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Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinės mokyklos mokiniai

I. Aštuoneri eTwinning programos
metai Lietuvoje

Programos eTwinning paskirtis
Šiuolaikinis mokymas ir mokymasis nebeįsivaiz
duojamas be bendravimo ir bendradarbiavimo, kuris
išsiplečia už klasės ribų ir persikelia į virtualias
aplinkas. Programa eTwinning sudaro galimybes
mokiniams ir švietimo darbuotojams (mokytojams,
vadovams, bibliotekininkams ir kt.) bendrauti,
bendradarbiauti, kurti projektus, dalytis patirtimi ir
taip įsilieti į besimokančią Europos bendruomenę.

ilgalaikes ar trumpalaikes tarptautines partnerystes
įvairiomis temomis.

Programa eTwinning yra viena iš Europos Komisijos
programos eLearning įgyvendinimo priemonių, skir
tų įgyvendinti 2000–2010 m. Lisabonos strategijoje
iškeltą tikslą – parengti Europos piliečius gyventi
žinių visuomenėje, veikiamoje globalizacijos ir nau
jųjų technologijų. Nuo 2007 m. programa eTwinning
Programos eTwinning paskirtis – skatinti mokyklų
yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kurios
bendradarbiavimą Europoje naudojant informacines ir
Centrinės paramos tarnybos veiklą koordinuoja Euro
komunikacines technologijas, teikti paramą, įrankius
pos mokyklų tinklas (angl. European Schoolnet). Jis,
ir paslaugas, kad mokyklos galėtų lengvai užmegzti
kartu su 35 nacionalinėmis paramos tarnybomis, plė
toja visų Europos mokyk
lų, mokinių ir mokytojų
Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokiniai ir jų kūrybinis darbas
bendradarbiavimą.
Programa eTwinning yra
unikali tuo, jog ji yra skir
ta bendrauti ir bendradar
biauti be jokių biurokrati
nių apribojimų, sudėtingų
anketų ir dokumentų pil
dymo, leidžia dalyvaujan
tiems mokiniams ir moky
tojams tobulinti užsienio
kalbų, informacinių ir ko
munikacinių technologijų
naudojimo įgūdžius.

Programos eTwinning dalyviai
Programoje eTwinning gali dalyvauti visi mokyklos
bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, vado
vai, bibliotekininkai, tėvai ir kt.), norintys kasdienę
mokymosi ir ugdymo veiklą padaryti patrauklesnę,
siekiantys kūrybiško bendradarbiavimo. Veikla nau
dinga visai mokyklos bendruomenei, nes suteikia ga
limybę analizuoti, palyginti savo ir kitų šalių moky
klų bendruomenių gyvenimą.

programoje eTwinning į pagalbą ateis Centrinė bei
nacionalinės paramos tarnybos. Centrinė paramos
tarnyba įkūrė Pagalbos biurą, atsakantį į klausimus
ir padedantį spręsti sunkumus, su kuriais mokyklos
gali susidurti dalyvaudamos programoje eTwinning.
Be Centrinės paramos tarnybos visoje Europoje šiuo
metu veikia 30 nacionalinių tarnybų (NPT), kurios
rengia mokymus ir teikia paramą (telefonu ir inter
netu), organizuoja susitikimus, seminarus, naciona
linius konkursus bei rengia ryšių su žiniasklaida ir
visuomene kampanijas.

Programos eTwinning projektus dažniausiai inicijuo
ja mokytojai: keičiasi metodikos naujovėmis, lygina
švietimo sistemas. Mokytojai, susipažinę su ugdymo
turiniu, ugdytinių poreikiais, siekia ugdyti bendruo
sius mokinių gebėjimus, integruoti informacines
technologijas ir projekto veiklas į ugdymo turinį.
Mokytojai tampa projektinės veiklos proceso organi
zatoriais, mokinių konsultantais, padėjėjais, motyva
cijos skatintojais.

Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos
mokiniai ir jų kūrybinis darbas

Mokiniai yra patys svarbiausi programos eTwinning dalyviai. Visiems jauniems Europos piliečiams,
lankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigas, be
simokantiems bendrojo lavinimo arba profesinėse
mokyklose, sudarytos sąlygos dalyvauti švietimo
projektuose su savo mokytojais bei jų kolegomis iš
Europos, naudojant informacines ir komunikacines
technologijas. Akivaizdu, kad tiesioginė pažintis su
Europos šalių bendraamžiais plečia mokinių akiratį.
Programa eTwinning skatina mokyklų bendradarbia
vimą Europoje, teikdama paramą, įrankius ir pas
laugas, kuriomis mokyklos gali lengvai užmegzti
trumpalaikes ar ilgalaikes partnerystes bet kurioje
dalykinėje srityje. Kiekvienam norinčiam dalyvauti
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Naujos galimybės – programa eTwinning Plus
Programa eTwinning yra remiama Europos centrinės
paramos tarnybos bei nacionalinių koordinavimo pa
ramos tarnybų 22-jose Europos Sąjungos šalyse. 2013
m. kovo 4 d. buvo pristatyta programa eTwinning
Plus, dalinė programos eTwinning  plėtra į kaimyni
nes Europos šalis.

Kaip dalyvauti programos eTwinning Plus veikloje?
Prisijungę prie programos eTwinning portalo (www.
etwinning.net) darbastalio, savo profilio puslapyje,
skyrelyje „Mano eTwinning veikla“, galite nurodyti,
norite ar ne vykdyti partnerystę programoje eTwinning
Plus. Nurodę, kad esate pasirengę partnerystei pro
gramoje eTwinning Plus, galėsite ieškoti mokytojų
iš dalyvaujančių šalių. Radę partnerių iš programoje
eTwinning Plus dalyvaujančios šalies, galite pakviesti
juos prisijungti prie jau vykdomo projekto (esamiems
šio projekto partneriams pritarus) ar kartu kurti naują
projektą, kuriame dalyvautų bent dvi mokyklos iš
programos eTwinning ir viena iš programos eTwinning
Plus.

eTwinning Plus – tai bandomoji programa, kurios metu
atrinktos mokyklos ir mokytojai iš Ukrainos, Tuniso,
Moldovos, Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano
prisijungs prie tūkstančių programos eTwinning
mokytojų, jau bendradarbiaujančių internetu. Ši pro
grama – tai Europos Komisijos Kaimynystės po
litikos, skatinančios ryšius ir bendradarbiavimą tarp
kaimyninių šalių, dalis.

Programa eTwinning Plus stiprina ryšius tarp žmo
nių – tai yra vienas pagrindinių Kaimynystės poli
tikos uždavinių. Programa eTwinning   parodė,
kad ryšiai tarp Europos mokyklų ir mokytojų yra
neįtikėtinai naudingi joje dalyvaujantiems žmonėms.
Kiekvienoje programos eTwinning Plus šalyje yra
įsteigta Partnerių paramos agentūra (PPA), kurios
paskirtis – remti bei mokyti savo šalies mokyklas ir
mokytojus, atrinktus dalyvauti programoje.

Nuo šiol mokytojai, vykdantys programos eTwinning
projektus, galės kviesti prisijungti mokytojus iš ban
domosios programos eTwinning Plus prie vykdomo
projekto ar pradėti naują projektą su mokykla iš naujai
prisijungusių šalių. Apklausos duomenys rodo susido
mėjimą programa eTwinning Plus. Per kovo–balan
džio mėn. daugiau nei 400 mokytojų iš 175 mokyklų
prisijungė prie programos eTwinning bendruomenės
iš Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Moldovijos,
Tuniso ir Ukrainos. 29 % programos eTwinning Plus
respondentų teigė, kad jie norėtų vartoti rusų kaip pa
grindinę bendravimo kalbą projekte.
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Programos eTwinning mokytojas – koks jis?
Julija Muningienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos klasių kuratorė
Koks turėtų būti šiuolaikinis mokytojas? Profesio
nalus, demokratiškas, motyvuotas, pozityvus,
charizmatiškas, gebantis nuolat keistis ir įkvėpti
kitus. Mokytojas privalo būti įdomus vaikams:
jie turi matyti, kad mokytojas gerai išmano savo
dėstomą dalyką, geba patraukliai jį pateikti, yra
novatoriškas.

sudominti, įtraukti, mažiau rutinos. Žinoma, tai
privers mokytoją domėtis naujovėmis. Manau, tai
taip pat didžiulis programos eTwinning projektų
pliusas.
Kad galėtų pradėti eTwinning projektą, mokytojui
labai reikalingas pozityvumas bei motyvacija. Bet
juk šios savybės jam reikalingos visuomet. Juk
mokytojas, kuris pozityviai elgiasi su savo mokiniais,
geba palaikyti, padrąsinti, pasiekia daug geresnių
rezultatų pamokose. Dirbant draugiškoje aplinkoje
kiekvienas geba visiškai atsiduoti užduočiai. Darbas
atliekamas operatyviau, problemos sprendžiamos
optimaliau, tikslai pasiekiami greičiau. Trumpiau
tariant – pozityvumas klasėje užtikrins sėkmingai
dirbančią, dinamišką komandą.

Iš tiesų, šių laikų mokytojui reikalavimai keliami
didžiuliai. O jei paklaustumėme vaikų – koks
mokytojas yra geras? Manau, dažnas atsakymas būtų
toks: geras mokytojas yra tas, kuris gerai aiškina,
neužduoda namų darbų, rašo dešimtukus, po kurio
pamokos išeinu viską supratęs. Mokiniai dažnai
yra pasyvūs, nelinkę prisiimti atsakomybės už savo
akademinius pasiekimus. Norint kažko pasiekti
pamokoje, „užkabinti“ mokinius ir kad jiems tai
patiktų, reikia pirmiausia juos išjudinti iš pasyvios
pozicijos. Programos eTwinning tarptautiniai
projektai tam puikiai tinka. Mokiniams priskiriamos
veiklos, pasidalijama atsakomybe. Jausdami savo
dalyvavimo svarbą, jie aktyviai įsitraukia į projekto
veiklą, mokosi naudotis įvairiomis kompiuterinėmis
programėlėmis,
skirtomis
apdoroti
projekto
medžiagai. Erdvės Twinspace pokalbių svetainės
vaikui lengvai perprantamos, kadangi visi jie yra
įgudę socialinių tinklų vartotojai. Tad projektai yra
įgyvendinami mokiniams pažįstamoje ir priimtinoje
virtualioje aplinkoje. Mokytojas dėl to tik laimi,
nes jo pamokos tampa interaktyvios, naudojamos
šiuolaikinės IT technologijos, mokinius lengviau

Dalyvaudamas programos eTwinning projektuose
mokytojas turi galimybę realizuoti savo pačių idėjas
tarptautiniu mastu. Savo sukurtos   idėjos, kai nėra
iš šalies primestos prievolės jas įgyvendinti, savo
projekto matymas, nulemia, kad veiklos imamasi su
nuoširdžiu susidomėjimu – tai 100 %  įkvepia ir mo
tyvuoja aplinkinius. Iš patirties žinau, kad daugiausia
jėgų reikia savo paties nusiteikimui, susikaupimui,
motyvuojant save patį, nes tik tuomet įmanoma tin
kamai motyvuoti kitus. Jei netiki idėja, neverta jos
plėtoti. Tačiau būtent eTwinning‘as suteikia pui
kias galimybes ne tik realizuoti savo idėjas, bet ir
pasisemti naujų minčių ar išbandyti jau patikrintus
projektus. Kitose šalyse įgyvendinti projektai, jų
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pasiekti rezultatai, patirtis, leidžia mokytojui pasi
justi saugiau įgyvendinant savo užduotis. Programos
eTwinning portale galima peržiūrėti visus projektus,
trumpalaikius ir ilgalaikius, susipažinti su konkrečia
me projekte naudotais įrankiais ir visa tai pritaikyti
savo konkrečiai klasei, konkretiems vaikams. Nau
dodamas Project Kit mokytojas gali iš karto pradėti
vykdyti projektą.

kur jam atsakys į iškilusius klausimus dėl projekto
registravimo ar informacijos talpinimo portale.
Labai naudingos yra tarptautinės mokytojų stovy
klos, kontaktiniai seminarai ar kiti renginiai į kuriuos
patekti tikrai nėra sudėtinga, tačiau nauda yra didžiu
lė. Tokių renginių metu mokytojai yra nuosekliai su
pažindinami su visa reikalinga informacija, taip pat
su galimybėmis, kurias siūlo eTwinning‘as. Į šiuos
renginius ypač naudinga važiuoti pradedantiems mo
kytojams. Ten pateikiama informacija suteikia moky
tojui aiškumo, atsiranda nuoseklumas, tuomet nebėra
taip nedrąsu patiems pradėti programos eTwinning
projektus. Dar vienas didžiulis tarptautinių renginių
pliusas – kontaktai. Renginiuose sudarytos puikios
galimybės dalintis patirtimi, susipažinti su kitų šalių
mokytojais ir iš karto, čia ir dabar, pradėti projektą.
Žinoma, negalima nepaminėti ir dar vieno tarptauti
nių susitikimų privalumo – kelionių, kurių metų yra
susipažįstama su kitos šalies kultūra, architektūra bei
žmonėmis. Tokios kelionės, kuriose yra derinamas
darbas bei asmeninė pažintinė veikla, manau, iš tiesų
yra vertingos.

Šiuo metų programa eTwinning apima daugiau kaip
28 000 projektų ir daugiau kaip 200 000 registruotų
mokytojų visoje Europoje. Lietuvoje mokytojams
būdingas nepaprastas kuklumas. Dažnas mokytojas
savo pamokose naudoja daugybę priemonių, kurios
paįvairina pamokas ar palengvina mokiniams sunkiai
suprantamas temas. Tačiau dažnai mokytojai nėra
linkę tuo didžiuotis, dalintis sukaupta patirtimi,
jie tapatina tai su pagyromis. O be reikalo! Tokias
veiklas labai lengva paversti tarptautiniu programos
eTwinning projektu. Projektais gali tapti pačios
paprasčiausios veiklos: kalbų savaitė, matematikų
švenčiama p diena, flashmob‘as ar kalėdiniai
sveikinimo atvirukai, kurie gali būti rašomi per
anglų kalbos pamokas. Tereikia iš anksto susirasti
partnerius, aptarti su jais veiklas, kurias atliks
mokiniai, užpildyti projekto registravimo formą ir jūs
jau turite tarptautinį projektą eTwinning.

Tad, mieli mokytojai, būkite drąsus, nebijokite
būti pirmi, tikėkite savimi ir savo idėjomis, būkite
entuziastingi. Juk entuziazmą galimą palyginti
su virusu. Vieną kartą užsikrėtęs, jis plinta vis
plačiau. Jūsų entuziazmas patraukia mokinius bei
kolegas. Įkvėpti mokiniai „užkrečia“ vieni kitus
šiuo entuziazmo virusu, o Jūs patiriate sėkmę bei
džiaugsmą savo darbe.

Skamba šauniai, tačiau nuo ko visa tai pradėti?
Visų pirma reikia užsiregistruoti programos eTwinning
portale. Informacijos paieška yra labai struktūruota –
tai palengvina mokytojo darbą. Lengva susirasti
partnerius, aptarti su jais projekto eigą, peržiūrėti jau
vykdomus projektus ir pasisemti idėjų. Mokytojas
visada gali kreiptis į Nacionalinę paramos tarnybą,

Profesinio tobulėjimo seminarai
Per 8-erius programos eTwinning gyvavimo metus
daugiau nei 300 mokytojų ir NPT darbuotojų iš Lie
tuvos apkeliavo didžiąją dalį Europos ir kėlė savo
profesinę kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, konfe
rencijose, stovyklose ar kituose programos eTwinning
tarptautiniuose renginiuose.

Profesinio tobulinimo seminarai skirti asmenims, ku
rie nori sužinoti daugiau apie programą  eTwinning ir
lavinti savo europinio bendradarbiavimo, naudojantis
informacinėmis bei komunikacinėmis technologijo
mis (IKT), gebėjimus.
Šie seminarai sukviečia dalyvius iš skirtingų Europos
šalių ir skatina burtis į tinklus bei dalintis patirtimi.
Būrimosi į tinklus ir partnerių paieškos seminarai
organizuojami mokytojams įvairiose Europos šalyse
per visus mokslo metus. Seminarai organizuojami
įvairiomis temomis, atsižvelgiant į dėstomą dalyką,
lavinamų mokinių amžių, pažangos lygį programoje.
Dalyvauti profesinio tobulinimo seminaruose galima
tik gavus pakvietimą / patvirtinimą iš Nacionalinės
paramos tarnybos (NPT). Apie visus profesinio to
bulinimo seminarus, kuriuose gali dalyvauti Lietuvos
mokytojai, informaciją rasite nacionalinėje progra
mos svetainėje www.etwinning.lt.

Užsienio šalys ir miestai, kuriuose vyko
programos eTwinning seminarai ir kuriuose
dalyvavo Lietuvos atstovai

Švietimo darbuotojų, kėlusių profesinę kvalifikaciją
užsienio seminaruose, skaičius

(kalba netaisyta)
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Nuo ko viskas prasidėjo? Pačioje birželio pabaigoje, viena koja
ir visomis mintimis jau įžengusi į vasaros atostogas, sulaukiau
netikėto pasiūlymo: kolegė mokytoja, dirbanti vienoje Šiaulių
progimnazijoje ir labai aktyviai dalyvaujanti Šiaulių profesinio
rengimo centro vykdomo ankstyvojo profesinio orientavimo
projekto „OPA“ veiklose (štai kur praverčia ryšiai!), pasiūlė
išbandyti jėgas ir dalyvauti Europos Komisijos remiamame
ir Lenkijos nacionalinės paramos tarnybos organizuojamame
tarptautiniame programos eTwinning kontaktiniame seminare
Pultuske (Lenkijoje), skirtame programos eTwinning naujo
kams, profesinių mokyklų įvairių dalykų mokytojams.
Senovinė pilis, kurioje vyko renginys ir
gyveno seminaro dalyviai

Ne kartą atrodė, kad iš už tamsaus kampo
galvą kyštels vaiduoklis

Apie programą eTwinning buvau girdėjusi iš kolegų, dirbančių
kitose mokyklose, magėjo ir pačiai kažką išbandyti, bet… vis
pritrūkdavo laiko. Taigi pasiūlymas kaip iš dangaus nukrito pa
čiu laiku! Tiesa, šansų patekti į šį seminarą buvo nedaug: be 25
mokytojų iš Lenkijos ir 23 mokytojų iš Čekijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Latvijos, Portugalijos ir Slovakijos į seminarą galimybę
vykti turėjo tik du mokytojai iš Lietuvos. Bet juk pabandyti ver
ta! Taigi ilgai nedelsdama (iki paraiškos pateikimo buvo likusios
tik kelios dienos) ir pro ausis praleisdama kai kurių kolegų repli
kas, esą Lenkija – tai ne ta šalis, kurioje galima išmokti ko nors
naujo, sudėliojau mintyse savo įsivaizduojamo projekto idėją,
užpildžiau paraišką ir su nekantrumu laukiau rezultatų.
Karščiausią vasaros dieną – gaivinantis seminaro
organizatorių pasveikinimas

Ko galima išmokti mažame Lenkijos miestelyje?
Eglė Beinoravičienė, Šiaulių profesinio rengimo centro mokytoja
Mums pavyko! Man ir mano kolegai, profesijos
mokytojui Tomui Brazauskui iš Kauno maisto
pramonės ir prekybos mokymo centro, pasisekė:
neilgai trukus mus pasiekė žinia, kad vyksime semtis
patirties į Pultuską! Akivaizdu, bet neįtikėtina: vėliau
paaiškėjo, kad konkursui iš viso buvo pateiktos… tik
trys mokytojų iš visų Lietuvos profesinių mokyklų
paraiškos! Nors galva buvo pilna linksmesnių
minčių, ramybės nedavė klausimas: kodėl mokytojai
nepasinaudojo tokia puikia galimybe? Reikalavimai
kandidatams tikrai buvo įkandami kiekvienam:
tereikėjo pateikti savo idėją – būsimo projekto viziją
ir prisiminti anglų kalbos pagrindus (užbėgdama
įvykiams už akių galiu išduoti, kad kelios mokytojos
iš Lenkijos taip ir neprakalbo seminaro metu
angliškai, bet niekam nesiūlyčiau atsidurti jų kailyje:
vertėjais dirbti niekas neturėjo laiko (nors lenkų buvo
didžioji dauguma), todėl mokytojos seminaro metu
tiesiog veltui leido laiką).

Pultuskas mus gerokai nustebino: nesitikėjome, kad
didžiulė pilis, kurioje turėjo vykti seminaras, stūkso
tokiame mažame miestelyje. Turėjome kelias lais
vas valandas iki oficialios seminaro pradžios – per

Prisistatome ir pristatome savo idėjas

Prisistatome ir pristatome savo idėjas

Į kelionę! Ankstyvą liepos 4-osios rytą, termometro
stulpeliui peršokant 30 laipsnių šilumą (tiksliau,
karštį), palikome užnugaryje Lietuvą ir su nekantrumu
patraukėme per Lenkijos „kalnus ir klonius“
Pultusko link. Su kolega Tomu pasirinkome vykimą
automobiliu ir nenusivylėme: buvome kelionės
šeimininkai (nereikėjo derinti jokių tvarkaraščių,
persėdimų iš vienos transporto priemonės į kitą,
laukti, kol kas nors pasitiks Varšuvoje ir palydės iki
Pultusko…), turėjome nei per daug, nei per mažai
laiko susipažinti, aptarti mokyklų panašumus ir
skirtumus, taip pat galėjome grožėtis pro automobilio
langus Lenkijos peizažu, pro šalį prabėgančių
miestelių vaizdais.

Miestas dėl įsikūrimo ypatingoje vietoje – upių
apsuptyje – vadinamas „Mazovijos Venecija“
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jas miestelį išvaikščiojome skersai ir išilgai. Juokavome, kad
miestelis renginiui turbūt pasirinktas neatsitiktinai: kad vos keli
„sklep‘ai“ (lenk. „sklep“ parduotuvė) ir vienas „pub‘as“ (angl.
„pub“ aludė) neblaškytų seminaro dalyvių dėmesio.

Dalijamės patirtimi

D. Tokarz mokė dirbti su virtualia erdve

Miestelyje iš tiesų gyvena tik 30 000 gyventojų, tačiau Pultus
kas garsėja ilgiausia Europoje turgaus aikšte ir dėl įsikūrimo
ypatingoje vietoje – upių apsuptyje – yra vadinamas „Mazovi
jos Venecija“. Senovinė pilis, kurioje vyko renginys ir gyveno
seminaro dalyviai, iš tolo dvelkia didybe ir paslaptimi: ne kartą
atrodė, kad iš už tamsaus koridoriaus kampo ar sunkių kamba
rio užuolaidų galvą kyštels vaiduoklis…
Darbai nelaukia. Nors po kelionės, pirmųjų įspūdžių ir karščio
dirbti nelabai norėjosi, laukė oficiali renginio pradžia ir pirmo
ji pažintis su seminaro dalyviais. Nuobodžiauti nebuvo kada:
po trumpo organizatorių pasveikinimo ir programos eTwinning
pristatymo, vienas po kito sekė aktyvaus darbo grupėse užsi
ėmimai: pagal tam tikras vardinės kortelės žymas būrėmės į
grupes; aiškinomės, kuriai šaliai būdingi vieni ar kiti bruožai;
prisistatėme ir pristatėme savo projekto idėją (man labai pati
ko organizatorių sprendimas kiekvienam dalyviui skirti tik po
vieną minutę: kadangi mokytojai labai skirtinga publika – vie
ni teoretikai, kiti praktikai – toks sprendimas vieniems nelei
do išsiplėsti iki begalybės, kitiems – ieškoti žodžių kišenėje),
K. Sopolinskos užsiėmimas „Šimtas IKT įrankių“ nustebino visus

tas šiais metais išrinktas geriausiu profesinių moky
klų kategorijoje. Kadangi mano patirtis programos
eTwinning veiklose buvo minimali, iš mokytojos Bo
ženos pasakojimo labiausiai įstrigo keli pastebėjimai:
pirmiausia nereikia persistengti su partnerių paieška,
idealiausia, kai projekte dirba 4–5 partneriai, nes įsi
traukus į veiklas didesniam būriui, didžioji dauguma
tik kelia chaosą ir nieko nedirba; kita įdomi mintis –
programos eTwinning projektai gali trukti nuo vienos
dienos iki neriboto laiko, bet geriau neskubėti su ilga
laikiais darbais, o apsiriboti pusmečiu ar metais.

mezgėme pirmuosius kontaktus. Prisipažinsiu: nors iš
pradžių norėjosi ne žaidimų, o šalto dušo, veiklos taip
įtraukė, kad pakvietus vakarienės nenoromis paliko
me konferencijų salę. Man labai pasisekė, nes darbo
grupėse metu net devyni mokytojai pareiškė norą pri
sijungti prie mano siūlomo projekto idėjos, taigi savo
tikslą pasiekiau jau pirmąjį vakarą, todėl galėjau atsi
pūsti ir iki ryto pamiršti rimtus darbus…
Sesija I. Sesija II. Sesija III. Sesija IV.
Tokia buvo mūsų antrosios dienos programa. Iš pirmo
žvilgsnio gal ir ne pati patraukliausia, turint omenyje,
kad kaitinant neįsivaizduojamo karštumo saulei, dau
guma pilies-viešbučio svečių pleškenosi ir deginosi
čia pat prie upės įrengtuose paplūdimiuose. Bet…
mes atvažiavome semtis patirties, taigi pramogos (pa
gal programą jos buvo numatytos vėlais vakarais po
darbų) turėjo palaukti.
Antrąją dieną pradėjome projektų gerosios patirties
pavyzdžių analizavimu. Patirtimi dalijosi mokytoja
Božena Ferens, kurios vykdytas programos eTwinning
projektas „Aš, mano miestas, mano ateitis“ („Me, my
town, my future“) praėjusiais metais buvo paskelb
tas geriausiu Lenkijoje, kitas šios mokytojos projek

Anglų kalbos mokytojos Dominikos Tokarz gero
ji programos eTwinning projektų patirtis – mokinių
didesnė motyvacija mokytis anglų kalbos. Kadangi,
pasak Dominikos, Lenkijos profesinėse mokyklose
mokiniai dažniausiai mokosi tik specialybės anglų
kalbos, o to tikrai nepakanka, padėdavo programos
eTwinning veiklos. Mokiniai nemėgsta sausų tekstų ir
testų, bet programos eTwinning siūlomi aktyvūs mo
kymo metodai (pokalbiai virtualioje erdvėje, vaizdo
konferencijos ir kt.) skatina juos intensyviau mokytis
anglų kalbos. Ir nors programos eTwinning projektai
nėra skirti mokinių ar mokytojų mainams organizuo
ti (tai veiklos virtualioje erdvėje), tačiau programos

Su partneriais iš Lenkijos, Portugalijos ir Slovakijos
registruojame naują projektą

Su partneriais iš Lenkijos, Portugalijos ir Slovakijos
registruojame naują projektą

A. Stepinski: „Svarbiausia, ko nori mokiniai!“
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eTwinning pliusas – patikimi partneriai, su kuriais vėliau galima
įsitraukti į kitų Europos Komisijos remiamų programų (Comenius, Leonardo da Vinci) projektus.

Praktiniai užsiėmimai

Praktiniai užsiėmimai

Apsiginklavę mineralinio vandens buteliukais leidomės į kitas
pilies menes praktiškai mokytis, kaip pasinaudoti programos
eTwinning siūlomomis galimybėmis. Kadangi po kiekvienos
teorinės dalies mūsų laukdavo praktinis atsiskaitymas (angl.
„homework“ – namų darbai), kuriuos čia pat virtualioje erdvė
je Twinspace patikrindavo paskaitos lektoriai, tinginiauti ar ko
nors nesuprasti buvo neįmanoma. Ir nesvarbu, kaip pastebėjo
seminaro vadovė Ewa Rainska-Nowak, kad dabar mes nieko
nesuprantame ir niekas mums nelenda į galvą, o rytoj dar ir
nieko neatsiminsime – kai pradėsime dirbti, viskas susidėlios
į vietas.
Ką įdomaus ir naudingo išgirdome paskaitose? Lektorė Jolanta
Okuniewska supažindino su programos eTwinning darbalaukiu
(eTwinning Desktop). Tai virtuali erdvė, kur pateikiama visa
pagrindinė informacija apie programos eTwinning naujienas,
veiklas, mokymus, tačiau, svarbiausia, kad čia sukuriamas ir
galimiems partneriams pristatomas kiekvieno norinčiojo Profilis – pagrindinė informacija apie mokytoją, jo dėstomus dalykus,
mokyklą, pageidaujamas veiklos sritis. Toliau jau bendravimas
Mokytojų kambaryje, kontaktų užmezgimas, projektų kūrimas.
Adam Stepinski, mokytojas, turintis daugiau nei 20 metų daly
vavimo įvairiuose projektuose patirtį, savo paskaitoje didžiau
sią dėmesį skyrė mokinių motyvacijai. Tam, kad išsiaiškintų,
ko nori mokiniai, kas jiems būtų įdomu, ką jie su malonumu
darytų, Adam skiria labai daug laiko: vykdo apklausas, jas ana
lizuoja, rengia diskusijas. Vienas iš dažniausiai šio mokytojo
taikomų metodų – nebaigti sakiniai: mokiniams pateikiamos
daugiaprasmių sakinių pradžios, o mokiniai garsiai diskutuoda
mi ir stengdamiesi vienas kitą pralenkti ieško tinkamiausių pa
baigų, kol paaiškėja, kad vienos idealiausios nėra – visi teisūs.

Fantastiško skonio kepsniai, dešrelės,
vietinių gėrimų degustacija

tui kurti, programos eTwinning ekspertams patarus,
projekto partnerių skaičių sumažinome iki šešių. Pui
ki mūsų darbo grupė – mokytojai Jozef iš Slovakijos,
Maria Natalia iš Portugalijos, Karolina, Berenika ir
Katarzyna iš Lenkijos bei aš, atstovaujanti Lietuvai, –
sutarėme, kad nuo naujų mokslo metų įgyvendinsime
savo mokyklose programos eTwinning projektą –
e. žurnalą „A Life of Our Students Throughout a
Year“ (lietuviškas vertimas – kiekvieno verčiančiojo
sveikos fantazijos reikalas).

įdomių ir naudingų tinklalapių (piešimo, animacijos,
muzikos, e. žurnalų kūrimo ir kt.) per tokį trumpą laiką
dar niekada neteko pamatyti, ką jau kalbėti apie prak
tinį išbandymą! Įsijautę į mokinių vaidmenį, pamiršę
nuovargį ir karštį, kelias valandas kūrėme neįtikina
miausius dalykus: iš kompiuterių kolonėlių sklido ne
realiausi garsai, iš ekranų žvelgė sukurti fantastiškiausi
personažai… Čia pat norėjosi ir e. žurnalus pradėti ra
šyti, ir animacinius filmukus kurti… Bet tam dar bus
laiko prasidėjus naujiems mokslo metams.

Popamokinė veikla.

Darbo dieną užbaigė Dominikos Tokarz paskaita
„eTwinning TwinSpace“. Tai buvo įžanga į kitos die
nos praktinį darbą – programos eTwinning projekto
kūrimą ir registraciją. Dominika mokė pateikti virtu
alioje erdvėje informaciją apie projektą, kviesti par
tnerius, dalytis informacija ir veiklomis, įtraukti į už
siėmimus mokinius, mokinių tėvus, mokyklos ar net
miestelio bendruomenę.
Trečioji diena buvo skirta partnerių paieškai ir naujų
projektų registracijai. Nors jau pirmąjį vakarą buvome
susibūrę į devynių mokytojų grupę bendram projek

Tiesos dėlei reikia pripažinti, kad seminaras nebuvo
vien tik juodas darbas – kiekvieną vakarą mums buvo
organizuojama kultūrinė pažintinė veikla (o jeigu ir
nebuvo – susiorganizuodavome patys). Nors pirmą
ją dieną neramino mintis, ką būtų galima įdomaus
nuveikti tokiame mažame miestelyje, buvome labai
maloniai nustebinti staigmenomis (organizatoriai jų
neišduodavo iki paskutinės akimirkos): mums buvo
suorganizuota nacionalinė grilio vakarienė (fantastiš
ko skonio kepsniai, dešrelės, vietinių gėrimų degusta
cija, šokiai ir dainos prie didžiulio laužo…), iškyla
senoviniais pilies laivais upe.

Organizatorių staigmena – nacionalinė vakarienė

Šokiai ir dainos prie didžiulio laužo

Registruojame naujus projektus.

Katarzynos Sopolinskos vestas užsiėmimas „Šimtas IKT įrankių“
(angl. „Hundred ICT tools“) visus gerąja prasme abstulbino: tiek
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Seminaras man paliko didžiulį įspūdį: puiki organizacija, įdo
mios ir naudingos veiklos, pasiektas maksimalus rezultatas – ar
buvo galima tikėtis daugiau?
P. S.
Kas man asmeniškai buvo nauja, netikėta ir į ką siūlyčiau at
kreipti dėmesį:
1. Pirmiausia nereikia toli važiuoti: net ir pokalbis kelionėje su
kolega iš Lietuvos gali būti labai įdomus ir naudingas.
Iškyla upe senoviniais pilies laivais

2. Nevenkite „artimojo“ užsienio (Lenkijos, Latvijos…): nors
žolė tokia pat žalia ir dangus toks pat mėlynas, tikrai atrasite
naujų dalykų – dar neišbandytų mokymo metodų, įdomios pa
tirties…  O kur dar nacionalinės virtuvės ypatumai, neišbandy
tos pramogos, kultūriniai vakarai…
3. Neskubėkite (nu) vertinti miestelio, į kurį esate pakviesti,
pagal dydį, gyventojų skaičių: net ir mažiausias miestelis gali
garsėti neįtikinamiausiais faktais ir objektais, garsinančiais jį
visame pasaulyje.

Dalyvio pažymėjimų įteikimas

4. Būkite tikri, kad kontaktiniame seminare (kaip ir bet kuria
me tarptautiniame renginyje) anglų kalbos be abejonės prireiks:
nepavyks tyliai pratūnoti kamputyje, tikrai būsite pastebėti ir
mandagiai paprašyti prisistatyti, papasakoti apie save. Nekalbė
dami angliškai nejaukiai jausitės ir aktyvaus darbo grupėse, ir
neformaliai bendraudami po užsiėmimų.
5. Programos eTwinning projektai nėra skirti mokinių ar moky
tojų mainams organizuoti, tai veiklos virtualioje erdvėje, tačiau
eTwinning‘o pliusas – patikimi partneriai, su kuriais vėliau ga
lima įsitraukti į kitų programų remiamus projektus.

Mokinių stovykla
Jau tapo tradicija, kad kasmet Lietuvos nacionalinė programos
eTwinning paramos tarnyba konkurso „Geriausia Lietuvos progra
mos eTwinning mokykla“ laimėtojus džiugina netikėtomis ir vis ki
tokias temas siūlančiomis „Mokinių stovyklomis“. Minėtas konkur
sas yra rengiamas kiekvienais metais ir mokytojai, koordinuojantys
geriausius programos eTwinning projektus, visuomet apdovanojami
vertingais prizais. O kaipgi projektuose dalyvaujantys mokiniai?
Dėl šios priežastys ir buvo pradėtos organizuoti „Mokinių stovyk
los“, kad neliktų neįvertinti pagrindiniai projektų dalyviai – moki
niai. Kiekvienos stovyklos metu mokiniai yra suskirstomi į atskiras
grupes ir gauna užduotis. Po veiklų atskirose grupėse vyksta bendras
visų grupių darbų pristatymas, kuris vainikuojamas apdovanojimais.
Taujėnų dvare, 2011 m. rugsėjį įvyko pirmoji Lietuvoje Respubliki
nė moksleivių stovykla, kurios tikslas buvo supažindinti mokinius
su programų eTwinning ir Saugesnis internetas galimybėmis, gim
tojo krašto kultūriniu paveldu, skatinti mokinių ir mokytojų daliji
mąsi projektų metu įgyta patirtimi kuriant filmus. Oranžinė, Rau
dona, Mėlyna ir Geltona mokinių komandos gavo savo kūrybines
užduotis – sukurti filmus pagal žanrus: istorinė drama, muilo opera,
fantastinis filmas, detektyvas. Kiekvienai komandai vadovavo pro
fesionalūs operatoriai. Kibusios į darbą komandos kūrė scenarijus,
pasirinko filmavimui reikalingą atributiką, kostiumus, filmavimo
vietas. Vakare įvyko „Pasaulinė kino filmų premjera“! Žiūrovams,
režisieriams, aktoriams, scenarijų autoriams, garso operatoriams ir
vertinimo komisijos nariams buvo pristatyti sukurti filmai, o geriau
si jų buvo apdovanoti!

6. Ne visi esame žavūs, drąsūs, iškalbingi, bet pakanka šyp
senos ir gražaus žodžio, kad būtų užmegztas šiltas kontaktas.
Dalykimės tuo ne tik su partneriais iš užsienio ir ne tik ypatin
gomis progomis (kol vyksta kontaktinis seminaras), bet ir su
kasdien sutinkamais bendradarbiais, mokiniais – tai taip pra
skaidrina nuotaiką!
(kalba netaisyta)

2012 m. organizuotoje „Mokinių stovykloje – ŠOK su eTwinning‘u“
mokiniai mokėsi trijų skirtingų šokių – hip hopo, go-go ir show
dance. Net ir mokinius atlydėjusios mokytojos taip pat neatsiliko –
sportiškai pasipuošusios kartu su mokiniais entuziastingai mokėsi
įmantrių šokio elementų. Pramokę šokti atskirose grupėse, stovyk
los dalyviai susibūrė į vieną salę repetuoti bendrą visų trijų grupių
kompozicinį šokį – ritmišką, nuotaikingą ir veržlų vaikų pasirodymą
įamžino vaizdo kamera. Tokiu būdu gerąja patirtimi mokiniai galėjo
pasidalinti su kitais projektų eTwinning dalyviais iš užsienio.
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Visi seminaro dalyviai

Mokiniais entuziastingai mokėsi įmantrių
šokio elementų

Mokiniai mokėsi trijų skirtingų šokių –
hip hopo, go-go ir show dance

Nacionalinis konkursas „Geriausia Lietuvos
programos eTwinning mokykla“
Programos eTwinning nacionalinė paramos tarnyba
kasmet kviečia Lietuvos švietimo įstaigas (mokinių
amžius nuo 3 iki 20 m.), dalyvaujančias programoje
eTwinning, internetu teikti paraiškas konkursui „Ge
riausia Lietuvos programos eTwinning mokykla“.
Konkurso tikslas – atrinkti geriausius Lietuvoje tarp
tautinius programos eTwinning mokyklų bendradar
biavimo projektus, vykdomus naudojant IKT.
Dalyvavimo konkurse sąlygos:
1. Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinį, pradi
nį, pagrindinį, vidurinį ir profesinį mokymą teikiančių
švietimo įstaigų darbuotojai, užsiregistravę centrinia
me programos eTwinning portale www.etwinning.net
ir  einamaisiais metais vykdę projektus. Projektai gali
būti pradėti vykdyti ir anksčiau, svarbu, kad jie būtų
tęsiami ir einamaisiais metais.
2. Už projektą, kurį pristatote konkursui, jums turi būti
asmeniškai suteiktas Nacionalinis Kokybės ženklelis
(kaip gauti Nacionalinį Kokybės ženklelį skaitykite čia:
http://www.etwinning.net/lt/pub/progress/awards/
quality_labels.htm).
3. Skiriamos trys amžiaus kategorijos: 3–11 metų mo
kiniai; 12–15 metų mokiniai; 16–20 metų mokiniai.
4. Tas pats projektas konkursui gali būti pristatomas tik
kartą, tačiau, jeigu laikui bėgant projektas buvo aki
vaizdžiai patobulintas, galima jį pristatyti ir antrą kartą.
5. Projektas privalo turėti apčiuopiamą rezultatą, ku
ris padėtų vertintojams susidaryti konkrečią nuomonę
apie projekto vertę, eigą ir rezultatus.

–18–

6. Vertinant konkursinius darbus daugiau balų skiria
ma tiems projektams, kurių veiklos ir rezultatai su
kelti į erdvę TwinSpace. Taip pat atsižvelgiama ir į
panaudotų erdvės TwinSpace įrankių įvairovę.
7. Dalyviai privalo užpildyti konkurso paraišką. Pa
raiškoje turi būti pateikiama ši informacija: projekto
pavadinimas, tiksli amžiaus kategorija, nuorodos į
projekto rezultatus ir dokumentus, įvairių projekto
elementų aprašymas pagal kriterijus (daugiausia 150
žodžių vienam kriterijui).

Programos eTwinning veiklos gairės 2014 m.
Programa eTwinning savo kelią pradėjo 2004 m.
kaip „Mokymosi visą gyvenimo programos“ dalis.
2013 m. gruodžio 31-ąją „Mokymosi visą gyvenimo
programa“ baigiasi. Po ilgų derybų 2013 m. birže
lio 26 d. Europos Parlamentas patvirtino susitarimą
dėl naujos programos Erasmus+, kurios gyvavimo
laikotarpis numatomas 2014–2020 m.

bei laipsnių skaidrumą ir suderinamumą tarp aukštojo
mokslo ir profesinio mokymo.
Programa bus siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų
poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių
politikai ir praktikai, vykdant įvairias Programoje
numatytas veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves
tiek instituciniu, tiek sistemos lygmeniu.

Programa Erasmus+ yra skirta aukštojo mokslo
kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo
mobilumui skatinti. Šia programa taip pat norima
užtikrinti daugiašalį aukštojo mokslo institucijų
bendradarbiavimą tarpusavyje ir su verslo įmonėmis

Programa rems trijų tipų vienas kitą papildančias
pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pa
vienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švie
timo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir

8. Dalyvių pateikta medžiaga gali būti panaudota pro
gramos eTwinning gerosios patirties sklaidai ir išspaus
dinta su programa eTwinning susijusiuose leidiniuose.

Programos Erasmus+ schema

Prizai:
Devynioms konkurse nugalėjusioms mokykloms įtei
kiami modernūs IKT prizai (PASTABA: prizai per
duodami toms mokykloms, kurioms yra leidžiama
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus).
Šeši konkurso nugalėtojai kartu su Nacionalinės
paramos tarnybos atstovais vyksta į kasmetinę progra
mos eTwinning baigiamąją konferenciją, kuri vyksta
vis kitoje Europos šalyje, ir dalyvauja Europos progra
mos eTwinning Apdovanojimų teikimo ceremonijoje.
Apdovanotų projektų mokiniai ir mokytojai kviečia
mi į mokinių stovyklą, kuri vyksta Lietuvoje gruodžio
mėnesį.
Šio konkurso sąlygos yra panašios į Europos programos
eTwinning Apdovanojimų sąlygas – taip   siekiama,
kad mokytojai, teikdami paraiškas nacionaliniam
konkursui, geriau pasiruoštų ir europiniam.
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gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes,
švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes,
IKT rėmimo platformas, taip pat ir programą
eTwinning), taip pat bendradarbiavimą su jaunimo
organizacijomis iš trečiųjų šalių, pajėgumų didinimą
daugiausia dėmesio skiriant kaimynystės šalims

ir paramą politikos reformoms. Tikimasi, kad
Komisijos finansuojamos veiklos, sujungtos į vieną
programą, sumažins dabartinę fragmentaciją, padidins
efektyvumą ir paskatins daugiau organizacijų,
dirbančių švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto
srityse, pasinaudoti siūlomu finansavimu.

Pagrindinės programos Erasmus+ veiklos
Pavienių asmenų mobilumas
• Visų aukštojo mokslo pakopų
studentų mobilumas, kurio tikslas –
studijos įstaigoje partnerėje arba
stažuotė ar patirties kaupimas
atliekant gamybinę praktiką

Bendradarbiavimas, skirtas naujovių ir
gerosios praktikos sklaidai
• Strateginės partnerystės, kuriomis
siekiama įgyvendinti bendras iniciatyvas,
skatinančias mokymąsi vieniems iš kitų ir
dalijimąsi patirtimi

• Profesinio mokymo moksleivių,
pameistrių ir absolventų
mobilumas, kurio tikslas – stažuotė
ar patirties kaupimas atliekant
gamybinę praktiką

• Švietimo ir mokymo institucijų bei verslo
partnerystės, kuriomis siekiama suteikti
reikiamų mokymosi galimybių ir taip
skatinti studentų ir dėstytojų kūrybiškumą,
naujoves, mokymąsi darbo vietoje ir
verslumą

• Visų sektorių švietimo darbuotojų
mobilumas, kurio tikslas –
mokymasis, kvalifikacijos kėlimas
ar praktika užsienyje

• IKT rėmimo platformos, taip pat ir
programa eTwinning, padedančios mokytis
vieniems iš kitų, skatinančių virtualųjį
judumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi

• Jaunimo mainai ir savanorystė

• Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

Programos Erasmus+ biudžetas
Per ateinančius septynerius metus planuojama skirti
net 19 milijardų eurų naujos programos Erasmus+
finansavimui. Daugiausia lėšų planuojama skirti visų
lygmenų švietimui ir mokymui – 77,5 proc., iš kurių
apie 63 proc. bus skiriami mobilumui, 28 proc. – ben
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Parama politikos
reformoms
• Atvirasis koordinavimo
metodas, susijęs su ES
švietimo ir mokymo
politinės darbotvarkės
įgyvendinimu, Bolonijos
bei Kopenhagos procesų
plėtote
• Skaidrumo ir
pripažinimo užtikrinimo
priemonės
• Atitinkamų Europos
suinteresuotų šalių
politinis dialogas
švietimo ir mokymo
srityse

dradarbiavimui ir 4,2 proc. – politinėms reformoms
remti. 3,5 proc. planuojama skirti Programos nau
jovei – magistro studijų užsienyje paskolų garantijų
sistemai. Su jaunimu susijusiai veiklai bus skiriama
10 proc., sportui – 1,8 proc. Jean Monnet veiklai –
1,9 proc. programos biudžeto. 5,3 proc. – Programos
administravimo išlaidoms padengti.

Europiniai eTwinning apdovanojimai
Kartą per metus rengiamas Europos programos
eTwinning
Apdovanojimų
konkursas.
Šio
konkurso tikslas – atrinkti geriausius mokyklų
bendradarbiavimo projektus. Jei sėkmingai vykdėte
projektą, būtinai dalyvaukite konkurse!
Kad galėtumėte dalyvauti konkurse, už projektą, kurį
pristatote, jums turi būti asmeniškai suteiktas Euro
pos Kokybės ženklelis (primename: jis suteikiamas
automatiškai, jei bent dvi mokyklos iš partnerystės
jau turi Nacionalinius Kokybės ženklelius). Mokyklų,
kurioms suteiktas Europos Kokybės ženklelis, sąrašas
dažniausiai skelbiamas programos eTwinning portale
spalio mėnesį. Tiktai tie partneriai, kuriems suteiktas
šis Kokybės ženklelis, gali dalyvauti konkurse.
Apdovanojimai skiriami trijose pagrindinėse katego
rijose pagal dalyvavusių mokinių amžių:   4–11 m.,  
12–15 m. ir 16–19 m.
Kiekvienais metais papildomai išskiriamos specialios
kategorijos, pavyzdžiui, 2013 m. konkurse specialios
kategorijos buvo šios: projektai ispanų, prancūzų bei
vokiečių kalbomis, Mevlana apdovanojimas už tarp
kultūrinį supratimą, Marie Skłodowska Curie  apdo
vanojimas ir Anglų kalbos kaip antrosios užsienio
kalbos apdovanojimas.

partnerių galima rasti ir lietuvių mokytojų pavardes!
Mevlana apdovanojimas už tarpkultūrinį supratimą
(prizą įsteigė Turkijos programos eTwinning nacio
nalinė paramos tarnyba) buvo skirtas projektui
„Tarpkultūrinis dialogas pasakose, dramoje ir mene“,
kuriame dalyvauja mokytoja Danutė Raudienė iš
Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos. Centrinės
paramos tarnybos iniciatyva buvo įteiktas specialus
prizas projektui „Schoolovision“ už išskirtinę 5
metų veiklą programoje eTwinning. Lietuvai šiame
ilgamečiame  projekte atstovauja Šiaulių „Juventos“
progimnazijos mokytojos Aurelija Dirginčienė ir
Loreta Stankuvienė. Nors ir nebuvo apdovanotas,
bet į finalinį konkurso „eTwinning Apdovanojimai
2013“ geriausių projektų sąrašą pateko Marijampolės
P. Armino pagrindinės mokyklos anglų kalbos
mokytojos Editos Grubienės vykdomas programų
eTwinning – Comenius projektas „Dėmesio: Energijos
krizė! Svarbios net mažiausios pastangos“.
Skuodo r. Ylakių gimnazijos mokinių piešinys

Informacija apie paraiškų teikimo konkursui termi
nus skelbiama programos eTwinning portalo pra
džios tinklalapyje, skyrelyje „Apdovanojimai“ ir jūsų
darbastalyje. Kartu pateikiama informacija ir apie
ankstesnių metų konkursus bei nugalėtojus. Pildyti
paraišką gali tik vienas projekto partneris, kiti gali ją
papildyti ar komentuoti.
2013 m. iš 120 konkursui pateiktų projektų buvo
atrinkti trijų amžiaus grupių ir šešių specialių kategorijų
nugalėtojai. Džiaugiamės, kad tarp geriausių projektų
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Šis projektas yra skirtas susipažinti su skirtingų tautų
nacionalinėmis vėliavomis, jų spalvomis, išradingai
derinti jas su tradiciniais tautos valgiais.

Programos eTwinning projektas

„Skanios vėliavos“

Projekto įkūrėja ir organizatorė, mokytoja iš Kroatijos,
pasiūlė dalyvaujančioms šalims užduotis. Sumanytos
projekto veiklos trims mėnesiams buvo integruotos
į anglų, vokiečių kalbų, geografijos ir informacinių
technologijų pamokas. Vokiečių kalbos pamokose
mokiniai domėjosi lietuviškais valgiais, vokiečių
kalba sudarė „glogą“ (http://gamtosmokslai.edu.
glogster.com/suppenrezepte-aus-litauen), kuriame
paskelbė lietuviškų sriubų receptus, studijavo Lietuvos
valstybės vėliavos istoriją. Anglų kalbos pamokose
mokiniai ruošė savo šalies ir mokyklos pristatymą,
geografijos – susipažino su Europos valstybių
vėliavomis. Na o pristatymai ir įvairios dėlionės buvo
kuriami informacinių technologijų metu.

(angl. „Tasty Flags“)
Projekto dalyviai:
Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos 6–8 klasių moki
niai, mokytojos Irena Vasiliauskienė, Marija Sen
kienė. Projekte taip pat dalyvavo Kauno „Atžalyno“
vidurinės mokyklos, Šeduvos lopšelio-darželio,
Vilniaus V. Kačialovo gimnazijos, Radviliškio dailės
mokyklos, Kulautuvos vaikų sanatorinės mokyklos
komandos.
Šalys partnerės:
Kroatija, Rumunija, Bulgarija, Graikija, Portugalija,
Turkija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai, Italija,
Vokietija, Islandija, Didžioji Britanija, Kipras, Slo
vakija, Estija, Latvija, Lenkija, Malta, Slovėnija,
Islandija

Naudojant įvairius IKT įrankius (programą
PowerPoint, interneto puslapius www.kizoa.com,
www.animoto.com, www.jigzone.com) sukurti darbai
buvo talpinami erdvėje Twinspace, kurioje mokytojai
taip pat sklandžiai bendravo ir tardamiesi dėl įvairių
projekto veiklų. Ypač aktyviai buvo lavinami įgūdžiai
ir dirbant su įrankiu www.edu.glogster.com.

Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p86704/
welcome

Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokiniai

Pyragas, papuoštas Lietuvos vėliavos spalvomis

Projektas turėjo didelės reikšmės plėtojant mokinių
tarpkultūrines kompetencijas. Mokykloje keletas ren
ginių buvo paskirti būtent šiam projektui: Europos
kalbų diena, Lietuvos vėliavos šventė. Mokiniai, susi
pažinę su projekte dalyvavusių šalių vėliavomis, kūrė
savo nacionalinę vėliavą panaudodami maisto pro
duktus, patiekalus. Mokykloje vykusiame renginyje
kreidelėmis piešė pasirinktos valstybės vėliavą. Daug
gerų emocijų taip pat suteikė ir pyragas, papuoštas
Lietuvos vėliavos spalvomis. Galiausiai visi projekte
dalyvavę mokiniai savo jėgas išbandė konkurse, ku
rio rezultatus sumavo žiuri, išrinkta iš įvairių projekto
partnerių valstybių.

II. Programos eTwinning projektai
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Programų eTwinning ir Comenius projektas

„Sušlapti tame pačiame
lietuje ir sušilti toje
pačioje saulėje“
(angl. „Getting Wet in the Same Rain and Getting Warm
in the Same Sun“)
Mokome svečius lietuvių liaudies šokių

Projekto dalyviai:
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 1–3 ir 6 klasių mokiniai,
mokytojos Aurelija Dirginčienė, Ingrida Karskienė,
Diana Gedminienė, Asta Butkienė
Šalys partnerės:
Turkija, Lenkija, Graikija, Slovakija, Ispanija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p58019
Svečių pasveikinimas

naudojosi programa PowerPoint, įvairiais vaizdo ir
garso įrašymo įrankiais, planšetiniu kompiuteriu ir
skaitmeniniais fotoaparatais. Vaizdo konferencijoje
pristatant sukurtą filmą neapsieita ir be projektoriaus.
Naudingos buvo ir šios interneto nuorodos: www.
slideboom.com, www.issuu.com, www.animoto.com,
www.vimeo.com, www.youtube.com.

Iš paties projekto pavadinimo matyti, kad idėja pasi
rinkta apgalvotai – siekiama parodyti, kad visi gyve
name po ta pačia saule, esame panašūs, tačiau kartu
ir labai skirtingi. Juk yra svarbu pažinti savo šalies
kultūrą, tradicijas, supažindinti su jomis partnerius,
parodyti, kokie kultūros paveldo bruožai yra panašūs
su parterių šalių, kokie skirtumai daro mus išskirti
nius, įdomius ne tik sau, bet ir Europai. Taigi projekto
temos yra labai įvairios ir įdomios mokiniams.

Projekto veiklos sudomino ir įtraukė vaikus, smalsu
mu ir noru išmėginti naujus dalykus degė visų akys,
tad išskirti pačius svarbiausius pasiektus rezultatus
nėra paprasta. Kiekvienas dalykas savaip reikšmin
gas: vienoda partnerių apranga, projekto logotipas,
kalendorius, vėliavėlė. Svarbi ir bendra tautų gėrimų
receptų knygelė, bendras veiklų žurnalas, į CD sudė
tos liaudies dainos ir šokiai. Vaikai ne tik bendravo
virtualioje erdvėje, bet ir susipažino realiame gyve
nime, išmoko labiau pasitikėti savo jėgomis. Projekto
veiklose noriai dalyvavo visi – entuziastingai dirbo
šauni mokinių, mokytojų ir vaikų tėvelių komanda.

Projekte dalyvaujantys skirtingo amžiaus mokiniai
nesunkiai rado bendrą kalbą – šeštokai visokeriopai
talkino pradinukams, padėjo ne tik piešti, rašyti,
bet ir dalyvavo integruotose pamokose, mokė
kompiuterinio raštingumo gudrybių. Jiems netgi
teko pabūti vertėjais – susitikimuose su partneriais
vyresnieji noriai padėjo mažiesiems susikalbėti su
dalyviais iš kitų šalių. Viso projekto metu mokiniai
bendravo elektroniniais laiškais, programa Skype,
programos eTwinning portalo įrankiais, mintimis
dalijosi socialinėje svetainėje Facebook. Projekte
dalyvaujantys mokytojai konkrečiai pasidalijo temas,
darbus, aptarė, kas ir už ką yra atsakingas, nusprendė,
kad informaciją erdvėje Twinspace talpins Lietuvos
komanda.

Partija su Graikijos mokytoju

Projekto veiklos buvo integruotos į visus ugdomuo
sius dalykus 2 mokslo metams. Tai buvo gera proga
vaikams sužinoti, kad projektinis darbas gali vykti ne
tik užklasinės veiklos metu, bet ir per pamokas. Dirb
dami komandoje net ir patys mažiausi puikiai supra
to, kaip yra svarbu mokytis tolerancijos, draugiškumo
siekiant užsibrėžto tikslo.
Dalyvaujant projektinėje veikloje svarbus vaidmuo
tenka IKT įrankių naudojimui. Svarbu ne tik sklandžiai
įgyvendinti numatytas veiklas, bet ir įdomiai jas
pristatyti kitiems. Mokiniai, padedami mokytojų,

Ispanų mokytojos moko lietuvių vaikus
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Programų eTwinning ir Comenius projektas

„Europa vaikų akimis“
(pranc. „ L’Europe vue à travers les yeux des enfants“)

Atvykusių partnerių pasveikinimas

Projekto dalyviai:
Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 3–6 metų auklėtiniai,
pedagogės Gražina Likpetrienė, Aldona Jurelevičienė,
Rita Daukšienė, Roma Skestenienė, Svetlana Verdingovienė,
Sara Melo
Šalys partnerės:
Rumunija, Prancūzija, Graikija, Lenkija, Bulgarija, Turkija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p80296

Sveikinimai bendraamžiams

Dviejų programų – eTwinning ir Comenius – projekto
veiklos itin sudomino mažuosius dalyvius – vaikai su
dideliu susidomėjimu stengėsi išmokti kuo daugiau
projekto partnerių kalbų žodžių, dainelių. Jiems ypač
patiko mokytis fotografuoti, vaidinti, išbandyti naujas
piešimo technikas.

pristatymais, žaidimais, skaitmenine piešinių knyga,
programa Picasa sudarytais albumais ir kt. Siekia
ma, kad patalpinta medžiaga internete būtų naudinga
ir Lietuvos, ir užsienio šalių mokyklų pedagogams.
Projekto sklaidai skirti seminarai ir įvairios veiklos
bei dalyvavimas konkursuose skatino dalyvius nuolat
peržvelgti savo veiklą, įvertinti rezultatus, atlikti pro
jekto analizę ir dar labiau pasitempti.

Siekiant kuo geriau įgyvendinti išsikeltus projekto
tikslus, veiklos buvo integruotos į lietuvių ir anglų
kalbų, pasaulio pažinimo, muzikos, kūno kultūros
pamokėles. Taikant įvairius ugdymo metodus pirmai
siais projekto metais vaikai susipažino su savo šalies
istorija, geografija, tradicijomis. Antraisiais – mokėsi
rasti savo krašto  ir projekto partnerių šalių kultūrinių
panašumų ir skirtumų. Vaikams, taip pat ir pedago
gams, visokeriopai padėjo įstaigos darbuotojai, vaikų
tėvai – talkino gaminant suvenyrus, lėles, tautiniais
kostiumais, rūbus spektakliams, paradui, koncertams.
Bendras darbas kėlė motyvaciją ir skatino teigiamą
požiūrį į mokymąsi – tai labai svarbus veiksnys norint
vykdyti sėkmingą projektą!

Projekto metu įgytas ir pasidalytas žinias bei darbo
metodus pedagogai kūrybingai pritaikė savo darbe,
paruošė programų eTwinning ir Comenius informa
cinius stendus, fotografijų parodas. Didelio susido
mėjimo sulaukė tarptautinės vaikų piešinių parodos,
surengtos kiekvienoje partnerinėje mokykloje. Pro
jektinės veiklos, susitikimai su partneriais sustipri
no darbo komandoje įgūdžius, visa lopšelio-darželio
bendruomenė tapo stipria, iššūkių nebijančia ir naujo
vėms atvira komanda.
Virtualus pasimatymas su Bulgarijos vaikais

Visų projekte dalyvaujančių šalių pedagogai aktyviai
vykdė suplanuotas veiklas, sąžiningai atliko plane
numatytas užduotis, dažnai bendravo elektroniniais
laiškais, programa Skype, socialinėje svetainėje
Facebook. Ugdytiniai su savo bendraamžiais iš kitų
šalių taip pat susisiekdavo naudodami programą
Skype, dažnai keitėsi piešiniais, suvenyrais, nagrinėjo
iš susitikimų parsivežtą vaizdo medžiagą. Susitikimo
Lietuvoje metu projekto partneriai liko sužavėti mūsų
šalies aplinkos – tai įkvėpė dalyvius vykdyti dar vieną
naują projektą apie gamtą!

Koncertas svečiams ir bendruomenei

Erdvėje Twinspace projekto partneriai dalijosi svarbia
veiklų medžiaga – nuotraukomis, filmais, naudingo
mis nuorodomis, programa PowerPoint parengtais

Kuriame lėles tautiniais kostiumais
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Programos eTwinning projektas

„Kalbų meno galerija“
(angl. „Language Art Gallery“)
Projekto dalyviai:
Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos
4–10  klasių mokiniai, mokytoja Asta Stonkuvienė
Šalys partnerės: Graikija, Turkija, Rumunija, Lenkija
Projekto dalyviai

Projekto tinklalapis – http://newTwinspace.eTwinning.net/c/
portal/layout?p_l_id=13495840
Projekto dalyvių piešinys

medžiagai pasidalyti su projekto partneriais ypač
naudingos buvo šios interneto programos: www.
animoto.com, www.smilebox.com, www.kizoa.com,
www.goanimate.com.

Šio projekto tikslas – per gana paprastą ir visiems ge
rai pažįstamą veiklą – piešimą – skatinti domėjimąsi
užsienio kalbomis, tobulinti kalbinius įgūdžius, susi
pažinti su projekto partnerių šalių kultūra. Numatytos
projekto veiklos pusmečiui buvo tikslingai integruo
tos į anglų kalbos, dailės ir informacinių technologijų
pamokas. Kadangi projekto darbai buvo konkrečiai
paskirstyti tarp dalyvaujančių mokyklų, niekam neki
lo klausimų, kas ir už ką yra atsakingas. Kiekvienas
projekto mėnuo buvo skirtas naujai temai, kurią mo
kiniai įamžindavo išradingais piešiniais.

Projekto metu dalyviai patobulino anglų kalbos ir
naudojimosi informacinėmis technologijomis įgū
džius, susirado naujų draugų, susipažino su dalyvau
jančių projekto partnerių šalių kultūra. Visi įsitikino,
kad darbas komandoje yra įdomus ir naudingas, su
teikiantis galimybę labiau savimi pasitikėti, atskleisti
kūrybines idėjas.

Aptarti darbus, pakoreguoti planus projekte
dalyvaujantys mokytojai labiausiai mėgo erdvėje
Twinspace, elektroniniu paštu. Pastarasis įrankis
ir mokinių buvo labiausiai pamėgtas, dažniausiai
naudojamas. Visi dalyvaujantys sąžiningai laikėsi
numatytų projekto veiklų terminų, noriai atlikdavo
paskirtas užduotis. Juk tai ir yra viena svarbiausių
sėkmingo projekto sąlygų!

Projekto dalyvių piešinys

Kiekvienas programos eTwinning projektas nėra
įsivaizduojamas be IKT įrankių taikymo. Šiame
projekte dalyviai išmaniai pasirinko internetinius
įrankius savo veikloms pristatyti, nuveiktiems
darbams erdvėje Twinspace įamžinti. Sukurtai
Projekto dalyviai

Projekto dalyvių piešinys
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Programos eTwinning projektas

„Londono olimpinės
žaidynės 2012“
(angl. „London Olympics 2012“)
Projekto dalyviai:
Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos 6–8 klasių mokiniai, moky
toja Marija Senkienė. Projekte taip pat dalyvavo Kaišiadorių
Vaclovo Giržado progimnazijos ir Kulautuvos vaikų sanatorinės
mokyklos komandos.

Projekto dalyvių piešinys

Šalys partnerės:
Didžioji Britanija, Kroatija, Bulgarija, Turkija, Rumunija, Italija,
Slovėnija, Ispanija, Islandija, Nyderlandai, Lenkija, Slovakija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p77838/welcome

Projektas „Pasakyk man, ką tu valgai, ir aš pasakysiu,
kas tu esi“ yra socialinis projektas, kurio pagrindinis
tikslas – ugdyti mokinių kultūrinį ir kalbinį išprusimą
nagrinėjant maisto temą. Projektas tęsėsi pusmetį ir
buvo sėkmingai integruotas į anglų kalbos pamokas,
kurių metu ir buvo nagrinėjama maisto tema: mokiniai
praturtino savo anglų kalbos žodyną, turėjo puikią ga
limybę rašyti elektroninius laiškus, kurti pristatymus.

Programos eTwinning projektas

„Pasakyk, ką valgai“
(angl. „Tell me what you eat“)
Projekto dalyviai:
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos 10 klasės
mokiniai, mokytoja Asta Motužienė

Projekte dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai inten
syviai bendravo erdvėje Twinspace ir elektroniniais
laiškais. Kad būtų įgyvendinti numatyti tikslai, pir
miausia buvo suderintas veiklų planas ir sudarytos
mokinių grupės. Tuomet erdvėje Twinspace patalpin
tos visų dalyvių nuotraukos – mokiniai susirašinėda
mi turėjo atspėti savo grupės narius. Susirasti draugus
padėjo mokinių programa Voki kurti prisistatymai.
Vėliau buvo sukurti maisto ir jo gamybos žodynėliai
visų projekte dalyvaujančių šalių kalbomis, pateik
ti klausimynai apie maisto vartojimo įpročius, apsi
keista patiekalų receptais ir parašyti atsiliepimai iš
bandžius vieną ar kitą patiekalą. Galiausiai – sukurta
trikalbė receptų knyga.

Šalys partnerės:

Prancūzija, Lenkija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p47219

Vėliavos - oficiali projektų puošmena

Šis projektas buvo skirtas 2012 m. Londono olimpinėms žaidy
nėms ir truko pusmetį. Suplanuotomis projekto veiklomis moky
tojai siekė supažindinti mokinius su Olimpinių žaidynių istorija,
norėjo padrąsinti dalyvauti panašiuose renginiuose, skatino pasi
dalyti savo sportiniais pasiekimais su bendraamžiais iš užsienio
mokyklų.

Mokiniai itin noriai įsitraukė į projekto veiklas, tobu
lino anglų kalbos vartojimo įgūdžius. Projekto sėkmę
lėmė tai, kad mokymasis puikiai derėjo su mokinių
įprastais pomėgiais – interneto naudojimu ir bendra
vimu. Be to, jie turėjo puikią galimybę susidraugauti
su bendraamžiais iš kitų šalių. Paprastai tariant, pro
jektas buvo informatyvi, rezultatyvi ir, svarbiausia,
mokinių mėgstama veikla, kurią įgyvendinti galėtų
bet kuri kita aktyvi ir iššūkių nebijanti mokyklos ko
manda.

Projekto veiklos buvo integruotos į vokiečių kalbos ir kūno kul
tūros pamokas, kurių metu mokiniai kūrė marškinėlius, logotipus
ir pašto ženklus, skirtus Olimpinėms žaidynėms. Sukurta me
džiaga, programa PowerPoint parengtais pristatymais mokiniai
dalijosi su savo partneriais iš kitų mokyklų erdvėje Twinspace.

Mokiniai supažindino bendraamžius su savo
sportiniais pasiekimais

Dalyvaudami projekte mokiniai turėjo galimybę pasigirti ir pa
sidalyti savo laimėjimais su užsienio šalių mokiniais, pristatyti
savo šalies garsiausius sportininkus, papasakoti apie populiariau
sias sporto šakas. Svarbu ir tai, kad mokiniai tobulino savo vokie
čių kalbos įgūdžius ir populiarino šią kalbą tarp bendraamžių –
kitos projekte dalyvavusios mokyklos labiau mėgo bendrauti
anglų kalba.
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Programų eTwinning ir Comenius projektas

„Susiraskime naujų
draugų“
(angl. „Lets make new friends“)
Projekto dalyviai:
Skuodo r. Ylakių gimnazijos 7 a klasės mokiniai, mokytoja
Dalia Šmitienė
Mokiniai piešia ant asfalto

Šalys partnerės:
Rumunija, Turkija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Nyderlandai,
Danija, Lenkija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p64637/welcome

Projekto dalyviai

Projekte dalyvaujantys mokytojai dažniausiai
bendravo elektroniniais laiškais, mokiniai – labiau
mėgo erdvę Twinspace. Būtent erdvė Twinspace,
projekto dienoraštis, pokalbių kambarys, vaizdo
konferencija yra tos IKT priemonės, kurios sudaro
galimybę vartoti užsienio kalbą itin realiose
situacijose. Tad kuo mokiniai daugiau naudojasi
IKT, tuo labiau jiems reikalinga užsienio kalba – tai
yra vienas svarbiausių projektų eTwinning dalykų:
mokiniai neatsiejamai tobulina užsienio kalbos
įgūdžius, dalydamiesi patirtimi, jausmais mokosi
naudotis įvairiais naujais įrankiais.

Galima sakyti, kad draugystė yra svarbiausia ir viena
būtiniausių patirčių gyvenime. Susipažinti su naujais
draugais iš įvairių Europos šalių ir efektyviai mokytis
anglų kalbos nėra taip sunku, kaip iš pirmo žvilgsnio
gali pasirodyti. Projektu siekiama, kad paprastos kas
dienės temos – šeima, draugai, kasdienė veikla, ho
bis, mėgstamiausios knygos, populiariausios sporto
šakos ir pan. – taptų stimulu susirasti naujų užsienio
kalba kalbančių draugų, kad komunikavimas skatintų
tikslingą IKT naudojimą ne tik per pamokas, bet ir po
jų. Norima suteikti galimybę vieniems iš kitų išmokti
įvairių naujų dalykų, tapti platesnių pažiūrų, suprasti,
kad visi esame skirtingi, bet kartu ir labai panašūs.

Vykdydami šį projektą bendradarbiavimą perkėlėme
ir į programos Comenius projektą. Projekto veiklos
gali būti praplėstos ir tęsiamos ateinančiais mokslo
metais įtraukiant didesnę mokyklos bendruomenės
dalį.

Numatytos projekto temos ir veiklos yra susijusios su
mokyklos ugdymo programa, tad įvairūs ugdymo da
lykai (istorija, istorija ir kultūra, literatūra, tikyba ir
kt.) vieneriems mokslo metams buvo nesunkiai inte
gruoti į anglų kalbos pamokas. Komunikuodami mi
nėtomis temomis mokiniai turi galimybę vartoti anglų
kalbą realiose situacijose taip įtvirtindami jau turimas
šios kalbos žinias.

Projekto „Susiraskime naujų draugų“ akimirkos

Projekto dalyvių kūrybinis darbas
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Programos eTwinning projektas

„Žiema Lietuvoje,
Turkijoje ir Graikijoje“
(angl. „Winter in Lithuania, Turkey and Greece“)
Projekto dalyviai Lietuvoje

Projekto dalyviai:
Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 7 a klasės mokiniai,
mokytoja Eugenija Krasauskiene
Šalys partnerės: Turkija, Graikija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p90100/welcome

Gražiausia žiemos fotografija

Dažniausiai po užsienio šalis yra keliaujama vasarą.
Tačiau kas vyksta tose šalyse žiemos metu? Kokia
tuomet būna gamta? Kaip žmonės gyvena per šaltąjį
periodą ir kiek jis trunka? Kaip žiemos metas atsispin
di šalių kultūroje? Atsakymų į šiuos ir dar daugiau
klausimų ir buvo ieškoma viso projekto metu.

Atlikdami įvairias užduotis mokiniai išmoko
dirbti erdvėje Twinspace ir naudotis joje esančiais
įrankiais. Taip pat išmoko naudotis ir kūrybiškai
taikyti šiuos įrankius: Movie Maker Essentials 2012,
www.smilebox.com, www.satisfaction.com, www.
empressr.com, www.myebook.com.

Projekto veikla buvo vykdoma 6 mėnesius per anglų
kalbos pamokas ir po jų. Pamokų metu buvo planuo
jamos užduotys, dalijamasi idėjomis, aptariami ir ver
tinami darbai, mokomasi naudotis įvairiais IKT įran
kiais. Po pamokų – mokiniai dirbo grupėmis, porose,
kartu su mokytojais ir projekto partneriais bendravo
erdvėje Twinspace, susirašinėjo elektroniniais laiškais
ir žinutėmis. Darbus projekte dalyvaujantys mokyto
jai mėgo planuoti ir aptarti erdvės Twinspace forume,
dalytis informacija tinklaraštyje.

Dalyvaudami projekte mokiniai neabejotinai pra
turtino savo turimas žinias apie kitų šalių gyvenimo
ypatumus žiemą,  kurdami, pristatydami ir vertinda
mi projekto darbus, bendraudami erdvėje Twinspace
patobulino anglų kalbos vartojimo įgūdžius, išbandė
įvairius IKT įrankius. Pats tikriausias įrodymas, kad
mokiniams veikla patiko, yra jų nuolat užduodamas
klausimas – ar kitąmet taip pat galėsime dalyvauti
naujame projekte?

Projekto dalyviai Turkijoje

Projekto dalyviai Graikijoje

Žiema Lietuvoje
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Programos eTwinning projektas

„Ką tu sugebi geriausiai?“
(angl. „What you can do your best“)
Projekto dalyviai:

Projekto „Ką tu sugebi geriausiai?“ dalyviai

Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos 2–4 klasių
mokiniai, mokytojos Larisa Baronienė, Jolanta Vaškūnienė,
Vilma Keterienė, Vilmantė Karaliūnaitė, Vitalija Mikšytė,
Almanta Vizbarienė
Šalys partnerės:
Turkija, Gruzija, Lenkija, Rumunija, Latvija, JAV
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p83118/welcome
Projekto „Ką tu sugebi geriausiai?“ praktinė veikla

Dalyvavimas projekte suteikia naujų idėjų ir minčių.
Šiais mokslo metais Lietuvos komandos mokykloje
įvyko tarptautinis seminaras „Intelektas ir gabumai –
didelė tautos vertybė“, kuriame virtualiai dalyvavo
visi projekto partneriai – pranešimai buvo atsiųsti in
ternetu. Na o mokytojas iš Turkijos, atvykęs į Lietuvą,
supažindino visus, kaip šis projektas yra vykdomas
Turkijoje, pasidalijo įvairiomis įdomiomis smulkme
nomis.

Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio Kauno „Ąžuolo“ ka
talikiškos vidurinės mokyklos komanda dalyvauja
tarptautiniame projekte, kuriame susipina įvairūs ug
dymo dalykai – anglų kalba, muzika, darbai ir dailė,
informacinės technologijos. Projekto partnerius sieja
pagrindinis tikslas – per įvairius darbus skatinti moki
nių ir mokytojų bendradarbiavimą, gerinti bendravi
mo įgūdžius užsienio kalba.
Šio projekto novatoriškumas slypi paprastume, origi
nalume ir vaikiškume – teorija pamokose yra siejama
su praktika, kelių dalykų pamokos dažnai integruo
jamos norint aptarti ir įgyvendinti numatytą projekto
veiklą. Vaikai iš Lietuvos, Gruzijos ir Latvijos padėjo
sukurti, o paskui ir išrinkti bendrą projekto logotipą,
kuris visiems tikrai labai patiko. Kiekviena dalyvau
janti šalis pristatė savo mokyklą naudodama įvairius
IKT įrankius: www.smilebox.com, www.youtube.com,
programą PowerPoint ir kt. Visa svarbią medžiagą
mokytojai talpino erdvėje Twinspace, dalijosi ja pro
jekto dienoraštyje.

Vienas iš svarbiausių uždavinių vykdant projekto
veiklas yra motyvuoti mokinius, pritaikyti ugdymo
turinį taip, kad kiekvienas mokinys pajustų sėkmę,
matytų rezultatus, džiaugtųsi mokydamasis ir dirb
damas komandoje. Prie projekto prisijungė mokyklos
ir iš naujos programos eTwinning Plus – projekto
senbuviai mielai padėjo įsitraukti į naują veiklą,
supažindino su svarbiausiomis projekto detalėmis,
drąsino dalytis savo mintimis ir idėjomis.
Projekto „Ką tu sugebi geriausiai?“ kūrybiniai darbai

Projekto „Ką tu sugebi geriausiai?“ akimirkos

Projekto „Ką tu sugebi geriausiai?“ akimirkos
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Programos eTwinning projektas

„Kūrybingas vaikas“
(angl. „Creative Kid“)
Projekto dalyviai:
Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ 3–6 metų ugdytiniai,
auklėtoja Rasa Simonavičienė. Projekte taip pat dalyvavo ir
Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ komanda.

Projekto „Kūrybingas vaikas“ akimirkos

Šalys partnerės:
Lenkija, Slovėnija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Turkija,
Italija, Latvija, Lenkija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p62078/welcome
Projekto „Kūrybingas vaikas“ dalyviai

Įgyvendinant projekto veiklas didžiausias dėmesys
buvo skiriamas aktyvių ir kūrybingų asmenybių ug
dymui. Mažieji projekto dalyviai, atlikdami darbelius
įvairia technika, turėjo galimybę įgyvendinti savo ma
žas, bet kartu ir labai dideles svajones. Visa tai skatino
vaikus tobulėti, gerėjo jų socializacijos įgūdžiai, vis
dažniau atsirasdavo noras būti aktyviems, komunika
biliems, iniciatyviems.

jantis programa PowerPoint projekto partneriai buvo
supažindinti su ugdymo įstaiga, ją lankančiais vaikais,
pedagogais, šalies kultūriniu paveldu, kalba. Pristatė
me su vaikais įgyvendintas veiklas. Puikiai pavyko
parengti ir erdvėje Twinspace pristatyti šiuos darbus:
„Pavasaris“, „Ruduo“, „Medžiai rudenį“, „Moliūgo
gimtadienis“, „Advento vakaronė“, „Žiema“, „Trys
karaliai“, „Užgavėnės“, „Piešiame pasaką“.

Informacinių technologijų integracija į mažųjų ugdy
mą itin sudomina veikla, praplečia akiratį. Įvairių IKT
priemonių taikymas skiepija norą domėtis ir veikti.
Šis projektas yra kūrybiškas tuo, kad buvo orientuo
tas į vaiką, užtikrinant ugdymo kokybę, ugdymosi
galimybes specialiųjų poreikių turintiems vaikams,
norintiems atrasti save, džiaugtis ir kurti.

IKT priemonių taikymas veikloje suteikė  puikias ga
limybes lyginti, analizuoti ir keistis idėjomis. Mažieji
džiaugėsi matydami, kad jų darbai yra publikuojami.
Grožėdamiesi savo mažųjų draugų iš kitų šalių patir
ties akimirkomis projektoriaus ekrane, vaikai rodė di
džiulį susidomėjimą.
Dalyvaudama projekte Lietuvos komanda tapo atvira
idėjoms, gebėjimui dalytis gerąja patirtimi, pasijuto
svarbi ir turinti ką parodyti kitiems. Kūrybiškai or
ganizuotos veiklos sudomino smalsius, žaismingus ir
nuolat nenuilstančius vaikus.

Projekto veiklos dvejiems mokslo metams buvo in
tegruotos į įstaigos sudarytą ikimokyklinio ugdymo
programą „Visa, kas geriausia, vaikui“, įtrauktos ka
lendorinės, tradicinės ir netradicinės šventės. Naudo

Projekto „Kūrybingas vaikas“ dalyviai džiaugiasi kūrybiniais darbeliais

Projekto „Kūrybingas vaikas“ veikla
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Programos eTwinning projektas

„Tradicinė virtuvė“
(angl. „Traditional Cuisine“)
Projekto dalyviai:
Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos
7–9 klasių mokiniai, mokytoja Elena Kulbokienė

Projekto „Tradicinė virtuvė“ dalyviai

Šalys partnerės:
Malta, Graikija, Prancūzija, Ispanija, Turkija, Italija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p26117/welcome

Projekto „Tradicinė virtuvė“ dalyvių piešiniai

Šio projekto tikslas – suteikti mokiniams daugiau ga
limybių susipažinti su įvairių šalių tradicine virtuve,
ugdyti maisto gaminimo įgūdžius gaminant skirtingų
tautų tradicinius patiekalus.

ir mokytojų kambaryje, susirašinėjo el. žinutėmis er
dvėje Twinspace ar programos eTwinning portalo dar
bastalyje. Mokiniai su naujaisiais pažįstamais mielai
bendraudavo erdvės Twinspace mokinių kampelyje,
Vikio puslapyje, rašė tinklaraštį apie mėgstamiausią
tradicinį patiekalą.

Projekto veiklos buvo planuotos ir kurtos kartu su
mokiniais – siekta, kad jos būtų mokiniams įdo
mios, patrauklios, kad keltų motyvaciją kuo akty
viau įsitraukti į darbus. Patiekalų gaminimas pagal
partnerių atsiųstus receptus, receptų aprašų kūrimas
naudojant programą Smilebox mokiniams teikė itin
didelį džiaugsmą. Į projekto veiklas sėkmingai se
kėsi įtraukti ir pasyvesnius mokinius – jiems buvo
patikėtos individualios užduotys, pavyzdžiui, nu
piešti projekto logotipą, parinkti tinkamas nuotrau
kas ir pan.

Nors šis projektas buvo suplanuotas vieneriems
mokslo metams, mokiniams pasiūlius daug naujų idė
jų ir pasitarus su projekto partneriais, nutarta veiklas
pratęsti dar metams. Sėkmingiausiai mokiniai darbų
pristatymui naudojo programą Smilebox – ja pristatė
savo šalį, komandą, žaismingai pateikė patiekalų re
ceptus. Vaikams taip pat gerai sekėsi kurti ir trumpus
vaizdo siužetus – naudodami programą Animoto su
kūrė filmuką apie blynelių gaminimą (angl. „How we
make Crepes“). Svarbu ir tai, jog viso projekto metu
mokiniai mokėsi tolerancijos, bendravimo kultūros,
patobulino bendravimo anglų kalba ir naudojimosi
IKT priemonėmis įgūdžius.

Projektinė veikla sėkmingai buvo integruota į ne
formalųjį ugdymą. Pirmajame projekto etape kartu
su mokiniais buvo aptarti ir suplanuoti darbai, jų
trukmė. Vėliau mokiniai kūrė savo šalies, moky
klos, komandų prisistatymus, juos siuntė projekto
partneriams. Šiame etape veiklos buvo integruotos į
istorijos, geografijos, anglų kalbos ir IKT pamokas.
Antrajame – per technologijų, etnokultūros, istorijos,
dailės ir IKT pamokas mokiniai, susiskirstę į grupes,
rinko informaciją apie tradicinius valgius, lietuviš
kas mitybos tradicijas ir patiekalų receptus. Surinkta
medžiaga buvo dalijamasi erdvėje Twinspace. Na o
trečiajame projektinės veiklos etape pagal surinktus
ir partnerių atsiųstus receptus per technologijų ir IKT
pamokas buvo gaminami įvairūs patiekalai, kuriami
pristatymai.

Projekto „Tradicinė virtuvė“ dalyviai

Viso projekto metu mokytojai veiklas aptardavo ir
idėjomis dalydavosi erdvės Twinspace tinklaraštyje

Projekto „Tradicinė virtuvė“ dalyvių plakatas
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Programos eTwinning projektas

„Elektroninis kultūrų
kaleidoskopas“
(angl. „E-cultural Kaleidoscope“)
Projekto dalyviai:
Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos 6 a klasės
mokiniai, mokytojas Saulius Rudelis
Projekto „Elektroninių kultūrų kaleidoskopas“ akimirkos

Šalys partnerės:
Ispanija, Lenkija, Prancūzija, Italija, Turkija,
Didžioji Britanija, Rumunija, Slovakija, Graikija, Bulgarija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p82157/welcome

Projekto „Europa scenoje“ dalyvių piešinys

fotografavo, kūrė vaizdo siužetus, kuriuos redagavo
programa Movie Maker. Dokumentams paruošti daž
niausiai buvo naudojamos šios programos: MS Word,
Paint, TuxPaint, PowerPoint, Slide, Photoshop.

Šis projektas į bendrą darbą įtraukė mokytojus ir
mokinius iš įvairių Europos šalių. Pagrindinis tiks
las – supažindinti mokinius su skirtingomis kultūro
mis ir tradicijomis Europoje kalbant apie papročius,
šventes, žymias vietas, kraštovaizdžius, folklorą,
muziką, meną ir net maistą. Šiuolaikiniame pasau
lyje tarpkultūrinė kompetencija yra labai svarbi, tad
šiuo projektu kaip tik ir siekiama, kad mokiniai įgytų
įgūdžių sėkmingai komunikuoti su skirtingų kultūrų
žmonėmis.

Dalyvavimas projekte tikrai praplėtė vaikų akiratį,
leido mokytis ir pažinti priimtinu ir įdomiu būdu. Visi
pamatė ir įsitikino, kad darbas projektinėje veikloje
kelia motyvaciją, norą kuo daugiau sužinoti ir išban
dyti, suteikia puikią galimybę  vartoti užsienio kalbą
realiose situacijose.

Pasirinkta projekto tema suteikė galimybę mokytis
„gyvai“ ir praktiškai – mokiniai aktyviai įsitraukė į
veiklą, noriai domėjosi, kaip įdomiau atlikti numa
tytas užduotis. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus,
veiklos buvo integruotos į daugelį dalykų: gimtosios
kalbos pamokose kartu su mokiniais buvo aptariamos
idėjos, kas turėtų būti pristatoma erdvėje Twinspace
folkloro, meno, muzikos ir maisto tema; geografijos
– ieškoma įdomios informacijos apie savo ir partnerių
šalis, dailės – piešiami projekto logotipai, istoriniai
įvykiai, muzikos ir šokio – dainuojamos dainos ir šo
kama, anglų kalbos ir IKT pamokose – bendraujama
ir pristatoma sukaupta medžiaga erdvėje Twinspace.

Projekto „Europa scenoje“ dalyvių piešinys

Viso projekto metu mokytojai ir mokiniai intensyviai
bendradarbiavo, dalijosi idėjomis, susirašinėjo erdvė
je Twinspace. Buvo parengti įdomūs bendri klausi
mynai, pristatymai, freskos, atspindinčios visų šalių
aktyvų dalyvavimą projekte. Mokytojai kultūros, tra
dicijų ir papročių Europoje temomis rašė esė, kurios
buvo skirtos simpoziumui Bukarešte.
Tiek mokytojai, tiek mokiniai, dalyvaudami projekte,
informacijai pristatyti naudojo įvairias IKT priemo
nes. Internetiniai žemėlapiai, taip pat ir Google Earth,
ypač buvo naudingi norint pasižiūrėti, iš kur yra kilę
naujieji draugai. Mokiniai skenavo savo piešinius,

Projekto „Europa scenoje“ dalyvių piešinys
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Programų eTwinning ir Comenius projektas

„Europa scenoje!“
(angl. „Europe: on Stage!“)
Projekto dalyviai:
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 4–6 ir 7 klasių mokiniai,
mokytoja Laima Šukevičiūtė

Projekto „Europa scenoje!“ akimirkos

Šalys partnerės:
Graikija, Italija, Didžioji Britanija, Ispanija, Vokietija, Estija,
Turkija, Lenkija
Projekto tinklalapis –
http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p84438/welcome

Projekto „Europa scenoje!“ dalyviai

Projektas „Europa scenoje!” yra programos Comenius
projektas, kurio dalyviai sėkmingai naudojasi progra
mos eTwinning platforma kaip pagrindiniu bendra
vimo įrankiu. Vykdant projektą pagrindine ugdymo
strategija buvo pasirinktas teatro menas, siekiama,
kad mokiniai geriau susipažintų su tokiomis teatro
formomis kaip miuziklas, drama, lėlių ir mimų tea
tras, šešėlių teatras.

teikė didelį malonumą ir leido pajusti tikrąjį bendravi
mo su naujaisiais draugais džiaugsmą. Pasak dalyva
vusių mokytojų, projekto sėkmę lėmė nuoširdus visų
projekto dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas,
atsakingas požiūris į darbą, galimybė visiems išsakyti
savo požiūrį, idėjas.

Visi projekte dalyvaujantys mokiniai turėjo galimy
bę išbandyti įvairias teatro meno formas, pavyzdžiui,
patys kurti lėles, vaidinti lėlių teatre, kurti ir suvaidin
ti įvairias istorijas, dalyvauti miuzikle. Mokytojai ir
mokiniai su kitų šalių dalyviais intensyviai bendravo
erdvėje Twinspace siūlomomis komunikacijos prie
monėmis, mokiniai be jau įprastų elektroninių laiškų
rašė ir siuntė popierinius laiškus ir atvirutes – tai ypač

Kaip ir įprasta tokio pobūdžio projektuose, dalyviai
dalydamiesi informacija naudojo įvairias IKT prie
mones: fotografavo, kūrė pristatymus ir vaizdo siuže
tus, parengė elektroninę pasakojimų knygą. Mokiniai
taip įsijausdavo į savo vaidmenis, kad net pamiršda
vo, jog bendrauja anglų kalba. Visa tai suteikė moki
niams daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, galimybę
tobulinti užsienio kalbos vartojimo įgūdžius ir susi
pažinti su kitų šalių mokiniais, priimti ir suprasti jų
mintis ir darbus.

Projekto „Europa scenoje!“ akimirkos

Projekto „Europa scenoje!“ dalyvių kūrybinė veikla

Projekto „Europa scenoje!“ dalyviai

Projekto „Europa scenoje!“ vaidinimas
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Programos eTwinning projektas

„Gamtos harmonija. Skirta
Europos piliečių metams“
Projekto dalyvių kūrybinis darbas

(angl. „The harmony of Nature – Dedicated the European
Year of Citizens 2013“)
Projekto dalyviai:
Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos 5–8 klasių mokiniai, mokytoja
Neringa Stravinskienė. Projekte taip pat dalyvavo Klaipėdos
siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos komanda.
Šalys partnerės: Rumunija, Portugalija, Turkija, Prancūzija,
Bulgarija, Latvija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedoni
ja, Slovėnija, Lenkija, Danija, Slovakija, Vengrija
Projekto tinklalapis http://new-Twinspace.eTwinning.net/web/p69038/welcome
Šio projekto pagrindinis tikslas – skatinti mokinius stebėti gamtą,
domėtis savo šalimi, gimtąja vietove, rūpintis aplinkos saugoji
mu. Siekiant įgyvendinti sumanytus uždavinius, projekto veiklos
dvejiems mokslo metams sumaniai buvo integruotos į biologijos,
geografijos, gamtos ir žmogaus, anglų kalbos pamokas.

Projekto dalyvių kūrybinis darbas

Projekto dalyvių kūrybinis darbas

Projekto metu dalyviai stebėjo metų laikų kaitą savo gyvenamojoje
aplinkoje, įamžino gamtos pokyčius nuotraukose, fiksavo juos
įvairiomis diagramomis ir kreivėmis. Vėliau naudodami įvairius
IKT įrankius (programas PowerPoint, MovieMaker, Picasa,
interneto puslapius www.vimeo.com, www.animoto.com, www.
jigsawplanet.com, www.dermander.com, www.picturetrail.
com, www.voki.com) apibendrino medžiagą ir talpino ją erdvėje
Twinspace. Gauti rezultatai buvo lyginami su partnerių šalių,
analizuojami panašumai ir skirtumai.
Dalyvaudami projekte mokiniai įgavo darbo komandoje įgūdžių,
įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, patobulino anglų kalbos ir nau
dojimosi IKT įgūdžius, projekto partneriams kūrybiškai pristatė
savo mokyklą ir supažindino su lietuviškomis pavasario šventė
mis. Taip pat įgavo naujų įgūdžių sudaryti mokyklos kiemo pano
ramą įvairiu paros metu, esant skirtingai oro temperatūrai, išmoko
pastebėti ir užfiksuoti gamtos reiškinius.
–46–

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka” mokiniai

III. IKT įrankiai projektams įgyvendinti

Vykdydami programos eTwinning projektus mokytojai ir
mokiniai susiduria su įvairių el. įrankių gausa. Dalijimosi
informacija ir publikavimo priemonės keičiasi, tampa įvaires
nės, prieinamesnės vartotojui ir paprastesnės naudoti. Suda
romos galimybės kuo paprasčiau dalintis turiniu su kitais, įkelti
jį į savo tinklaraštį ar svetainę, todėl, sukūrus pristatymą, nuo
traukų galeriją ar pan., suteikiamas įterpiamasis kodas (angl.
Embedded Code), kurį reikia nukopijuoti ir įklijuoti į pasirinktą
svetainę ar tinklaraštį.
Siūlome susipažinti su kai kuriais  internetiniais įrankiais, kurie
galėtų padaryti jūsų darbus  įdomesnius ir smagesnius, galbūt
padėtų susirasti ir naujų projekto idėjų.

1 pav.

Nuotraukų arba filmų ištraukų „įgarsinimas“,
komiksų kūrimas
Sukurkite „kalbančias“ nuotraukas
Darbą puslapyje http://blabberrize.com   pradėkite nuo trum
pos registracijos (1-2 pav.).
Dirbantys su šiuo įrankiu užsiregistravę vartotojai gali „pra
kalbinti“ savo nuotraukas, tiesiogiai įrašę arba parsisiuntę gar
so įrašą iš savo kompiuterio. Darbui tereikia įkelti pasirinktą
nuotrauką (3 pav.) ir pasirinkti pageidaujamą nuotraukos dydį.

3 pav.

Atsiradusį rausvos spalvos apskritimą, kuris vėliau taps judan
čia nuotraukos dalimi, tempkite pelyte iki norimos vietos ir su
mažinkite iki pageidaujamo dydžio (4 pav.).
Darbui užbaigti įkelkite jau turimą arba įrašykite pageidaujamą
tekstą, dainos ištrauką arba kitą garsą (5 pav.).
2 pav.

4 pav.

5 pav.
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Sukurkite filmų subtitrus arba įgarsinkite filmų
fragmentus
Darbui puslapyje http://www.grapheine.com/bombay (6 pav.)
pradėti nereikalinga išankstinė registracija, puslapis yra išvers
tas į devynias kalbas (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų ir t. t.).
Puslapyje galėsite savarankiškai įgarsinti filmų arba animaci
nių filmukų fragmentus, sukurti smagius subtitrus.
Pradėkite nuo kanalo, filmo ištraukos arba animacinio filmuko
ir kalbos pasirinkimo (7 pav.). Įrašykite jūsų sukurtus subtitrus
arba įgarsinkite pasirinktą ištrauką, naudodami mikrofoną. Ne
pamirškite sugalvoti ir įrašyti darbo pavadinimą (8 pav.).
6 pav.

7 pav.

Užbaigtą darbą galėsite išsiųsti į projekto partnerio elektroni
nį paštą (arba keliems adresatams): įrašykite į laukelius savo ir
partnerių elektroninius adresus ir paspauskite „išsiųsti“. Paspau
dę mygtuką „išsiųsti“ gausite įterpimo kodą, kuris leis patalpinti
užbaigtą darbą savo tinklaraštyje arba svetainėje (9 pav.).

8 pav.

9 pav.
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Kuriame komiksus
Norite sukurti komiksus, tačiau nežinote, kaip tai padaryti?
Profesionaliai atlikti darbą galėsite svetainėje http://www.
superlame.com/ (10 pav.).

10 pav.

Šioje svetainėje registracija nėra reikalinga, todėl darbą galėsi
te pradėti iš karto paspaudę mygtuką „pradėti čia“ (angl. start
here). Dirbdami stebėkite įrankių juostą, esančią puslapio viršu
je (11 pav.).  Įkelkite pasirinktą nuotrauką, pridėkite vieną arba
keletą „kalbos debesėlių“, juose įrašykite pageidaujamą tekstą
ir išsaugokite darbą (12 pav.).
Atkreipkite dėmesį, kad jūsų darbas yra tik laikinas failas ir sve
tainėje išsaugotas nebus!

Darbas su nuotraukomis: specialieji efektai, žaidimų
iš nuotraukų kūrimas, interaktyvios nuotraukos
Puslapiai nuotraukoms redaguoti
Ieškote įvairių specialiųjų efektų nuotraukoms, tačiau blaš
kotės interneto platybėse? Jeigu į šį klausimą atsakėte „taip“,
tuomet šis puslapis kaip tik jums http://bvpics.wordpress.com/
(13 pav.).
Šio puslapio kairėje rasite abėcėlės tvarka susistemintas nuo
rodas į įvairias nuotraukų redagavimo ir talpinimo svetaines.
Paspaudę ant nuorodos matysite nuotraukų redagavimo pavyz
džius, kurie yra siūlomi Jūsų pasirinktame puslapyje (14 pav.),
o paspaudę ant raudonai užrašyto svetainės pavadinimo perei
site į pasirinktą svetainę. Darbą galėsite pradėti be išankstinės
registracijos: redaguoti nuotraukas arba taikyti įvairius efektus
pagal poreikį.  
Nuotraukos redagavimo puslapyje BeFunky pavyzdys (15 pav.).

14 pav.

13 pav.
11 pav.

12 pav.

15 pav.
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Kaip sukurti dėlionės žaidimą?
Mėgstantiems internetinius žaidimus ir norintiems pažaisti
dėlionės žaidimą su projekto partneriais siūlome išbandyti šį
puslapį http://www.jigsawplanet.com (17 pav.), kuriame galite
patys sukurti dėlionę, įkėlę pasirinktą nuotrauką.
Po trumpos registracijos galėsite pradėti darbą (18 pav.). Pus
lapio viršuje paspauskite „sukurti“ (angl. create), įkelkite pasi
rinktą nuotrauką ir pasirinkite dėlionės dalių skaičių (19 pav.).
Sukurtą dėlionę galite patalpinti socialinių svetainių Facebook,
Twitter, Google+ puslapiuose, siųsti elektroninių paštu arba
įterpti į tinklaraštį (16 pav.). Tam tereikia paspausti puslapio
viršuje esantį mygtuką „dalintis“ (angl. share) ir pasirinkti rei
kiamą variantą.
18 pav.
17 pav.

16 pav.

19 pav.
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Kaip padaryti nuotrauką interaktyvia mokymo
priemone?
Puslapis www.thinglink.com – tai naujas įrankis, leidžiantis bet
kokį paveikslėlį padaryti interaktyvia mokymo ir mokymosi
priemone (21 pav.). Prie pasirinkto ar įkelto paveikslėlio galė
site pridėti vaizdo bei garso įrašų, tekstų, nuorodų arba kitokios
informacijos. Puslapyje galėsite ne tik kurti savo interaktyvius
darbus, bet ir pasinaudoti kitų vartotojų sukurtais darbais, juos
komentuoti, vertinti. Jūsų pristatymai gali tapti patrauklesni,
smagesni ir išties interaktyvesni.
20 pav.

Puslapyje www.thinglink.com reikalinga trumpa registracija
(20 pav.). Registruotis galite tiesiogiai puslapyje arba naudoda
mi socialinių svetainių Facebook arba Twitter paskyrą.
21 pav.

Darbui pradėti paspauskite mygtuką „kurti“ (angl. create) ir
įkelkite nuotrauką iš savo kompiuterio, socialinės svetainės
Facebook arba kitų internetinių šaltinių (22 pav.). Nepamirš
kite autoriaus teisių!
Įkeltoje nuotraukoje galite žymėti – pelytės kairiuoju klavišu
paspauskite ant nuotraukos. Kairėje esančiame meniu įkelkite
nuorodą bei įrašykite nuorodos komentarą. Čia taip pat galite
pasirinkti  patinkančią nuorodos piktogramą (23 pav.). Užbaikite
žymėjimą paspaudę mygtuką „išsaugoti“ (angl. save tag).
Galėsite įkelti vaizdo įrašų iš svetainių www.youtube.com arba
www.vimeo.com, nuorodas į socialinių svetainių Twitter arba
Facebook puslapį, straipsnį iš Vikipedijos puslapio, nuotraukas
iš programų Instagram arba Flickr, prezentacijas iš programos
Slideshare arba garso įrašus iš puslapio SoundCloud.

23 pav.

Darbą užbaikite spausdami mygtuką „išsaugoti“ (angl. save).
Darbas bus išsaugotas jūsų paskyroje (24 pav.). Naudodami
nuorodą arba įterpiamąjį kodą sukurtą interaktyviąją
nuotrauką galėsite patalpinti įvairiose socialinėse svetainėse
(Facebook, Twitter, Google+, Edmodo ir. t. t.) arba tinkla
raščiuose (25 pav.). Esant reikalui, užbaigtą darbą visada
galėsite redaguoti, papildyti.

22 pav.

24 pav.

25 pav.
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Internetinės apklausos
Jeigu projektinės veiklos metu turite vykdyti apklausą, tai sve
tainė http://flisti.com/ kaip tik jums (26 pav.). Šia svetaine galė
site naudotis anglų arba rusų kalbomis.

26 pav.

Puslapyje http://flisti.com/ be jokios išankstinės registracijos
galėsite užduoti klausimą, įrašyti atsakymų variantus arba
leisti apklausos dalyviams pasirinkti keletą pateiktų atsakymų
variantų (angl. allow multiple answers). Gavę apklausos įterpia
mąjį kodą, galėsite  klausimyną patalpinti savo svetainėje arba
tinklaraštyje.
Puikus įrankis apklausoms kurti – lietuviška svetainė www.
apklausa.lt (27 pav.). Ši svetainė yra prieinama lietuvių ir
anglų kalbomis. Darbą pradėkite nuo trumpos registracijos, po
kurios į jūsų nurodytą elektroninio pašto dėžutę bus išsiųstas
registracijos patvirtinimo laiškas.
Šis įrankis leis kurti apklausos anketas su neribotu klausimų ir
atsakymų skaičiumi. Kurti anketą pradėkite paspaudę mygtu
ką „mano anketos“ (28 pav.). Nurodykite anketos pavadinimą,

Internetinės apklausos, pokalbiai ir konferencijos
trumpai aprašykite apklausos anketą, ypač tuomet, jei ji bus
viešai prieinama. Tada spauskite mygtuką „sukurti“ ir įrašykite
klausimus bei pasirinkite atsakymų šablonus (29 pav.). Meniu
atsakymams matysite puslapio dešinėje.
Klausimus galite iliustruoti vaizdine medžiaga: nuotraukomis
arba vaizdo įrašais. Nuotraukai arba vaizdo įrašui įkelti pa
spauskite ant užrašo „rodyti daugiau klausimo nustatymų“
(30 pav.).
Skiltyje „anketos nustatymai“ galite aktyvuoti anketą, padaryti
ją prieinamą kitiems vartotojams (vieša-privati), pasirinkti ki
tus nustatymus (31 pav.).

30 pav.

Sudarytą anketą galite patalpinti kitoje interneto svetainėje
arba tinklaraštyje, nukopijavę įterpiamąjį kodą (32 pav.).  

29 pav.

27 pav.

31 pav.

28 pav.

32 pav.
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Internetiniai pokalbiai ir konferencijos

33 pav.

Nemokama pokalbių svetainė, kuria lengva naudotis ir
nereikia registruotis. Svetainė http://stinto.net (33 pav.)
leidžia organizuoti pokalbius ir konferencijas, į kurias galėsite
pakviesti tiek dalyvių, kiek panorėsite. Paspaudę mygtuką
„sukurti“ (angl. create chat) gausite unikalų jūsų pokalbio
kodą, kurį turėsite išsiųsti kitiems pokalbio dalyviams (34 pav.).
Jiems prisijungus, galėsite pradėti pokalbį, kurio metu turėsite
galimybę ne tik bendrauti su projekto partneriais, bet ir siųsti
nuotraukas ir paveiksliukus. Tačiau nepamirškite autoriaus
teisių! Baigę pokalbį, galite jį „užrakinti“. Atkreipkite dėmesį į
tai, jog pokalbis bus automatiškai uždarytas, jei tam tikrą laiką
jame nedalyvausite.

Internetinis įrankis įvairiems dalykams mokyti
ir mokytis
Puikus internetinis įrankis, skirtas įvairiems dalykams mokyti
ir mokytis http://quizlet.com/ (35 pav.). Registruotis puslapyje
galite su socialinės svetainės Facebook paskyra. Svetainėje tu
rėsite galimybę sukurti korteles įvairiomis temomis, įvairiomis
kalbomis ir pagal jūsų pasirinktus dalykus.
Ypač naudingas šis puslapis besimokantiems užsienio kalbų:
leidžia lengvai žaidimo forma mokytis žodžių arba žodžių jun
ginių naudojant vertimus, paveikslėlius arba apibrėžtis.  Besi
mokantys gali savarankiškai atlikti testus ir įsivertinti. Svetai
nėje galėsite pasinaudoti ir kitų vartotojų sukurtais rinkiniais
pagal šias temas:
1. Literatūra ir menas
2. Kalbos ir žodynas
35 pav.

3. Matematika ir mokslas
4. Istorija ir geografija
5. Profesija ir karjera

34 pav.

6. Įvairūs testai
Po registracijos darbą pradėkite paspaudę mygtuką „kurti“
(angl. create). Įrašykite užduočių rinkinio temą, pavadinimą,
aprašymą, pasirinkite užduoties kalbą arba kalbas, kitus nu
statymus (36 pav.). Jei užduočių korteles norėtumėte papildyti
paveikslėliais, uždėkite varnelę prie nustatymo „pridėti pa
veikslėlių“ (angl. add images). Į korteles galėsite įrašyti atskirų
žodžių, žodžių junginių, frazių bei papildyti jas iliustracijomis.
Norėdami įkelti paveikslėlį, spauskite mygtuką „ieškoti pa
veikslėlių“ (angl. search images), pasirinkite labiausiai patiku
sį, paspauskite ant nuotraukos ir ji automatiškai bus įdėta į jūsų
kortelę (37 pav.).
36 pav.
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Įrašytą žodį galite papildyti apibrėžtimi – paspauskite užrašą
„apibrėžtis“ (angl. auto-define), esantį po jūsų kuriama kortele,
pasirinkite tinkantį apibrėžties variantą ir paspauskite mygtuką
„naudoti pasirinktą apibrėžtį“ (angl. use selected definition)
(38 pav.). Kai sudarysite visą užduočių rinkinį, spauskite
mygtuką „išsaugoti“ (angl. save). Užduočių rinkinį visada
galėsite pakeisti, pridėti arba pašalinti korteles.
Naudodamiesi užduočių kortelėmis galėsite atlikti įvairias klau
symo bei rašymo užduotis, žaidimo forma mokytis, atlikti tes
tus ir įsivertinti (39 pav.).
37 pav.

Nuorodas į sukurtas užduotis galėsite patalpinti socialinių sve
tainių Facebook arba Twitter puslapiuose, siųsti kitiems varto
tojams arba patalpinti kituose internetiniuose šaltiniuose naudo
dami įterpimo kodą.

Skuodo r. Viduklės gimnazijos mokiniai
38 pav.

IV. Programa eTwinning – tarptautinio
bendradarbiavimo pagrindas
39 pav.
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Orijana Noreikaitė, 7 m. „Mes skrendame“; Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla,
mokytoja Snieguolė Mažeikienė.

Dalyvaudamas programos eTwinning projektuose mokytojas turi galimybę realizuoti savo
paties idėjas tarptautiniu mastu. Savo paties sukurtos idėjos, kai nėra iš šalies primestos
prievolės jas įgyvendinti, savo projekto matymas nulemia, kad veiklos imamasi su
nuoširdžiu susidomėjimu – tai 100 % įkvepia ir motyvuoja aplinkinius.
Julija Muningienė,
Šiaulių Didždvario gimnazijos klasių kuratorė.
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Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytiniai

Virtuali programos eTwinning
bendradarbiavimo aplinka

Registracija programos eTwinning portale
Registruokitės programos eTwinning portale www.
etwinning.net, jei nutarėte prisijungti prie programos
bendruomenės, dalyvauti projektinėje veikloje, tobu
linti savo profesinius bei IKT įgūdžius, dalytis patir
timi ar ieškoti naujų draugų ir bendraminčių kitose
Europos Sąjungos šalyse.

tykite ir savo projekto idėją. Vartokite kalbą (-as),
kurią (-ias) suprastų būsimi partneriai. Šį tekstą bet
kada galėsite redaguoti ar pakeisti. Kai kiti programos
eTwinning dalyviai atsidarys jūsų profilį, jie galės
perskaityti šį aprašymą. Šioje kortelėje taip pat turė
site nurodyti, kokiomis temomis domitės, kokią kalbą
ketinate vartoti projekto metu ir kokio amžiaus mo
kinius ketinate įtraukti į veiklą. Visą šią informaciją
vėliau galėsite redaguoti savo profilyje.

Užsiregistruoti programoje galima spustelėjus portalo
pradžios tinklalapyje esančią nuorodą „Registruotis“.
Registracija vyksta dviem etapais. Pirmiausia turėsite
užpildyti trumpą išankstinės registracijos anketą. Kai
ją užpildysite, į jūsų elektroninio pašto dėžutę, kurią
nurodėte, bus išsiųstas laiškas su nuoroda. Spustelėję
šią nuorodą, galėsite pradėti registracijos proceso an
trąjį etapą ir kurti savo profilį. Jeigu negausite jokio
laiško, pasitikrinkite nepageidaujamų laiškų skyrelį
arba kreipkitės į Nacionalinę paramos tarnybą.

Programos eTwinning portalo pradžios tinklalapis

Programos eTwinning portalas (www.etwinning.net) – tai pa
grindinė dalyvių susitikimų ir darbo vieta. Portalas verčiamas į
25 kalbas ir dabar jame yra užsiregistruota daugiau nei 106 317
mokyklų, 206 209 mokytojai ir  23 877 projektai (2013-08-01
duomenys) tarp dviejų ar daugiau mokyklų iš visos Europos.
Šiame portale gausu internetinių individuliam vartotojui pri
taikytų įrankių, kuriais naudodamiesi mokytojai gali susirasti
partnerių, kurti projektus, dalytis idėjomis, keistis gerąja patir
timi ir iš karto pradėti bendradarbiavimą. Portalas yra nuolat
atnaujinamas, tobulinamas.
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Nacionalinė paramos tarnyba patikrina visų mokyklų
registraciją ir neleidžia piktnaudžiauti portalo teikia
momis galimybėmis ir pateikti netinkamą bei nepa
geidaujamą informaciją.

Antrasis registracijos etapas yra padalytas į keturis
žingsnius. Pirmiausia turėsite pateikti pagrindinę in
formaciją apie savo moky
klą (jei niekas iš jūsų mo
kyklos anksčiau nebuvo
užsiregistravęs) arba pa
sirinkti mokyklą iš sąrašo.
Vėliau turėsite nurodyti,
koks jūsų vaidmuo moky
kloje ir, jei esate mokyto
jas, kokį dalyką mokote.

Išankstinės registrcijos anketa

Dvynystės prioritetų kor
telėje turėsite trumpai pri
statyti save ir savo patirtį.
Jei norėtumėte pradėti
projektą, trumpai prista
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Projekto idėjos aprašymo paskelbimas
Projekto idėja forume

bėti... Todėl aktyviau imkitės reklamuoti savo pro
jekto idėją. Geriausias būdas tai padaryti – paskelbti
savo idėją partnerių paieškos forume. Plačiau apie
tai skaitykite kitame skyrelyje „Projekto partnerių
paieška“.

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

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

Dar svarbiau projekto idėją pristatyti kitiems progra
mos dalyviams. Atnaujintame darbastalyje yra net ke
letas galimybių pristatyti savo idėją kitiems. Kaip jau
minėjome anksčiau, pirmiausia trumpai aprašyti savo
projekto idėją galite registruodamiesi. Ji bus rodoma
jūsų profilio skyrelyje „Apie mane“.

Projekto idėja profilyje

Jonavos senamiesčio gimnazijos mokiniai

Kita galimybė – tai naujasis
skyrelis „eTwinning ir aš:
mano žurnalas“. Čia galite
ne tik trumpai pristatyti,
ką veikiate programoje
eTwinning, kuo domitės,
kokį projektą norėtumėte
vykdyti, bet ir pasidalyti
nuotrauka, nuoroda ar pan.
Tačiau šios abi galimybės
turi savo trūkumą – pa
skelbtą idėją gali perskai
tyti tiktai jūsų profilyje
apsilankę programos daly
viai. Net ir turėdami pačių
šauniausių idėjų, jūs vis
tiek galite likti nepaste
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Projekto partnerių paieška
Partnerių paieškos forumo
pagal pateiktus kriterijus
forma

įtraukti jį į savo kontaktus, galėsite bendrauti tiesio
giai ir, aptarę projekto planą, registruoti partnerystę.

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

Svarbu: kad galėtumėte užregistruoti projektą, būtina
įtraukti mokytoją į savo kontaktus (spustelėjus pikto
gramą su pliuso ženklu).
Jei norite vykdyti projektą su tam tikros šalies
mokykla, bet nerandate partnerių, nenusiminkite.
Galite tiesiogiai kreiptis į norimos šalies Nacionalinę
paramos tarnybą, papasakoti apie savo darbo idėją ir
paprašyti pagalbos ieškant partnerių. Atminkite: kas
ieško, tas randa!

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

Rezultatas Partnerių paieškos forume pagal pateiktus
kriterijus
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Partnerių paieškos forumas

Vis dėlto geriausias būdas rasti part
nerių – tai forumai, kurių šiuo metu
programos eTwinning darbastalyje
yra net aštuoni: keturi forumai pa
gal mokinių amžiaus kategorijas
skirti programos eTwinning, o kiti
keturi – programos Comenius part
nerių paieškai. Forumuose galėsite
paskelbti savo idėją arba paskaityti
kitų kolegų pasiūlymų. Jei jums pa
tiko projekto idėja, galite ją pako
mentuoti arba bandyti susisiekti su
idėjos autoriumi. Spustelėjus idė
jos autoriaus vardą ar nuotrauką,
atsidarys jo profilis, kuriame rasite
daugiau informacijos apie šį asme
nį ir galėsite jam nusiųsti el. laišką
arba įtraukti į savo kontaktus. Kai
šis asmuo patvirtins jūsų prašymą
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Projekto užregistravimas
Projektų (aktyvių, užbaigtų
ir laukiančių registracijos)
sąrašas darbastalyje

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

Jei skaitote šį leidinio skyrelį, vadinasi, susiradote
projekto partnerį (-ius), sudarėte planą ir norite pro
jektą užregistruoti. Nuoširdžiai sveikiname!
Kaip užregistruoti projektą? Prisijunkite prie savo
darbastalio. Atsidarykite kortelę „Projektai“ ir atsi
vėrusiame lange dešinėje pusėje pamatysite nuorodą
„Sukurkite naują projektą“. Pirmiausia jums reikės iš
savo kontaktų pasirinkti mokytoją, su kuriuo ketinate
vykdyti projektą. Antras projekto registracijos žings
nis – užpildyti anketą (būtina užpildyti visus lange
lius).

Išsami informacija apie
projektą darbastalyje

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

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

Naujo projekto registravimo žingsniai
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Pagrindinis projekto erdvės
TwinSpace puslapis

Bendravimo ir bendradarbiavimo įrankiai
erdvėje TwinSpace
dokumentų bibliotekas ar net įklijuoti turinį iš kitų
svetainių.

Kiekvienam užregistruotam 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.

Jums nebūtina naudotis visais erdvės TwinSpace įran
kiais. Galite pasirinkti tik tuos, kurie atitinka jūsų mo
kymo poreikius ir jūsų bei jūsų mokinių gebėjimus.
Prieš pradėdami naudotis erdvės TwinSpace įrankiais
su mokiniais, turėtumėte patys juos išbandyti ir suži
noti, kaip jie veikia. Yra sukurtos išsamios instrukci
jos, kaip naudotis erdve TwinSpace.

Be to, erdvė TwinSpace – labai saugi aplinka. Jos pri
eiga yra apsaugota slaptažodžiu ir suteikiama žmo
nėms, pakviestiems projekto administratorių (daž
niausiai mokytojų, kurie užmezgė partnerystę). Tai
reiškia, kad jūsų mokiniai gali dirbti saugioje aplin
koje, ir nėra rizikos, kad jie susidurs su nepažįstamais
žmonėmis ar žalingu turiniu.
Mokinių kampelis, skirtas
projekte dalyvaujantiems
mokiniams
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Žinoma, galite rinktis ir ne tik erdvės TwinSpace įran
kius. Apie juos daugiau skaitykite skyrelyje „Įrankiai
projektams įgyvendinti“. Niekada nebijokite eksperi
mentuoti ir būkite kūrybingi!
Projekto dalyvių veiklos puslapis

Trys pagrindiniai erdvės TwinSpace
skyreliai – tai „Projekto veikla“, „Mo
kytojų kambarys“ ir „Mokinių kampe
lis“. Būtinai pasikvieskite į šią erdvę
savo mokinius, juk jiems skirtas net
atskiras skyrelis! „Mokinių kampely
je“ jie galės nevaržomai bendrauti su
savo bendraamžiais, keistis idėjomis,
diskutuoti forume ir pan. Mokytojai
tą patį gali daryti „Mokytojų kamba
ryje“, nesibaimindami, kad jame apsi
lankys ir jų mintis perskaitys mokiniai.
Skyrelyje „Projekto veikla“ galite kur
ti naujus puslapius ir į juos įkelti įvai
rias priemones bei valdiklius: tinkla
raščius, forumus, nuotraukų galerijas,

–75–

Programos eTwinning
projekto sertifikatas
Aslıhan Şirin, Hasan Türek Anadolu Lisesi, Turkija
Jolita Morkūnaitė, Kaisiadorys Art School, Lietuva
mihaela toma, GRUP SCOLAR CAPITAN NICOLAE PLESOIANU, Rumunija
buvo apdovanoti Ženkleliu už projektą:

Photo stories
09.01.2011

VAINO BRAZDEIKIS
Nacionalinė paramos tarnyba
Lietuva

Marc Durando
Centrinė paramos tarnyba

Projekto Kokybės ženkleliai
Jeigu manote, kad jūsų programos eTwinning pro
jektas nusipelnė papildomo sėkmės pripažinimo,
tuomet savo programos eTwinning darbastalio sky
relyje „Ženkleliai“ galite prašyti Nacionalinio Ko
kybės ženklelio. Jeigu turite daugiau negu vieną pro
jektą, jūsų manymu, vertą ženklelio, paprasčiausiai
užpildykite paraiškas kiekvienam iš jų.

(1) pedagoginis novatoriškumas ir kūrybiškumas,
(2) integracija į ugdymo turinį,
(3) mokyklų partnerių bendradarbiavimas,
(4) technologijų taikymas,
(5) tvari plėtra ir tęstinumas,

Programos eTwinning Kokybės ženkleliai suteikiami
mokytojams, vykdantiems puikius projektus
eTwinning. Jie pažymi, kad projektas pasiekė tam
tikrą nacionalinį ir europinį standartą.

Mustafa Hakan BÜCÜK
Nacionalinė paramos tarnyba
Turkija

Programos eTwinning
projekto kokybės ženklelis

LEONORA VECKIENE Jonavos Senamiesčio gimnazija, Lithuania

(6) rezultatai ir nauda.
Europos Kokybės ženklelis – tai antras sėkmės ro
diklis. Nuo 2012 m. spalio jį teiks Centrinė paramos
tarnyba šioms projektą vykdančioms mokykloms:

Mokyklų paraiškas Nacionaliniam Kokybės
ženkleliui gauti vertina kiekvienos šalies Nacionalinė
paramos tarnyba (NPT). Lietuvoje ženkleliai
teikiami ištisus metus. Nacionaliniu Kokybės
ženkleliu apdovanojami projektai, kurie atitinka
šiuos reikalavimus:

1. Kurias Europos Kokybės ženkleliui pasiūlė bent
viena Nacionalinė paramos tarnyba po atliktos atran
kos.
2. Kurių bent du partneriai jau yra gavę Nacionali
nius Kokybės ženklelius.

• projektas turi bendrus tikslus ir planą;

Europos Kokybės ženklelis teikiamas tik kartą per
metus. Jei norite dalyvauti Europos programos
eTwinning Apdovanojimų konkurse, privalote turėti
Europos Kokybės ženklelį ir projekto aprašymą pa
teikti anglų kalba.

• projektas užbaigtas arba vyksta paskutinis jo
etapas;

is awarded with the Quality Label
For the project:

LET'S BE TOGETHER-Three
generations in our family

• reikšmingas mokytojo, teikiančio paraišką,  indė
lis įgyvendinant projektą;

Kokybės ženklelis – tai konkretus pripažinimas
mokytojams ir mokykloms, kad jų programos
eTwinning veikla pasiekė aukštą lygį. Mokiniams –
tai paskatinimas už jų pastangas, o visai mokyklai –
viešas jų pasiryžimo siekti kokybės bei atvirumo
europiniame bendradarbiavime pripažinimas.

• akivaizdus projekto dalyvių bendradarbiavimo
lygmuo;

12.09.2013

• projekto rezultatai konkretūs, matomi.
VAINO BRAZDEIKIS
National Support Service
Lithuania

Projektai, kurie atitinka priš tai išvardytus reikalavi
mus, yra vertinami pagal šešis kriterijus:

Marc Durando
Central Support Service
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Projekto integravimo į ugdymo turinį organizacinis modelis
© J.Morkūnaitė
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Programos eTwinning integracija
į pamokos turinį

Integracijos į pamokos turinį aspektai
Kiekvienos pamokos sėkmė priklauso nuo tiksliai
suformuluoto pamokos uždavinio, tinkamai parinkto
ugdymo turinio, mokymo metodų bei  mokinių žinių
ir pažangos vertinimo. Šie kriterijai būdingi ir pro
gramos eTwinning projektinei veiklai, kurios vienas
iš siekių – bendrųjų ir specialiųjų mokinių kompeten
cijų ugdymas. Šiame skyriuje aptarsime pagrindinius
programos eTwinning projektinės veiklos integravi
mo į pamokos turinį etapus, remdamiesi šiomis prie
laidomis:

Ar numatyta veikla įgyvendinama per pamoką? Ar
projekto rezultatas pasiekiamas konkretaus amžiaus
mokiniams, o pasirinkti erdvės Twinspace įran
kiai atitinka jų praktinius IKT valdymo įgūdžius?
Tai esminiai klausimai, į kuriuos turi atsakyti da
lyko mokytojas, ruošdamasis integruoti programos
eTwinning projektą į ugdymo turinį. Bet kurio daly
ko ugdymo programoje yra temų, kurios reikalauja
konkretaus teorinio išdėstymo ar nuoseklių pratybų
siekiant lavinti tam tikrus gebėjimus, jų negalima
paskirti vien projektui, tačiau taip pat yra ir tokių
temų, kurias įgyvendinant projektinės veiklos metu
pasiekiama aukštesnių ir geresnių rezultatų. Taigi į
visus klausimus turi atsakyti mokytojas, kuris siekia
projekto veiklas integruoti į  konkretaus mokomojo
dalyko turinį.

• ugdymo procesas vyksta tradicine forma – pamoka,
kurią organizuoja vienas mokytojas;
• mokytojas bendrosiose programose numatytas te
mas išplečia, papildo giminingų dalykų problematika,
tačiau  ugdymo turinį planuoja panaudodamas vidinės
integracijos principus, t. y. tarpdisciplininės temas su
jungia į vieno mokomojo dalyko turinį (pvz., moky
damas anglų kalbos naudoja gimtosios kalbos ugdy
mo turinį ir pan.).

Veiklos planavimas – antrasis etapas, kuriame nuolat
galvojama apie mokinio veiklą pamokoje ir mokymo
(-si) metodus. Kokius pasirinksite IKT įrankius?
Kokias žinias, gebėjimus ir įgūdžius pagilins
mokiniai?

• pamokoje naudojamos informacinės ir komunikaci
nės technologijos ir erdvės TwinSpace bendradarbia
vimo įrankiai;
Projekto integravimo į ugdymo turinį pavyzdys
© J.Morkūnaitė
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• projekto metodo sąvoka vartojama bendrąja prasme,
kaip mokymo metodas naudojamas pamokoje.

Siūlome pirmiausia pagalvoti, kuo šios priemonės bus
naudingos veiklai. Kartais taikant mažiau priemonių
galima pasiekti daugiau!

Pasirengimas pamokai  – labai svarbus ir daugiausia
išteklių reikalaujantis pedagoginės veiklos pirmasis
etapas. Kokį pamokos modelį, temą, metodus pasi
rinksite? Nėra blogų metodų, idėjų, tačiau prieš pra
dedant projektą labai svarbu įvertinti, ar jo turinys yra
susijęs su bendrosiose ugdymo programose pateikta
problematika.

Projekto užduočių integravimas į ugdymo turinį tu
rėtų būti nuoseklus, sklandus, motyvuojantis ir skati
nantis smalsumą bei žingeidumą. Kaip ir kiekvienos
pamokos metu, įgyvendinant projektinę veiklą pamo
koje mokiniams turi būti aiškiai išdėstyti pamokos
uždaviniai, kad jie žinotų, ko yra siekiama ar kokio
galutinio veiklos rezultato tikimasi.
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Erdvės TwinSpace įrankių naudojimas pamokoje
IKT ir erdvės TwinSpace įrankių naudojimas per pa
moką yra vienas iš projektinės veiklos integravimo į
ugdymo turinį sėkmės kriterijų. Svarbu, kad mokiniai
praktiškai, savarankiškai ir tikslingai atliktų projekti
nės veiklos užduotis, kurios būtų siejamos su bendro
siose programose numatytu ugdymo turiniu ir ugdo
momis kompetencijomis.

Projekto dienoraštis – kiekvienas programos
eTwinning projektas turi projekto dienoraštį, kuriame
aprašoma jo veikla ir pažanga. Galima publikuoti
viską: idėjas, naujienas, nuorodas, nuotraukas ir
vaizdo įrašus.
Tinklaraštis – tai asmeninė žiniatinklio erdvė, žurnalas
ar dienoraštis, kuriame galima skelbti įrašus tam
tikra tema. Vėliau kiti šiuos įrašus gali komentuoti.
Programos eTwinning projektai turi tinklaraščio įrankį
skyrelyje „Projekto dienoraštis“ ir „TwinSpace“.

Mokymasis bendradarbiaujant – vienas iš dominuo
jančių projektinės veiklos metodų, kuriam taikyti
programa eTwinning suteikia visas reikalingas IKT
priemones ir įrankius. Mokytojai praktikai teigia, kad
programos eTwinning projekto veiklų integravimo į
ugdymo turinį sėkmė priklauso nuo to, ar tinkamai
buvo pasirinktos IKT priemonės. Integruojantiems
projektinę veiklą į mokomojo dalyko turinį reko
menduojama pasirinkti vieną virtualios programos
eTwinning aplinkos TwinSpace įrankių. Dažniausiai
naudojamos šios IKT priemonės pamokose:

Visuomeninė programinė įranga – pavyzdžiui, inter
netinės bendruomenės (Facebook, MySpace), vaizdo
įrašų siuntimo svetainės (YouTube) ir keitimosi nuo
traukomis platformos (Flickr).
Vikis – tai internetinis įrankis, kuris leidžia vartoto
jams lengvai kurti ir kartu redaguoti tinklalapius. Vi
kis – tai puikus įrankis mokiniams, kartu kuriantiems
tekstą, vykdantiems projektą ir pan.

Forumas – tai internetinė žinučių perdavimo sistema,
skirta rašytinio pobūdžio diskusijoms.

Tai tik dalis IKT priemonių įrankių, kurie gali būti
naudingi pamokoje. Daugiau pavyzdžių rasite šio lei
dinio III skyriuje.

Pašto dėžutė – vidinė žinučių sistema, kuri leidžia
saugiai keistis elektroniniais laiškais su kitomis pro
gramos eTwinning portale  užsiregistravusiomis mo
kyklomis.
Projekto integravimo į ugdymo turinį pavyzdys
© J.Morkūnaitė
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Pokalbių kambarys – tai internetinė erdvė tekstinėms
diskusijoms realiu laiku, kuriose galima dalyvauti
grupėse ar individualiai. Kiekviename erdvės
TwinSpace ir mokytojų kambaryje yra privatus
pokalbių kambarys mokytojams ir mokiniams,
kuriuo jie gali naudotis įgyvendindami savo projektą
(-us).
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Mokinių projektinės veiklos vertinimas
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – dar vienas svar
bus programos eTwinning projektinės veiklos integravimo
į ugdymo turinį aspektas. Mokiniai turi žinoti projektinės
veiklos vertinimo kriterijus, būdus ir metodus. Aptarsime
kelis individualių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
pamokoje atvejus:
• mokinio veikla nėra įvertinama;
• visų grupės narių veikla vertinama bendrai;
• įvertinamos kiekvieno  mokinio žinios, gebėjimai ir įgū
džiai;
• derinama keletas mokinių žinių ir pasiekimų vertinimo ga
limybių.
Jeigu projektinė veikla vyksta labai trumpai ir nėra sudaro
mos prielaidos susiformuoti naujiems gebėjimams (tik su
sipažįstama su mokymosi grupėje ypatumais ir mokymosi
bendradarbiaujant metodas pradedamas taikyti fragmentiš
kai), tai mokinio veikla pamokoje nėra įvertinama. Mokyto
jas turi tokiais atvejais taikyti formuojamojo vertinimo me
todus – pagyrimus, veiklos įsivertinimą, pažangos analizę
ir kt. Dažnai naujai sudarytos grupės turi sunkumų, todėl
mokytojai turi sudaryti sąlygas mokinių mokymuisi bendra
darbiaujant pamokoje.
Visų grupės narių veiklos vertinimos vienodai, jeigu projek
tinė veikla vyksta ilgesnį laiką, buvo vertinami projekto vei
klos tarpiniai rezultatai, jos nariai sėkmingai bendradarbiau
ja ir grupė sukūrė bendrą produktą. Įsivertinimas, veiklos
apmąstymas mokiniams padės analizuoti savo įtaką grupės
darbo rezultatams. Galima mokiniams pateikti šiuos klausi
mus, kurie padeda grupei įsivertinti savo darbą:
• Ar pasiskirstėte grupėje pareigomis?
• Ar pavyko grupėje susitarti?
• Ar visi grupės nariai stengėsi prisidėti prie bendros už
duoties?
• Ar pristatėte projektą tiksliai ir įdomiai?
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• Ar klausytojai yra susidomėję jūsų pristatymu?
• Ar naudojotės vaizdinėmis priemonėmis?
Individualus kiekvieno  mokinio žinių, gebėjimų ir įgū
džių vertinimas yra tikslingas tuomet, kai daug laiko
buvo atliekamos individualios užduotys arba skiriami
konkretūs projekto darbai. Dažniausiai mokytojai išski
ria  mokinius, kurie grupėje dirba individualiai, t. y. daug
prisideda prie bendro darbo. Rekomenduojama mokinių
žinias ir gebėjimus vertinti skiriant diagnostinę  užduotį.
Pedagoginėje praktikoje galima derinti įvairius vertinimo
būdus, jų pagrindu planuoti ir organizuoti ugdymo pro
cesą. Viena iš daugelio galimybių įgyvendinti vertinimo
tikslus pamokoje yra Bloomo taksonomijos taikymas or
ganizuojant ugdymo procesą. Šeši šios taksonomijos laip
teliai – vis sudėtingesnės pažinimo galios:
1. Žinios (išvardija, pakartoja, apibrėžia, aprašo. Atgami
na, atpažįsta, nustato, išmoksta).
2. Supratimas (išverčia, pakeičia, pateikia pavyzdžių, pa
sakoja savais žodžiais, perfrazuoja, perpasakoja, išplečia,
apibendrina).
3. Taikymas (taiko, parenka, apibendrina, perkelia, peror
ganizuoja, klasifikuoja, pademonstruoja, nubraižo, nuro
do ryšius, išaiškina).
4. Analizė   (atskiria, priskiria kategorijai, lygina, anali
zuoja, sudaro diagramas, diferencijuoja, išskiria, charak
terizuoja, nustato ryšį, išskaido, supriešina).
5. Sintezė (rašo, papasakoja, derina, sieja, kuria modelį,
sudaro, perduoda, suformuluoja, sukuria).
6. Įvertinimas (susidaro nuomonę, ginčijasi, patvirtina,
įvertina, nutaria).
Jie suteikia galimybę lavinti aukštesnio lygio gebėjimus
mokiniams aktyviai dalyvaujant pamokoje, kuriant, ben
dradarbiaujant, dalijantis rezultatais ir vertinant savo bei
kitų darbus. Mokytojui belieka pasirinkti mokytis skati
nančius vertinimo instrumentus.

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“, Debesiukų ir Dainiukų grupės

Programų eTwinning ir Comenius
partnerysčių sąsajos

Programų Comenius ir eTwinning partnerysčių
projektų panašumai ir skirtumai
Kasmet keli tūkstančiai ugdymo institucijų, progra
mų Comenius ir eTwinning dalyvių dirba bendruose
projektuose, mokiniai ir mokymo personalas keliau
ja į partnerių ugdymo institucijas, dalyvauja vaiz
do konferencijose ir interneto forumuose. Jie kuria
bendrus projektinės veiklos pristatymų darbus: pre
zentacijas, vaizdo filmus, publikacijas, keičiasi in
formacija apie savo šalis ir susipažįsta su Europos
kultūrų ir kraštovaizdžių įvairove. Dažniausiai nau
dojami šie programų eTwinning ir Comenius veiklų
modeliai:

• neteikiamas finansavimas;
• nėra reglamentuotos atsiskaitymo sistemos (pildoma
pažangos kortelė).
Programą Comenius Lietuvoje koordinuoja Švietimo
mainų paramos fondas. Šioje programoje:
• veikla pradedama jau turint partnerius;
• apibrėžtas partnerysčių projektų skaičius instituci
joje;
• partnerysčių projektų trukmė – 2 metai;

• eTwinning iki Comenius (padeda susirasti pati
kimų partnerių programos Comenius partnerysčių
projektams);

• finansuojama projektinė veikla;
• reglamentuota atsiskaitymo sistema.

• eTwinning ir Comenius (naudojamasi programų tei
kiamais privalumais);

Programos Comenius ir eTwinning glaudžiai ben
dradarbiauja, organizuoja programas viešinančius
renginius ir mokinių kūrybiškumą skatinančius kon
kursus. Per veiklų savaites visuomenei yra pristatomi
geriausi šių programų projektų renginiai. Programų
Comenius ir eTwinning savaitėse gali dalyvauti ugdy
mo institucijos, kurios jau dalyvauja Comenius ir (ar)
eTwinning projektuose. Net jeigu jūsų ugdymo insti
tucija nėra aktyvi šių programų dalyvė, Comenius ir
eTwinning savaitė būtų puiki proga daugiau sužinoti
apie šias programas. Viso pasaulio mokyklos taip pat
gali dalyvauti kasmetinėje kampanijoje „Pavasario
diena Europoje“. Mokytojai kviečiami savo kalendo
riuose vieną ar kelias dienas paskirti šios kampani
jos veikloms. Jų metu mokiniai dalyvauja debatuose,
bendradarbiauja ir dalijasi savo mintimis įvairiomis
temomis.

• eTwinning po Comenius (pasibaigus programos Comenius partnerysčių projektams, tęsiamas bendradar
biavimas programos eTwinning darbastalyje).
Kuo panašios ir kuo skiriasi programos eTwinning ir
Comenius? Palyginkime.

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytiniai

Programą eTwinning Lietuvoje koordinuoja Švie
timo informacinių technologijų centras. Programa
eTwinning – tai partnerių paieškos programa tolesnei
projektinei veiklai ar programos Comenius partne
rysčių projektams. Programoje eTwinning:
• neapibrėžtas partnerysčių projektų skaičius;
• neribojama partnerysčių projektų trukmė;
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Programos eTwinning pagalba planuojant ir
organizuojant programos Comenius partnerystę
Visų projektų pradžia – partnerių paieška. Kur
jų ieškoti? Laiškais, trumposiomis žinutėmis ar
atsitiktinai susipažinus konferencijoje? Šiuolaikinės
technologijos išsprendė šį uždavinį virtualioje erdvėje.
Programa eTwinning – puikus partnerių paieškos
įrankis būsimiems programos Comenius partnerystės
projektams. Naudodamiesi dvynių paieška ar
partnerių paieškos forumu mokytojai gali lengvai
susirasti partnerių būsimai projektinei veiklai. Tačiau
svarbiausia yra tai, kad programa eTwinning suteikia
galimybę išbandyti partnerius virtualioje erdvėje
– įsitikinti, kad partneriai teisingai supranta vienas
kito mintis ir pasiūlymus, siekia panašių tikslų ir
atsakingai žiūri į projektinę veiklą. Be to, mokykloms,
neturinčioms europinio bendradarbiavimo patirties,
dalyvavimas programoje eTwinning suteikia galimybę
jos įgyti, išbandyti įvairius bendradarbiavimo
įrankius bei mokykloje turimą techninę ir programinę
įrangą. Taip išvengiama galimų nesusipratimų ar
nesėkmių planuojant ir vykdant programos Comenius
partnerystės veiklą. Mokykloms, per programą
eTwinning ieškančioms partnerių būsimai programos
Comenius partnerystei, rekomenduojama reguliariai
apsilankyti eTwinning partnerių paieškos forume –
ten tikrai gausu įvairių pasiūlymų.

Šiaulių „Juventos“ progimanzijos mokiniai
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ja naudotis gali net ir tie mokytojai, kurių užsienio
kalbos žinių lygis yra minimalus. Portale taip pat
siūlomos įvairios pagalbos priemonės, kaip naudotis
tam tikrais įrankiais, pavyzdžiui: organizuojant vaizdo
konferencijas, pokalbius internetu ar kuriant naujus
puslapius bei nuotraukų galerijas projekto erdvėje
TwinSpace. Tačiau didžiausias programos eTwinning
privalumas yra tas, kad bendradarbiavimo aplinka
yra saugi. Erdvėje TwinSpace esanti informacija
yra prieinama tik registruotiems vartotojams.
Publikuojant ją, galima pasirinkti, kuri informacija
bus prieinama tik, pavyzdžiui, jūsų programos
Comenius partnerystės nariams ir kuri bus prieinama
visiems besidomintiems. Bendravimo įrankiai taip
pat saugūs – nėra jokios rizikos, kad jūsų mokiniai
susidurs su nepažįstamais asmenimis, netinkamo
turinio informacija ar užkrės savo kompiuterius
pavojingais virusais.
Programa eTwinning pasibaigus programos Comenius
partnerystei. Pasibaigus programos Comenius
partnerystei, programa eTwinning suteikia galimybę
tęsti su partneriais vykdytą veiklą ir pasinaudoti portalu
partnerystės rezultatų ir produktų sklaidai. Portalo
skyrelyje „Ištekliai“ mokytojai iš visos Europos
dalijasi įvairios projektinės veiklos rezultatais. Be to,
programos eTwinning portale galima planuoti naujos
programos Comenius partnerystės veiklą, susipažinti
su naujomis institucijomis, kurias domina tarptautinės
partnerystės idėja, bei įvairiomis temomis diskutuoti
su mokytojais iš visos Europos.

Mokykloms, jau vykdančioms programos Comenius
partnerystės projektą, programa eTwinning siūlo
galimybę
pasinaudoti
įvairiais
nemokamais
bendradarbiavimo įrankiais, patarimais ar kitų
mokytojų patirtimi. Programos eTwinning portale
informacija verčiama į 22 Europos kalbas, todėl
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Kaip programos Comenius patirtis keičia mane ir mano mokyklą?
Eglė Gintautaitė, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja, esė konkurso nugalėtoja
Provincijos mokykla...Neturiu patirties...Kam mes įdomūs...
Kaip ten keliauti su tais vaikais..Kaip susidorosime, jeigu pavyk
tų  gauti finansavimą...Tokios ir panašios mintys mintelės sukosi
galvoje prieš kokius gerus šešerius metus, kai dar nieko nedarė
me, o tik teoriškai žinojome: galimybė dalyvauta Comenius vei
kloje teoriškai egzistuoja, bet argi tai mums? Stereotipus kuria
žmonės, o kas gi juos laužo ir paneigia? Taip pat jie. Mokytojas,
rodosi, turėtų būti tas žmogus, kuris ieško ir randa, kuris žino,
kaip ir ką daryti, deja, ne visi yra pakankamai drąsūs. Ši istorija
apie tai, kaip išdrįsti, kaip išsilaisvinti iš provincialo komplekso,
ir kodėl tai svarbu.
Vienas pirmųjų susidūrimų su mokytojais iš kitų šalių įvyko Bris
tolyje, Anglijoje. Susirinkome iš įvairių šalių, tokie skirtingi, bet
drauge tokie panašūs. Tos pačios problemos, ta pati kasdienė ru
tina, tas pats suvokimas, kad tu esi ir mylimas, ir nekenčiamas
tuo pat metu- ir draugas, ir priešas. Juk visi dirbame su ta pačia
trapia „medžiaga“- vaikais. Dar tas mokyklos direktoriaus pava
duotojos pakalbėjimas kartas nuo karto, kad ir mums reikėtų to
„importinio“ projekto. Kas tas „importinis“ projektas, žinių daug
nėra, bet kažkur kažkas kažką girdėjo...Ir tada manai pati sau:
tai jeigu ne aš, galbūt kas nors kitas, o ką, jeigu niekas? Taip ir
liksim sau virti savo sultyse, taip ir nepabandysim nieko naujo
ir įdomaus, taip ir sėdėsim sau toliau tik teoriškai fantazuodami,
kad yra, mat, kažkokių  „importinių“ projektų.
Kai tai įsisąmonini, supranti, kad turi imtis veikti. O kai imi
veikti, tai ir dangūs tau padeda, ir minčių gerų ateina, ir žmonių,
kurie palaiko atsiranda. Įsisukom į tą karuselę, ir išlipt iš jos ne
benorim. Kas svarbiausia, atradom savo vaikus ir save- kitokius.
Nebe tuos, aprašytus pradžioje. Įsisąmoninom svarbų dalyką- 
mes galim. Mes galim bendrauti su kitais, mes galim būti įdomūs
kitiems, mes galim atstovaut savo mokyklai, savo kraštui, savo
šaliai. Mes sapnuot nesapnavom, kad mūsų vaikai tokie puikūs,
taip moka bendraut, tokie...temperamentingi. Ne, neperdedu, jie
tikrai tokie. Jie šoka, dainuoja, kvatojasi ir verkia. Na, pastara
sis veiksmas tik išsiskiriant. Jie bendrauja, draugauja, juokauja.
Pradedant šeštokėle Liveta (beje, dabar ji jau brandi dešimtokė),
papasakojusia visą naujausio Hario Poterio turinį mergaitėms,

dar neskaičiusioms jo (angliškai, mano džiaugsmui), baigiant
šio balandžio nuotykiu Bukarešte, kai devintokas Paulius pasi
pasakojo, kas jam nutiko paskutinę minutę oro uoste. Na, kaip
nesidžiaugsi, kai išvažiavęs iš Lietuvos sudaužyta širdimi, grįž
ta vaikas visai kitos nuotaikos. Kai žavi prancūzaitė prisipažįsta
jam meilėje, o tokį slaptą nuotykį tau patiki . Ir išvada padaryta
po to: ,,Tai va, mokytoja, žinokit, kad ne tik lietuvaitės gražiau
sios, bet ir lietuvaičiai“ .
Vaikai visada viskam imlesni ir atviresni. O kaip gi mes, suau
gusieji? Įpratę būt rimti, solidūs- mes gi ne šiaip kokie, mes juk
„tamstos“ mokytojai, negalim štai čia imti ir būti tokie paprasti ir
draugiški. Mums juk reikia išlaikyt orumą, lygį ir fasoną. Ironi
zuoju, žinoma, bet kaip po dvejų metų paatviravo jau draugėmis
tapusios portugalės, pacituosiu angliškai, nes taip geriau skamba
„/.../ you were like ice with your blue eyes /.../ “. Ir ką čia bepri
dursi. Galiu pasakyti tik tiek, kad ledai ištirpo, ir jie ištirpo tiek,
kad mes labai gerai supratome: žmonės visur yra vienodi. Nie
kas nelaiko mūsų kažkokiais kitokiais, prastesniais, ir nesvarbu,
kad jie yra iš ekonomiškai stipresnės ar silpnesnės šalies, kad jų
kultūra skaičiuoja jau ne vieną šimtmetį: mus jungia tie patys
dalykai: mūsų darbas, mūsų mokiniai, rūpestis dėl jų ateities.
Kaip pasikeitė mūsų mokykla ir mes? Manau, svarbiausias
dalykas tapome laisvesni ir atviresni. Visomis prasmėmis. O
pirmiausia, žinoma, išsivadavome iš savo provincialių kom
pleksų. Mes negalime išrauti savęs iš provincijos, bet mums,
manau, pavyko išrauti provinciją iš savęs. Iš savo mokyklos,
iš savo mokinių, iš mokytojų, aktyviai dalyvaujančių projek
tinėje veikloje. Džiugu, kai jau buvę mokiniai pasako: „ /.../o
štai Kaštonuose veikėme tą ir tą, važiavome ten ir ten, buvo
daug įdomiau/.../ “. Ir toks geras jausmas apima, kai pagalvoji,
kad tai ir tavo indėlis, kad mokykloje tapo nors kiek šviesiau,
šilčiau ir įdomiau Juk ne sienos ar nauji baldai svarbiausia, su
pranti, kad tos nepakartojamos akimirkos, patirtos kartu kažką
veikiant, yra unikalios. Kad tokie dalykai išliks vaikų sąmo
nėje, kad jie prisimins mokyklą kaip vietą, paskatinusią būti
drąsiems, smalsiems, kuriantiems.
(kalba netaisyta)
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Programos eTwinning tarptautinių projektų
kūrimas: nuo idėjos iki rezultato

Projektinės veiklos apibrėžimas
Šiuolaikinėje mokykloje mokytojai ir mokiniai siekia
ne tik įsisavinti konkrečių žinių, bet ir mokosi pro
blemų sprendimo būdų. Projektinės veiklos metodas
mokytojams suteikia galimybę integruotai organizuo
ti mokymo (-si) procesą. Programos eTwinning pro
jekto kūrimas skatina mokytojus savo žinias ir idėjas
derinti su kitų žiniomis, laikytis bendrų susitarimų,
pristatyti idėjas ir dirbti projekto komandoje.

Dažniausiai mokytojai formuluoja tokias projektinės
veiklos ypatybes:
• organizuota veikla, kuri turi aiškų tikslą ir uždavi
nius;
• mokymo (-si) procesas,  turintis nustatytas pradžios
ir pabaigos datas;
• bendradarbiavimu paremtas procesas, apribotas lai
ko, biudžeto ir išteklių;
• pastangos padaryti kažką naudinga;  
• problema, turinti sprendimo tvarkaraštį;  
• konkreti veikla, skirta sukurti tam tikrą produktą,
pasiekti tam tikrą rezultatą.

Galimos projekto apibrėžtys:
• projektas – laikina veikla, nukreipta į unikalaus tiks
lo pasiekimą (pvz., produkto, paslaugos ar rezultato
sukūrimą), turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigti
nius išteklius;
• projektas – vienkartinis darbas, turintis tikslą, iš
reikštą kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, ir laiki
ną organizacinę struktūrą, kuri yra panaikinama pro
jektui pasibaigus;
• suformuluokite savo apibrėžtį.

Dirbdami mažose grupėse išskirkite jums svarbiausias projektinės veiklos ypatybes.
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

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

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokiniai
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Analizuodami įvairias projekto sampratas pastebime,
kad kiekvieno mokytojo organizuojama projektinė
veikla turi skirtingų požymių. Objektyvūs ir subjekty
vūs veiksniai nulemia programos eTwinning projekto
vadovo veiklos pobūdį, trukmę, apimtį, išteklius, nu
matomą rezultatą ir pan. Svarbu, kokias projektinės
veiklos ypatybes laikome esminėmis, nes tai reiškia,
kad jų laikomės ir organizuodami praktinę mokinių
veiklą.
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Mokinių projektų idėjų atranka

Projekto idėjų paieška

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

Dauguma mokytojų yra geri idėjų generatoriai, ku
rių galvose sklando gausybė planų. Deja, dažniausiai
jiems įgyvendinti pritrūksta laiko, išteklių, palaiky
mo ar motyvacijos. Europos Komisijos programos
eTwinning teikiamos galimybės turėtų tapti tinkama
dirva pedagogų idėjoms įgyvendinti. Ką jūs norite
veikti su savo mokiniais neformalaus ugdymo už
siėmimuose? Kokias profesines kompetencijas ar
praktinius įgūdžius siekiate tobulinti? O gal norėtu
mėte mokomojo dalyko turinį paįvairinti naujausiais
mokymo metodais? Jei taip – pradėkite nuo konkre
čios idėjos suformulavimo raštu (geriausia užsienio
kalba). Jeigu stinga idėjų, galite pasinaudoti portale
esančia duomenų baze, kuri pagal raktinius žodžius
atrinks reikalingą informaciją.

mokiniai siūlo nerealius problemų sprendimo būdus,
mokytojui pravartu surengti diskusiją apie idėjų rea
lumą (šaltinis http://www.jturistai.kaunas.lm.lt/).

Minčių lietus poromis
Šio metodo esmė – du mokiniai vardija, ką žino
arba tariasi žinantys tam tikra tema (galima kelti ir
klausimus). Šiai veiklai pamokoje paprastai skiria
ma apie penkias minutes. Metodas ypač naudingas
mokiniams, nelinkusiems skelbti savo minčių di
delei grupei. Įpratus dalytis mintimis su partneriu,
įgyjama pasitikėjimo kalbėti didesnėje auditorijoje.
Šio metodo pranašumas yra tas, kad bendraujant po
romis vienu metu gali kalbėti gerokai daugiau mo
kinių nei diskutuojant visai klasei / grupei (šaltinis
http://www.jturistai.kaunas.lm.lt/).

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

Siūlome klausimus, kurie padės atsirinkti
racionaliausius pasiūlymus.

Minčių lietus

Ar idėja yra originali?

Šis metodas parankus mokinių mąstymo įgūdžiams
ugdyti, naujoms idėjoms kurti. Mokytojas, pateikęs
klausimą ar pasiūlęs temą, paragina mokinius var
dyti kuo daugiau galimų atsakymų į pateiktą klausi
mą ar pareikšti kuo daugiau minčių pasiūlyta tema.
Svarbu, kad mokytojas ar jo paskirtas mokinys kilu
sias mintis surašytų lentoje ar dideliame popieriaus
lape. Kuriant idėjas reikia susilaikyti nuo vertinimų.
Svarbu, kad mokiniai būtų konstruktyvūs: ne kriti
kuotų, o rekomenduotų, nenukryptų nuo temos, kal
bėtų po vieną, aktyviai klausytųsi vieni kitų. Jeigu
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Kas panašaus jau yra daryta?
Ar veikla, kurią planuojate, bus įdomi mokiniams?
Kokį rezultatą duos projekto įgyvendinimas?
Ar projekto idėjos įgyvendinimas atitiks mokinių
amžiaus išsilavinimo standartuose numatytus uždavi
nius?
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Projekto tikslas ir uždaviniai
Projekto tikslas ar tikslai turi būti pakankamai platūs
ir nurodomi atsižvelgiant į mokymo (-si) perspekty
vą. Dažnai tikslas formuluojamas atsižvelgiant į mo
kyklos veiklos programoje keliamus uždavinius. Vyk
dant programos eTwinning projektus galima prisidėti
prie mokyklos tobulinimo.

susitarimo partneriai kuria atitinkamus pedagoginius
bendravimo metodus, pagrįstus nacionalinėmis
mokymo programomis, mokyklos plėtros planais ir
efektyviu interneto aplinka pagrįstos informacijos bei
bendravimo priemonių naudojimu.
Formuluodami uždavinius siekite, kad jie būtų:

Mokytojo,
pasirengusio
vykdyti
programos
eTwinning projektą, tolesni žingsniai priklausys
nuo visos mokyklos administracijos, nes programos
eTwinning partnerystė pagrįsta susitarimu, kuriame
mokyklų direktoriai įsipareigoja, kad jų mokyklos
ir darbuotojai atvirai bendradarbiaus. Susitarimas
apibrėžia partnerystės tikslus ir veiklas. Laikydamiesi

• konkretūs ir pasiekiami įgyvendinus planuojamą
projektą;
• realūs, pasiekiami ir pamatuojami.
Sumodeliuokite galimus projekto uždavinius.

Tikslas

1 uždavinys

2 uždavinys

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokiniai
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3 uždavinys

Projekto aprašymo parengimas
Šmaikštus, mįslingas, įdomus mokiniams ir patrauklus partneriams.

Projekto veiklų kalendorinis planas
Pavadinimas

Projekto veiklų kalendorinis planavimas – tai darbų sąrašo sudarymas, darbų eiliškumo ir tarpusavio priklauso
mybės nustatymas, plano gairių, projekto grafiko sudarymas, atsakomybės pasiskirstymas.

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

Parengus kalendorinį projekto veiklų planą išryškėja projekto struktūra, visuma, apimtys. Mokykliniams pro
jektams dažnai būdinga koncentracija tik į materialiuosius išteklius, tačiau projekto dalyvių laikas ne mažiau
svarbus išteklius, kartais daug svarbesnis už medžiagas, priemones ir pan.

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

•

identifikuoti projekto veiklas, darbus;

•

nustatyti loginę darbų seką;

•

įvertinti laiko ir išteklių sąnaudas;

•

pateikti griežtą ir vaizdų planą.

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

Šiame projekto planavimo etape svarbu:

Parenkite apgalvotų veiklų planą, numatykite darbų seką, sąnaudas ir rezultatus.
Laikas

Projekto turinys, veikla

Sąnaudos (medžiagos,
priemonės ir pan.)

Svarbu išsiaiškinti, kokios IKT galimybės yra jūsų mokykloje ir kaip jos gali Naudojamos IKT priemonės
padėti įgyvendinti projekto idėją: ar turėsite galimybę rengti vaizdo ir garso
konferencijas, įrašyti garsus, montuoti vaizdus, redaguoti nuotraukas ir kt.
Trumpas aprašymas
(Kokių tikslų sieksite? Kodėl? Kodėl pasirinkote būtent tokią temą?)
Kiekvienas projektas turi būti užbaigtas, o jo rezultatai pristatomi moki Laukiamas rezultatas
niams. Tai gali būti: paroda, paruoštas stendas, pranešimas, spektaklis, rengi
nys, sporto šventė, išleista knyga, sukurtas filmas, internetinė svetainė ir kt.
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Rezultatai, jų vertė ir sklaida
Atsakingi asmenys

Projekto išteklių, biudžeto planavimas
Programos eTwinning projekto biudžeto planavimas – tai procesas, kurio tikslas kontroliuoti išlaidas, vertingumą  
ir sąnaudas. Šis procesas apima visas projekto veiklos sritis.
Programos eTwinning projekto biudžeto sudarymo eiga:
• nurodoma konkreti veikla, reikalinga projekto tikslams įgyvendinti;
• įvertinami žmogiškieji ištekliai veiklai įgyvendinti;
• atsižvelgus į galimybes ir siekiamus rezultatus, priimami sprendimai;
• analizuojami galimi nukrypimai nuo plano ir tikslinamas planas;
• planuojama, atsižvelgiant į pasikeitusias sąlygas.
Parenkite planuojamų veiklų biudžetą, numatykite laiko, išteklių ir finansines sąnaudas.

Projekto veikla

Žmogiškieji
ištekliai
Laikas

Materialieji ištek
liai (medžiagos,
priemonės ir pan.)

Sąnaudos

Programos eTwinning konsultantai Lietuvoje

V. Pagalba mokytojams
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Nacionalinė ir centrinė paramos tarnybos
Centrinė paramos tarnyba (CPT)
CPT įsikūrusi Briuselyje. Kvalifikuotas tarnybos personalas, turintis nemažai  pedagoginės patirties, pasiruošęs
mokykloms padėti ir patarti. Centrinė paramos tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis paramos
tarnybomis.
Nacionalinės paramos tarnybos (NPT)
NPT atsakinėja į klausimus ir teikia patarimus programoje eTwinning dalyvaujančioms mokykloms, rengia mo
kymus ir teikia paramą (telefonu ir internete), organizuoja susitikimus ir nacionalinius konkursus bei rengia ryšių
su žiniasklaida ir visuomene kampanijas.

Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba:
Švietimo informacinių technologijų centras,
Suvalkų g. 1, Vilnius
Kontaktams:
Violeta Čiuplytė – programos eTwinning  administratorė Lietuvoje
Tel. 8-5 235 6152
El. paštas: violeta.ciuplyte@itc.smm.lt
Akvilė Grinevičienė – programos eTwinning  administratorė Lietuvoje
Tel. 8-5 235 6152
El. paštas: akvile.grineviciene@itc.smm.lt
Darius Simavičius – nacionalinio programos eTwinning tinklalapio http://www.etwinning.lt. administratorius
Tel. 8-5 235 6144
El. paštas: darius.simavicius@itc.smm.lt

Nacionalinės paramos tarnybos darbuotojai –
Akvilė Grinevičienė, Darius Simavičius ir Violeta Čiuplytė –
visada atsako į programos eTwinning dalyvių klausimus.
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Regionas: Alytus
Vilija Sušinskienė
Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės
patirtis – 26 / 8 m.
el. paštas: vsusinsk@dzukija.alytus.lm.lt
Jurgita Arbutavičienė
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės
patirtis – 15 / 2 m.
el. paštas: eimas@infoseka.lt

Regionas: Kaunas

Programos eTwinning konsultantai Lietuvoje
Regionas: Klaipėda
Laima Vidauskienė
Jonavos Justino Vareikio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės patirtis – 26 / 5 m.
el. paštas: laima.vidauskiene@gmail.com
Raminta Birgėlienė
Gargždų „Minijos“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės patirtis – 14 / 0,5 m.
el. paštas: ramintabirgeliene@inbox.lt

Regionas: Marijampolė

Virginija Kanapinskienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos anglų kalbos mokytoja
ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės
patirtis – 31 / 8 m.
el. paštas: virgute2@hotmail.com
Danguolė Olbutienė
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės
patirtis – 21 / 8 m.
el. paštas: danguole.olbutiene@gmail.com

Jolita Morkūnaitė
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės patirtis – 16 / 8 m.
el. paštas: jolita.morkunaite@gmail.com
Benediktas Siliūnas
VŠĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo skyriaus vedėjas
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultanto patirtis – 28 m. / 1,5 m.
el. paštas: bsiliunas@gmail.com

Programos eTwinning konsultantai
aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja
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Programos
eTwinning
konsultantai
yra atviri
naujoms
projektų
idėjoms

Regionas: Panevėžys
Larisa Tichonova
Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės
patirtis – 23 / 4 m.
el. paštas: larisa.tichonova@gmail.com
Loreta Jusienė
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos anglų kalbos mokytoja
metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės
patirtis – 19 / 8 m.
el. paštas: jusiene@gmail.com

Regionas: Šiauliai
Staselė Riškienė
Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės
patirtis – 14 / 8 m.
el. paštas: stasele.riskiene@gmail.com

Programos eTwinning konsultantai yra
aktyvūs, novatoriški ir kūrybiški įvairių
dalykų mokytojai
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Programos eTwinning konsultantai Lietuvoje
Gražina Likpetrienė
Radviliškio dailės mokyklos dailės mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės patirtis – 24 / 3 m.
el. paštas: grazina.likpetriene@gmail.com

Regionas: Tauragė
Snieguolė Mažeikienė
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės patirtis – 25 / 3 m.
el. paštas: snieguolemazeikiene@hotmail.com
Nomeda Vykertienė
Tauragės r. Tarailių pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės patirtis 22 / 8 m.
el. paštas: nomedavykert@gmail.com
Regionas: Telšiai
Aurelija Dirginčienė
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning konsultantės patirtis – 34 / 3 m.
el. paštas: adirginciene@gmail.com
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Aldutė Kazlauskienė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning
konsultantės patirtis – 38 / 5 m.
el. paštas: aldakazl@yahoo.co.uk

Regionas: Utena
Loreta Tarvydienė
Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos
mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning
konsultantės patirtis – 27 / 3 m.
el. paštas: tarvydiene@yahoo.com
Giedrė Sudniutė
Utenos Dauniškio gimnazijos informacinių technologijų
mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning
konsultantės patirtis – 25 / 8 m.
el. paštas: gsudniute@yahoo.com

Regionas: Vilnius
Konsuela Liaskovskaja
Vilniaus „Žaros“ vidurinės mokyklos vokiečių ir anglų kalbų
vyresnioji mokytoja
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning
konsultantės patirtis – 24 / 5 m.
el. paštas: k.liaskovskaja@gmail.com

Naudingos nuorodos
Nacionalinė programos eTwinning svetainė  –  http://www.etwinning.lt
Pagrindinis programos eTwinning portalas – http://www.etwinning.net
Projekto Saugesnis internetas nacionalinė svetainė – http://www.draugiskasinternetas.lt
Mokymo ir mokymosi išteklių portalas – http://portalas.emokykla.lt
Švietimo informacinių technologijų centras – http://www.ipc.lt
Švietimo ir mokslo ministerija – http://www.smm.lt
Robotikos akademija  –  http://www.bora.lt/
Praktinės psichologijos centras  – www.nlpcentras.lt/
Informacijos technologijų mokymo centras  –  http://www.itmc.lt/
KTU jaunųjų kompiuterininkų mokykla  –  http://www.jkm.lt/
Jaunimo psichologinės paramos centras  –  http://www.jppc.lt/
Svetainė, siekianti skatinti vartotojų švietimą, ypač paremti jo dėstymą Europos valstybių vidurinėse mokyklose  –  
http://www.consumerclassroom.eu/lt/
Mokinių testavimo sistema  –  http://www.etest.lt/
Ankstyvasis anglų kalbos mokymasis virtualioje erdvėje  –  http://www.kindersite.org/
Tarptautinė anglų kalbos mokymosi virtualioje erdvėje mokykla  –  http://www.englishtown.com
Alternatyvaus ugdymo svetainė  –  http://www.alternatyvusisugdymas.lt/
Nacionalinis egzaminų centras – http://www.egzaminai.lt ; http://www.nec.lt
Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje – http://www.euroguidance.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti  – http://www.lamabpo.lt
Organizuojamos olimpiados – http://www.olimpiados.lt
Programos eTwinning konsultantai veda
Švietimo mainų paramos fondas – http://www.smpf.lt
seminarus ir konsultuoja visoje Lietuvoje

Gražina Rudienė
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
neformaliajam ugdymui, informacinių technologijų
mokytoja metodininkė
Pedagoginio darbo patirtis / programos eTwinning
konsultantės patirtis – 29 / 8 m.
el. paštas: grazru@takas.lt

Konsultantai nuolat dalijasi praktinio
darbo patirtimi programos eTwinning
portale www.etwinning.lt
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Naudingos nuorodos
Projekto Lyderių laikas svetainė – http://www.lyderiulaikas.smm.lt
Švietimo aprūpinimo centras – http://www.sac.smm.lt
Nepriklausomas švietimo savaitraštis – http://www.dialogas.com
Ugdymo plėtotės centras – http://www.upc.smm.lt
Mokomieji žaidimai vaikams  – http://mokinukai.lt
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras –
http://www.kpmpc.lt
Lietuvos gyvenvietės bei lankytini objektai  –
http://www.miesteliai.lt
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra – http://www.nmva.smm.lt
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras – http://www.gamtininkai.lt
Žemė, augalai, gyvūnai. Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija –
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – http://www.lvjc.lt
Svetainė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir
švietimo pagalbos specialistams  – http://www.ikimokyklinis.lt/
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas – http://www.vkif.lt/
Comenius, Leonardo Da Vinci ir Grundvig partnerystės ir rezultatai –
http://www.europeansharedtreasure.eu
Virtualūs seminarai  – http://webinarai.apr.lt/
Lietuvos mokinių parlamentas – http://lmp.lt/
Lietuvos moksleivių sąjunga  – http://www.moksleiviai.lt/
Jaunimo reikalų departamentas – http://www.jrd.lt
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra – http://www.jtba.lt
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – http://www.lijot.lt
Antrosios kartos saityno Web 2.0 įrankiai – http://www.ict.mic.ul.ie/
tp/web_2_0_tools.html
Skaitymo pamokėlės ankstyvo amžiaus vaikams anglų kalba –
http://www.starfall.com
Anglų kalbos mokymasis per dainas – http://timeforsinging.
blogspot.com

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės
mokyklos mokinių fotografija
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2013-2014 mokslo metų kalendorius
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Martynas Jankauskas, 9 m. „Kelionė“
Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vidurinė mokykla, mokytoja Vilmantė Karaliūnaitė.
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RUGSĖJIS / 2013
Mano projekto veikla
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Kamilė Baranauskaitė, 10 m. „Interneto vandenys“
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla, mokytoja Edita Vysockienė.
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SPALIS / 2013
Mano projekto veikla
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Aiva Patapaitė, 6 m. „Susitikom“
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, mokytoja Rasa Simonavičienė.
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LAPKRITIS / 2013
Mano projekto veikla
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Nojus Globys, 10 m. „Smurtiniams žaidimams – NE! – sako Dvyniai ir meškiukas“
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, mokytoja Liuba Vaigauskienė.
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GRUODIS / 2013
Mano projekto veikla
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Paulius Pervenecko, 2b kl.
Šiaulių „Juventos“ progimnazija.
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SAUSIS / 2014
Mano projekto veikla
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Ieva Jackutė, 18 m. „Saugi eTwinning dvynių ir meškiuko draugystė“
Skuodo r. Ylakių gimnazija, mokytoja Oksana Vilkauskienė.
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VASARIS / 2014
Mano projekto veikla
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Martyna Dudnikaitė, 2b kl. „Kelionė internete“
Šiaulių „Juventos“ progimnazija, mokytoja Aurelija Dirginčienė.
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KOVAS / 2014
Mano projekto veikla
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Beata Sturys, 2b kl.
Šiaulių „Juventos“ progimnazija, mokytoja Aurelija Dirginčienė.
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BALANDIS / 2014
Mano projekto veikla
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Teresė Savickaitė, 15 m. „Saugaus interneto šalis“
Skuodo r. Ylakių gimnazija, mokytoja Dalia Šmitienė.
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GEGUŽĖ / 2014
Mano projekto veikla
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Neda Lukoševičiūtė, 15 m. „Meškiukas gelbėtojas“
Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla, mokytoja Vaida Jankauskienė.
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BIRŽELIS / 2014
Mano projekto veikla
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Karolis Linartas, 16 m. „Dvynių ir Meškiuko nuotykiai interneto vandenyse“
Utenos Dauniškio gimnazija, mokytoja Gražina Žalienė.
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LIEPA / 2014
Mano projekto veikla

Pr-128 Programa eTwinning – Europos mokyklų bendruomenė : informacinis programos eTwinning leidinys, skirtas
mokyklų bendruomenėms. – Kaišiadorys : Printėja, 2013. – 144 p.
ISBN 978-609-445-171-3

Šiame programos eTwinning leidinyje naudingos informacijos ras visi: ir norintys pradėti veiklą, ir jau pažengę šiame
projekte. Programos tikslai, uždaviniai, perspektyvos, programų eTwinning ir Comenius sąsajos, dalyviai, vykdančiųjų
projektus patirtis ir pasiūlymai, mokinių skatinimo galimybės – visa tai ir dar daugiau sužinosite perskaitę šį leidinį.
UDK 373:004.738.5(4)

Programa eTwinning – Europos mokyklų bendruomenė
Informacinis programos eTwinning leidinys,
skirtas mokyklų bendruomenėms

Tekstų autoriai: Jolita Morkūnaitė, Violeta Čiuplytė, Akvilė Grinevičienė, projektus vykdantys mokytojai
Kalbos redaktorė: Akvilė Grinevičienė
Dizainas: Jolita Morkūnaitė
Viršelis: Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokiniai
Leidinyje išsakytos įvairių autorių nuomonės nebūtinai sutampa su Nacionalinės paramos tarnybos nuomone
Leidinys išleistas Nacionalinės eTwinning paramos tarnybos lėšomis
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