrimo metodika. 
Užduodami ir nagrinėdami svarbius klausimus, mokiniai iš pasyvių informacijos gavėjų 

Ekspertė: Adam Stępiński
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Ekspertė: Adam Stępiński
„eTwinning“ konsultantas, Lenkija

tampa aktyviai besimokančiais mąstytojais ir problemų sprendėjais. Dalyvaudami 
tiriamojoje veikloje, mokiniai įsisavina ir žinias, ir patį žinių įgijimo procesą. Taigi projektą 
galima padalinti į eilę klausimų, kuriuos mokiniai gali papildyti savais (ir atsakyti į juos).

Rezultatų pritaikymas
Visi dalyviai sutarė, kad  geras tarpdalykinio projekto produktas galėtų būti paroda. Tai 
ypatingas renginys, kuris suburia bendruomenės narius prasmingam tikslui. Parodos 
dažniausiai turi tris svarbiausius komponentus: rašytinius, vaizdinius ir „gyvus“ pristatymus. 
Nors įvairių projektų komponentai skiriasi, parodos suteikia mokiniams galimybę pristatyti 
savo žinias, patirtį bei talentus ir jais pasidžiaugti. „Ačiū už puikų kursą! Jis mane daug ko 
išmokė ir suteikė įdomių bei įkvepiančių idėjų. Vakar mano mokiniai kūrė vaizdo pristatymus 
apie pavasarį ir buvo labai susidomėję bei laimingi. Taip pat noriu padėkoti kolegoms už 
jų vertingus atsiliepimus, diskusijas ir pasiūlymus.” (Joanna Zalewska-Coldron, Lenkija)

Mokomės kaimyninės šalies kalbos

Antras mokymosi kursas, kurį aš vedžiau, buvo skirtas kaimyninės šalies kalbos mokymosi 
temai. Šio mokymosi kurso idėja buvo suteikti mokytojams ir mokiniams galimybę 
susipažinti su kalbomis, vartojamomis peržengus šalies sieną. Būtent su šiomis kalbomis 
kurso dalyviams gali tekti dažniausiai susidurti ateityje. Žinoma, aš nenorėjau priversti 
mokytojus vesti reguliarias užsienio kalbos pamokas, siekiant mokinių meistriškumo šių 
kalbų vartojime. Mano idėja buvo supažindinti mokinius su pagrindinėmis frazėmis, kurios 
gali praversti jiems ateityje.

Eiga
Kalbant apie šio mokymosi kurso struktūrą, pirma jo dalis buvo skirta debatams apie 
dabartinę dalyvių šalių situaciją, susijusią su kaimyninių šalių kalbos ir kultūros pažinimu. 
Antros dalies metu buvo išskirti kaimyninės šalies kalbos mokymosi privalumai. Trečioji ir 
paskutinė dalis buvo skirta pasikeitimui naujomis idėjomis apie būsimus projektus. Be to, 
šio mokymosi kurso metu mokytojai išmoko pridėti vaizdo įrašams subtitrus, kūrybiškai 
naudotis minčių žemėlapių kūrimo įrankiais ir susipažino su „WebQuests“ metodika.

Kalbant apie mokinius, manau, kad šis kursas gali padėti kurti naujus projektus ir iš 
naujo permąstyti tokį kalbų vaidmenį šiandieniniame pasaulyje. Kalbėdamas su savo 
mokiniais įvairiose mokyklinio ir privataus gyvenimo situacijose, pastebėjau, kad jie 
supranta anglų kalbos svarbą (ir prancūzų, vokiečių bei ispanų), bet nepakankamai 
vertina čekų, slovakų ar lietuvių kalbos žinias. Būtent todėl „eTwinning“ projektai gali 
pakeisti jų nuomonę.
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Nuo vertinimo iki sėkmingų rezultatų
Bendravimas ir mokytojų noras dalintis savo patirtimi bei idėjomis – tai du dalykai, kurie 
gali būti laikomi šių mokymosi kursų svarbiausiomis vertybėmis. Dalyviai ne tik atsakinėjo į 
klausimus, kurie buvo tam tikrų užduočių dalis, bet ir inicijavo savo trumpus debatus. Be to, 
naudinga buvo ir pristatyti problemas iš skirtingų perspektyvų (darželių auklėtojų, pradinių 
klasių, žemesnio bei aukštesnio vidurinio ugdymo mokytojų) ir lyginti su draugų iš kitų šalių 
problemomis. Dalyviai su didžiuliu entuziazmu pristatinėjo savo projektus ir dalinosi savo 
patirtimi su kitais.

Dalyviai bendravo šiltai ir draugiškai, tikrai palaikanti ir šilta. Visi kreipė dėmesį į savo 
kalbos vartojimo tinkamumą, o kai atėjo mokymosi kurso pabaiga, daug mokytojų savo 
atsisveikinimo žinutėse rašė, kad jie pasiilgs tos vietos, kur susirado tiek daug draugų. 
„Tai pirmas mokymosi kursas, kuriame aš dalyvavau. Jau pačioje pradžioje buvau labai 
susidomėjusi, bet dabar galiu pasakyti, kad būčiau daug praradusi, jei nebūčiau dalyvavusi. 
Pirmiausia aš norėčiau padėkoti jums visiems, nes daug sužinojau apie projektus tarp 
šalių, ypač kaimyninių. Antra, sužinojau, kad Europoje yra daug entuziastingų mokytojų, 
kurie noriai dalinasi savo idėjomis, žiniomis bei patirtimi. Mane tai labiausiai nustebino. Visi 
turėjome galimybę pasikeisti gerąja patirtimi ir energingai padrąsinti šios srities naujokus, 
tokius kaip aš.” (Carmelia Timofte, Rumunija)

Svarbiausia, ką aš pastebėjau šio kurso metu, buvo tai, kad dalyviams tikrai reikia 
bendravimo, galimybės virtualiai susitikti su savo kolegomis iš užsienio, keistis mintimis 
ir mokytis vieniems iš kitų. Savo vertinimo pastabose, jie siūlė daugiau sinchroninių 
susitikimų, pavyzdžiui: internetinių pokalbių ir vaizdo bei garso sesijų. Kita vertus, daug 
mokytojų mano kitaip, nes dėl laisvo laiko stokos tokioje sinchroninėje veikloje negalėtų 
aktyviai dalyvauti didelė grupė dalyvių. Kaip ir mokinių „eTwinning“ projektinė veikla, taip 
ir mokymosi kursai turėtų būti skirti bendradarbiavimo veiklai, bendrai idėjų paieškai, 
komandiniam jų vertinimui ir išvadų apibendrinimui konstruktyvių diskusijų metu.
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Išvados

Šių dviejų kursų vadovų pasakojimai įrodo, kad „eTwinning“ mokymo-
si kursai yra ypatinga patirtis. Taigi, jei jau išragavote visą „eTwinning“ 
meniu ir išbandėte visas kitas „eTwinning“ siūlomas galimybes, kodėl 
nepalepinus savęs trupučiu deserto ir nepateikus paraiškos dalyvauti 
mokymosi kursuose?

Jūs bent jau susitiksite su naujais žmonėmis ir tikriausiai patirsite di-
džiulį malonumą. „Tiesą sakant, šiais metais aš iš esmės nustojau da-
lyvauti kituose profesinio tobulinimosi kursuose ir ėmiau pasikliauti tik 
„eTwinning“ mokymosi kursais. Mokymosi kursai dažniausiai yra daug 
įdomesni ir naudingesni (patogumas irgi yra svarbus faktorius), nei kon-
ferencijos ir seminarai, organizuojami mano ir kaimyniniuose miestuose 
(bent jau tie, kuriuose aš galiu dalyvauti)“ (Tatania Rebas, Lenkija).

Galbūt jūs netgi pakeisite savo įprastą pamokinę veiklą: „Mums buvo 
pasiūlyta daug naujų idėjų ir įrankių, kurie sužadino didžiulį entuziazmą 
visoje mokymosi laboratorijoje. Tai buvo mano pirma patirtis mokymosi 
laboratorijoje, o šiais metais aš vykdžiau jau ir pirmąjį savo „eTwinning“ 
projektą. Turiu prisipažinti, kad po tokios patirties mano požiūris į moky-
mo veiklą pasikeitė.“ (Simona Candeli, Italija)
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Įrankiai 
ir ištekliai
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Įrankiai ir ištekliai
Kad galėtumėte dalyvauti „eTwinning“, reikia tik trupučio kūrybiškumo ir noro dirbti kartu, 
bet čia siūlome dar keletą dalykų, kurie gali padėti jums padaryti savo veiklą įdomesnę.

Antrosios kartos 
saitynas (ang. 
Web 2.0)

Specialus terminas, apibūdinantis saityno vystymosi proceso antrąjį etapą. Jo pa-
grindas – bendravimas, bendradarbiavimas tinkluose, mainai ir – svarbiausia – nau-
dotojo kuriamas turinys. Daug „eTwinning“ dalyvių seka antrosios kartos saityno 
technologijų naujienas, kad žinotų, kaip galima pasinaudoti jomis „eTwinning“ veiklos 
metu.

Apdovanojimai 
(„eTwinning“)

Europiniai „eTwinning“ apdovanojimai teikiami kartą metuose mokytojams ir moki-
niams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų „eTwinning“ projektinės veiklos metu. Pa-
grindinis prizas – kelialapis į „eTwinning“ stovyklą. Jei norite dalyvauti konkurse, jums 
turi būti suteiktas Europos kokybės ženklelis. Paraiškas galima teikti kiekvienais me-
tais spalio mėnesį, o nugalėtojai skelbiami ateinantį sausio mėnesį.

Atviroji programi-
nė įranga

Programos veikimo būdas, kuris leidžia atskiriems asmenims vienu metu įvesti duo-
menis. Tai būdinga bendrai kuriamai nemokamai programinei įrangai (pvz., „Moo-
dle“). Jei norėtumėte atrasti naujus būdus, kaip savo „eTwinning“ veiklos metu nau-
dotis technologijomis ir prisitaikyti jas savo poreikiams, atviroji programinė įranga gali 
pasiūlyti įdomių galimybių, nors kartais tai reikalauja daugiau techninių žinių.

Centrinė para-
mos tarnyba 
(CPT)

Tai europinis „eTwinning“ biuras, kuriam vadovauja Europos Mokyklų tinklas Briuse-
lyje. CPT yra atsakinga už centrinį „eTwinning“ veiklos koordinavimą visoje Europoje. 
Jei reikia pagalbos, kreipkitės el. paštu helpdesk@eTwinning.net. 

„Comenius“ „eTwinning“ yra dalis Europos Sąjungos „Comenius“ paprogramės, kuri yra skirta 
ikimokykliniam, pradiniam ir viduriniam mokykliniam ugdymui. Joje gali dalyvauti visi 
švietimo bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, vietinė valdžia, tėvų asociacijos, 
nevyriausybinės organizacijos, mokytojų kvalifi kacijos tobulinimo institutai ar univer-
sitetai ir kiti švietimo darbuotojai.

„Comenius“ 
partnerystės

„Comenius“ partnerystės – tai viena iš „Comenius“ paprogramės veiklų, kiekvienais 
metais teikianti fi nansinę paramą atrinktiems bendradarbiavimo projektams. „eTwin-
ning“ projektas gali tuo pačiu metu būti ir „Comenius“ partnerystė.

„Creative 
Commons“ 
licencija (CC)

Tai licencijos suteikimo priemonė, kuri leidžia asmenims savo medžiagai priskirti tam 
tikrus autorių teisių apribojimus. CC informuoja kitus asmenis, kaip galima naudotis 
jų sukurtais darbais, ir gali praversti, jei jūs patys kuriate „eTwinning“ medžiagą. In-
formacijos apie visas CC licencijos galimybes ieškokite čia:  http://en.wikipedia.org/
wiki/Creative_Commons 

Darbastalis 
(„eTwinning“)

„eTwinning“ darbastalis – tai socialinio bendradarbiavimo aplinka, skirta tiktai „eTwin-
ning“ programoje užsiregistravusiems mokytojams (mokiniai prieigos neturi). Joje ga-
lima kurti profi lius, bendradarbiauti tinkluose, ieškoti partnerių ir keistis ištekliais. Nau-
dokitės savo darbastaliu keisdamiesi informacija apie save ir bendraudami su kitais.

„Doodle“ „Doodle“ – tai nemokamas internetinių apklausų kūrimo įrankis: www.doodle.com. 
Jis idealiai tinka susitikimų planavimui ir norint patikrinti, ar partneriai gali juose daly-
vauti. Atsidarę šį įrankį, galite iškart pamatyti, koks geriausias laikas susitikimui. Jis 
veikia su visomis kalendorių sistemomis.
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„Elluminate“ „Elluminate“ – tai internetinio bendradarbiavimo erdvė, kuri suteikia žmonėms ga-
limybę susitikti virtualiame kambaryje ir vienu metu bendradarbiauti bei diskutuoti. 
Joje yra šios funkcijos: bendra darbo lenta, pokalbių internetu langeliai, garso/vaizdo 
įrankiai ir apklausos sistema. Jei norite naudotis „Elluminate“ savo „eTwinning“ vei-
klos metu, kreipkitės į info@eTwinning.net. 

„eTwinning“ Europinė programa, kuri remia Europos mokyklų bendradarbiavimą ir bendravimą 
tinkluose, naudojantis IKT. Daugiau informacijos rasite „eTwinning“ portale www.eT-
winning.net. 

„eTwinning“ 
ambasadoriai/
konsultantai

Patyrę „eTwinning“ programos dalyviai, savo regione ir šalyje konsultuojantys kitus 
mokytojus ir vykdantys „eTwinning“ sklaidą. Ambasadorius/konsultantus skiria jų 
NPT ir jų pagrindinis uždavinys – padėti jums dalyvauti programoje.

„eTwinning“ 
dalyvis 

Mokytojas, dalyvaujantis „eTwinning“ programoje bei užsiregistravęs „eTwinning“ 
portale, ir mokinys, dalyvaujantis „eTwinning“ projekte.

„Euro Creator“ „Euro Creator“ – tai prižiūrima platforma mokytojams ir mokiniams, kurioje jie gali 
peržiūrėti ir keistis daugialype medžiaga internete. www.eurocreator.com

Europos 
Kokybės ženklelis 
(„eTwinning“)

Europinis „eTwinning“ projekto sėkmės ir novatoriškumo pripažinimas. Jeigu bent du 
projekto partneriai gavo nacionalinius kokybės ženklelius, tiems projekto partneriams 
CPT suteikia ir Europos kokybės ženklelį. Europos kokybės ženkleliai suteikiami au-
tomatiškai kartą per metus (dažniausiai rugsėjį) ir jie yra būtini, norint dalyvauti kas-
metiniame „eTwinning“ apdovanojimų konkurse.

Europos Mokyklų 
tinklas (ang., 
„European 
Schoolnet“)

Europos Komisijos vardu „eTwinning“ programą europiniu lygiu koordinuojanti insti-
tucija. Europos Mokyklų tinklas vadovauja „eTwinning“ Centrinei paramos tarnybai 
(CPT).

„Facebook“ Visame pasaulyje populiari internetinė socialinio tinklo bendruomenė, skirta žmonių 
virtualių ryšių palaikymui. Yra daug „Facebook“ grupių skirtų „eTwinning“, veikiančių 
tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Tai gali būti papildoma priemonė bendravimui 
su kitomis Europos mokyklomis.

„FlashMeeting“ Vaizdo konferencijų įrankis, kuriuo naudojasi daug „eTwinning“ projektų, kadangi jis 
veikia privačioje ir saugioje platformoje. Konferencijų sesijas galima įrašyti ir peržiūrėti. 
Jei norėtumėte naudotis „FlashMeeting“ savo „eTwinning“ veiklos metu, kreipkitės į 
info@eTwinning.net. 

„Flickr“,  
Slideshare& 
„Picasa“

Populiarios nuotraukų galerijų platformos.. Vartotojai gali kiekvieną nuotrauką pažy-
mėti, komentuoti ar įvertinti. Daug „eTwinning“ dalyvių naudojasi „Flickr“ dalindamiesi 
nuotraukomis ir pristatydami savo veiklą. Atkreipkite dėmesį: jei naudojatės šiais vie-
šais įrankiais, jokiu būdu nepažeiskite mokinių privatumo.

Forumas Internetinė žinučių perdavimo sistema, skirta rašytinio pobūdžio diskusijoms.

„FreeMind“ „FreeMind“ – tai pagrindinė, nemokama minčių žemėlapių kūrimo programinė įranga, 
sukurta „Java“ pagrindu.

Gairės 
(„eTwinning“)

„eTwinning“ gairės – tai PDF dokumentas „eTwinning“ portale, kuriame išsamiai pa-
aiškinama, kaip naudotis „eTwinning“ portalo įrankiais (darbastaliu bei „TwinSpace“), 
ir pristatoma pedagoginė šios programos vertė. Jas galima skaityti internete ar atsi-
spausdinus. Daugiau patarimų rasite darbastalio skyrelyje „Pagalba“.

Galerija 
(„eTwinning“)

„eTwinning“ veiklos pavyzdžių pristatymas. Projektus atrenka NPT ir pristato „eT-
winning“ portale. Tai puikūs sėkmingų projektų pavyzdžiai ir gali būti geru įkvėpimo 
šaltiniu kitiems.

„Glogster“ Sudėkite piešinius, nuotraukas, vaizdo įrašus, muziką bei tekstą į gražiai ir profesio-
naliai pateikiamus plakatus.
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„Google“ Pasaulyje populiariausia internetinė paieškos sistema. „Google“ taip pat siūlo nau-
dotis įvairiais kitais internetiniais įrankiais bei paslaugomis. Galite naudotis „Google“ 
paieška, ieškodami pedagoginės medžiagos, arba šios sistemos siūlomais adminis-
travimo ir publikavimo įrankiais tolesniam veiklos įgyvendinimui ir pristatymui.

„Google“ žemė-
lapiai

Nemokama internetinių žemėlapių paslauga teikiama „Google“ (nekomerciniam nau-
dojimuisi). „eTwinning“ portalas naudojasi šia paslauga projektų ir registruotų mo-
kyklų rodymui žemėlapyje. Galite naudotis „Google“ žemėlapiais su savo mokiniais, 
kad pažymėtumėte savo partnerių gyvenamąją vietą žemėlapyje ir kitos grupinės 
veiklos metu.

Grupės 
(„eTwinning“)

„eTwinning“  bendruomenės grupės, kuriose mokytojai diskutuoja tam tikra tema 
arba apie tam tikrą mokomąjį dalyką. Grupės – tai puiki galimybė pasidalinti idėjomis 
ir užmegzti ryšius su „eTwinning“ bendraminčiais. Visą grupių sąrašą rasite „eTwin-
ning“ darbastalio pradžios tinklalapyje.

Informacinės ir 
komunikacinės 
technologijos 
(IKT)

Labai platus terminas, kuris apima visus bendravimo įrenginius ar prietaisus (pvz.: 
kompiuterius, tinklų techninę bei programinę įrangą, palydovines sistemas, radiją, 
televiziją bei mobilius telefonus) ir su jais susijusias paslaugas bei taikomąsias pro-
gramas (pvz.: vaizdo konferencijų ar nuotolinio mokymosi). Dažnai apie IKT kalbama 
tam tikrame kontekste, pavyzdžiui, IKT taikymas ugdymo procese. „eTwinning“ ska-
tina naudotis visais IKT įrankiais, jei tik jie yra saugūs ir naudingi jūsų bendradarbia-
vimo veiklai.

Interaktyvioji lenta Didelis interaktyvus ekranas, veikiantis kartu su kompiuteriu ir projektoriumi. Interak-
tyviomis lentomis dažniausiai naudojasi mokiniai, dirbdami grupėse ir naudodamiesi 
kompiuterinėmis programomis. Jei turite interaktyviąją lentą savo mokykloje, galite 
pasinaudoti ja „eTwinning“ veiklos metu su mokiniais individualiai ar kartu su par-
tneriais.

Internetas „Internetas – tai pasaulinio žiniatinklio (WWW) informacijos išteklių, paslaugų ir ypač 
tarpusavio ryšiais susietų hiperteksto dokumentų masyvai bei infrastruktūra, skirta 
elektroniniam paštui ir kitoms populiarioms paslaugoms: pokalbiams internetu, failų 
perdavimui ir jų mainams, internetiniams žaidimams bei interneto telefonijai (ang., 
„VoIP“) – bendravimui tarpusavyje naudojantis garso bei vaizdo priemonėmis.” (Vi-
kipedija)

Internetinis 
saugumas

Tikslingas naudojimasis internetinėmis IKT, laikantis moralinių principų. Saugumą sti-
prina geresnis problemų ir techninių sprendimų (fi ltrų, apsaugos nuo šnipinėjimo pro-
gramų bei visos internetinės įrangos saugaus nustatymo) išmanymas. „eTwinning“ 
glaudžiai bendradarbiauja su „Insafe“ (www.saferinternet.org), kad savo dalyviams 
galėtų pasiūlyti saugius įrankius ir patarimus, kaip internete vykdyti bendrą veiklą su 
jaunais žmonėmis. 

Įrašas Viešoje svetainėje parašytas tekstas (pvz., straipsnio įrašas, tinklaraščio įrašas). „eT-
winning“ portale galite palikti įrašą darbastalio profi lyje (skyrelyje „Mano žurnalas“), o 
kiti „eTwinning“ dalyviai  gali jį komentuoti.

Ištekliai Mokymosi medžiagos duomenų bazė arba saugykla, kuria dalinasi „eTwinning“ mo-
kyklos. Išteklius teikia mokyklos ir tai yra darbai, sukurti „eTwinning“ projektų metu, 
arba medžiaga, mokytojų nuomone, naudinga „eTwinning“  veiklai.

„YouTube“ Keitimosi vaizdo įrašais svetainė, į kurią vartotojai siunčia savo įrašus ir jais dalinasi. 
Jei kuriate ir publikuojate vaizdo įrašus su savo mokiniais, jokiu būdu nepažeiskite 
mokinių privatumo. Kad pasidalintumėte savo vaizdo įrašu su platesne auditorija, 
galite pridėti subtitrus.

Kokybės žen-
kleliai

„eTwinning“ teikia nacionalinius ir europinius kokybės ženklelius projekto partne-
riams, kurių projektinė veikla labai sėkminga ir novatoriška. Norint gauti nacionalinį 
kokybės ženklelį, reikia užpildyti paraišką „eTwinning“ darbastalyje, o Europos koky-
bės ženklelis suteikiamas automatiškai kartą metuose (dažniausiai rugsėjį).
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Konferencija 
(„eTwinning“)

Kasmetinė „eTwinning“ konferencija – tai trijų dienų renginys, kuriame dalyvauja 
daugiau nei 500 dalyvių (mokytojų, mokyklų vadovų, NPT darbuotojų bei asocijuotų 
partnerių) ir aptaria „eTwinning“ ateitį bei džiaugiasi sėkme „eTwinning“ apdovanoji-
mų teikimo ceremonijos metu. Tai puiki galimybė „eTwinning“ dalyviams susitikti ir 
pasidalinti idėjomis. Konferencija dažniausiai vyksta pavasarį, o dalyvius atrenka CPT 
ir NPT.

„MagazineFac-
tory“

Interaktyvus internetinio žurnalo kūrimo įrankis, rekomenduojamas „eTwinning“. Jei 
norėtumėte naudotis „MagazineFactory“ savo „eTwinning“ veiklos metu, kreipkitės į 
info@eTwinning.net. 

Mikrotinklaraštis Tai tinklaraštis, į kurį vartotojai siunčia trumpas žinutes, nuotraukas arba garso klipus 
ir juos publikuoja (pvz., „Twitter“). Galite naudotis „Twitter“ savo „eTwinning“ veiklos 
metu ir suteikti savo mokiniams galimybę publikuoti bei pristatyti rezultatus.

„Mycoted“ „Mycoted“ –– tai centrinė įrankių, metodų, loginių užduočių, galvosūkių, knygų apž-
valgų ir t.t. saugykla internetiniam kūrybiškumui bei novatoriškumui. www.mycoted.
com

„Mylo“ „MYLO“ – tai linksma, internetinė kalbų mokymosi paslauga, kuri susieja jūsų po-
mėgius su jūsų internetine veikla, pavyzdžiui: žaidžiamais žaidimais, tinklaraščių bei 
fi lmų kūrimu ir bendradarbiavimo bei dalinimosi su kitais veikla. Ji idealiai tinka kalbų 
mokymosi projektams. http://www.hellomylo.com 

Moduliai („eTwin-
ning“)

Tai trumpa veikla, kurią galima integruoti į bet kurį „eTwinning“ projektą, nesvarbu, 
kokia tema. Moduliai puikiai tinka projekto pradžioje, jį įpusėjus ar pabaigoje, kaip 
vertinimo priemonė. Be to, galite naudotis moduliu kartu su rinkiniu.

Mokymosi kursai 
(„eTwinning“)

Trumpi intensyvūs internetiniai mokymai įvairiomis temomis, kurių metu susipažįsta-
ma su nagrinėjama tema, kuriamos idėjos ir lavinami gebėjimai. Jie neužima daug 
laiko (diskusijos, refl eksija ir savarankiška veikla tęsiasi dešimt dienų), o juos veda 
pedagogikos ekspertai.

Mokymosi 
laboratorija 
(„eTwinning“)

Speciali platforma, skirta „eTwinning“ mokymosi kursams. Jei dalyvaujate mokymosi 
kurse, jo veikla vyks čia.

Mokymosi visą 
gyvenimą progra-
mą (MVP)

Ši labai plati europinė programa leidžia įvairaus amžiaus žmonėms naudotis įkve-
piančiomis mokymosi galimybėmis visoje Europoje. Yra keturios paprogramės, 
skirtos skirtingoms ugdymo bei mokymo pakopoms ir pratęsiančios ankstesnes 
programas: • „Comenius“ mokykloms (pvz., „eTwinning“ programa) • „Erasmus“ 
aukštojo mokslo studijoms • „Leonardo da Vinci“ profesiniam ugdymui • „Grundtvig“ 
suaugusiųjų mokymui 

Mokytojų kam-
bariai

Šiuos neofi cialius kambarius rasite „eTwinning“ darbastalyje. Mokytojai gali prisijungti 
prie jau esamo kambario ar susikurti savo ir diskutuoti juos dominančia tema su kitais 
dalyviais iki trijų mėnesių. Po trijų mėnesių kambarys uždaromas, o jo turinį galima 
išsisaugoti. Jei jūs „eTwinning“ naujokas, mokytojų kambariai puikiai tiks užmegzti 
ryšius su kitais.

„Moodle“ Atviros programinės įrangos elektroninio mokymosi platforma internetinių kursų kūri-
mui ir bendradarbiavimui. Galite naudotis „Moodle“ kartu su „TwinSpace“, vykdyda-
mi tam tikrą veiklą su savo mokiniais. www.moodle.org

Nacionalinė 
paramos tarnyba 
(NPT)

Institucija, kuri atstovauja „eTwinning“ programą nacionaliniu lygiu ir koordinuoja šios 
programos veiklą šalyje. Kiekviena NPT organizuoja mokymus, renginius, informaci-
nes kampanijas bei teikia pagalbą regioniniu ir nacionaliniu lygiu. Jei reikia pagalbos, 
galite kreiptis į savo NPT tiesiai iš nacionalinės „eTwinning“ svetainės (pvz., www.
eTwinning.fr, www.eTwinning.ro., www.eTwinning.sk).
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Nacionalinis 
Kokybės ženklelis 
(„eTwinning“)

eTwinning projekto sėkmės ir novatoriškumo pripažinimas nacionaliniu lygiu. NPT 
suteikia nacionalinį kokybės ženklelį mokytojams, kurie sėkmingai užpildė paraišką 
ženkleliui savo darbastalyje. Jei manote, kad jūsų projektas tikrai sėkmingas, būtinai 
pildykite paraišką. Jei paraiška sėkminga, mokytojas gauna pažymėjimą sau ir pa-
žymėjimo šabloną savo mokiniams (į kurį galite ranka įrašyti savo mokinių vardus). 

Partneriai 
(„eTwinning“)

Mokyklos, mokytojai ir kiti mokyklų darbuotojai, kurie yra ofi cialūs „eTwinning“ projek-
to nariai (ir kartais administratoriai).

Partnerių paieška Partnerių paieškos įrankis „eTwinning“ programoje užsiregistravusioms mokykloms. 
Savo darbastalyje „eTwinning“ programos dalyviai gali atlikti paiešką pagal reikšminį 
žodį(-žius) ar sritis arba skelbti žinutes partnerių paieškos forume.

Pašto dėžutė 
(„eTwinning“)

Vidinė žinučių sistema, kuri leidžia saugiai keistis elektroniniais laiškais su kitomis 
„eTwinning“ portale užsiregistravusiomis mokyklomis. Pašto dėžutės įrankis yra ir 
darbastalyje (skirtas mokytojams), ir „TwinSpace“ (projekte dalyvaujantiems moky-
tojams ir mokiniams).

Pokalbių 
internetu 
kambarys

Pokalbių kambarys – tai internetinė erdvė tekstinėms diskusijoms realiu laiku, kurio-
se galima dalyvauti grupėse ar individualiai. Kiekviename „TwinSpace“ ir mokytojų 
kambaryje yra privatus pokalbių kambarys mokytojams ir mokiniams, kuriuo jie gali 
naudotis įgyvendindami savo projektą(-us).

Portalas 
(„eTwinning“)

Daugiakalbė internetinė platforma, skirta „eTwinning“ programos dalyvių projektinei 
veiklai. Norint naudotis visais įrankiais, būtina užsiregistruoti, o informacija išversta į 
25 kalbas. www.eTwinning.net

Prenumeruoja-
mosios translia-
cijos įrašas (ang., 
„Podcast“)

Suspausto skaitmeninio formato garso ar vaizdo failas, perduodamas internetiniu 
sklaidos kanalu šios paslaugos prenumeratoriui. Skirtas klausytis ar žiūrėti kompiu-
teriu arba nešiojamais skaitmeniniais garso grotuvais. Prenumeruojamosios trans-
liacijos įrašai – tai puikus įrankis„eTwinning“ veiklai, padedantis lavinti kalbinius ir 
prezentacinius gebėjimus.

Pripažinimas „eTwinning“ suteikia mokytojams keletą galimybių pelnyti pripažinimą už savo veiklą: 
tai „eTwinning“ ženklelis, europiniai ir nacionaliniai kokybės ženkleliai, „eTwinning“ 
apdovanojimai ir galerija. Mokiniai kaip pripažinimą gauna nacionalinio kokybės žen-
klelio pažymėjimą.

Prisijungimas 
(„eTwinning“)

Kad galėtų prisijungti prie „eTwinning“ darbastalio, projekto dienoraščio ir „TwinSpa-
ce“, mokytojai privalo būti užsiregistravę. Prisijungimui reikalingas vartotojo vardas ir 
slaptažodis, kurie suteikiami registruojantis. Jeigu vartotojas užmiršo savo prisijun-
gimo duomenis ir/arba slaptažodį, jis gali pasinaudoti „eTwinning“ portale esančia 
nuoroda „Pamiršote slaptažodį“. Po to pranešimas su jo vartotojo vardu bei nauju 
slaptažodžiu bus išsiųstas jam elektroniniu paštu. Mokiniai prisijungimo prie „TwinS-
pace“ duomenis gauna iš savo mokytojų. 

Profesinio tobuli-
nimo seminarai

Seminarai, skirti mokytojams, kurie nori tobulinti savo IKT ir bendradarbiavimo ge-
bėjimus. Seminarus organizuoja NPT ir CPT įvairiuose Europos miestuose per visus 
mokslo metus.

Profi lis 
(„eTwinning“)

„eTwinning“ darbastalyje visi „eTwinning“ programos dalyviai gali susikurti asmeni-
nius ir mokyklos profi lius, kad kiti galėtų juos peržiūrėti ir susipažinti („eTwinning“ 
dalyviai gali komentuoti įrašus žurnale ar pažymėti, kad įrašai jiems patinka). Be to, 
kiekvienas projektas turi profi lį, kuriame kitiems pateikiama informacija apie projektą 
(„eTwinning“ dalyviai gali palikti komentarą projekto „sienoje“).

Projektas 
(„eTwinning“)

Projektą sukurti gali mažiausiai dvi mokyklos iš dviejų skirtingų šalių. Vėliau jį patvir-
tinti turi abiejų šalių NPT. Kiekvienas „eTwinning“ projektas turi savo „TwinSpace“ ir 
projekto dienoraštį.

Projekto 
dienoraštis

Kiekvienas „eTwinning“ projektas turi projekto dienoraštį, kuriame aprašoma jo veikla 
ir pažanga. Galima publikuoti viską: idėjas, naujienas, nuorodas, nuotraukas ir vaizdo 
įrašus.
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Project Card 
(eTwinning)

„Projekto kortelė“ – tai dienoraštis, kurį gali turėti kiekvienas projektas. Juo naudotis 
– bendrauti, patarti ar sulaukti pagalbos – gali projekto partneriai ir jų Nacionalinės 
paramos tarnybos.

Registracija Kai mokytojai užsiregistruoja „eTwinning“ programoje, jiems suteikiamas prisijungi-
mas prie darbastalio su visais įrankiais. Visus besiregistruojančius mokytojus patikri-
na NPT, kad mokytojų duomenų bazė būtų saugi ir patikima. Registracija susideda 
iš dviejų etapų. Jei besiregistruojant iškiltų problemų, kreipkitės pagalbos tiesiai į 
savo NPT.

Rinkiniai 
(„eTwinning“)

Nuoseklūs sėkmingo projekto vedliai su konkrečiais patarimais mokytojams, kaip 
įgyvendinti Europinio bendradarbiavimo projektą su savo mokiniais. Rinkiniais galima 
naudotis taip, kaip parašyta, arba prisitaikius tam tikrai mokymo situacijai.

Sklaidos kanalas 
(RSS)

Žiniatinklio sklaidos kanalų formatai, skirti publikuoti dažnai atnaujinamą medžiagą 
bei informaciją.

Socialinis ben-
dradarbiavimas 
tinkluose

Naudojimasis internetinės bendruomenės programine įranga, kad galima būtų už-
megzti virtualius ryšius su panašių pomėgių žmonėmis. „eTwinning“ darbastalyje yra 
net keletas socialinio bendradarbiavimo tinkluose įrankių,  kurie padeda jums už-
megzti ryšius su kitais „eTwinning“ dalyviais.

Stovykla („eTwin-
ning“)

Kaip puikus paskatinimas mokytojams ir mokiniams, „eTwinning“ stovykla –– tai pa-
grindinis „eTwinning“ apdovanojimų konkurso prizas. Stovykloje susitinka mokytojai 
ir mokiniai, kurių projektai tapo nugalėtojais skirtingose apdovanojimų kategorijose, ir 
dalyvauja seminaruose bei su IKT susijusioje veikloje kokioje nors saulėtoje Europos 
vietovėje. Stovykla tęsiasi 4–5 dienas.

Subtitrai Subtitrai – tai garso bei vaizdo turinio vertimo įrankiai. Jei kuriate vaizdo turinį su 
savo mokiniais, galite labai paprastai pridėti subtitrus, naudodamiesi nemokamais 
internetiniais subtitrų kūrimo įrankiais.

Šalys 
(„eTwinning“)

Šiuo metu „eTwinning“ programoje dalyvauja trisdešimt dvi šalys. Visą sąrašą ga-
lite rasti čia: http://www.eTwinning.net/en/pub/help/nss.htm. Kol kas „eTwinning“ 
programoje ofi cialiai dalyvauti gali tiktai tie mokytojai, kurie dirba tų šalių švietimo 
sistemose.

Tinklaraštis Asmeninė žiniatinklio erdvė, žurnalas ar dienoraštis, kuriame galima skelbti įrašus 
tam tikra tema. Vėliau kiti šiuos įrašus gali komentuoti. „eTwinning“ projektai turi tin-
klaraščio įrankį skyrelyje „Projekto dienoraštis“ ir „TwinSpace“. 

Trumposios 
apklausos

Trumposios apklausos – tai greitas būdas sužinoti kitų nuomonę. „eTwinning“ dar-
bastalyje kartais skelbiamos trumpos apklausos, kai reikia mokytojų atsiliepimų ar 
nuomonės. Jei norėtumėte trumpomis apklausomis naudotis su savo mokiniais, yra 
daug nemokamų internetinių įrankių joms kurti.

„Tux Paint“ „Tux Paint“ – tai nemokama piešimo programa 3–12 metų vaikams. Ji turi labai pa-
prastą vartotojo sąsają, linksmus garso efektus ir padrąsinančius animacinio fi lmo 
veikėjus, kurie padeda vaikams naudotis programa.

„TwinSpace“ Saugi bendradarbiavimo platforma, kuria naudojasi mokyklos (mokytojai ir mokiniai) 
įgyvendindamos projektą. „TwinSpace“ kiekvienam projektui suteikia privatumo. Pro-
jekto dalyviai gali ja naudotis, kai tik NPT patvirtina projektą. Administratoriai gali 
publikuoti savo „TwinSpace“ internete.

„Twitter“ Populiaraus mikrotinklaraščio pavyzdys, kuriame tekstai negali būti ilgesni nei 140 
spaudos ženklų.

Valdiklis Maža iškarpa iš kitų svetainių kodo, kuri leidžia į savo svetainę įterpti aktyvų turinį be 
svetainės administratoriaus pagalbos ar atnaujinimo. Valdiklius galima įterpti į savo 
darbastalį ar pasinaudoti jais savo projektinės veiklos metu. 
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Vikipedija Vienas populiariausių pasaulyje bendrai kuriamų vikių, kuriuo naudojamasi kaip inter-
netine enciklopedija informaciniais tikslais. Galite naudotis vikipedija kaip pedagogi-
nio turinio ištekliumi ar netgi prisidėti prie jos kūrimo savo žiniomis.

Vikis Internetinis įrankis, kuris leidžia vartotojams lengvai kurti ir kartu redaguoti tinkla-
lapius. Vikis – tai puikus įrankis mokiniams, kartu kuriantiems tekstą, vykdantiems 
projektą ir pan.

Visuomeninė 
programinė 
įranga

Programinės įrangos sistemos ir priemonės, skirtos palengvinti bendravimą tarp 
žmonių ir keitimąsi turiniu. Pavyzdžiui: internetinės bendruomenės („Facebook“, 
„MySpace“), vaizdo įrašų siuntimo svetainės („YouTube“) ir keitimosi nuotraukomis 
platformos („Flickr“).

Visuomeninė 
žiniasklaida

Internetinės visuomenės informavimo priemonės, skirtos panašių pomėgių žmo-
nėms greitai ir lengvai dalintis informacija tarpusavyje. Kalbant apie visuomeninę 
žiniasklaidą dažnai turimas omenyje „vartotojo kuriamas turinys” arba „vartotojo ku-
riamos visuomenės informavimo priemonės”.

Visuomeninis 
ženklinimas

Bendras turinio klasifi kavimas internete, kurį atlieka vartotojai, kad būtų lengviau ap-
rašyti informaciją ir jos ieškoti internete. Populiarūs informacijos ženklinimo įrankiai 
yra „Del.icio.us“ ir „Technorati“. Tokie įrankiai gali padėti „eTwinning“ veiklos metu 
tvarkyti ir sekti įdomų internetinį turinį.

„Vodcast“ Terminas vartojamas vaizdo klipo turiniui, kurį galima užsiprenumeruoti internete, 
apibrėžti.

„VoiceThread“ „VoiceThread“ – tai bendradarbiaujant sukurtas daugialypis skaidrių pristatymas, kurį 
sudaro vaizdai, dokumentai bei vaizdo įrašai, ir leidžiantis žmonėms peržiūrėti skai-
dres bei palikti komentarus penkiais būdais: balsu (naudojantis mikrofonu ar telefo-
nu), tekstu ir garso ar vaizdo failu (naudojantis internetine vaizdo kamera).

„Voki“ „Voki“ suteikia naudotojams galimybę kurti internete įgarsinant pristatymą savo bal-
su, bet naudojantis kalbančiu veikėju. Jūs galite padaryti, kad jūsų veikėjas būtų 
panašus į jus, arba pasirinkti vieną iš daugybės kitų veikėjų. Jūsų „Voki“ veikėjas gali 
kalbėti jūsų balsu, kuris įrašomas naudojantis mikrofonu, telefonu ar atsiunčiamas. 

„Wallwisher“ „Wallwisher“ – tai internetinė priemonė, kuri leidžia žmonėms lengvai išsakyti savo 
mintis bendra tema. Iš tiesų, „siena“ (ang., „wall“) – tai tinklalapis, kuriame žmonės 
gali skelbti savo žinutes.

„Webzine“ (arba 
internetinis 
žurnalas)

Skaitmeninė naujienų brošiūros versija. Ji interaktyvi ir leidžia skaitytojams palikti 
savo komentarus. Pavyzdys – „MagazineFactory“, puikus įrankis „eTwinning“ projek-
tams, kurių metu dalyviai kartu kuria el. laikraštį.

Žemėlapis 
(„eTwinning“)

„eTwinning“ mokyklų ir projektų iš visų dalyvaujančių šalių duomenų bazė. Galima at-
likti paiešką pagal mokyklą, šalį, regioną arba dalyką. Atsidaryti „eTwinning“ žemėlapį 
galima iš portalo pradžios tinklalapio.

Ženkleliai 
(„eTwinning“)

Tai pažymėjimas, įteikiamas visiems „eTwinning“ projektams, patvirtintiems NPT. Pro-
jekto partneriai gali jį parsisiųsti iš darbastalio. Galite gauti ne tik bendrąjį ženklelį, bet 
ir prašyti nacionalinio kokybės ženklelio, jeigu jūsų projektas tikrai sėkmingas.
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Nacionaliniai ir 
europiniai kontaktai
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Nacionaliniai ir 
europiniai kontaktai
Centrinė paramos tarnyba (CPT) koordinuoja „eTwinning“ programą. Jos biuras įsikūręs 
Briuselyje, Belgijoje. Nacionalinės paramos tarnybos (NPT) teikia pagalbą (telefonu ar 
internetu) ir organizuoja mokymus, susitikimus, nacionalinius konkursus ir informacines 
bei viešųjų ryšių kampanijas. Jų biurai įsikūrę trisdešimt dviejose šalyse, dalyvaujančiose 
„eTwinning“.

„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 klausimas, mokytojai raginami pirmiausia kreiptis tiesiai į savo 
Nacionalinę paramos tarnybą.

 AIRIJA

 Léargas, Mainų biuras
Kontaktams: Kay O’Regan
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.ie

 AUSTRIJA

 Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen 
(Austrijos nacionalinė Mokymosi visą gyvenimą agentūra)
Kontaktams: Martin Gradl, Michaela Nindl, Ursula Großruck
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.at

 BELGIJA (prancūziškai kalbanti bendruomenė)

 Ministère de la Communauté française
(Prancūziškai kalbančios bendruomenės ministerija)
Kontaktams: Cécile Gouzee
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.enseignement.be/etwinning
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 BELGIJA (olandiškai kalbanti bendruomenė)

 Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs en Vorming
(Švietimo ir mokymų ministerija, švietimo ir mokymų skyrius)
Kontaktams: Sara Gilissen
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.be

 BELGIJA (vokiškai kalbanti bendruomenė)

 eTwinning Koordinierungsstelle in der DG
Autonome Hochschule in der DG
Kontaktams: Michèle Pommé
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.bildungsserver.be/etwinning

 BULGARIJA

 Център за развитие на човешките ресурси
(Žmogiškųjų išteklių plėtros centras)
Kontaktams: Stoyan Kulev
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: http://etwinning.hrdc.bg 

 ČEKIJOS RESPUBLIKA

 Cetrum pro studium vysokého školství – Národní agentura pro programy EU
(Aukštojo mokslo studijų centras – Nacionalinė ES Programų agentūra) 
Kontaktams: Petr Chaluš 
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.cz

 DANIJA

 UNI-C
(Danijos Švietimo ir tyrimų IT centras)
Kontaktams: Claus Berg, Ebbe Schultze
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: http://etwinning.emu.dk

 ESTIJA

 Tiigrihüppe Sihtasutus 
(Tigro šuolio fondas)
Kontaktams: Enel Mägi, Elo Allemann
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.tiigrihype.ee 
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 GRAIKIJA

 Akademinių kompiuterinių technologijų tyrimo institutas
(Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)
Kontaktams: eTwinning komanda 
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.gr

 ISLANDIJA

 Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins
(Tarptautinio švietimo biuras)
Kontaktams: Gudmundur Ingi Markusson
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.ask.hi.is/page/etwinning

 ISPANIJA

 Instituto de Tecnologías Educativas
Ministerio de Educación 
Kontaktams: Carlos J. Medina 
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.es 

 ITALIJA

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 
(Nacionalinė mokyklų autonomijos plėtros agentūra)
Kontaktams: Donatella Nucci 
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: http://etwinning.indire.it/

 JUNGTINĖ KARALYSTĖ

 Britų Taryba 
Kontaktams: eTwinning komanda
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.britishcouncil.org/etwinning
Svetainė nugalėtoja: www.britishcouncil.org/etwinning

 KIPRAS

 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  
(Europos Mokymosi visą gyvenimą programų administravimo fondas)
Kontaktams: Thekla Christodoulidou
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.llp.org.cy/etwinning 

 KROATIJA

 Agecija za mobilnost i programe Europske unije
(ES programų ir mobilumo agentūra)
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Kontaktams: Dunja Babić
Nacionalinė svetainė: http://mobilnost.hr/?lang=hr&content=63

 LATVIJA

 Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
(Tarptautinių jaunimo programų agentūra)
Kontaktams: Sandra Bukovska
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.lv

 LENKIJA

 Švietimo sistemos plėtros fondas 
Kontaktams: Agnieszka Wozniak
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.pl

 LIETUVA

 Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras 
Kontaktams: Violeta Čiuplytė
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: http://www.etwinning.lt

 LIUKSEMBURGAS

 ANEFORE asbl Agence nationale pour le programme européen pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie
Kontaktams: Sacha Dublin
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.eTwinning.lu

 MALTA

 Švietimo kokybės ir standartų valdyba
Ugdymo turinio administravimo ir el. mokymosi departamentas 
Kontaktams: Amanda Debattista
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: http://etwinning.skola.edu.mt

 NYDERLANDAI

 Europees Platform
(Europos platforma)
Kontaktams: Marjolein Mennes
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.nl
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 NORVEGIJA

 Senter for IKT i Utdanningen
Kontaktams: Lisbeth Knutsdatter Gregersen 
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: http://iktsenteret.no/etwinning

 PORTUGALIJA

 Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular – Ministério da Educação 
(Inovacijų ir ugdymo turinio plėtros generalinė valdyba)
Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE)
(Išteklių ir švietimo technologijų komanda) 
Kontaktams: Rute Baptista
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.erte.dgidc.min-edu.pt/etwinning 

 PRANCŪZIJA

 Scérén-Cndp
Bureau d’assistance national français (BAN)
Kontaktams: Claude Bourdon
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.fr

 RUMUNIJA

 Institutul de Stiinte ale Educatiei
(Švietimo mokslų institutas)
Kontaktams: Simona Velea
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.ro

 SLOVAKIJA

 Žilinská univerzita
(Žilinos universitetas) 
Kontaktams: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova 
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.sk

 SLOVĖNIJA 

 Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – 
CMEPIUS
(Slovėnijos Respublikos mobilumo ir švietimo bei edukacinių mokymo programų centras)
Kontaktams: Maja Abramič
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.cmepius.si/etwinning.aspx
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 SUOMIJA

 Opetushallitus
(Nacionalinė švietimo taryba)
Kontaktams: Yrjö Hyötyniemi
Nacionalinės eTwinning svetainės: 
www.edu.fi /etwinning (suomių kalba)
www.edu.fi /etwinning/svenska (švedų kalba)

 ŠVEDIJA

 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
(Tarptautinės švietimo ir mokymo programos biuras)
Kontaktams: Ann-Marie Degerström 
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.programkontoret.se/etwinning

 ŠVEICARIJA 

 ch Foundation
(Šveicarijos mainų ir mobilumo kompetencijos centras)
Kontaktams: Nina Hobi
Nacionalinė svetainė: www.ch-go.ch 

 TURKIJA 

 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Nacionalinė švietimo ministerija: švietimo technologijų generalinė valdyba) 
Kontaktams: Ayşe SARAY 
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: http://etwinning.meb.gov.tr

 VENGRIJA

 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft., Digitális Pedagógiai Osztály
(Pelno nesiekianti viešųjų švietimo paslaugų įmonė (LLC) – Elektroninio švietimo skyrius)
Kontaktams: Klaudia Tvergyák
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.hu

 VOKIETIJA

 Schulen ans Netz e.V.
(Mokyklos internete)
Kontaktams: Ellen Kammertöns
Nacionalinė “eTwinning” svetainė: www.etwinning.de 
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“eTwinning” - tai bendruomenė Europos 
mokykloms. Švietimo darbuotojams 
(mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams 
ir kt.), dirbantiems mokykloje vienoje iš 
Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje 
jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti 
projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis 
bei būti įdomiausios besimokančios Europos 
bendruomenės dalimi. 

Šią knygą sudaro “eTwinning” programos 
sėkmės receptai! Jie padės jums nepasiklysti 
tarp visų “eTwinning”programos teikiamų 
galimybių, būdų bendrauti ir bendradarbiauti 
su “eTwinning” bendruomenės mokytojais iš 
visos Europos – nuo kartu vykdomų projektų, 
dalyvavimo seminaruose iki dalyvavimo 
internetiniuose mokymosi renginiuose. Tai 
knyga, kurią vis skaitysite ir skaitysite!  


