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Programa eTwinning (toliau eTwinning) pradėta įgyvendinti
2005 m. sausio mėnesį, kaip 2004–2006 m. programos eLearning dalis. Pradinis eTwinning tikslas buvo stiprinti ir plėsti Europos mokyklų tinklą, kuris padėtų skatinti visų Europos mokyklų
pedagogų bendradarbiavimą. Paskui eTwinning buvo integruota
į 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius
paprogramę, skirtą ikimokykliniam ir mokykliniam ugdymui.
Šiuo metu eTwinning, kaip Europos mokyklų bendradarbiavimo pamatas, yra naujosios 2014–2020 m. Erasmus+ programos
dalis, skirta ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems mokytojams ir kitiems darbuotojams.
Pagrindinės eTwinning veiklų kryptys:
• idėjos, konsultacijos ir saugi internetinė aplinka pedagoginiams projektams kurti ir įgyvendinti su kitų Europos šalių partneriais;
• profesinis tinklas Europoje, apimantis forumus ir praktines
bendruomenes (mokytojų kambariai ir eTwinning grupės);
• tolesnės švietimo galimybės gyvai (profesinio tobulėjimo seminarai, nacionaliniai, dvišaliai ir daugiašaliai seminarai) ir internetu (mokymosi kursai, internetiniai kursai ir seminarai, mentorystės ir mokymosi kartu veiklos);
• pripažinimas teikiant nacionalinius ir Europos kokybės ženklelius ir apdovanojimus.
eTwinning bendrieji tikslai:
• remti ir plėtoti Europos mokyklų ir mokytojų tinklus;
• suteikti galimybę visoms Europos mokykloms rengti pedagoginius projektus su užsienio šalių mokyklomis;
• skatinti naujoviškus bendradarbiavimo metodus, perduoti

kokybiškus ugdymo metodus, įtvirtinti kalbų mokymąsi ir tarpkultūrinį dialogą;
• skatinti mokytojų profesinį tobulinimąsi, aktyvų dalyvavimą
bendradarbiavimo projektuose, profesinėse bendruomenėse ir
mokymo veikloje;
• skatinti mokytojus tobulinti profesinius įgūdžius naudojant
informacines ir komunikacines technologijas (IKT) pedagoginiais
ir bendradarbiavimo tikslais.
Erasmus+ programoje numatomas eTwinning išplėstinis
vaidmuo ir siūlomos tokios naujovės:
• mokyklų bendradarbiavimo platformos stiprinimas;
• Europos ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo vartų sukūrimas (angl. European School Education Gateway), čia bus atvertos bendradarbiavimo aplinkos, skirtos visiems švietimo darbuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims;
• galimybės mokytojams jungtis į tinklus ir bendradarbiauti su
mokytojais iš ne Europos Sąjungos šalių;
• mokytojų profesinio tobulėjimo galimybių plėtra.
eTwinning Plus programa (toliau eTwinning Plus) – tai
eTwinning plėtra į šalis Europos Sąjungos kaimynes. Europos
kaimynystės politika pradėta 2003 m., ja siekiama neleisti iškilti
naujoms sienoms tarp naujas nares priėmusios ES ir jos kaimynių,
pasiūlyti šioms gretimoms šalims galimybę dalyvauti įvairioje ES
veikloje ir plėsti politinį, saugumo, ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą. eTwinning Plus aprėpia šešias šalis Europos Sąjungos
kaimynes: Armėniją, Azerbaidžaną, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą,
kurios dalyvauja Rytų partnerystėje, ir Tunisą, kuris dalyvauja Europos Viduržemio jūros regiono partnerystėje (EUROMED).
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Jei esate pradedantysis
eTwinning vartotojas

2
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Norint naudotis programa eTwinning oficiali paraiška
nereikalinga, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigoms
tereikia
užsiregistruoti
programos
eTwinning
portale
http://www.etwinning.net. Europinis programos eTwinning
portalas yra daugiakalbis tinklalapis, siūlantis bendradarbiavimo

priemones ir paslaugas, kuriomis naudodamiesi mokytojai
užsiregistruoja, susiranda partnerius ir kuria bendrus projektus.
Portalas yra ir susitikimų vieta, kur visi suinteresuoti mokytojai
gali dalytis ištekliais, diskutuoti ir ieškoti norinčių bendradarbiauti
mokyklų.

Kur ir kaip ieškoti
projekto partnerių?
Tinkamo projekto partnerio paieška – vienas iš svarbiausių
įdomaus ir rezultatyvaus projekto kūrimo žingsnių. Projekto
partnerių ieškokite programos eTwinning darbalaukyje.
• Meniu punkte „Ieškokite eTwinning dalyvių“ yra greitoji
paieška ir detalioji paieška pagal vieną ar daugiau kategorijų:
pagal dalyvio vaidmenį mokykloje, šalį, temą, profesinio ugdymo
dalykus, mokinių amžiaus grupę, kalbą, vartotojo tipą. Greitoji
paieška skirta tiems, kurie žino galimo partnerio vardą, pavardę
ar mokyklą, su kuria norėtų bendradarbiauti.
• Erasmus+, eTwinning ir eTwinning Plus programų
forumuose, kurie skirstomi pagal 4–11, 12–15, 16–19 metų
mokinių amžiaus kategorijas, galite paskelbti savo idėją arba
perskaityti apie kolegų pasiūlymus. Jei jums patiko projekto
idėja, pakomentuokite ją arba susisiekite su idėjos autoriumi.
Spustelėję idėjos autoriaus vardą ar nuotrauką, atversite jo
profilį, kuriame rasite išsamesnę informaciją apie asmenį, taip
pat galėsite jam nusiųsti elektroninį laišką arba įtraukti į savo
kontaktus. Jei šis asmuo patvirtins jūsų prašymą įtraukti jį į savo

kontaktus, galėsite bendrauti tiesiogiai ir, aptarę projekto planą,
registruoti partnerystę.
Jei norite vykdyti projektą su tam tikros šalies mokykla, bet
tokios mokyklos nerandate, galite tiesiogiai kreiptis į tos šalies
Nacionalinę paramos tarnybą (NPT), pristatyti savo darbo idėją
ir paprašyti pagalbos ieškant partnerių. Atminkite: kas ieško, tas
randa!

Svarbu
Vienas projektas gali turėti ir daugiau darbo partnerių,
tačiau partnerystei užregistruoti ir projektui vykdyti pakaks
ir vieno partnerio iš užsienio. Jei atsirastų daugiau mokyklų,
norinčių kartu vykdyti projektą, jas turėsite prijungti prie
jau užregistruotos partnerystės.
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Kaip registruoti
projektą?
Ar jau radote partnerius, kurie patvirtino jūsų prašymą įtraukti
juos į savo kontaktus? Gal jau aptarėte projekto planą, mokinių
veiklą? Puiku! Jeigu visi partneriai sutaria dėl projekto idėjos ir turi
jos įgyvendinimo viziją, tai ženkite paskutinį projekto iniciavimo
žingsnį – užregistruokite projektą. Atminkite, kad partnerystę
registruoti turi tik viena iš projektą ketinančių vykdyti mokyklų.
Projektą registruokite tokiais žingsniais:
• Prisijunkite prie savo darbastalio. Atsidarykite skiltį
„Projektai“ ir atsivėrusiame lange dešinėje pusėje spauskite
nuorodą „Sukurkite naują projektą“.
• Pasirinkite mokytoją, su kuriuo ketinate vykdyti projektą iš
savo kontaktų sąrašo. Atminkite, kad registracijos formą pildo tik
vienas projekto partneris, o kitas laukia prašymo ją patvirtinti.
• Užpildykite visus projekto registracijos anketos laukelius.
Prieš pateikdami projektą registruoti dar kartą patikrinkite
anketos duomenis. Šios informacijos pakeisti nebegalėsite, kol
jūsų partneriai ir NPT jos nepatvirtins.
Pateikus užpildytą projekto registracijos formą, jūsų partneris
gaus pranešimą, kuriame bus prašoma patvirtinti partnerystę.
Norėdamas ją patvirtinti, partneris turės prisijungti prie savo
darbastalio ir vykdyti nurodymus. Kai antroji mokykla patvirtins
partnerystę, informacija apie tai automatiškai bus siunčiama
abiejų šalių NPT, kurios gali pritarti projektui arba atmesti. Apie
tarnybų sprendimus būsite informuoti elektroniniu laišku.
Kad projekte galėtų dalyvauti daugiau mokyklų, įtraukite
norimus partnerius į jau sukurtą ir patvirtintą projektą. Tai galėsite
padaryti spustelėdami šalia savo projekto pavadinimo esančią
piktogramą „Pridėti naują partnerį (-ius)“. Rekomenduojame
apsiriboti nuosaikiu projekto partnerių skaičiumi. Geriausia
tai aptarti su projekto partneriais prieš registruojant projektą.
Partnerių gausa apsunkina projekto valdymą.
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Svarbu
Projekto apraše svarbiausia atskleisti jo naudą ir vengti
daugžodžiavimo. Projektą aprašykite vadovaudamiesi šiais
žingsniais. 1. Atlikite / aprašykite tikslinių grupių poreikių,
kuriuos ketinama tenkinti, analizę. 2. Užsibrėžkite / aprašykite konkrečius, poreikius atitinkančius tikslus. 3. Įgyvendinkite / aprašykite veiklas, skirtas ir būtinas projekto tikslams
pasiekti. 4. Gaukite / aprašykite aktualius rezultatus, tenkinančius tikslinių grupių poreikius.

Kuo ypatinga
TwinSpace erdvė?
Kiekvienam užregistruotam programos eTwinning projektui
automatiškai suteikiama speciali bendradarbiavimo erdvė –
TwinSpace. Tai tarsi virtuali klasė, kurioje programos eTwinning
partneriai vykdo savo projektus. TwinSpace erdvės vartotojo sąsaja
yra išversta į visų programoje dalyvaujančių šalių kalbas, todėl
ja naudotis gali net ir pradinių klasių mokiniai, dar nemokantys
užsienio kalbos.
TwinSpace erdvė – labai saugi virtuali aplinka, kurios prieiga
apsaugota slaptažodžiu ir suteikiama tik žmonėms, pakviestiems
projekto administratorių (dažniausiai mokytojų, kurie užmezgė
partnerystę). Rizika, kad mokiniai susidurs su nepažįstamais
žmonėmis ar žalingu turiniu, yra minimali.
TwinSpace erdvė suskirstyta į tris skyrius – „Projekto
veikla“, „Mokytojų kambarys“ ir „Mokinių kampelis“. Būtinai
pasikvieskite į šią erdvę savo mokinius, čia jie galės nevaržomai
bendrauti su savo bendraamžiais, keistis idėjomis, diskutuoti
forume ir pan. Mokytojai tą patį gali daryti „Mokytojų
kambaryje“, nesibaimindami, kad jame apsilankys ir jų pokalbius
perskaitys mokiniai. Skyrelyje „Projekto veikla“ galite kurti naujus
puslapius ir į juos įkelti įvairias priemones: tinklaraščius, forumus,
nuotraukų galerijas, dokumentų bibliotekas ar net perkelti turinį
iš kitų svetainių.

Svarbu
Jums nebūtina naudotis visomis TwinSpace erdvės priemonėmis. Galite pasirinkti tik tas, kurios atitinka mokytojo ir
mokinių mokymo poreikius bei gebėjimus. Prieš pradėdami
naudotis TwinSpace erdvės priemonėmis su mokiniais, turėtumėte patys jas išbandyti ir sužinoti, kaip veikia. Yra sukurtos ir į jūsų darbalaukio skiltį „Pagalba“ sukeltos išsamios
nuorodos, kaip naudotis TwinSpace erdve. Nebijokite eksperimentuoti ir būkite kūrybingi!
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Kokias bendravimo ir
bendradarbiavimo priemones naudoti?
Mokymasis bendradarbiaujant – vienas iš dominuojančių
projektų veiklos metodų, tokiam mokymuisi programa eTwinning
suteikia visas reikalingas IKT priemones. Mokytojai teigia, kad
programos eTwinning projektų veiklos integravimo į ugdymo
turinį sėkmė priklauso nuo to, ar tinkamai buvo pasirinktos tokios
priemonės. Integruojantiems projekto veiklą į mokomojo dalyko
turinį rekomenduojama pasirinkti vieną iš virtualios eTwinning
programos TwinSpace aplinkos priemonių. Pamokose dažniausiai
naudojamos šios IKT priemonės:
Forumas – tai vieta, kur galite kurti temas diskusijoms, planuoti
projekto užduotis ar aptarti tam tikrus dalykus, pvz.: Mano
mėgstama spalva yra...
Pašto dėžutė – vidinė žinučių sistema, kuri leidžia elektroniniais
laiškais saugiai susirašinėti su kitomis programos eTwinning
portale užsiregistravusiomis mokyklomis.
Pokalbių kambarys – tai internetinė erdvė tekstinėms
diskusijoms realiu laiku, jose galima dalyvauti grupėmis ar
individualiai. TwinSpace erdvės mokytojų kambaryje yra ir privatus
pokalbių kambarys mokytojams ir mokiniams, šie gali juo naudotis
įgyvendindami savo projektą (-us).
Projekto dienoraštis – kiekvienas eTwinning projektas turi
dienoraštį, kuriame aprašoma jo veikla ir pažanga. Čia galima
skelbti sumanymus, naujienas, nuorodas, nuotraukas ir vaizdo
įrašus.
Tinklaraštis – tai asmeninė TwinSpace erdvės aplinka, 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“.
Visuomeninė programinė įranga – pavyzdžiui, internetiniai
socialiniai tinklai (Facebook, MySpace), vaizdo įrašų siuntimo
svetainės (YouTube) ir keitimosi nuotraukomis platformos (Flickr).
Vikis – tai priemonė, ypač naudinga bendram turinio kūrimui.
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Kaip ir tinklaraštyje, galite kurti tekstą ir dalytis juo su projekto
nariais. Tačiau ne taip kaip tinklaraštyje, kiti projekto nariai taip
pat gali redaguoti jūsų tekstą ir pridėti savo.
Tai tik dalis IKT priemonių, kurios gali būti naudingos pamokoje.
Daugiau informacijos apie IKT priemones rasite programos
eTwinning portale http://www.etwinning.net

Svarbu
Galite kurti tiek projekto veiklų, kiek norite, bet turite
pasirinkti bent vieną iš siūlomų TwinSpace priemonių. Vėliau
galėsite keisti savo pasirinkimą ir pridėti arba panaikinti
veiklą.

Kaip integruoti eTwinning
projektus į pamokos turinį?
Kiekvienos pamokos sėkmė priklauso nuo tiksliai suformuluoto
pamokos uždavinio, tinkamai parinko ugdymo turinio, mokymo
metodų, mokinių žinių ir pažangos vertinimo. Šie kriterijai būdingi
ir programos eTwinning projektų veiklai, kuria, be kita ko, siekiama
ugdyti bendrąsias ir specialiąsias mokinių kompetencijas.
Pagrindiniai eTwinning projekto integravimo į ugdymo turinį
etapai:
Pasirengimas pamokai – labai svarbus ir daugiausia išteklių
reikalaujantis pedagoginės veiklos etapas. Kokį pamokos modelį,
temą, metodus pasirinksite? Nėra blogų metodų, idėjų, tačiau
prieš pradedant projektą labai svarbu įvertinti, ar jo turinys susijęs
su bendrosiose ugdymo programose pateikta problematika.
Ar numatyta projekto veikla įgyvendinama pamokos metu? Ar
projekto rezultatas pasiekiamas konkretaus amžiaus mokiniams,
o pasirinktos Twinspace priemonės atitinka jų praktinius IKT
valdymo įgūdžius? Tai esminiai klausimai, į kuriuos turi atsakyti
dalyko mokytojas, ruošdamasis integruoti programos eTwinning
projektą į ugdymo turinį.
Veiklos planavimas – etapas, kai apgalvojama mokinio
veikla pamokoje ir mokymo (-si) metodai. Kokius IKT įrankius
pasirinksite? Kokias žinias pagilins, kokius gebėjimus ir įgūdžius
lavins mokiniai? Siūlome pirmiausia pagalvoti, kuo šios priemonės
bus naudingos veiklai. Kartais taikant mažiau priemonių galima
pasiekti daugiau!
Projekto užduočių integravimas į ugdymo turinį turėtų
būti nuoseklus, sklandus, motyvuojantis ir skatinantis smalsauti
ir domėtis. Kaip ir per bet kokią pamoką, taip ir integruojant
projekto veiklą pamokoje, mokiniams turi būti aiškiai išdėstyti
pamokos uždaviniai, kad jie žinotų, ko yra siekiama ar kokio
galutinio veiklos rezultato tikimasi.
IKT ir TwinSpace erdvės priemonių naudojimas per
pamoką yra vienas iš projekto veiklos integravimo į ugdymo turinį
sėkmės kriterijų. Svarbu, kad mokiniai praktiškai, savarankiškai ir
tikslingai atliktų projekto veiklos užduotis, kurios būtų siejamos su

bendrosiose programose numatytu ugdymo turiniu ir ugdomomis
kompetencijomis.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – dar vienas
svarbus programos eTwinning projekto veiklos integravimo į
ugdymo turinį aspektas. Mokiniai turi žinoti projekto veiklos
vertinimo kriterijus, būdus ir metodus. Yra kelios mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimo pamokoje galimybės:
• mokinio veikla nėra vertinama;
• visų grupės narių veikla vertinama bendrai;
• vertinamos kiekvieno mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai;
• derinamos kelios mokinių žinių ir pasiekimų vertinimo
galimybės.
Jeigu projekto veikla vyksta labai trumpai ir nėra sudaroma
prielaidų susiformuoti naujiems gebėjimams (tik susipažįstama
su mokymosi grupe ypatumais, mokymosi bendradarbiaujant
metodas taikomas fragmentiškai), tai mokinio veikla pamokoje
negali būti vertinama. Tuomet mokytojas turi laikytis formuojamojo
vertinimo metodų – pagirti, leisti mokiniui įvertinti save pačiam,
analizuoti pažangą ir kt. Dažnai naujos suformuotos projekto
darbo grupės turi sunkumų, todėl mokytojai turi sudaryti sąlygas
pamokoje mokiniams mokytis bendradarbiaujant.
Visų grupės narių veiklos vertinamos vienodai, jeigu projektas
vyksta ilgesnį laiką; buvo vertinami projekto veiklos tarpiniai
rezultatai; veiklos dalyviai sėkmingai bendradarbiauja ir grupė
sukūrė bendrą produktą. Savęs vertinimas, veiklos apmąstymas
mokiniams padės analizuoti savo įtaką grupės darbo rezultatams.
Siūloma užduoti mokiniams toliau pateiktus klausimus, jie padeda
grupei pačiai įvertinti savo darbą:
• Ar grupėje pasiskirstėte pareigomis?
• Ar pavyko visiems susitarti?
• Ar visi grupės nariai stengėsi prisidėti prie bendros užduoties?
• Ar pristatėte projektą tiksliai ir įdomiai?
• Ar klausytojai susidomėjo jūsų pristatymu?
• Ar naudojotės vaizdinėmis priemonėmis?

11

Individualus kiekvieno mokinio žinių, gebėjimų ir įgūdžių
vertinimas yra tikslingas tuomet, kai buvo atliekamos ilgalaikės
individualios užduotys arba skiriami konkretūs projekto
darbai. Dažniausiai mokytojai išskiria mokinius, kurie grupėje
dirba individualiai, t. y. daug prisideda prie bendro darbo.
Rekomenduojama šių mokinių žinias ir gebėjimus vertinti skiriant
diagnostinę užduotį.

Svarbu
Pedagoginėje praktikoje galima derinti įvairius projekto
integravimo į ugdymo turinį būdus ir jų pagrindu planuoti bei
organizuoti ugdymo procesą. Pasirinkite jums tinkamiausią
būdą.

Projekto veiklos
apibrėžimas
Šiuolaikinėje mokykloje mokytojai ir mokiniai siekia ne tik
įsisavinti konkrečių žinių, bet ir mokosi problemų sprendimo
būdų. Projekto veiklos metodas mokytojams suteikia galimybę
integruotai organizuoti mokymo(-si) procesą. Programos
eTwinning projekto kūrimas skatina juos savo žinias ir idėjas
derinti su kitų žiniomis, laikytis bendrų susitarimų, pristatyti idėjas
ir dirbti projekto komandoje.
Galimos projekto apibrėžtys:
• projektas – laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo
pasiekimą (pvz., produkto, paslaugos ar rezultato sukūrimą),
turinti savo pradžią, pabaigą ir baigtinius išteklius;
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• projektas – vienkartinis darbas, turintis tikslą, išreikštą
kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, ir laikiną organizacinę
struktūrą, kuri panaikinama projektui pasibaigus.
Kiekvieno mokytojo organizuojama projekto veikla skiriasi.
Objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai nulemia programos eTwinning
projekto vadovo veiklos pobūdį, trukmę, apimtį, išteklius,
numatomą rezultatą ir pan. Svarbu, kokias projektinės veiklos
ypatybes mokytojas laikys esminėmis, nes tai reikš, kad jų laikysis
ir organizuodamas praktinę mokinių veiklą.

Projekto veiklos
ypatybės
Organizuota veikla, kuri turi aiškų tikslą ir uždavinius.

Mokymo (-si) procesas, turintis nustatytas pradžios ir pabaigos datas.

Bendradarbiavimu paremtas procesas, apribotas laiko, biudžeto ir išteklių.

Pastangos padaryti kažką naudinga.

Problema, turinti sprendimo tvarkaraštį.

Konkreti veikla, skirta sukurti tam tikrą produktą, pasiekti tam tikrą rezultatą.
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Projekto idėjų
paieška
Dauguma mokytojų yra geri idėjų generatoriai jų galvose
sklando gausybė planų. Deja, dažniausiai jiems įgyvendinti
pritrūksta laiko, išteklių, palaikymo ar motyvacijos. Europos
Komisijos programos eTwinning teikiamos galimybės turėtų
tapti tinkama dirva pedagogų idėjoms įgyvendinti. Ką jūs norite
veikti su savo mokiniais per neformalaus ugdymo užsiėmimus?
Kokias profesines kompetencijas ar praktinius įgūdžius siekiate
tobulinti? O gal norėtumėte mokomojo dalyko turinį paįvairinti
naujausiais mokymo metodais? Jei taip – pirmiausia konkrečią
idėją suformuluokite raštu (geriausia užsienio kalba). Jeigu idėjų
stinga, galite pasinaudoti portale esančia duomenų baze, kuri

pagal raktinius žodžius atrinks reikalingą informaciją.
Rekomenduojama projekto idėjos ieškoti kartu su mokiniais.
Juk veikla, kurią inicijavai pats, yra malonesnė ir patrauklesnė.

Užduotis mokiniams
Surenkite ,,minčių lietų“ ir poromis sugalvokite originalių
ir įdomių projekto idėjų. Iš keleto pasirinkite vieną projektui
labiausiai tinkančią idėją. Žodžiu pagrįskite savo sprendimą.

MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ PATIRTYJE

PROJEKTO
IDĖJŲ
IEŠKOKITE

PARTNERIŲ PAIEŠKOS FORUMUOSE

PROJEKTŲ IDĖJŲ RINKIMUOSE, MODELIUOSE
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Programos eTwinning partnerystė grindžiama mokyklos
bendruomenės susitarimais, kurie fiksuojami mokyklos veiklos
programoje. Joje apibrėžiami projekto tikslai, uždaviniai, veiklos,
materialieji ir žmogiškieji ištekliai. Projekto tikslas (dažniausiai
vienas) formuluojamas atsižvelgiant į numatomą projekto

veiklų organizavimo perspektyvą. Jis pakankamai abstraktus,
pasiekiamas įgyvendinus uždavinius.
Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai, kurie įgyvendinami
konkrečiomis veiklomis. Siekiama, kad projekto uždaviniai būtų
konkretūs, pamatuojami ir pasiekiami įgyvendinus planuojamą
projektą.

Užduotis:
Išsikelkite savo projekto tikslą, suformuokite galimus uždavinius ir užpildykite projekto aprašymo lentelę.
Pavadinimas
………………………………………………………
Šmaikštus, mįslingas, įdomus mokiniams ir patrauklus partneriams.
Trukmė
………………………………………………………
Tai gali būti vienos pamokos, savaitės, mėnesio, pusmečio ar kelių metų projektas. Siūlome pradėti nuo trumpesnio projekto, kad įsitikintumėte,
ar suplanuota veikla jums ir jūsų mokiniams patinka.
Mokinių amžius
………………………………………………………
Svarbu, kad veikla visų amžiaus grupių moksleiviams būtų įdomi, nei per daug sudėtinga, nei per lengva, kad mokiniai projekto veiklą vertintų
taip pat atsakingai kaip ir pamoką.
Kalba
……………………………………………………….
Pasirinkti galite vieną arba kelias projekto kalbas, svarbu, kad tai padėtų bendrauti su partneriais.
Naudojamos IKT priemonės
……………………………………………………….
Svarbu išsiaiškinti, kokios IKT galimybės yra jūsų mokykloje ir kaip jos gali padėti įgyvendinti projekto idėją: ar turėsite galimybę rengti vaizdo ir
garso konferencijas, įrašyti garsus, montuoti vaizdo įrašus, redaguoti nuotraukas ir kt.
Trumpas projekto aprašymas
……………………………………………………….
Laukiamas rezultatas
……………………………………………………….
Kiekvienas projektas turi būti užbaigtas, o jo rezultatai pristatomi mokiniams. Tai gali būti paroda, paruoštas stendas, pranešimas, spektaklis,
renginys, sporto šventė, išleista knyga, sukurtas filmas, internetinė svetainė ir kt.
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Projekto veiklos kalendorinis planas,
išteklių ir biudžeto planavimas
Projekto veiklos kalendorinis planavimas – tai darbų sąrašo
sudarymas, darbų eiliškumo ir tarpusavio priklausomybės
nustatymas, plano gairių, projekto grafiko sudarymas,
atsakomybės pasiskirstymas.
Parengus kalendorinį projekto veiklos planą, išryškėja projekto
struktūra, visuma, apimtys. Mokykliniams projektams dažnai
būdinga koncentracija tik į materialiuosius išteklius, tačiau
projekto dalyvių laikas ne mažiau svarbus išteklius, kartais daug
svarbesnis už medžiagas, priemones ir pan.

Svarbu
•
•
•
•

identifikuoti projekto veiklą, darbus;
nustatyti loginę darbų seką;
įvertinti laiko ir išteklių sąnaudas;
pateikti griežtą ir vaizdų planą.

Užduotis
Parenkite projekto veiklos planą, numatykite darbų seką, sąnaudas ir rezultatus.
Laikas

Projekto veikla

Sąnaudos (medžiagos, priemonės ir pan.

Programos eTwinning projekto biudžeto planavimas – tai
procesas, kurio tikslas – planuoti ir kontroliuoti išlaidas, vert
ingumą ir sąnaudas. Šis procesas apima visas projekto veiklos
sritis.
Programos eTwinning projekto biudžeto sudarymo eiga:
• nurodoma konkreti veikla, reikalinga projekto tikslams
įgyvendinti;

Rezultatai, jų vertė ir sklaida
Atsakingi asmenys

• 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.

Užduotis
Parenkite planuojamų veiklų biudžetą, numatykite laiko, išteklių ir finansines sąnaudas.
Projekto veikla

Žmogiškieji ištekliai, laikas

Materialieji ištekliai
(medžiagos, priemonės ir pan.)

Sąnaudos
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Kontaktai ir naudingos
nuorodos

3
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Nacionalinė paramos tarnyba
NPT atsako į klausimus, konsultuoja eTwinning programoje
dalyvaujančius mokytojus, rengia mokymus ir teikia paramą
(telefonu ir internetu), organizuoja susitikimus ir nacionalinius
konkursus.
Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba:
Švietimo mainų paramos fondas
El. paštas: info@smpf.lt
Interneto svetainės:
www.smpf.lt ir www.etwinning.lt

Kontaktams:
Projektų koordinatorė Violeta Čiuplytė
Tel. 8 5 249 66 04
El. paštas: violeta.ciuplyte@smpf.lt
Projektų koordinatorė Asta Kundreckaitė
Tel. 8 5 249 66 04
El. paštas: asta.kundreckaite@smpf.lt
Projektų koordinatorius Liutauras Ivoška
Tel. 8 5 249 66 04
El. paštas: liutauras.ivoska@smpf.lt
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Naudingos
nuorodos
EK Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
EK Švietimo ir kultūros generalinio direktorato švietimo ir mokymo veiklos: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Erasmus+ programa:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus–plus
Europos mokyklų tinklas (angl. European Schoolnet) (eTwinning
centrinė paramos tarnyba): www.eun.org
eTwinning centrinis portalas: www.etwinning.net
eTwinning Plus portalas: http://plus.etwinning.net
Duomenų bazė „Europos pasidalinti lobiai“:
www.europeansharedtreasure.eu
Nordplus programa: www.nordplusonline.org
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LR Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras:
www.kpmpc.lt
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra:
www.nmva.smm.lt
Švietimo aprūpinimo centras: www.sac.smm.lt
Ugdymo plėtotės centras: www.upc.smm.lt
Švietimo portalas „eMokykla“: http://portalas.emokykla.lt
Informacinis portalas ugdantiesiems ikimokyklinio amžiaus vaikus: www.ikimokyklinis.lt
Programa „Saugesnis internetas“:
www.draugiskasinternetas.lt

eTwinning
Erasmus+
programos
dalis
Pažengusiems

1

© Švietimo mainų paramos fondas, 2014 m., info@smpf.lt
Tiražas 1 000 vnt.
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Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik
autoriaus požiurį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
jame pateikiamos informacijos naudojimą.

TURINYS
1. Jei esate pažengęs eTwinning vartotojas

4 psl.

eTwinning ir kitų Erasmus+ programos veiklų sąsajos
Projekto kokybės ženkleliai
Europos apdovanojimai
Projektas „Elektroninis kultūrų kaleidoskopas“
Projektas „Fotografija kaip mokymo priemonė“
Profesinio tobulėjimo seminarai
eTwinning grupės
Internetiniai seminarai
Mokymosi kursai
Saugumas internete
2. Kontaktai ir naudingos nuorodos

18 psl.

eTwinning ambasadoriai
Naudingos nuorodos
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Jei esate pažengęs
eTwinning vartotojas

1

4

eTwinning ir kitų Erasmus+
programos veiklų sąsajos
eTwinning platforma sėkmingai naudojama kaip papildoma
priemonė plėtoti bendradarbiavimą. Būtent todėl ES nusprendė
sustiprinti programos vaidmenį programoje Erasmus+ bei ryšius
su kitomis programos dalimis.
Numatomi pokyčiai programos eTwinning platformoje: daugiau interaktyvumo, geresnė prieiga, daugiau profesinio tobulėjimo galimybių ir paprastesnė sąsaja. Be to, programa eTwinning
pasiūlys daugiau informacijos ir bendradarbiavimo galimybių visiems švietimo srities darbuotojams.

Programa eTwinning ir 1 pagrindinis veiksmas –
Asmenų mobilumas mokymosi tikslais (KA1)
Įgyvendinant mobilumo projektus, programa eTwinning leidžia:
• ieškoti galimų partnerių / priimančiųjų organizacijų užsienyje
ir, prieš kreipiantis dėl Erasmus+ programos finansavimo, dirbti
kartu, siekiant pagerinti planuotų projektų kokybę ir poveikį;
• įgyvendinant projektus naudotis programos eTwinning priemonėmis ir taip padidinant partnerių indėlį;
• pavyzdžiui, bendradarbiaujant su priimančiąja organizacija,
parengti išvykstančius darbuotojus (padėti kuo daugiau sužinoti
apie priimančiąją šalį ir organizaciją, aptarti ir tartis dėl įgyvendinamos veiklos), dalyvauti internetu rengiamuose su mobilumu
susijusiuose mokymosi renginiuose;
• įgyvendinant personalo mobilumo projektą ir jam pasibaigus glaudžiai bendradarbiauti su dalyvaujančiomis mokyklomis.

Programa eTwinning ir 2 pagrindinis veiksmas –
Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais (KA2)
Rengiant mokymo(-si) vizitus, programa eTwinning leidžia:
• bendrą ikimokyklinių ir mokyklinių ugdymo įstaigų mokinių
projektinę veiklą (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių trukmės) – atkreiptinas dėmesys, kad ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų
partnerių bendradarbiavimas neapsiribotų tik mobilumu, tačiau apimtų bendrą internetinę ir vietinę veiklas. Ikimokyklinio
ir mokyklinio ugdymo įstaigos skatinamos naudotis programa
eTwinning ir vykdyti bendras projektų veiklas prieš ir po mobilumo renginių;
• ilgalaikę mokinių mokymosi veiklą (nuo 2 mėnesių iki metų) –
ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigos skatinamos naudotis
programos eTwinning aplinka ir dirbti kartu prie Erasmus+ strateginės partnerystės projekto prieš prasidedant mokinių mobilumo
veiklai, ją įgyvendinant ir jai pasibaigus. Šios priemonės padėtų
maksimaliai padidinti poveikį dalyvaujančioms mokykloms.
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Projekto kokybės
ženkleliai
Nacionalinis kokybės ženklelis
Jeigu manote, kad jūsų programos eTwinning projektas nusipelnė papildomo pripažinimo, tuomet eTwinning darbalaukio
skyrelyje „Ženkleliai“ galite užpildyti paraišką Nacionaliniam kokybės ženkleliui gauti.
Kokybės ženklelis – tai konkretus pripažinimas mokytojams ir
mokykloms, kad jų eTwinning projekto veikla pasiekė tam tikrą
nacionalinį ir Europos Sąjungos standartą. Mokiniams tai paskatinimas už pastangas, o visai mokyklai – viešas pasiryžimo siekti
kokybės bei atvirumo Europos bendradarbiavimo veikloje pripažinimas.
Jeigu įgyvendinate daugiau negu vieną projektą, jūsų nuomone, vertą ženklelio, užpildykite paraiškas gauti kokybės ženklialiams už juos visus. Mokyklų paraiškas Nacionaliniam kokybės
ženkleliui gauti vertina šalies NPT. Lietuvoje ženkleliai teikiami
ištisus metus. Nacionaliniu kokybės ženkleliu apdovanojami projektai, kurie atitinka NPT nustatytus reikalavimus ir vertinimo kriterijus. Su jais galima susipažinti
http://www.etwinning.net/lt/pub/progress/awards/quality_
labels.htm.

Europos kokybės ženklelis
Europos kokybės ženklelis – tai antrasis sėkmės rodmuo. Jį teikia Centrinė paramos tarnyba (CPT) projektą įgyvendinančioms
mokykloms, jeigu:
• jas Europos kokybės ženkleliui gauti rekomendavo bent dvi
NPT atliktusios atranką.
• bent du jų partneriai jau yra gavę Nacionalinius kokybės ženklelius.
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Europos kokybės ženklelis teikiamas tik kartą per metus. Informacija apie kvietimą teikti paraiškas Europos kokybės ženkleliui
gauti skelbiama programos eTwinning portale.

Svarbu
Jei norite dalyvauti Europos eTwinning apdovanojimų
konkurse, privalote turėti Europos kokybės ženklelį.

eTwinning
apdovanojimai
Kartą per metus rengiami nacionaliniai ir Europos eTwinning
konkursai. Šių konkursų tikslas – išrinkti ir apdovanoti geriausius

Kriterijus

mokyklų bendradarbiavimo projektus. Jei sėkmingai įgyvendinote
projektą, būtinai dalyvaukite konkursuose!

Nacionaliniai apdovanojimai

Europos apdovanojimai

Kas gali dalyvauti?

Projektai, gavę Nacionalinį kokybės ženklelį

Kokios apdovanojimų
kategorijos?

Skiriamos trys pagrindinės apdovanojimų kategorijos pagal dalyvavusių mokinių amžių: 4–11
metų, 12–15 metų ir 16–19 metų.

Kaip dalyvauti?

Informacija apie terminus, kada teikiamos
paraiškos dalyvauti konkurse, skelbiama
programos eTwinning nacionalinėje svetainėje
http://www.etwinning.lt skiltyje „Naujienos“
ir jūsų darbalaukyje „Nacionalinių naujienų“
skiltyje

Kiek kartų galima teikti
paraišką?

Paraišką Nacionaliniams ir Europos eTwinning apdovanojimams gauti galima teikti tik vieną
kartą, tačiau tęstiniai projektai, sukūrę naują pridėtinę vertę, NPT pritarus gali teikti paraišką
antrą kartą.

Nacionalinių eTwinning apdovanojimų laimėtojai – mokytojai ir
mokiniai kviečiami į mokinių stovyklą, kuri kasmet organizuojama
vis kita tema.
Kiekvienais metais Europos eTwinning konkurse papildomai
skelbiamos specialios apdovanojimų kategorijos, kurias
finansuoja kitos organizacijos. 2014 m. specialios apdovanojimų

Projektai, gavę Europos kokybės ženklelį.

Informacija apie terminus, kada teikiamos
paraiškos dalyvauti konkurse, skelbiama
programos eTwinning portalo http://
www.etwinning.net pradžios tinklalapyje,
skyrelyje
„Apdovanojimai“
ir
jūsų
darbalaukyje.

kategorijos yra šios: projektai ispanų ir prancūzų kalbomis, Marie
Skłodowska Curie apdovanojimas, Mevlana apdovanojimas už
tarpkultūrinį supratimą, apdovanojimas už anglų kalbos kaip
antrosios užsienio kalbos įgūdžius.
Siūlome susipažinti su 2014 m. Europos eTwinning
apdovanojimų konkurse laimėjusiais projektais.

77

Projektas
„Elektroninis kultūrų kaleidoskopas“
(angl. „e-cultural Kaleidoscope“)

Koordinatorius: Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos
šokio mokytojas ekspertas Saulius Rudelis.
Šalys partnerės: Ispanija, Lenkija, Prancūzija, Italija, Turkija,
Didžioji Britanija, Rumunija, Slovakija, Graikija, Bulgarija.
Dalykai: etnokultūra, šokis, IT, anglų kalba.
Amžiaus grupė: 4–11 m.
Trukmė: 1 mokslo metai.
Projekto svetainė: http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p82157/welcome.
Eiga
• Pradiniame projekto etape mokiniai kūrė pristatymus apie
savo mokyklą, gimtąjį miestą, šalį, piešė projekto logotipus.
• Antrame projekto etape mokiniai rinko medžiagą apie savo
krašto kultūrą, papročius, šventes, žymias vietas, kraštovaizdžius,
folklorą, muziką, meną ir tradicinę virtuvę, ją sistemino, vertė į anglų kalbą, ruošė pristatymus ir skelbė sukauptą medžiagą Twinspace erdvėje.
• Trečiame projekto etape mokiniai mokėsi savo krašto liaudies
šokių ir dainų, filmavo ir pristatė savo projekto draugams iš užsienio, susipažino su projekto partnerių darbais.
• Viso projekto metu mokytojai ir mokiniai glaudžiai bendradarbiavo, dalijosi idėjomis, susirašinėjo Twinspace erdvėje. Buvo
parengti įdomūs bendri klausimynai, pristatymai, sukurtos freskos, atspindinčios aktyvų visų šalių dalyvavimą projekte. Mokytojai kultūros, tradicijų ir papročių Europoje temomis rašė esė,
kurios buvo skirtos simpoziumui Bukarešte.
Rezultatas
Sukurtas projekto logotipas, meninės freskos, kuriose atsispindi partnerių šalių tautiniai elementai bei simbolika, organizuotos
įvairios apklausos ir konkursai, sukurta elektroninė knyga – pasakojimas apie projektą, iliustruotas mokinių darbais.
Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
„Man ir mano mokiniams labai svarbi ir įdomi yra etninės kul-
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tūros puoselėjimo ir išsaugojimo tema. Manome, kad kiekvienas
žmogus turi bent šį tą žinoti pirmiausia apie savo krašto tradicijas
ir susipažinti su kitų tautų kultūromis. Kadangi šio projekto pagrindinis tikslas buvo supažindinti mokinius su skirtingomis Europos tautų kultūromis ir tradicijomis, turint galvoje papročius,
šventes, žymias vietas, kraštovaizdžius, folklorą, muziką, meną ir
net maistą, nusprendėme dėtis prie šio projekto.
Šiuolaikiniame pasaulyje tarpkultūrinė kompetencija yra labai
svarbi, tad šiuo projektu kaip tik ir buvo siekiama, kad mokiniai
išmoktų turiningai bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis.“
Kokie didžiausi iššūkiai iškilo įgyvendinant šį projektą?
„Didžiausias iššūkis buvo projekto tikslus suderinti su oficialia
ugdymo programa, tapti mokytoju patarėju ir remtis mokymosi
bendradarbiaujant metodu.“
Patarimai
• Vykdydami projektą, būkite mokinio patarėju, o ne aktyviu
veikėju.
• Leiskite mokiniams suformuluoti tikslus, pasirinkti mėnesio
veiklą.
• Leiskite mokiniams pasirinkti priemones produktams kurti.
• Įtraukite į projektą kolegas.
• Sustiprinkite mokinių motyvaciją suorganizuodami baigiamąjį renginį ir pristatykite projekto veiklą mokyklos bendruomenei.
Emilė (11 metų) apie projektą
„Dalyvaudama šitame projekte galėjau mokytis ir sužinoti naujų dalykų taip, kaip man patinka ir įdomu. Ir kiti mano draugai
pamatė ir įsitikino, kad dalyvaudamas projekto veikloje užsimanai
kuo daugiau sužinoti ir pamatyti, be to, gali iš tikrųjų susikalbėti
kitomis kalbomis. Supratau, kad mūsų papročiai ir tradicijos kartais labai skiriasi, bet mes esame panašūs ir labai daug kas mus
vienija, o ne skiria.“
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Projektas
„Fotografija kaip mokymo priemonė“
(angl. „P & P: Photography as a Pedagogical Tool“)

Koordinatorė: Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Romualda Liutkuvienė
Šalys partnerės: Ispanija, Italija, Portugalija, Čekija, Turkija,
Lenkija.
Dalykai: anglų kalba, menas, matematika, biologija, muzika,
IT, kulinarija, literatūra
Amžiaus grupė: 16–19 metų moksleiviai.
Trukmė: 1 mokslo metai.
Projekto svetainė: http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p54616/welcome.
Eiga
• Pirmame projekto etape mokiniai kūrė savo mokyklos, gimtojo miesto Kauno, Lietuvos pristatymus, piešė projekto logotipus, mokėsi giedoti projekto himną.
• Antrame etape mokiniai fotografavo savo draugus ir ruošė
nuotraukas parodai „Jausmai“ ir „Gestai“ su angliškais užrašais.
• Trečiame etape mokiniai rinko medžiagą ir ruošė savo krašto
kultūros, papročių, švenčių, tradicinės virtuvės, kalbos ir literatūros pristatymus anglų kalba. Visus pristatymus ir surinktą medžiagą skelbė Twinspace erdvėje.
• Kiekvienam projekto susitikimui mokiniai ruošė namų darbus,
kaip buvo numatyta projekto plane – fotografavo matematines figūras gyvenamoje aplinkoje, įdomias iškabas, ruošė pristatymus
pagal anglų kalbos posakius, filmavo humoristinius pristatymus,
mokėsi savo krašto tautinių šokių bei dainų, juos filmavo ir pristatė projekto draugams.
• Viso projekto metu mokytojai ir mokiniai glaudžiai bendradarbiavo, dalijosi idėjomis, susirašinėjo Twinspace ir Facebook
tinkluose. Buvo paruošti bendri klausimynai, nuotraukų parodos,
atspindinčios visų šalių dalyvavimą projekte.
Rezultatai
Mokiniai patobulino anglų kalbos įgūdžius, ugdė kūrybinius
gebėjimus, jų mokymo(-si) procesas peržengė mokyklos ribas
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(mobilumas) ir tapo patrauklus. Buvo sudarytas 7-ių kalbų žodynas, 2013 m. kalendorius, papuoštas mokinių darytomis nuotraukomis, sukurtas projekto logotipas ir himnas, organizuoti įvairūs
konkursai, apklausos, nuotraukų įvairia tematika parodos–konkursai.
Kodėl nusprendėte pasirinkti šią temą?
„Projekto pavadinimas buvo labai įdomus, suintrigavo, buvo
galimybė realizuoti save ir skatinti mokinius išbandyti save daugelyje sričių per fotografiją. Buvo įdomu organizuoti netradicinį
mokymo procesą, nes ruošdami pristatymus mokiniai daug ko
išmoko, sužinojo naujų faktų, kuriuos galės panaudoti ateityje.“
Kokie didžiausi iššūkiai kilo įgyvendinant šį projektą?
„Didžiausias iššūkis buvo akistata su religiniais, kultūriniais skirtumais, nes projekte dalyvavo mokiniai iš Turkijos. Mūsų mokiniai
išmoko tolerancijos, turėjo galimybę atstovauti savo mokyklai,
gimtajam miestui, tapo mūsų šalies ambasadoriais.“
Patarimai
• Įtraukite į projektą kuo daugiau mokinių ir jų tėvų. Tėvų pagalba ypač praverčia, kai projekto dalyviai iš kitų šalių svečiuojasi
mokinių namuose.
• Leiskite mokiniams rodyti iniciatyvą, būti kūrybiškais, dirbti
komandomis ir prisiimti atsakomybę už savo užduotis.
• Pasidalykite savo patirtimi spaudoje ar per konferencijas / seminarus.
Dalyviai apie projektą
Monika (19 metų)
„Esu dėkinga žmonėms, prisidėjusiems prie šio projekto. Įgijau neįkainojamos patirties, ėmiau labiau savimi pasitikėti, daug
sužinojau apie kitų tautų tradicijas, papročius, pagerinau anglų
kalbos įgūdžius, praplėčiau draugų ratą. Tikrai neatsisakyčiau dar
kartą dalyvauti panašiame projekte.“

Marius (18 metų)
„Dalyvaudamas projekte labai daug patyriau, pasinaudojęs
projekto veikla nemažai išmokau. Džiaugiuosi, kad susipažinau su
skirtingų tautybių žmonėmis, su kai kuriais iš jų artimai bendrauju
iki šiol.“

Rugilė (19 metų)
„Šis projektas – vienas ryškiausių ir smagiausių užsiėmimų per
visus 12 metų mokykloje. Turėjau galimybę apsilankyti net 4-iose
šalyse, susipažinau su tų šalių papročiais ir įdomiais žmonėmis,
supratau, kad, nepaisant visų kultūrinių skirtumų, žmonės yra labai panašūs, jaunimas turi daug bendro. Labai džiaugiuosi, kad
prasiplėtė mano pažinimo horizontai.“
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Profesinio tobulėjimo
seminarai
Profesinio tobulėjimo seminarai skirti asmenims, kurie apie programą eTwinning nori sužinoti daugiau ir stengiasi lavinti bendradarbiavimo, naudojantis IKT, gebėjimus.
Šie seminarai sukviečia dalyvius iš skirtingų Europos šalių, skatina burtis į tinklus ir dalytis patirtimi. Seminarai mokytojams, kaip
burtis į tinklus ir ieškoti partnerių, organizuojami įvairiose Europos
šalyse per visus mokslo metus. Juose gvildenamos labai įvairios
temos, atsižvelgiant į dėstomą dalyką, lavinamų mokinių amžių,
pažangos lygį programoje.
Dalyvauti profesinio tobulėjimo seminaruose galima tik gavus
NPT pakvietimą / patvirtinimą. Informaciją apie visus profesinio
tobulėjimo seminarus, kuriuose gali dalyvauti Lietuvos mokytojai,
rasite nacionalinėje eTwinning svetainėje http://www.etwinning.lt
skiltyje „Naujienos“ ir jūsų darbalaukyje „Nacionalinių naujienų“
skiltyje.
„Visų užsiėmimų metu buvo pabrėžiamas kūrybiškumas, iniciatyvumas, tyrinėjimas bei atradimai, džiaugsmas, žaidybiniai elementai ugdymo procese. Konferencijos pradžioje organizatoriai
pasveikino visus atvykusius ir tarė: „Jūs išvyksite tapę kitais žmo-
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nėmis.“ Ir iš tiesų grįžau kupina įspūdžių, naujų idėjų, tapau visai
kitu žmogumi. Dalyvaudama renginyje įgijau daugiau patirties,
užmezgiau naujų ryšių, susiradau mokyklų, su kuriomis bendradarbiausime.“
Romena Amosėjevaitė, Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos matematikos ir IT mokytoja
„Programos eTwinning aplinka – tai galimybė bendrauti ir bendradarbiauti su visa Europa. Geografinis mokytojų akiratis plečiamas, priartėja pasaulis. Daugiau nei 200 konsultantų bendravo
vieni su kitais kaip seni draugai. Visų akyse švietė idėjų ugnelės.
Šypsenos ir draugiškas paplekšnojimas per petį suteikė drąsos pasitikti naujus iššūkius, rengti projektus.“
Raminta Dirgėlienė, programos eTwinning ambasadorė
„Tai vis dėlto kokia programos eTwinning projektų nauda?
Įdomesnis mokytojo darbas, idėjų gausa, naujos pažintys, žibančios vaikų akys ir neblėstantis smalsumas, galintis nuvesti ne tik į
Stambulą…“
Seminaro Stambule dalyviai iš Lietuvos

eTwinning
grupės
eTwinning grupės – tai platformos, skirtos ilgalaikėms mokytojų diskusijoms, kurios buvo pristatytos 2009 metais, siekiant
sudaryti mokytojams ilgalaikę galimybę keistis idėjomis ir gerąja
patirtimi. eTwinning grupių temos labai skirtingos: jos gali būti
susijusios su mokomaisiais dalykais, pavyzdžiui, matematika ar
gamtos mokslais, humanitariniais mokslais ar kalbomis, arba gali
būti tarpdalykinės, pavyzdžiui, internetinis saugumas ir socialinė
įtrauktis, ir netgi skirtos tam tikroms asmenų grupėms, pavyzdžiui, bibliotekininkams arba mokyklų vadovams.
Pagrindiniai eTwinning grupių tikslai:
• dalytis atsiliepimais ir idėjomis,
• gilinti žinias,
• mokytis vieniems iš kitų,
• keistis gerosios patirties pavyzdžiais.

Kaip veikia eTwinning grupės?
Kiekvieną grupę prižiūri patyręs eTwinning mokytojas ir skiria
jos nariams veiklą bei užduotis, kurias jie turi atlikti ar aptarti.
Grupė dažniausiai lieka atvira ilgalaikėms diskusijoms.
Tapti grupės nariu yra nesudėtinga: atsidarykite savo eTwinning
darbalaukio skyrelį „Grupės“, spustelėkite pasirinktą grupę ir užpildykite registracijos formą.

Svarbu
Galite jungtis prie tiek grupių, kiek norite, bet atminkite,
kad eTwinning grupių tikslas yra dalytis ir prisidėti prie
veiklos!
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Internetiniai seminarai
(angl. webinars)
eTwinning internetiniai seminarai – tai galimybė programos dalyviams tobulinti savo profesinę kvalifikaciją internetu. Tai tiesioginio bendravimo sesijos, kurių metu galite mokytis, kalbėtis ir diskutuoti tam tikromis temomis. eTwinning internetiniai seminarai
beveik visada vyksta anglų kalba ir organizuojami ištisus metus.
Norint dalyvauti, tereikia užsiregistruoti. Registracija pradeda-
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ma likus vienai savaitei iki seminaro pradžios. Nuoroda sklebiama
programos eTwinning darbalaukyje ar portalo naujienų skyrelyje.
Visi ištekliai ir internetinių seminarų transliacijos įrašai prieinami visiems dalyviams programos eTwinning portalo http://www.
etwinning.net skiltyje „Tobulėkite“.

Mokymosi
kursai
Mokymosi kursai – tai trumpi intensyvūs internetiniai mokymai
įvairiomis temomis skirtingomis kalbomis. Jų metu mokytojai iš
visos Europos aktyviai mokosi ir diskutuoja. Mokymosi kursai suteikia mokytojams galimybę susipažinti su tema, keistis idėjomis
ir lavinti įgūdžius. Internetiniai mokymosi kursai – tai dažniausiai
4–5 dienos aktyvios veiklos ir diskusijų, paskui 4–5 dienos apmąstymų ir individualios veiklos. Mokymo medžiaga skelbiama internete, todėl dalyviai gali naudotis ja bet kada. Mokymosi kursus
veda ne tik savo srities žinovai, bet ir patyrę eTwinning mokytojai,
norintys su kitais pasidalyti savo entuziazmu ir atsidavimu. Kursai
organizuojami ištisus metus, o išankstinis jų sąrašas skelbiamas
programos eTwinning portalo skiltyje „Tobulėkite“.

Kaip dalyvauti
Paraišką dalyvauti kursuose bent prieš savaitę iki renginio pradžios gali užpildyti visi programoje eTwinning užsiregistravę mokytojai . Nuorodą rasite savo darbalaukyje – taigi, įsijunkite ir užpildykite formą internetu.
„Tris mokymosi kursų savaites mes nagrinėjome ir analizavome vaizdo įrašų svetaines ir dalijimosi jais galimybes, studijavome
ir aprašinėjome mokymui(-si) tinkamus vaizdo klipus, kūrėme ir
vertinome vaizdo įrašais pagrįstas pamokas, veiklas, užduotis ir
reklaminius vaizdo klipus. Visą laiką darbas vyko labai intensyviai,
užduočių rūšys ir interaktyvumo lygis skyrėsi kiekvieną dieną, tačiau buvo aišku, kad mokytojai teigiamai vertino mokymosi kurso
organizavimą bei koordinavimą“.
Daniela Arghir Bunea, „eTwinning“ konsultantė, Rumunija
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Saugumas
internete
Europos mokyklų aprūpinimas saugia tinklo vieta darbti ir bendradarbiauti yra vienas iš svarbiausių programos eTwinning prioritetų. Kadangi beveik visa veikla vyksta internete, mokytojams ir
mokiniams garantuota saugi erdvė, kurioje jų veikla lieka privati ir
jokie išoriniai naudotojai neturi prieigos.
eTwinning platforma turi keletą sričių, kur internetiniam saugumui tenka didžiulis vaidmuo:
• eTwinning darbalaukis, kur mokytojai jungiasi, dirba tinkle,
dalijasi ištekliais ir planuoja būsimą projekto veiklą.
• eTwinning TwinSpace, kur mokytojai ir mokiniai kartu įgyvendina bendradarbiavimo projektą.
Abi šios uždaros erdvės ir jų priemonės yra apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Programos eTwinning komanda užtikrina
aukščiausio lygio saugumą netgi mokytojams ir mokiniams dirbant namuose.
Be to, eTwinning komanda labai glaudžiai bendradarbiauja
su INSAFE (www.saferinternet.org), Europos informacinių tinklų
centru, kuris rūpinasi, kad jaunimas saugiai ir atsakingai naudotųsi internetu bei mobiliaisiais prietaisais. Lietuvoje pagrindinio koordinatoriaus funkciją atlieka Švietimo informacinių technologijų
centras. Kartu su šiuo centru projektą Saugesnis internetas vykdo
Ryšių reguliavimo tarnyba, atliekanti „karštosios linijos“ funkciją, asociacija „Langas į ateitį“, atliekanti mokymų funkciją, ir Všį
„Vaikų linija“, atliekanti pagalbos linijos funkciją. Visi partneriai
kartu vykdo kompleksines projekto veiklas, susijusias su interneto
saugumu ir skirtas tiek vaikams, jaunimui, tiek mokytojams ir tėvams. Visos naujienos apie saugesnį internetą pateikiamos www.
draugiskasinternetas.lt svetainėje.
Projekto veiklas vainikuoja kiekvienais metais vasario mėnesį
minima Saugesnio interneto diena. Ją organizuoja INSAFE tinklas,
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o mini 33 Saugesnio interneto programą vykdančios pasaulio šalys. Tai diena, skirta skatinti – ypač vaikus ir jaunimą saugiau ir
atsakingiau naudotis internetu ir mobiliosiomis technologijomis,.
Šia dieną, remiantis atitinkamais metais iškeltu šūkiu, kuriama geroji praktika ar tam tikros mokymo priemonės, kurias vėliau būtų
galima naudoti ir kasdieniam vaikų ir suaugusiųjų sąmoningumo
ugdymui.
2013 m. vasario 5 d. Saugesnio interneto diena minėta iškėlus šūkį „Junkis pagarbiai ir atsakingai“, todėl juo remdamiesi
Lietuvos vaikai patvirtino ir paskelbė Garbingo elgesio internete
kodeksą. Bendravimas socialiniuose tinkluose, įvaizdis internete,
komentavimas, bendravimas elektroniniais laiškais – tai kodekso
temos, kuriomis vaikai pasirengę vadovautis būdami elektroninėje
erdvėje .

Garbingo elgesio internete kodeksas
Bendravimas socialiniuose tinkluose
Viešai neskelbk savo draugų paslapčių, kurios jiems labai svarbios,
nesvarbu, ar jie tave įžeidė, ar susipykot.
Nesišaipyk iš kitų nuotraukų, neviešink privačių vaizdo įrašų.
Nepriimk į draugus nepažįstamų žmonių.
Būk garbingas ir elkis taip, kaip norėtum, kad kiti su tavimi elgtųsi.

Neatidarinėk įtartinų elektroninių laiškų ir juose esančio turinio.
Nesiųsk tokio laiško, kokio nenorėtum pats gauti.
Nesiųsk nereikalingų laiškų ar grandininių žinučių.
TVIRTINA: Lietuvos Respublikos moksleiviai. 2013 m. vasario 5 d.,
Saugesnio interneto diena

Tu ir tavo įvaizdis internete
Saugok savo privatumą, būk atsargus.
Nevartok žargono ar keiksmažodžių.
Nesinaudok ir nesidalyk kitų asmenine informacija ir duomenimis.
Elkis atsakingai ir nepamiršk savo ir kitų teisių.
Komentavimas
Reikšk savo nuomonę pagarbiai, neįžeidinėk kitų.
Gerbk kitokią nuomonę.
Prieš rašydamas, gerai pagalvok. Skelbk patikrintą informaciją,
nešmeižk kitų.
Kritikuok argumentuotai ir protingai.
Bendravimas elektroniniu paštu
Saugok savo asmeninius duomenis ir kitą svarbią informaciją.
Laikykis elektroninio laiško rašymo taisyklių. Nesiųsk įžeidžiančių
arba nemandagių laiškų.
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Kontaktai ir naudingos
nuorodos

2
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eTwinning ambasadoriai
eTwinning ambasadoriai – tai aktyvūs programos eTwinning
mokytojai, galintys suteikti informaciją apie dalyvavimą eTwinning veiklose. Lietuvoje yra 15 eTwinning ambasadorių, išrinktų
konkurso būdu. NPT glaudžiai bendradarbiauja su ambasadoriais
ir organizuoja mokymus, kuriuose šie įgyja reikalingų įgūdžių ir
gauna naujausios informacijos, kad galėtų vykdyti eTwinning
sklaidą ir mokyti kitus mokytojus. Ambasadoriams Lietuvoje priskirti tam tikri regionai, kuriose jie vykdo eTwinning veiklas. Drąsiai konsultuokitės ir tarkitės dėl seminarų su toliau išvardytais
eTwinning ambasadoriais.

Alytus / Marijampolė
Vilija Sušinskienė
Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė
el. paštas: vsusinsk@dzukija.alytus.lm.lt
Jurgita Arbutavičienė
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja
el. paštas: eimas@infoseka.lt
Jolita Morkūnaitė
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorė
el. paštas: jolita.morkunaite@gmail.com

Kaunas / Klaipėda
Raminta Birgėlienė
Gargždų „Minijos“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
el. paštas: ramintabirgeliene@gmail.com
Danguolė Olbutienė
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro metodininkė
el. paštas: danguole.olbutiene@gmail.com
Laima Vidauskienė
Jonavos Justino Vareikio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė
el. paštas: laima.vidauskiene@gmail.com

Panevėžys
Larisa Tichonova
Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos rusų kalbos mokytoja
el. paštas: larisa.tichonova@gmail.com
Loreta Jusienė
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos anglų kalbos mokytoja
metodininkė
el. paštas: jusiene@gmail.com

Šiauliai / Telšiai
Staselė Riškienė
Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė
el. paštas: stasele.riskiene@gmail.com
Gražina Likpetrienė
Radviliškio dailės mokyklos dailės mokytoja metodininkė
el. paštas: grazina.likpetriene@gmail.com
Aurelija Dirginčienė
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja
el. paštas: adirginciene@gmail.com

Tauragė
Snieguolė Mažeikienė
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: snieguolemazeikiene@hotmail.com
Nomeda Vykertienė
Tauragės rajono Tarailių pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė
el. paštas: nomedavykert@gmail.com

Utena / Vilnius
Giedrė Sudniutė
Utenos Dauniškio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja
metodininkė
el. paštas: gsudniute@yahoo.com
Loreta Tarvydienė
Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos mokytoja metodininkė
el. paštas: tarvydiene@yahoo.com
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Naudingos
nuorodos
Lietuvos mokinių parlamentas: www.lmp.lt
Lietuvos moksleivių sąjunga: www.moksleiviai.lt
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra:
www.jtba.lt
Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: www.jrd.lt
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba: www.lijot.lt
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas: www.vkif.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras:
www.lmnsc.lt
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras: www.lvjc.lt
Antrosios kartos saityno (angl. Web 2.0) priemonės:
www.ict.mic.ul.ie/tp/web_2_0_tools.html
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Skaitymo pamokėlės anglų kalba ankstyvo amžiaus vaikams:
www.starfall.com
Mokomieji žaidimai vaikams: http://mokinukai.lt
Anglų kalbos mokymasis dainomis:
http://timeforsinging.blogspot.com
Lietuvos gyvenvietės ir lankytini objektai:
www.miesteliai.lt
Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija:
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt
ES mokytojų bendradarbiavimui skirta svetainė:
www.consumerclassroom.eu

