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Domitės programos „eTwinning“ projektais ir
bendradarbiavimu su mokyklomis iš kitų Europos šalių?
Ieškote būdų, kaip paįvairinti savo pamokas ar sudaryti
sąlygas mokiniams praktiškai pritaikyti klasėje įgytus
įgūdžius? O gal planuojate tarptautinių mainų veiklą, bet
pradėti norėtumėte nuo virtualios? Šis leidinys kaip tik
jums!
Programos „eTwinning“ ambasadoriai Lietuvoje dalinasi
patarimais bei patirtimi, kaip žengti pirmuosius žingsnius
programoje, kaip susirasti patikimus partnerius bei
pradėti projektą ir kaip saugiai bei efektyviai naudotis
įvairiais portalo bei internetiniais įrankiais įgyvendinant
tarptautinius mokyklinius projektus.
Žiūrėkite vaizdo pamokas, klausykitės patyrusių
ambasadorių patarimų, atkreipkite dėmesį į svarbiausius
dalykus, pasinaudokite kitų jau išbandytomis idėjomis ir
pasisemkite įkvėpimo naujai patirčiai su mokiniais!
© Švietimo mainų paramos fondas, 2015 m., info@smpf.lt
Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys
atspindi tik autoriaus požiurį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Pradedantiems apie programą „eTwinning“
Žengiate pirmuosius žingsnius programoje „eTwinning“?! O programa „eTwinning“ savo
žingsnius skaičiuoja jau dešimtus metus. Trumpai juos pristatysime, kad įsivaizduotumėte, kas
jūsų laukia ateityje.
Programa „eTwinning“ pradėta įgyvendinti 2005 m. sausio mėnesį.
Šiuo metu ji yra naujosios 2014–2020 m. programos „Erasmus+“ dalis, skirta ikimokyklinio
ir mokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems mokytojams ir kitiems darbuotojams.
www.etwinning.net - programos portalas, kuriame vyksta visa bendradarbiavimo veikla. Jis
verčiamas į 28 kalbas.
Portalą ir visą programą administruoja CPT (centrinė paramos tarnyba), o kiekvienoje šalyje
dalyviams pagalbą teikia NPT (nacionalinės paramos tarnybos). Lietuvos nacionalinės paramos
tarnybos svetainė - www.etwinning.lt.
2015 metų pabaigoje programos portale buvo užsiregistravę jau beveik 350 000 mokytojų
iš daugiau nei 150 000 mokyklų ir vykdoma daugiau nei 45 000 projektų.
Programoje dalyvauja įvairios ugdymo įstaigos - nuo ikimokyklinio iki profesinio ugdymo - iš
36 Europos šalių, o programoje „eTwinning Plus“ - dar šešios šalys iš Europos kaimynystės.
Programoje užsiregistravę mokytojai gali ne tik rasti partnerius bendradarbiavimo projektams,
bet ir pasinaudoti įvairiais įrankiais, skirtais projektų įgyvendinimui bei profesinio tobulinimo
galimybėmis.
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Registracija programos „eTwinning“ portale
Programos „eTwinning“ portale bet kuris lankytojas gali rasti nemažai informacijos apie
tarptautinę veiklą, bendradarbiavimo galimybes bei idėjas projektams, tačiau norint
pasinaudoti visomis programos galimybėmis ir pradėti bendradarbiavimo veiklą, būtina
užsiregistruoti.
Registraciją sudaro du etapai:
Pirmame - išankstinės registracijos - etape tereikia pateikti tik trumpą pagrindinę informaciją
apie save. Jums bus išsiųstas elektroninis laiškas su prašymu patvirtinti savo elektroninio
pašto adresą sistemoje. Kai patvirtinsite išankstinę registraciją, galėsite pereiti į antrąjį
registracijos etapą.
Antrame etape turėsite pasirinkti savo mokyklą iš sąrašo
arba ją užregistruoti, jei niekas iš jūsų mokyklos anksčiau
nepateikė informacijos apie ją sistemoje. Prašome
neregistruoti savo mokyklos iš naujo! Tai vienintelė
informacija, kurios vėliau negalėsite pakeisti. Be to,
šiame etape turėsite pateiki daugiau informacijos
apie save ir projektinės veiklos prioritetus.
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Partnerių paieška portale
Tinkamo projekto partnerio paieška – vienas iš svarbiausių sėkmingo projekto kūrimo žingsnių.
Projekto partnerių ieškokite erdvėje „eTwinning Live“ naudodamiesi šiomis priemonėmis:
Skyrelyje „Žmonės“ galite naudotis greitąja ar išplėstine paieška, ypač jei žinote, kokioje
šalyje norite rasti partnerius ar pageidaujate pasinaudoti konkrečiais paieškos kriterijais.
Partnerių forumuose galite skelbti savo idėjas ar ieškoti partnerių pasiūlymų. Prieš skelbdami
savo idėją būtinai pasidomėkite, gal kas nors jau pasiūlė panašią ir galėsite kartu plėtoti veiklą.
Susisiekti su galimu partneriu galite el. paštu, tačiau nepamirškite nuolat tikrintis ir savo
pašto dėžutės ar pranešimų langelio - galbūt kas nors jus pastebėjo ir nori pasiūlyti idėją ar
įtraukti jus į kontaktų sąrašą.
Pristatykite savo projekto idėją savo profilio sienoje.
Partnerius galima rasti ir specialiuose partnerių paieškos
renginiuose ar sukurti savo renginį.
Grupėse galite nagrinėti jums svarbias idėjas ir kartu
rasti bendraminčių būsimai veiklai.
Jei kyla problemų, galite visada kreiptis į NPT.
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Projekto idėjos paskelbimas
Projekto idėja - visų veiklų pagrindas ir pradžia. Kuo idėja įdomesnė ir konkretesnė, tuo lengviau
rasite partnerius jai įgyvendinti. Ieškodami partnerių savo projekto idėja galite pasidalinti keliais
būdais:
Pirmiausia projekto idėja galite pasidalinti registruodamiesi portale. Pristatydami savo idėją
vartokite tą kalbą, kuria planuojate vykdyti projektą, kad būsimi partneriai ją suprastų. Ši idėja
vėliau bus rodoma jūsų profilio sienoje ir ją matys visi programos nariai apsilankę jūsų puslapyje.
Bet kada vėliau galėsite šią idėją keisti ar papildyti.
Savo profilio skyrelyje „Veikla“ taip pat galite dalintis savo idėjomis ar įrašais, kokių partnerių
ieškote. Kaip ir projekto idėjos aprašymas, šis įrašas bus
rodomas jūsų profilio sienoje visiems jame apsilankiusiems.
Partnerių forumai - turbūt efektyviausias būdas dalintis
savo idėjomis. Tačiau prieš skelbdami savo idėją,
pasidomėkite kitų jau paskelbtomis - galbūt
rasite panašią ar net tokią pačią. Be to,
nepublikuokite tos pačios žinutės
skirtinguose forumuose. Tai gali
būti palaikyta piktnaudžiavimu.
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Projekto registravimas
Jeigu jau radote partnerius, įtraukėte juos į savo kontaktų sąrašą ir aptarėte projekto idėją,
metas svarbiausiam žingsniui - projekto registravimui. Informaciją apie projektą vėliau
galėsite redaguoti ir papildyti, bet nacionalinė paramos tarnyba turi susipažinti su projekto
aprašymu ir jį patvirtinti, todėl informaciją apie būsimą veiklą pildykite atsakingai. Jei tarnybai
kiltų kokių klausimų, jie paprašys jūsų patikslinti informaciją.
Pagrindiniai dalykai, į kuriuos turite atkreipti dėmesį registruodami projektą:
Kad galėtumėte užregistruoti naują projektą su pasirinktu partneriu, būtina, kad tas asmuo
būtų įtrauktas į jūsų kontaktų sąrašą.
Jeigu taip nutiktų, kad jūsų partnerio pasirinkimų lange nėra, nors jis ir įtrauktas į jūsų kontaktų
sąrašą, įsitikinkite, kad jis savo profilyje yra nurodęs, jog
gali vykdyti projektą „eTwinning“.
Jei dirbate daugiau nei vienoje ugdymo įstaigoje, atidžiai
pasirinkite tą mokyklą, su kuria norėsite dalyvauti
projekte, arba pridėkite naują, nes vėliau
mokyklos keisti nebegalėsite.
Projektui pritarti turi ir jūsų partneris.
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Bendravimas ir bendradarbiavimas portale
Erdvėje „eTwinning Live“ nuolat vyksta bendravimo ir bendradarbiavimo procesai. Tai gyva,
nepaprastai įdomi erdvė, kurios nariai bendrauja tarpusavyje ir mokosi vieni iš kitų dalindamiesi
savo žiniomis, patirtimi bei idėjomis. Pagrindinės bendravimo priemonės yra šios:
Pirmiausia galite sekti žmones, kurie jus domina. Apsilankę skyrelyje „Žmonės“ galite ieškoti
žmonių ir radę jus dominančius asmenis, užsiprenumeruoti naujienas apie jų veiklą, t.y. paspausti
mygtuką „Sekti“.
Savo profilio skyrelyje „Veikla“ galite skelbti įrašus apie savo veiklą bei dalintis idėjomis ar net
nuotraukomis bei nuorodomis. Jos automatiškai bus rodomos žmonėms, kurie jus seka. Be to,
jas matys ir visi apsilankę jūsų profilyje.
Galite patys organizuoti renginius įvairiomis temomis ar dalyvauti kitų
organizuojamuose renginiuose.
Partnerių forumuose ieškokite būsimų partnerių ar idėjų.
Asmeniniam kontaktui užmegzti naudokitės el. paštu.
Grupėse nagrinėkite jus dominančias temas.

Pasitikrinkite, ką sužinojote
šiame skyriuje
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Pažengusiems apie „eTwinning“
Užsiregistravę programos „eTwinning“ portale ir gavę prisijungimą prie asmeninės erdvės
„eTwinning Live“ galite ne tik ieškoti patnerių, registruoti projektus, bendrauti ar dalintis
idėjomis, bet ir naudotis programos siūlomomis profesinio tobulinimo galimybėmis: jungtis
prie internetinių renginių ar kurti savo renginius, burti bendraminčių grupes ar jungtis prie
kitų ir ieškoti naujienų apie NPT ar CPT organizuojamus renginius.
Be to, programoje nuolat organizuojami profesinio tobulėjimo seminarai, kuriuose dalyvauja
mokytojai iš skirtingų Europos šalių, buriasi į tinklus, dalinasi patirtimi ir kartu nagrinėja
įvairias temas pagal savo dėstomą dalyką, lavinamų mokinių amžių bei pažangos lygį
programoje. Dalyvauti profesinio tobulėjimo seminaruose galima tik gavus NPT pakvietimą
ir patvirtinimą. Informaciją apie visus profesinio tobulėjimo seminarus, kuriuose gali
dalyvauti Lietuvos mokytojai, rasite nacionalinės programos „eTwinning“ svetainės skiltyje
„Naujienos“ ir savo erdvėje „eTwinning Live“.
Įvairios profesinio tobulinimo galimybės padeda programos dalyviams gilinti savo profesines
bei dalykines žinias ir dalintis patirtimi apie projektų kūrimą, vykdymą, integraciją, darnios
projekto komandos būrimą, veiklos planavimą, projekto rezultatų sklaidą ir kt. Apie šiuos
svarbius dalykus papasakosime šiame skyriuje.
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Projekto idėjos integravimas į ugdymo turinį
Vertinant projekto kokybę vienas iš kriterijų yra integracija į ugdymo turinį, bet integracija
svarbi ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui: kad projektai išlaikytų edukacinį pobūdį, kad suteiktų
galimybę mokiniams praktiškai taikyti mokykloje lavinamus įgūdžius ar net padėtų taupyti
laiką, nes integruojant projektinę veiklą, ji vyksta pamokų metu, neperkraunant ugdymo
turinio.
Projekto idėją integruoti galima įvairiai:
tik į savo dalyko mokymo planą,
į du tos pačios srities dalykus,
į keletą skirtingų sričių,
į neformalaus ugdymo dalykus
ir kt.
Portalo skyrelyje „Dirbkime kartu“ galite
susipažinti su sėkmingais integracijos
pavyzdžiais, pasisemti įkvėpimo
ar net pasinaudoti kitų idėjomis
ar projektų rinkiniais.

Svarbu!
Programoje „eTwinning“ nėra blogų
projektų, metodų ar idėjų, tačiau
prieš pradedant projektą labai
svarbu įvertinti, ar jo idėja, veikla
bei turinys susiję su bendrosiose
ugdymo programose pateikta
problematika.

Skyrius 2 Tema 2

www.etwinning.lt

www.etwinning.net

Darnios projekto komandos subūrimas
Darni komanda - bendradarbiavimo projektų sėkmės pagrindas. Programos „eTwinning
“ projektuose be galo svarbi ne tik tarptautinė, bet ir mokyklos komanda. Su tarptautine
komanda bendrausite ir bendradarbiausite virtualiai sutartu laiku, atsižvelgdami į kultūrinius
skirtumus, o jūsų mokykloje kiekvieną dieną vyks reali dar daugiau asmeninio indėlio
reikalaujanti, bet ne mažiau džiaugsmo teikianti veikla.
Mokyklos komandos gali būti įvairios:
mokytojų ir mokinių komandos (vien tik mokiniai be
mokytojo pagalbos negali užregistruoti projekto,
mokytojai, dirbantys toje pačioje mokykloje
ir vykdantys tą patį projektą,
mokytojai, dalyvaujantys skirtinguose programos
„eTwinning“ projektuose bei veiklose ir
besidalinantys savo patirtimi ir kt.
Dirbdami komandose mokiniai išmoksta dirbti
organizuotai, padėti vieni kitiems, pasitikėti
savimi, o mokytojui didžiausia nauda asmeninis ir profesinis tobulėjimas.

Svarbu!
Komandoje visi nariai skirtingi, bet
savo išskirtinumą, individualius
gebėjimus ir idėjas panaudoja
bendriems tikslams.
Tiek mokiniams, tiek mokytojams
patirtis, įgyta dirbant komandoje, vėliau
pravers kuriant savo projektus.
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Projekto veiklų planavimas
Vienas didžiausių programos „eTwinning“ privalumų yra lankstumas. Projekto veiklas galima
nuolat tobulinti, o iškilus sunkumams, keisti ar grįžti prie ankstesnių. Vis dėlto, kad projektas
vyktų nuosekliai ir sklandžiai, o mokiniai savarankiškai galėtų atlikti projektines užduotis,
reikia kruopščiai ir atsakingai suplanuoti veiklas, pasiskirstyti darbais ir numatyti resursus.
Keletas patarimų:
Planuodami atsižvelkite į kokybės vertinimo kriterijus, kuriuos
rasite programos „eTwinning“ portalo skyrelyje
„Kokybės ženkleliai“.
Puslapyje „Mokslo metai Europoje“ susipažinkite su
savo partnerių mokslo metų kalendoriumi.
Naudokitės virtualiais įrankiais: erdvės
Atsakingai vadovaudami projektui,
„eTwinning Live“ vaizdo konferencijomis,
planuoti nustojame tik tada, kai jis
bendrais dokumentais „Google“ ir kt.
baigiamas įgyvendinti. Tai reiškia,
Stenkitės įtraukti savo mokinius į projekto
kad planuojame visuose jo
planavimą, kad jie galėtų prisidėti prie
etapuose, o prireikus planus
projekto kūrimo savo idėjomis.
keičiame bei tobuliname.

Svarbu!
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Projekto rezultatų pristatymas bendruomenei
Projekto rezultatų pristatymas bendruomenei teikia keleriopą naudą: pirma, projekto dalyviai
įtvirtina įgūdžius, įgytus projekto metu, bei save įsivertina; antra, mokinių tėvai, globėjai bei
artimieji susipažįsta su vaikų veikla mokykloje bei įgytomis žiniomis ar įgūdžiais ir pozityviau
vertina ugdymo procesą; trečia, pristatyti projekto rezultatai skatina kitus bendruomenės
narius imtis panašios veiklos ir patiems mokytis kažko naujo; bet svarbiausia - suartina
bendruomenės narius ir padeda puoselėti glaudesnius ryšius.
Projekto rezultatų pristatymui galite pasitelkti įvairias
priemones: skelbti straipsnius internete ir spaudoje,
organizuoti renginius bendruomenei, skaityti
pranešimus seminaruose bei konferencijose,
pristatyti veiklą metodinių grupių susitikimuose
ar dalintis projektinės veiklos akimirkomis
bei rezultatais socialiniuose tinkluose.
Be to, projektą pristatyti galima ir
miesto bibliotekoje, muziejuje,
informaciniuose centruose
ar net teatre.

Svarbu!
Sklaidos planas yra būtinas. Plane
apibrėžiami šie dalykai: tikslai,
rezultatas bei produktai, šaltiniai ir
užduočių pasiskirstymas.
Tėvai – tikrieji ugdymo įstaigos
ambasadoriai, tad nuolat
informuokite juos apie projektų
rezultatus.
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Projekto rezultatų pristatymas bendruomenei
naudojantis erdve „eTwinning Live“
Erdvė „eTwinning Live“ suteikia mokytojams galimybę dalintis informacija apie vietinius
renginius arba organizuoti internetines vaizdo konferencijas, kurių metu galite ne tik dalintis
įvairia patirtimi, bet ir pristatyti bendruomenei projektinės veiklos rezultatus.
Skyrelyje „Renginiai“ galite kurti vietinius ir internetinius renginius.
Internetinis renginys - tai virtualus renginys, kuris vyksta
platformoje „eTwinning Live“ ir yra transliuojamas
jo dalyviams vaizdo konferencijos metu. Dalyviai
bendrauja balsu ar raštu.
Renginių laikas erdvėje
Vietinis renginys - tai renginys, vykstantis realioje
„eTwinning Live“ planuojamas
vietinėje aplinkoje, jūsų mokykloje ar kitoje
Centrinės Europos arba Briuselio
vietoje.
laiku (reikia pridėti vieną valandą
prie Lietuvos laiko).
Organizatorius į internetinio
renginio transliacijos erdvę gali
Pasitikrinkite, ką sužinojote
patekti likus 24 val. iki renginio
šiame skyriuje
pradžios ir jam pasiruošti.

Svarbu!
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Pažengusiems apie „Twinspace“
Kiekvienam užregistruotam ir patvirtintam programos „eTwinning“ projektui automatiškai
suteikiama speciali bendradarbiavimo erdvė „TwinSpace“. Tai tarsi virtuali klasė, kurioje
programos „eTwinning“ partneriai vykdo savo projektus. Erdvės „TwinSpace“ vartotojo
sąsaja yra išversta į visų programoje dalyvaujančių šalių kalbas, todėl ja naudotis gali net ir
pradinių klasių mokiniai, dar nemokantys užsienio kalbos. Be to, tai labai saugi aplinka, kurios
prieiga apsaugota slaptažodžiu ir suteikiama tik žmonėms, pakviestiems projekto
administratorių (dažniausiai mokytojų, kurie užmezgė partnerystę). Rizika, kad mokiniai
susidurs su nepažįstamais žmonėmis ar žalingu turiniu, yra minimali.
Erdvėje „TwinSpace“ galima pildyti naujienų žurnalą, kurti naujus puslapius ir juose aprašyti
projekto veiklą, dalintis rezultatais ar kt. Būtinai pakvieskite į šią erdvę ir mokinius, o keletą
jų galite paskirti net ir administratoriais - tai padės jiems pasijusti svarbiais projekto nariais
ir prisiimti atsakomybę už veiklos planavimą. Skyrelyje „Medžiaga“ galima dalintis failais,
nuotraukomis ar vaizdo įrašų nuorodomis ir įterpti visa tai į puslapius. Bendrauti projekto
dalyviai gali forumuose ar tiesioginiuose pokalbiuose internetu bei vaizdo konferencijose.
Šiame skyriuje sužinosite, kaip naudotis visais erdvės „TwinSpace“ įrankiais. Drąsiai juos
bandykite ir praturtinkite savo projekto veiklą!
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Narių registracija erdvėje „TwinSpace“
Erdvės „TwinSpace“ nariais gali tapti mokytojai, jų tėvai bei globėjai ir kiti lankytojai. Naujus
narius gali kviesti tik mokytojai administratoriai skyrelyje „Nariai“. Atkreipkite dėmesį, kad
mokytojus iš programoje „eTwinning“ dalyvaujančių šalių pakviesti prisijungti prie projekto
galite tik iš erdvės „eTwinning Live“ (skyrelis „Projektai“ - pridėti naują partnerį(-ius).
Narių vaidmenys erdvėje „TwinSpace“ skiriasi:
Mokytojas administratorius gali kviesti naujus narius, pakeisti narių vaidmenį, panaikinti
narius, tvarkyti mokinių sąrašus, viską redaguoti ir trinti.
Mokytojas narys gali redaguoti ir trinti tik savo bei mokinių kurtą
turinį.
Mokinys administratorius gali kitus mokinius paskirti
administratoriais. Tuomet jie galės kurti puslapius ir
juos redaguoti.
Mokinys narys gali pridėti naują medžiagą bei
redaguoti tuos puslapius, kuriems turi leidimą.
Lankytojai gali tik peržiūrėti erdvės „TwinSpace“
turinį.
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Puslapio kūrimas erdvėje „TwinSpace“
Projekto erdvės „TwinSpace“ puslapiai - tai tarsi jūsų projekto veiklos knyga, kurią matyti gali
visi erdvės nariai, o jeigu suteiksite viešą prieigą - ir visi, naršantys internete. Viešas puslapio
publikavimas labai svarbus projekto sklaidai ir ypač tuomet, jei nuspręstumėte prašyti kokybės
ženklelio ar teikti projektą apdovanojimams. Tik atkreipkite dėmesį, kad viešuose puslapiuose
neturėtų būti jokios asmeninės mokinių informacijos ar nuotraukų, kad nepažeistumėte
privatumo susitarimų.
Nors visus puslapius galėsite bet kada redaguoti, keisti pavadinimus ar eilės tvarką, patartina
nuo pat pradžių kruopščiai suplanuoti puslapių išdėstymą bei pavadinimus, kad projekto
dalyviams būtų patogu bei paprasta juose naršyti. Galite kurti net
puslapius puslapiuose ir tarsi formuoti savo projekto skyrius,
temas ar potemes.
Į puslapius galite įterpti nuotraukas, failus ir vaizdo įrašų
nuorodas iš skyrelio „Medžiaga“, tad skelbkite juose
mokinių darbus, dalinkitės projekto veiklos
rezultatais, atsiliepimais ar įspūdžiais.
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Nuotraukų kėlimas į erdvę „TwinSpace“
Norėdami įterpti paveikslėlį ar nuotrauką į erdvės „TwinSpace“ žurnalo ar forumo įrašą arba
puslapį, pirmiausia turėsite jį įsikelti į skyrelį „Medžiaga“. Nuo pat projekto pradžios
nuotraukas tvarkingai dėliokite į albumus, kad erdvės nariai galėtų jas lengvai rasti ir įterpti
į puslapius ar savo įrašus. Keliant nuotraukas ar paveikslėlius į albumą, ten sukuriama jų kopija,
o pašalinus jas iš albumo ar ištrynus patį albumą, originalai vis tiek lieka bendroje nuotraukų
galerijoje.
Pagrindiniai dalykai, į kuriuos turite atkreipti dėmesį keldami nuotraukas į erdvės
„TwinSpace“ skyrelį „Medžiaga“:
Leidžiama siųsti šių formatų nuotraukas ar paveikslėlius:
jpg, jpeg, png arba gif.
Siunčiamų nuotraukų ar paveikslėlių dydis neturi
viršyti 4 MB.
Prie kiekvienos nuotraukos ar paveikslėlio
yra nurodoma, kas jį įkėlė. Tai svarbu vertinant
partnerių indėlį kuriant projekto erdvės turinį.
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Vaizdo įrašo įterpimas į erdvę „TwinSpace“
Norėdami įterpti vaizdo įrašą į erdvės „TwinSpace“ žurnalo ar forumo įrašą arba puslapį,
pirmiausia turėsite jį įkelti į vieną iš svetainių: „YouTube“, „Vimeo“ ar „DailyMotion“. Be
abejo, kad galėtumėte kelti įrašus į šias svetaines, turėsite susikurti jose paskyras, t.y.
užsiregistruoti. Kadangi tai yra viešos svetainės, pasirūpinkite, kad ten keliami jūsų vaizdo
įrašai nepažeistų mokinių privatumo susitarimų ar autorių teisių. Jei nenorite, kad jūsų vaizdo
įrašus šiose svetainėse rastų bet kas, nustatymuose parinkite, kad jūsų įrašas nebūtų
įtraukiamas į paieškos rezultatus (ang., unlisted). Svetainėje „YouTube“ šis nustatymas
vadinamas „nepateikiamas sąraše“. Daugiau informacijos apie vaizdo įrašų kėlimą į šias
svetaines rasite čia:
„YouTube“

„Vimeo“

„Dailymotion“
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Failo kėlimas į erdvę „TwinSpace“
Panašiai, kaip ir su nuotraukomis, norėdami įterpti failą į erdvės „TwinSpace“ žurnalo ar
forumo įrašą arba puslapį, pirmiausia turėsite jį įsikelti į skyrelį „Medžiaga“. Failus tvarkingai
dėliokite į aplankus, kad erdvės nariai galėtų juos lengvai rasti ir įterpti į puslapius ar savo
įrašus. Keliant failus į aplankus, ten sukuriama jų kopija, o pašalinus kopijas iš aplanko ar
ištrynus patį aplanką, originalai vis tiek lieka bendroje failų saugykloje. Spustelėjus failą,
rodoma, kas jį įkėlė. Tai svarbu vertinant partnerių indėlį kuriant projekto erdvės turinį.
Pagrindiniai dalykai, į kuriuos turite atkreipti dėmesį keldami failus į erdvės „TwinSpace
“ skyrelį „Medžiaga“:
Leidžiama siųsti šių formatų failus: pdf, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, zip arba rar.
Jeigu norite įkelti kito tipo failą (pavyzdžiui, mp3),
sukurkite iš jo archyvą (zip arba rar) ir įkelsite.
Siunčiamų failų dydis neturi
viršyti 20 Mb (jeigu failo dydis viršija leistiną, naudokitės
kitomis failų mainų paslaugomis: „Dropbox“,
„Google Diskas“ ar kt.
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Bendravimas erdvėje „TwinSpace“
Bendravimui erdvėje „TwinSpace“ yra skirta net keletas įrankių:
Forumuose skelbti įrašus gali visi nariai, naujas temas kuria mokytojai ir mokiniai
administratoriai, bet naują forumą sukurti gali tik mokytojai administratoriai. Kaip bendrauti
forumuose, žiūrėkite vaizdo įraše kairėje.
Skyrelyje „Tiesiogiai“ (ang., Live) visi mokytojai ir mokiniai gali prisijungti prie internetinio
pokalbio ir bendrauti su tuo metu erdvėje „TwinSpace“ esančiais partneriais.
Vaizdo konferencijas gali organizuoti mokytojai administratoriai. Pirmiausia reikės sukurti
naują tiesioginį (ang., Live) renginį ir pasirinkti datą bei laiką. Paskirtu laiku prie vaizdo
konferencijos galės jungtis visi mokytojai, bet ne mokiniai.
Jei norite, kad vaizdo konferenciją stebėtų ar joje dalyvautų
daugiau mokinių, demonstruokite ją per projektorių.
Erdvėje „TwinSpace“ el. paštu „TwinMail“ gali
bendrauti visi nariai.

Pasitikrinkite, ką sužinojote
šiame skyriuje
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IKT taikymas projektinėje veikloje
Tarptautinių projektų veikla neįsivaizduojama be informacinių ir komunikacinių
technologijų. Programos „eTwinning“ dalyviams suteikiamos įvairios priemonės, skirtos
bendravimo ir bendradarbiavimo veiklos organizavimui, kurias jie gali rasti portale bei
erdvėse „eTwinning Live“ ir „TwinSpace“, tačiau galima naudotis ir savo pasirinktais
internetiniais įrankiais bei IKT.
Bendradarbiauti naudojantis IKT dar niekada nebuvo taip lengva, kadangi dabar mokiniai ir
mokytojai gali tai daryti su mobiliaisiais įrenginiais bet kur ir bet kada, o programėlių gausa
atveria galimybes pačiai įvairiausiai veiklai. Integruota vaizdo kamera, mikrofonas ir kiti
įrankiai leidžia projektų dalyviams fotografuoti bei filmuoti, iškart kurti įvairius pristatymus
ir jais dalintis su partneriais. Žemėlapiai bei įvairios informacinės programėlės padeda
virtualiai nukeliauti į užsienio šalis bei jas pažinti, o kalbų mokymosi programėlės - lavinti
savo bendravimo užsienio kalba gebėjimus. Daugybė įrankių skirta kūrybinei veiklai: filmukų,
pristatymų, animacijos ar el. leidinių kūrimui, o failų saugojimo debesyse paslaugos leidžia
dalintis netgi didžiulės apimties failais su partneriais iš kitų šalių.
Šiame skyriuje pristatysime keletą naudingesnių ir įdomesnių internetinių įrankių bei
programėlių tarptautinio bendradarbiavimo veiklos organizavimui ir patarsime, kaip įterpti
su jais sukurtą turinį į erdvę „TwinSpace“.
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IKT

įrankių

projekto
įgyvendinimui
pasirinkimas

Programos „eTwinning” portalas suteikia visas reikalingiausias priemones bendradarbiavimui,
dalijimuisi rezultatais ir jų publikavimui, pradedant el.paštu, o baigiant vaizdo konferencijų
įrankiu „Adobe Connect“.
Programos portale yra daug pavyzdžių apie sėkmingą pažangių technologijų panaudojimą
projektinėje veikloje. Įvairūs įrankiai ir programėlės skatina
sąmoningą domėjimąsi ir įsitraukimą. Moksleiviai tampa
aktyviais dalyviais, gali bendrauti bei draugiškai
rungtyniauti su savo partneriais, analizuoti
rezultatus bei stebėti savo pažangą.

Svarbu!

Šioje vaizdo pamokoje IKT įrankius
suskirstėme į tris grupes:
Bendradarbiavimui skirti įrankiai,
Interaktyvių medijų kūrimas,
Publikavimo ir kitos, ugdyme
pritaikomos priemonės.

Pažangių technologijų pasirinkimas
priklauso nuo to, kokias žinias gilins,
kokius gebėjimus ir įgūdžius lavins
mokiniai. Naudojantis bet kuriuo
įrankiu, jis turi atitikti jūsų projekto
pedagoginius uždavinius ir jūsų bei
mokinių poreikius.
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Internetinio turinio įterpimas
į erdvę „TwinSpace“
Jei vykdydami projektus „eTwinning“ nuspręsite kurti turinį ir su kitais internetiniais
įrankiais - ne vien tik erdvės „TwinSpace“ - galite pasinaudoti turinio įterpimo kodu (ang.,
embed code) ir įterpti sukurtus darbus į erdvės „TwinSpace“ puslapius.
Galite kurti, pavyzdžiui:
apklausas su įrankiais „Pollmaker“ arba „Tricider“,
skaidrių pristatymus su „SlideTalk“,
kalbančius avatarus su „Voki,
animacinius pristatymus su „PowToon“,
nuotraukų ir video pristatymus su „Animoto“,
viktorinas su „Quizlet“,
Ne visi internetiniai įrankiai ar
minčių žemėlapius su „Popplet“
programėlės turi įterpimo kodą, kurį
bendradarbiavimo erdves „Padlet“
galima būtų įterpti į erdvę „TwinSpace
ir kt.
“.
Be to, techniniais ir saugumo
Be abejo, galite įterpti juos visus ir kitą
sumetimais ne visas internetines
internetinį turinį į erdvės „TwinSpace“
programėles, kurios turi įterpimo
puslapius.
kodą, galima įterpti į erdvę
„TwinSpace“

Svarbu!

Skyrius 4 Tema 3

www.etwinning.lt

www.etwinning.net

Mobilieji įrenginiai projektinei veiklai
Mobilieji įrenginiai - išmanieji telefonai ar planšetės - atveria neįtikėtinas galimybes
projektinei veiklai, ypač bendravimui, kūrybai ir mainams.
Siekdamos pasidalinti patirtimi ir žiniomis apie mobiliųjų įrenginių galimybes organizuojant
tarptautinę veiklą – ypač dalyvaujant programoje „eTwinning“ - programos ambasadorės
mokytojos Raminta Birgelienė ir Staselė Riškienė sukūrė el. leidinį „Mobilieji įrenginiai
projektinei veiklai“, kuriame pristato naudingas programėles, sukurtus mokinių darbus,
praktinės veiklos pavyzdžius, idėjas ir kt. Kiekvieno skyriaus pabaigoje skaitytojai gali
pasitikrinti įgytas žinias.
Leidinys sukurtas naudojantis programa „iBooks Author“ ir skirtas įrenginiams, turintiems el.
knygų skaitymo programėlę „iBooks“ (planšetėms „iPad“, kompiuteriams „Mac“ ir kt.). Formato
pdf versija skirta tik susipažinti su leidinio turiniu, o visas interakyvias galimybes
galite išbandyti tik formato ibooks leidinyje.
Daugiau infomacijos apie mobiliųjų įrenginių programėles rasite tinklaraštyje www.iklase.lt.

Pasitikrinkite, ką sužinojote šiame skyriuje
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Saugumas internete
Europos mokyklų aprūpinimas saugia tinklo vieta darbui ir bendradarbiavimui yra vienas iš
svarbiausių programos „eTwinning“ prioritetų. Kadangi beveik visa veikla vyksta internete,
mokytojams ir mokiniams garantuota saugi erdvė, kurioje jų veikla lieka privati ir jokie
išoriniai naudotojai neturi prieigos.
Be to, programos „eTwinning“ komanda labai glaudžiai bendradarbiauja su Europos
informacinių tinklų centru INSAFE, kuris rūpinasi, kad jaunimas saugiai ir atsakingai naudotųsi
internetu bei mobiliaisiais prietaisais. Lietuvoje pagrindinio koordinatoriaus funkciją atlieka
Švietimo informacinių technologijų centras. Kartu su šiuo centru projektą Saugesnis
internetas vykdo Ryšių reguliavimo tarnyba, atliekanti „karštosios linijos“ funkciją, asociacija
„Langas į ateitį“, atliekanti mokymų funkciją, ir Všį „Vaikų linija“, atliekanti pagalbos linijos
funkciją. Visi partneriai kartu vykdo kompleksines projekto veiklas, susijusias su interneto
saugumu ir skirtas tiek vaikams, jaunimui, tiek mokytojams ir tėvams. Visos naujienos apie
saugesnį internetą pateikiamos svetainėje www.draugiskasinternetas.lt. Projekto veiklas
vainikuoja kiekvienais metais vasario mėnesį minima Saugesnio interneto diena, skirta
skatinti vaikus ir jaunimą saugiau ir atsakingiau naudotis internetu ir mobiliosiomis
technologijomis.
Apie visa tai ir dar daugiau papasakosime šiame skyriuje.
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Garbingo elgesio internete kodeksas
Bendravimas socialiniuose tinkluose
Viešai neskelbk savo draugų paslapčių, kurios jiems labai svarbios, nesvarbu, ar jie tave įžeidė,
ar susipykot. Nesišaipyk iš kitų nuotraukų, neviešink privačių vaizdo įrašų. Nepriimk į draugus
nepažįstamų žmonių. Būk garbingas ir elkis taip, kaip norėtum, kad kiti su tavimi elgtųsi.
Tu ir tavo įvaizdis internete
Saugok savo privatumą, būk atsargus. Nevartok žargono ar keiksmažodžių. Nesinaudok ir
nesidalyk kitų asmenine informacija ir duomenimis. Elkis atsakingai ir nepamiršk savo ir kitų
teisių.
Komentavimas
Reikšk savo nuomonę pagarbiai, neįžeidinėk kitų.Gerbk kitokią nuomonę. Prieš rašydamas,
gerai pagalvok. Skelbk patikrintą informaciją, nešmeižk kitų. Kritikuok argumentuotai ir
protingai.
Bendravimas elektroniniu paštu
Saugok savo asmeninius duomenis ir kitą svarbią informaciją. Laikykis elektroninio laiško
rašymo taisyklių. Nesiųsk įžeidžiančių arba nemandagių laiškų. Neatidarinėk įtartinų
elektroninių laiškų ir juose esančio turinio. Nesiųsk tokio laiško, kokio nenorėtum pats gauti.
Nesiųsk nereikalingų laiškų ar grandininių žinučių.
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Autorių teisės
Kuriant pristatymus, filmukus ir kitą medžiagą projektų „eTwinning“ metu, dažnai prireikia
įterpti muziką, nuotraukas ar animaciją. Be abejo, lengviausia rasti šią medžiagą internete,
tačiau turite įsitikinti, kad naudodami ją nepažeidžiate autorių teisių.
Autorių teisės – tai autoriui įstatymais suteikiamos išskirtinės teisės į jo kūrinį (nuotrauką,
paveikslėlį, muziką, vaizdo įrašą ir kt.). Autoriaus teisė į kūrinį įgijama jį sukūrus, vadinasi,
jokia kūrinio registracija ar pažymėjimas nėra reikalingi, o jūs negalite
jo naudoti ar platinti be autoriaus sutikimo, jei nenurodyta kitaip.
„Creative Commons“ - tai pelno nesiekianti
organizacija, nustatanti kūrinių
naudojimo sąlygas.
Ypač svarbu nepažeisti autorių teisių keliant
vaizdo įrašus į svetainę „YouTube“. Yra
sukurtas specialus filmukas su
lietuviškais subtitrais, kuris
supažindins jus su
taisyklėmis.

Svarbu!
Siųstis nelegalią medžiagą (pvz.,
nelegalias muzikos failų ar filmų
kopijas) ir ja naudotis yra neteisėta.
Dėl nelegalaus medžiagos naudojimo
gali būti keliama byla dėl žalos
atlyginimo.
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El. saugumas programoje „eTwinning“
Programoje „eTwinning“ mokytojams ir mokiniams suteikiamos slaptažodžiais apsaugotos
erdvės „eTwinning Live“ ir „TwinSpace“, kuriose jų veikla lieka privati ir jokie išoriniai
naudotojai neturi prieigos. Tačiau rūpinimasis saugumu nesibaigia vien tik saugiomis
bendradarbiavimo erdvėmis. Portalo pradžios tinklalapio skyrelyje „El. saugumas
“ pateikiama informacija, gerosios veiklos pavyzdžiai ir rekomendacijos, kaip pozityviai,
saugiai bei efektyviai naudotis internetu vykdant programos „eTwinning“ veiklą.
Šiame skyrelyje rasite:
elgesio kodeksą, kaip bendrauti su kitais nariais,
tinklo etiketo taisykles,
el. saugumo išteklius,
el. saugumo projektus,
veiklos pavyzdžius,
projektų pavyzdžius
ir kita.

Pasitikrinkite, ką sužinojote
šiame skyriuje

Svarbu!
Griežtai draudžiama naudotis
programa „eTwinning“ komerciniais
tikslais. Bet kuri reklaminė kampanija,
iniciatyva, renginys ar programinė
įranga, paskelbta komerciniais tikslais,
bus pašalinta, o prisijungimas prie
portalo bus užblokuotas.
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Nacionalinė paramos tarnyba
NPT atsako į klausimus, konsultuoja programoje „eTwinning“ dalyvaujančius mokytojus,
rengia mokymus ir teikia paramą (telefonu bei internetu), organizuoja susitikimus ir
nacionalinius konkursus.
Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba: Švietimo mainų paramos fondas
El. paštas: info@smpf.lt
Interneto svetainės:
www.smpf.lt
www.etwinning.lt
Kontaktams:
Projektų koordinatorė Violeta Čiuplytė Tel. 8 5 249 66 04
El. paštas: violeta.ciuplyte@smpf.lt
Projektų koordinatorė Asta Kundreckaitė Tel. 8 5 249 66 04
El. paštas: asta.kundreckaite@smpf.lt
Leidinį rengė programos „eTwinning“ ambasadorės Lietuvoje:
Loreta Tarvydienė, Gražina Likpetrienė, Jolita Morkūnaitė, Danguolė Olbutienė, Laima
Vidauskienė, Raminta Birgėlienė, Jurgita Arbutavičienė ir Staselė Riškienė
Daugiau apie ambasadorius skaitykite čia.

www.etwinning.net
Nuorodos:
EK Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
EK Švietimo ir kultūros generalinio direktorato švietimo ir
mokymo veiklos
Europos mokyklų tinklas (angl. European Schoolnet)
(eTwinning centrinė paramos tarnyba)
Programa „Erasmus+“
Programos „eTwinning“ centrinis portalas
Programos „eTwinning Plus“ portalas
Duomenų bazė „Europos pasidalinti lobiai“
Programa „Nordplus“
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Švietimo aprūpinimo centras
Ugdymo plėtotės centras
Švietimo portalas „eMokykla“
Informacinis portalas ugdantiesiems ikimokyklinio amžiaus
vaikus
Išmaniosios technologijos šiuolaikinėms pamokoms
Programa „Saugesnis internetas“
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Pradžia

