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Inkliuzijos kultūros kūrimas
programoje „eTwinning“
Programa „eTwinning“ – tai aktyvi jau 12 metų gyvuojanti bendruomenė. Ji
vienija beveik 500 000 mokytojų, dirbančių 182 000* mokyklų. Per visus tuos
metus įgyvendinta daugiau nei 61 000* projektų, kuriuose dalyvavo daugiau nei
2 000 000 mokinių iš viso žemyno.
„eTwinning“ – bendruomenė Europos mokykloms – tai iniciatyva, finansuojama
Europos Komisijos pagal Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros
programą „Erasmus+“. Programa „eTwinning“ suteikia galimybę naudotis modernia
skaitmenine platforma, kuri turi viešą bei privačią erdves ir yra išversta į 28 kalbas.
Viešoje erdvėje www.etwinning.net lankytojams teikiama išsami informacija apie tai,
kaip įsitraukti į programos „eTwinning“ veiklą, pasinaudoti programos teikiama nauda
ir pasisemti įkvėpimo bendradarbiavimo projektų veiklai. Tik užsiregistravusiems
mokytojams skirta uždara erdvė „eTwinning Live“ – tai individuali mokytojo sąsaja su
bendruomene: ji naudotojams suteikia galimybę rasti vieniems kitus, bendrauti, vykdyti
bendradarbiavimo projektus ir dalyvauti profesinio tobulėjimo veikloje, organizuojamoje
nacionaliniu bei europiniu lygiu. Kartu projektą vykdantiems mokytojams suteikiama
speciali uždara erdvė, vadinama „TwinSpace“.
Programa „eTwinning“ teikia visapusišką pagalbą savo nariams. Kiekvienoje iš
dalyvaujančių šalių (šiuo metu 38-iose) nacionalinės paramos tarnybos (NPT) vykdo
programos sklaidą, dalijasi patarimais ir konsultuoja dalyvius, organizuoja įvairias
veiklas ir kuria profesinio tobulinimosi galimybes šalyje. Europoje programą „eTwinning“
finansuoja Europos Komisija pagal Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios
agentūros programą „Erasmus+“. Programos „eTwinning“ veiklą koordinuoja Centrinė
paramos tarnyba (CPT), kuriai Europos Komisijos pavedimu vadovauja organizacija
„European Schoolnet“, vienijanti 31 švietimo ministeriją. CPT dirba išvien su NPT ir yra
atsakinga už platformos plėtrą, profesinio tobulėjimo galimybių pasiūlą bei kitą veiklą,
pavyzdžiui, kasmetinės europinės konferencijos ir apdovanojimų ceremonijos, kurioje
mokytojai ir mokiniai apdovanojami už jų puikius projektus, organizavimą.
*2017 m. rugsėjo duomenys.
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PRATARMĖ

„Kiekvienas turi teisę į kokybišką inkliuzinį švietimą,
mokymus ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų
įgyti ir lavinti įgūdžius, reikalingus sėkmingam
visuomeniniam gyvenimui bei pokyčiams darbo
rinkoje.“

Tibor Navracsics
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir
sporto komisaras

Tai yra dokumento „Socialinių teisių ramstis“, kurį 2017 m. balandį patvirtino Europos Komisija
siekdama paskatinti kurti ES strategijas, kurios padėtų užtikrinti geresnes darbo ir gyvenimo
sąlygas Europos piliečiams, pirmasis principas.
Inkliuzinis ugdymas neturi būti prabanga. Tai yra be galo svarbu tokiai visuomenei, kurioje
mes, europiečiai, norime gyventi. Jis yra dorų ir darnesnių visuomenių kūrimo pagrindas. Be to,
jis atlieka pagrindinį vaidmenį ieškant būdų, kaip priimti iššūkius, pavyzdžiui, skaitmeninimo,
klimato pokyčių ir globalizacijos. Dauguma vaikų, šiandien žengiančių į pradinę mokyklą,
greičiausiai dirbs darbus, kurie dar net neegzistuoja. Kartu su žiniomis jie turi lavinti ir daug
kitų kompetencijų bei gebėjimą greitai atkurti fizines ir dvasines jėgas, prisitaikyti prie pokyčių
nepaisydami savo kilmės ar tam tikrų švietimo poreikių. Būtent inkliuzinis ugdymas ir padės
siekti šių tikslų.
Kad būtų sėkmingos ir kiekvienam vaikui suteiktų galimybę pasinaudoti aukštos kokybės
ugdymu, švietimo sistemos turi atkreipti dėmesį į visų rūšių kliūtis bei atskirtį ir kartu puoselėti
bendrąsias vertybes bei pilietiškumą kaip socialinės dermės pamatą. Jos turi tenkinti įvairius
poreikius ir atitikti visų besimokančiųjų – turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kilusių iš
nepalankios aplinkos ar gyvenančių atokiuose regionuose – gebėjimus bei gabumus ir visiems
užtikrinti geriausią švietimą.
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Šiame leidinyje pristatomi puikūs programos „eTwinning“ projektai ir veiklos, skatinančios
inkliuzinį ugdymą bei puoselėjančios mūsų bendrąsias vertybes. Jis parodo, kaip programa
„eTwinning“ ir visi jos aktyvūs mokytojai bei mokiniai prisideda prie nūdienos švietimo
problemų sprendimo pačiu kūrybiškiausiu ir įdomiausiu būdu. Pavyzdžiai atskleidžia kovą
su įvairiomis švietimo kliūtimis: tai mokyklų atokiuose regionuose situacija ieškant būdų
palaikyti ryšius su pasauliu per programą „eTwinning“, kultūrų įvairovė ir migracijos iššūkiai
bei mokymosi sunkumai.
Programa „eTwinning“ ir visa jos bendruomenė padeda įgyvendinti 2017 metų kovo mėnesį
priimtos Romos deklaracijos viziją kurti sąjungą, „kurioje jaunimas gauna geriausią išsilavinimą
bei mokymus ir gali studijuoti bei rasti darbą visame žemyne“.
Nuoširdžiai dėkoju visiems mokytojams ir mokiniams, kurie dalyvavo įvairiose šiame leidinyje
pristatomose veiklose bei projektuose. Kartu noriu padėkoti ir visai programos „eTwinning“
bendruomenei už jos nepakeičiamą indėlį siekiant geresnio ir labiau įtraukiančio švietimo.
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1. KAS YRA INKLIUZIJA

1.1. Inkliuzija: kiekvienas mokinys vienodai svarbus
„Inkliuzinis ugdymas - tai siekis priimti visus ir bet kuriomis
priemonėmis užtikrinti kiekvienam bendruomenės mokiniui
- ir kiekvienam demokratijos piliečiui - neginčijamą teisę
priklausyti, nebūti atskirtam. Inkliuzija numato, kad gyventi
ir mokytis kartu yra geriau kiekvienam, ne tik tiems
vaikams, kurie susiduria su atskirtimi dėl savo kitoniškumo
(Falvey, Givner ir Kimm, 1995, p.8).“
Pasak UNESCO, inkliuzinis ugdymas - tai švietimo
sistemos pajėgumo stiprinimas siekiant užtikrinti, kad
Irene Pateraki
būtų patenkinti visų besimokančiųjų poreikiai, o jo esmė
Pedagogical and Monitoring Manager
paprasta: kiekvienas mokinys vienodai svarbus (UNESCO,
eTwinning Central Support Service,
2017). Kai kalbėdami apie švietimą vartojame terminą
European Schoolnet
„inkliuzija“, turime omenyje, kad visi mokiniai, nepaisant
jų rasės, pažiūrų ar intelektinių gebėjimų, yra priimami savo mokyklose ir gauna reikiamą
pagalbą mokymosi procese bei visapusiškai prisideda prie mokyklos gyvenimo. Tai leidžia
mokiniams lavinti savo kompetencijas, siekti individualių tikslų, mokytis pažinti bei priimti
individualius skirtumus, susidraugauti su kitais mokiniais, kurių kiekvienas turi individualių
poreikių ir gebėjimų, bei rodyti teigiamą pavyzdį savo mokyklai ir bendruomenei, kaip vertinti
įvairovę visuomenėje. Įvairovė apima visų rūšių skirtumus: etninius, religinius, kultūrinius,
kalbos, įvairių gebėjimų, mokymosi lygių, socialinės kilmės, ekonominių situacijų, sveikatos
būklės ir pan.
Inkliuzijos stiprinimas švietime - tai ne vienkartinė pastanga, o ilgalaikis procesas. Inkliuzinis
ugdymo turinys grindžiamas nuostata, kad mokymosi procesas vyksta tuomet, kai mokiniai
aktyviai įsitraukia į veiklą, imasi atsakomybės ir suvokia savo patirties prasmę (Udvari-Solnar,
1996). Tokiu būdu mokytojui tenka padėjėjo vaidmuo mokymosi procese, o mokiniai dirba
jiems priimtinu tempu bei būdu, siekdami bendrų uždavinių ir dalyvaudami veiklose, kuriose
jie įprastai dalyvauja projektų metu.
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1.2. Inkliuzinis ugdymas programoje „eTwinning“
Nuo programos pradžios 2005 metais mokytojų, vykdančių projektus „eTwinning“, vienas iš
siekių yra plėsti savo mokinių akiratį. Projektai „eTwinning“ atveria langą į Europą, nes jų metu
vykdoma veikla, kuri skatina suprasti inkliuziją, puoselėti bendrąsias vertybes ir teigiamai
vertinti įvairovę. Yra daug programos „eTwinning“ projektų, kurie suteikia mokiniams galimybes
lavinti tarpkultūrines kompetencijas ir susipažinti su demokratinėmis vertybėmis bei socialinės
įtraukties ir aktyvaus pilietiškumo svarba. Pavyzdžiui, pasinaudoję greitąja paieška programos
„eTwinning“ duomenų bazėje, galite rasti šiuos projektus: „Filoksenija ar ksenofobija?“,
„Svetimam krašte“, „Migrantų istorijos“, „Mes visi esame šio pasaulio migrantai“, „Mes visi
skirtingi… mes visi lygūs… ir gerbiame tarpusavio skirtumus…“, „Aš ir tu veidrodyje“, „Priimk
mane tokį, koks esu“, „Vieningi įvairovėje“ ir pan. Dalyvaudami projektinėje veikloje, mokiniai
bendrauja su savo bendraamžiais ir suvokia, kad skirtumai gali tapti pozityviu mokymosi
šaltiniu, užuot skatinę neigiamus komentarus bei išankstinius nusistatymus.
Viename iš projektų „Migrantai ir pabėgėliai“, kuris 2017 m. pelnė europinį apdovanojimą,
dalyvavo 12-13 metų amžiaus mokiniai iš keturių Europos šalių: Prancūzijos, Vokietijos,
Nyderlandų ir Norvegijos. Mokiniai nagrinėjo migracijos temą, rinko informaciją apie pabėgėlių
krizę Europoje ir pagilino supratimą, ką reiškia būti migrantu arba pabėgėliu, bei žinias apie
kitas kultūras. Kaip galutinį projekto produktą jie išleido žurnalą su visa savo sukurta medžiaga
bei nuomonėmis. Viena iš projekto dalyvių, Mariska iš Prancūzijos, rašo: „Visiems, kurie yra
priešiškai nusiteikę šių migrantų atžvilgiu, noriu pasakyti vieną dalyką: jei jus bombarduotų
ir kasdien gyventumėte baisiomis sąlygomis, būtumėte laimingi, jei kita šalis jus priimtų ir
pasirūpintų jumis. Todėl prašau, elkitės su kitais taip, kaip norėtumėte, kad elgtųsi su jumis!“
Programos „eTwinning“ mokytojai gali ne tik vykdyti projektus, bet ir dalyvauti daugelyje kitų
veiklų: internetiniuose seminaruose, mokymosi kursuose, profesinio tobulinimo seminaruose
ir grupėse. Ši veikla suteikia mokytojams galimybę įgyti vertingų žinių, kaip kurti inkliuzinę
atmosferą klasėje, geriau ugdyti savo mokinius, lavinant jų įgūdžius bei kompetencijas kovoti
su rasizmu ir diskriminacija, bei padėti jiems pasijusti dalimi platesnės bendruomenės, kurią
vienija tie patys rūpesčiai ir tos pačios svajonės.
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1.3. Ką rasite šioje knygoje
Šioje knygoje apžvelgiama, kaip programoje „eTwinning“ dalyvaujantys mokytojai supranta
sąvoką inkliuzinis ugdymas, ir nagrinėjami šie trys aspektai:
1. Kaip nugalėti geografines kliūtis, su kuriomis susiduria jauni žmonės iš atokių ar
kaimo vietovių, gyvenantys mažose salose ar periferiniuose regionuose.
2. Kaip gilinti kitų kultūrų supratimą, ypač jaunimo, kilusio iš mažumų ir/arba nepalankių
socialinių bei ekonominių sąlygų, tarpe: imigrantų, pabėgėlių arba imigrantų ar pabėgėlių
šeimų palikuonių, tautinėms ar etninėms mažumoms priklausančių jaunuolių, kalbinės
adaptacijos ir kultūrinės įtraukties sunkumų patiriančių jaunuolių ir pan.
3. Kaip spręsti švietimo iššūkius ir pilnai įtraukti jaunus žmones, patiriančius mokymosi
sunkumų, mokyklos nebaigusius asmenis, žemesnės kvalifikacijos asmenis, jaunuolius,
kuriems prastai sekasi mokykloje, ir pan.
Nagrinėdami kiekvieną aspektą, pradžioje pristatome projektus ir dalinamės mokytojų, mokinių
bei mokyklų vadovų, kuriuos pasiūlė programos „eTwinning“ nacionalinės paramos tarnybos,
įspūdžiais. Projektai inkliuzijos bei įvairovės tema naudingi visiems mokiniams, o ypač tiems,
kurių padėtis, palyginti su jų bendraamžių padėtimi, yra nepalanki, nes jie susiduria su
įvairiomis kliūtimis. Šiems mokiniams reikia daugiau galimybių, kad jie galėtų vienodomis
sąlygomis dalyvauti visose siūlomose veiklose ir atskleisti savo talentus bei puoselėti pomėgius.
Projektai pristatomi, kad mokytojai galėtų pasisemti idėjų bei įkvėpimo būsimiems projektams,
o mokytojų, mokyklų vadovų bei mokinių įspūdžiai atskleidžia, kaip programa „eTwinning“
pozityviai bei pagarbiai skatina supratimą ir vertina įvairovę. Projektai suskirstyti pagal tris
aukščiau paminėtus aspektus, tačiau daugeliu atvejų mokytojas susiduria su daugiau nei vienu
aspektu savo klasėje.
Po projektų pristatymų kitame skyriuje pristatomos profesinio tobulinimo ir bendruomenės
galimybės inkliuzijos tema, siekiant gilinti mokytojų žinias bei įgūdžius, kad jie galėtų puoselėti
bei stiprinti įvairovę bei inkliuziją savo mokyklose.
Tikimės, kad šios istorijos, pavyzdžiai bei idėjos pasitarnaus kaip išteklius ir įkvėpimas visiems
mokytojams bei prisidės prie pastangų siekiant inkliuzinio ugdymo. Nes pasak Mahatma
Gandhi, „Jokia kultūra negali išgyventi, jei siekia tapti išskirtine“.
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2. ŠVIETIMO PRIEIGOS
UŽTIKRINIMAS ATOKIUOSE
REGIONUOSE

Dauguma šalių turi geografinių regionų, kurie kelia iššūkių jų gyventojams. Kai kuriose šalyse
tokių regionų yra daugiau ir jie didesni nei kiti. Mokiniai, gyvenantys tuose regionuose, dažnai
susiduria su problemomis, pavyzdžiui, jiems tenka toli keliauti nuo savo namų iki artimiausios
mokyklos arba jų mokykla yra labai maža, joje mokosi nedaug mokinių, ji neturi jokių ryšių
su išorine aplinka. Tokie mokiniai kartais jaučiasi atskirti nuo likusio pasaulio. Technologijos ir
projektai, pavyzdžiui, „eTwinning“, gali padėti mokytojams spręsti šias problemas ir sudaryti
galimybes mokiniams bendrauti su bendraamžiais iš kitų šalių, kaip pirmoje dalyje pasakoja
Giuseppina Cannella, šios srities ekspertė iš organizacijos „INDIRE“ (Italija). Antroje dalyje
penki mokytojai ir jų mokiniai bei direktoriai iš kaimo mokyklų Kipre, Islandijoje, Graikijoje,
Portugalijoje bei Prancūzijos Gvianoje dalijasi savo patirtimi įgyvendinant projektus „eTwinning“
bei pasakoja, kaip jie jautėsi prie jų klasės prisijungus kitiems mokiniams.

2.1 Mokymo veiklos atokiose mokyklose: mažos
mokyklos Italijos kaime patirtis
Atokių kaimo vietovių mokyklos (įsikūrusios kalnuose ir (arba) salose) – įprasta situacija Europos
šalyse (pavyzdžiui, nemažai tokių mokyklų yra Italijoje, Airijoje,
Škotijoje ir Anglijoje, Vokietijoje bei Prancūzijoje). Reali situacija
skiriasi kiekvienoje šalyje ir ji lemia mokyklos pobūdį.

Giuseppina Cannella
„INDIRE“ (Nacionalinis dokumentacijos,
inovacijų ir švietimo tyrimų institutas),
Florencija, Italija

Italijoje kalnai ir salos sudaro 70 procentų visos šalies
teritorijos, o jų gyventojai dėl teritorinių kliūčių kasdien
susiduria su iššūkiais. Nepaisant to, labai svarbu
užtikrinti lygias galimybes ir paslaugas visiems žmonėms,
gyvenantiems šiuose atokiuose regionuose. Mokykla –
viena iš socialinių paslaugų, kurias būtina garantuoti.
Italijoje su šia problema susiduria 900 000 mokinių,
gyvenančių kalnuose bei mažose salose, ir 1400 mokyklų
tuose regionuose. Naujausi duomenys rodo, kad nuo 2011
iki 2016 metų kalnuose buvo uždarytos 236 mokyklos (15
% visų mokyklų), nors mokinių skaičius per pastaruosius
penkerius metus beveik nepasikeitė.
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Nacionalinis dokumentacijos, inovacijų ir švietimo tyrimų institutas „INDIRE“, įsikūręs Florencijoje,
tyrinėja mokymo veiklas atokiose mokyklose ir ypatingą dėmesį skiria mokykloms, įsikūrusioms
kalnuose ir mažose salose. Instituto „INDIRE“ atliekami tokių mokyklų tyrimų veiklos rezultatai
apima keturias pagrindines sritis:
yy IKT infrastruktūrą,
yy mokyklos veiklos organizavimą,
yy mokytojų mokymus,
yy inovatyvius pedagoginius metodus.
Institutas „INDIRE“ daugiausia tyrinėja mokymo veiklas, per kurias pamokose naudojamasi
IKT ir taikomos nuotolinio mokymo strategijos siekiant įveikti geografinę atskirtį. Rezultatai
rodo, kad technologijoms tenka varomosios jėgos vaidmuo siekiant užtikrinti mokiniams teisę
mokytis, tačiau akivaizdu, jog naudojantis IKT mokymo veiklą reikia organizuoti kitaip. Tai mus
atveda prie programos „eTwinning“.
„eTwinning“ – tai platforma (tiek techninė, tiek edukacinė), kuri teikia realią pagalbą mokykloms
aprūpindama jas priemonėmis, metodika ir pedagogine aplinka, mokykloms suteikiančia
galimybę nugalėti geografines kliūtis. Be to, veiklos programos „eTwinning“ bendruomenėje
siekia padėti mokytojams taikyti naujoves ir ieškoti geriausių metodų, kurie leistų įveikti įvairių
situacijų keliamus iššūkius.
Pavyzdžiui, dvi mokyklos, Istituto Comprensivo di Favignana (iš Sicilijai priklausančios mažos
salos Viduržemio jūroje) ir Istituto Comprensivo di Sassello (netoli Savonos, Ligūrijos kalnuose),
2016–2017 mokslo metais „eTwinning“ sukūrė projektą, kuriame dalyvavo 224 mokiniai.
Projektas skirtas oro prognozėms, ypatingas dėmesys atkreiptas į vėjo temą.
Projekto „Mar@Monti“ 1 mokymosi uždaviniai yra integruoti į abiejų mokyklų ikimokyklinio,
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Be to, mokytojai siekia ir kitų bendrų uždavinių:
yy naudojantis IKT užtikrinti mažų mokyklų integraciją ir mažinti geografinę atskirtį;
yy padėti mokytojams tobulinti profesinius įgūdžius išskiriant mokymo strategijas, būdingas
nuotoliniam mokymui;
yy remti nuotolinį mokyklų bendradarbiavimą.
Mokykla iš Saselo sukūrė pasaka grįstą veiklą, kurios pagrindinis veikėjas yra vėjas. Pagrindinės
mokyklos mokiniai rinko informaciją apie didžiules sniego pūgas, audras bei potvynius savo
regione ir ja kartu su posakiais ir vietiniais papročiais pasidalijo su mokiniais iš Favinjanos.
Favinjanos mokyklos mokiniai rinko informaciją apie vėją ir vietinių žvejų žvejybos tradicijas,
1
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priklausančias nuo oro sąlygų. Įvairių ugdymo pakopų mokiniai per mokslo metus dalyvavo
virtualiuose susitikimuose naudodamiesi vaizdo konferencijų sistema, o galutinius rezultatus
pristatė bei jais pasidalijo erdvėje „TwinSpace“. Naudodamiesi programos „eTwinning“ įrankiais
abiejų mokyklų mokiniai peržengė savo vietinės aplinkos ribas, kad pamatytų ir suprastų
juos supantį didesnį pasaulį. Jų mokytojai naudojosi IKT siekdami padėti visiems mokiniams
ir paskatinti bendradarbiavimą, platesnį bendruomenės įsitraukimą bei „naujų mokymo bei
mokymosi būdų taikymą“.

2.2 Mokytojų, mokinių ir mokyklų vadovų pasakojimai
Programa „eTwinning“ suteikia puikią galimybę mokytojams ir mokiniams, gyvenantiems
salose, pavyzdžiui, Kretos ir Kipro, kaimo vietovėse ir atokiose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijos
Gvianoje, pasijusti Europos bendruomenės dalimi, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis iš
kitų Europos šalių. Tolesni pasakojimai atskleidžia, kaip programa „eTwinning“ mokytojams ir
mokiniams padeda nugalėti šiuos geografinius iššūkius.

Projekto pavadinimas: „Τάξεις χωρίς σύνορα – Klasės be sienų“
Mokyklos partnerės: 2 mokyklos partnerės (CY, GR)
Ugdymo pakopa: pradinis ugdymas
Maluntos pradinė mokykla – labai maža mokykla kaimo vietovėje 25 kilometrai į pietus nuo
Nikosijos. Joje mokosi tik aštuoni mokiniai. Be abejo, šie mokiniai susiduria su įvairiomis
švietimo ir socializacijos problemomis. Dalyvaudami programos „eTwinning“ projekte
(Τάξεις χωρίς σύνορα, Klasės be sienų) šie mokiniai turėjo galimybę nugalėti atstumą bei
geografines kliūtis, pasijusti bendruomenės dalimi, susitikti su žmonėmis iš kitos Europos šalies,
įgyti patirties, išmokti naujų dalykų ir – svarbiausia – susirasti naujų draugų. Pavyzdžiui, viena
iš veiklų, kurią vykdėme šio programos „eTwinning“ projekto metu, buvo internetiniai susitikimai
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su Kritinijos pradine mokykla iš Graikijos Rodo salos. Ši mokykla panaši į mūsų mokyklą: joje
nedaug mokinių (trylika) ir ji įsikūrusi atokioje vietovėje. Abi mokyklos viena iš kitos pasimokė
veiklos ir būdų, kaip spręsti panašias problemas. Abiejų mokyklų mokiniai buvo susidomėję ir
laimingi, noriai kalbėjo, diskutavo bei keitėsi informacija apie savo šalis, mokyklas bei papročius,
netgi kalbėjosi apie mokyklos vaidinimą. Kita panaši veikla, kuri vyko projekto metu ir padėjo
mokiniams pasijusti įtrauktiems, buvo vietinių papročių, receptų ir paminklų pristatymas.
Ši veikla padėjo mokiniams daugiau sužinoti apie kitas atokias bei izoliuotas Europos vietas ir
kartu tapti atviresniems kitoms kultūroms.
Simoni Photiou (pradinių klasių mokytoja ir mokyklos vadovė)
Mokykla: Malundos pradinė mokykla, Kipras
Šis projektas suteikė mums galimybę daug sužinoti apie mokyklą iš Kritinijos, tų žmonių
gyvenimo būdą ir kultūrą. Mes susidraugavome su kitais vaikais keisdamiesi el. laiškais,
dalyvaudami internetiniuose renginiuose ir bendroje veikloje. Suartėjome su žmonėmis,
gyvenančiais kitoje Europos dalyje, ir mums neprireikė nei laivo, nei lėktuvo, kad taptume
gerais draugais.
Kyriakos (Amžius: 12)

Projekto pavadinimas: „Naudotojo vardas: vaikai Slaptažodis: teisės“
Mokyklos partnerės: 6 mokyklos partnerės (DE, GR, IS, RO, SI)
Ugdymo pakopa: pradinis ugdymas
Aš esu mokytoja pasaulio pakrašty. Mūsų žvejų kaimas turi 900 gyventojų ir tik vieną kelią,
vedantį į kaimą ir iš jo. Islandija neturi traukinių, o viešasis transportas yra rimta problema.
Būtent todėl programa „eTwinning“ mums siūlo puikią galimybę pažvelgti į visiškai naują
pasaulį. Visi mūsų kaimo vaikai, kurie yra 6–16 metų, lanko mokyklą, taigi klasėse yra vaikų
ir iš vietinių, ir iš imigrantų šeimų, talentingų vaikų ir tokių, kurie turi mokymosi sunkumų.
Pastaraisiais metais mūsų mokiniai dalyvavo ne viename programos „eTwinning“ projekte ir
susipažino su skirtingomis kultūromis, religijomis bei galimybėmis, kurių turi bendraamžiai
iš kitų Europos šalių. Dirbdami kartu, bendradarbiaudami įvairiose veiklose ir dalyvaudami
internetiniuose sinchroniniuose susitikimuose mes vienu žingsniu priartėjome prie jausmo, ką
reiškia būti pasaulio centre.
Elín Þóra Stefánsdóttir (pradinės mokyklos mokytoja)
Mokykla: Grunnskóli Bolungarvíkur, Islandija

16

Švietimo prieigos užtikrinimas atokiuose regionuose

Labai smagu rašyti knygą drauge su kitais Europos vaikais ir tuo pačiu metu kartu piešti
jos viršelį ekrane.
Jóna (Amžius: 10)

Mano klasė vykdė daug projektų su ta pačia Europos mokykla. Jaučiu, tarsi jie būtų mano
klasės dalis.
Jón (Amžius: 10)

Projekto pavadinimas:„Projektuojame savo tvarų miestą“
Mokyklos partnerės: 2 mokyklos partnerės (FR, GR)
Ugdymo pakopa: vidurinis ir profesinis ugdymas
Geografinė atskirtis – ne vienintelė mano mokinių ugdymo kliūtis. Aš mokau profesinėje
mokykloje Kretos pietryčiuose, labiausiai į pietus nutolusiame Europos mieste. Mūsų mokiniai
yra žemų akademinių pasiekimų, dauguma jų kilę iš imigrantų šeimų, todėl viskas yra dar
labiau komplikuota. Inkliuzija – visada pagrindinis uždavinys, kurį sprendžiu kurdama programos
„eTwinning“ projektą. Aš užaugau Atėnuose ir, kai atvykau čia, iškart pajutau geografinės
atskirties poveikį savo karjerai. Programa „eTwinning“ man atvėrė langą į pasaulį, kurio pasiekti
negalėjau, taigi ir aš kaip mokytoja pajutau jos inkliuzinį pobūdį. Būtent todėl tvirtai tikiu, kad
mano mokiniai, dalyvaudami bendradarbiavimo veikloje, pavyzdžiui, projektuodami naują, tvarų
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miestą, sujungdami Jerapetrą ir Bretinji prie Oržo, kartu su mokiniais iš Prancūzijos, turinčiais
kitokią kultūrą ir požiūrį bei skirtingas patirtis, žengia į aukštesnį supratimo lygį, koks gali būti
pasaulis. Programa „eTwinning“ praplečia studentų akiratį. Vertindami ir komentuodami savo
draugų darbus („Kodėl jie tai daro būtent taip?“), jie vertino ir savo veiklą, labiau stengėsi. Jiems
tai patiko. Kiekviename programos „eTwinning“ projekte nutinka mažų stebuklų.
Maria Sourgiadaki (žemės ūkio skyriaus mokytoja)
Mokykla: 1-oji profesinė Jerapetros mokykla (EPAL), Graikija
Bendradarbiavimas su mokiniais iš kitos šalies buvo puiki patirtis. Geriausia veikla
buvo kurti kitos mokyklos sodą. Iš pradžių maniau, kad tai neįmanoma. Noriu ir toliau
bendradarbiauti.
Giorgos (Amžius:16)

Programos „eTwinning“ prasmė atsiskleidžia, kai gauname galimybę naudodamiesi IKT
dalyvauti stebuklingose kelionėse net į pačias tolimiausias Europos šalis. Taip plečiasi
mokinių bendruomenė. Žinios, kultūra, tradicijos, patirtis, troškimai ir kūrybinė raiška
perauga į vertybių meną bei kalbą ir įsitvirtina pačiose netikėčiausiose vietose, tokiose
kaip harmonijos archetipas gamtoje, kurią graikai vadina „kosmos“.
Aikaterini Tziri (direktorė)

Projekto pavadinimas:„eTwinning“ medis“
Mokyklos partnerės: 34 mokyklos partnerės (AT, AZ, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, GE,
GR, IT, LT, LV, MD, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SL, TR, UA, UK)
Ugdymo pakopa: pradinis ugdymas
Mes gyvename Madeiros salose, nuostabiame archipelage Atlanto vandenyno viduryje, ir niekas
neatskirtų mūsų vienų nuo kitų. Projektas „eTwinning“ medis“ buvo mažų bei didelių Europos
šalių ir salų mokyklų partnerystė. Naudodamiesi novatoriškais IKT įrankiais mokiniai dalyvavo
bendroje veikloje kurdami pasakojimus ir nagrinėdami Europos vertybes bei identitetą. Šiame
projekte vaikai iš abiejų mokyklų partnerių ėmėsi užduoties nagrinėti pasakojimus ir lavinti
mokymuisi visą gyvenimą svarbius skaitymo bei rašymo įgūdžius. Jie praturtino savo žinias
dalyvaudami bendroje inkliuzinėje mokymosi veikloje. Daugelyje mokyklų partnerių mokosi
migrantų kilmės vaikai, jos savo aplinkoje turi panašių istorijų – tai skatino jų susidomėjimą
ir motyvaciją mokytis, suartino mus su kitomis Europos mokyklomis. Iš savo patirties galiu
pasakyti, kad programos „eTwinning“ projektai sustiprino mokinių savivertę ir pagilino jų anglų
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kalbos žinias. Turiu mokinių, kurie dalyvaudami šiame projekte išmoko geriau skaityti ir rašyti
anglų kalba. Kaip entuziastinga programos „eTwinning“ dalyvė raginu savo mokinius pradėti
naujus projektus, patirti veiklos be sienų stebuklus, nes programa „eTwinning“ – tai turininga
veikla, palengvinanti mokymąsi visose srityse.
Rosa Luisa Gaspar (pradinės mokyklos mokytoja)
Mokykla: EB1/PE da Lombada, Ponta do Sol, Madeira

Programa „eTwinning“ – tai smagi veikla ir kitoks būdas mokytis bei bendradarbiauti su
kitais tokio paties amžiaus mokiniais. Projekto metu aš pagilinau žinias apie Europos šalis,
susiradau draugų ir daugiau sužinojau apie žmogaus teises. Daug keliavau pamokų metu.
João (Amžius: 9)

Programa „eTwinning“ buvo pagrindinis smagių mokymosi užsiėmimų šaltinis mano
mokykloje. Mūsų mokytojai visada stengėsi įtraukti mus į įvairią projektinę veiklą. Tai
paliko puikių prisiminimų ir suteikė daug naudingos patirties. Mokiniai jautėsi taip, tarsi
bendradarbiavimas su bendraamžiais iš kitų šalių „turėtų stebuklingų galių“, ir pradėjo
žvelgti į ateitį kaip į galimybę dirbti su žmonėmis iš visos Europos.
Célia Miguel (direktorė)
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Projekto pavadinimas: „Įsimylėję maistą“
Mokyklos partnerės: 5 mokyklos partnerės (ES, FR, IT, NL, PL)
Ugdymo pakopa: pagrindinis ugdymas

Prancūzijos Gviana yra Prancūzijos užjūrio regionas Pietų Amerikoje. Tai vienas atokiausių
regionų, priklausančių Europai. Programa „eTwinning“ yra langas į Europą, suteikiantis mano
mokiniams galimybę virtualiai susitikti su bendraamžiais ir kartu vykdyti edukacinius projektus.
Tai puiki galimybė praplėsti mokinių akiratį ir stiprinti jų europinio pilietiškumo bei priklausymo
Europai jausmą. Mokiniams patinka skaityti bendraamžių iš Europos profilius erdvėje „TwinSpace“.
Prisimenu jų reakciją vykdant mūsų pirmąjį programos „eTwinning“ projektą „Įvairovė per
tradicijas“, kai jie pamatė sniegą partnerių iš Lenkijos nuotraukose. Mokiniams ypač patiko
kurti receptus naudojantis tais pačiais ingredientais vykdant projektą „Įsimylėję maistą“. Veiklos
uždavinys buvo sugalvoti receptą iš penkių ingredientų, kuriuos balsuodami internetu išrinko visi
projekte dalyvaujantys mokiniai. Galutinis projekto produktas buvo receptų žurnalas. Mokiniams
šis projektas ypač patiko, nes jie turėjo ragauti savo ir partnerių patiekalus, kuriuos jie gamino
metų pabaigoje.
Sandra Macabre (anglų k. mokytoja)
Mokykla: Collège la Canopée, Prancūzijos Gviana, Prancūzija

Dalyvavimas programos „eTwinning“ projektuose – tai praturtinanti mūsų mokinių patirtis,
padedanti jiems pasijusti vertinamiems. Tai atverti vartai į Europą ir pasaulį.
Patricia LEVEILLE (direktorė)
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3. KAIP GILINTI KULTŪRŲ
SUPRATIMĄ

Švietimo sistemos, mokyklos ir mokytojai iki tam tikro lygio yra atsakingi už vaiko kultūrinės
tapatybės bei vertybių stiprinimą, kartu padeda ugdyti pagarbą bei gilinti kitų kultūrų
supratimą. Pirmoje dalyje Anna Triantafyllidou, ekspertė iš Europos universiteto instituto,
pristato šešis pagrindinius principus, padedančius siekti šių tikslų. Mokydamiesi suprasti
kitas kultūras mokiniai mokosi vertinti ir savo bei kitų šalių kultūras, kalbas ir įsitikinimus.
Programoje „eTwinning“ mokiniai susipažįsta su kitomis kultūromis ieškodami panašumų ir
skirtumų, kurdami ryšius su bendraamžiais ir ugdydami tarpusavio pagarbą. Šioje dalyje keturi
mokytojai pristato, kaip savo mokyklose moko mokinius iš skirtingos kultūrinės bei etninės
aplinkos ir kaip programos „eTwinning“ projektai padeda šiems mokiniams pasijusti klasės
dalimi. Antroje dalyje pristatomi trys projektai, nagrinėjantys migracijos ir pabėgėlių bei romų
kilmės mokinių temas. Pabaigoje apžvelgiamos skirtingos profesinio tobulėjimo inkliuzijos
tema galimybės, pastaruosius keletą metų siūlytos mokytojams.

3.1 Šeši svarbiausi dalykai gilinant kultūrų supratimą
Šiuo metu Europa susiduria su prieštaringomis tendencijomis. Viena vertus, kai kurie piliečiai
linkę manyti, jog kontrolės susigrąžinimas į valstybės rankas, valstybių sienų atkūrimas
ir atsiskyrimas nuo kitų valstybių narių padės jiems geriau spręsti globalias migracijos,
prieglobsčio ir ekonominės globalizacijos problemas. Kita
vertus, matome, kaip kiti piliečiai demonstruoja spontanišką
solidarumą prašantiesiems prieglobsčio traukinių stotyse
ar registracijos centruose, stebime tarptautinę politinę ir
jaunimo mobilizaciją visoje Europoje.

Anna Triandafyllidou
Roberto Šumano pažangių studijų
centro (RSCAS) Visuotinio valdymo
programa (GGP), Europos universiteto
institutas, Florencija, Italija
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Šiame sudėtingame, kartais įtampos kupiname kontekste
tiesiog būtina imtis efektyvių priemonių, kurios padėtų
stiprinti kultūrų ir religijų įvairovės integraciją visuomenėje,
suartinančią vietinės daugumos, istorinių mažumų ir
migrantų kilmės gyventojus. Švietimui tenka labai svarbus
vaidmuo ugdant pripažinimą ir pagarbą tarp jaunų žmonių,
stiprinant priklausomybės bendruomenei jausmą ir ruošiant
mokinius tapti aktyviais rytojaus piliečiais.
Kaip gilinti kultūrų supratimą

Nors nėra vieno visiems tinkamo sprendimo, kaip integruoti vietinių ar migrantų kilmės
mažumų gyventojus bei pačius migrantus, norėčiau pasiūlyti šešis principus, kurie gali padėti
kuriant tinkamas ugdymo programas ir priemones.
Pirma, integracija – tai dvipusis reiškinys; tai nėra vien tik atvykėliams ar mažumoms kylantis
iššūkis. Reikia, kad tiek vietinė dauguma, tiek istorinės ar naujosios mažumos nusileistų ir
priimtų viena kitą sukurdamos naują tautos, gerbiančios šalies istoriją ir daugumos jausmus,
bet kartu aktyviai priimančios migrantus ir mažumas, tapatybę.
Antra, nėra vieno visiems tinkamo sprendimo. Skirtingoms visuomenėms ir skirtingoms
mažumų grupėms reikia skirtingų sprendimų priklausomai ne tik nuo kiekvienos visuomenės
istorijos, jos gyventojų sudėties ir tam tikrų atvykėlių poreikių, bet ir nuo turimų išteklių.
Trečia, mokymas apie įvairovę turi apimti ir individualią, ir grupinę dimensijas. Visi mokiniai yra
lygūs ir jiems turi būti sudarytos sąlygos mokytis bei tobulėti. Jie turi būti priimti kaip asmenybės,
o ne kaip tam tikros nacionalinės, etninės ar religinės grupės nariai (tai taikoma ir mažumų,
ir daugumos mokiniams). Kita vertus, vietinė bei nacionalinė švietimo administracijos turėtų
įvairiomis priemonėmis skatinti kolektyvinę įvairovės raišką mokyklos gyvenime, pavyzdžiui,
minint religines ir kultūrines didelių mažumų grupių šventes ir kuriant alternatyvias etikos ar
tikybos mokymo programas (kalbant apie tikybos mokymą, jei reikia, galima pasiūlyti religijos
filosofijos kursą ateistams arba mažumų religijos istorijos ir tikybos kursus).
Ketvirta, mokyklos yra sudėtinė vietos bendruomenės dalis. Todėl, keičiantis
visuomenei, turi keistis ir mokykla. Dažnai nutinka taip, kad didžiuosiuose Europos
miestuose ima kurtis vidiniai miestų rajonai, kuriuose daugumą sudaro migrantai ir
jų vaikai. Mokyklų realijos: mokytojų personalo sudėtis, aprangos kodas ir kuriamos
ugdymo programos turėtų atliepti besikeičiančius vietos bendruomenės poreikius.
Jos turėtų pasiūlyti pasirenkamąsias gimtosios kalbos mokymo programas pagrindinėms
migrantų grupėms, vakarinius nacionalinės kalbos kursus tėvams, pritaikyti mokyklines
uniformas (kur įmanoma), kad jos atitiktų tam tikrą aprangos kodą, inicijuoti renginius
(pavyzdžiui, bendruomenių susibūrimus), kurie suburtų visas bendruomenės šeimas ir suteiktų
bendrą veiklos erdvę tiek vietiniams, tiek atvykėliams.
Penkta, tam tikros vietinės ar nacionalinės mokyklų taisyklės ir tradicijos turėtų būti traktuojamos
lanksčiai, atsižvelgiant ir į specialiuosius mažumų poreikius. Pavyzdžiui, pagrindiniai egzaminai
neturėtų būti vykdomi dieną, kuri yra svarbi šventė tam tikrai mažumų grupei.
Šešta, vietinėms mažumų grupėms skirtos programos ir strategijos gali būti pakeistos
atsižvelgiant į besikuriančias naujas mažumas. Jeigu vykdomos mažumų kalbų mokymo
programos, yra nustatytas tam tikras priėmimo į universitetus vietų, skirtų mažumų atstovams,
skaičius arba siekiama užtikrinti, kad mokyklos personalą sudarytų ir mažumų kilmės
mokytojai, šios priemonės turėtų būti papildytos, kad atitiktų ir migrantų šeimų poreikius.
Tokia tarpkultūrinė ugdymo patirtis bei ištekliai vertingesni už finansavimą.
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3.2 Pasakojimai ir programos „eTwinning“ kultūrų
supratimo projektai
Šiandienos vis labiau atvirame pasaulyje programa „eTwinning“ mokiniams suteikia galimybę
tiesiogiai ir lengviau nei bet kada anksčiau susipažinti su užsienio kultūromis. Tarptautinis
bendradarbiavimas asmenybės formavimosi metais skatina mokinius pažvelgti į dalykus iš
skirtingų perspektyvų ir padeda jiems priimti svaresnius sprendimus. Turint omenyje tai,
kad visoje Europoje mokyklose daugėja vaikų, gimusių ir augusių kitoje šalyje, programa
„eTwinning“ gali padėti mokiniams geriau suprasti kitas kultūras. Šį skyrių sudaro dvi dalys:
1. Mokyklų, kuriose mokosi daug kitų tautų, romų ir migrantų kilmės mokinių, mokytojų,
mokinių ir direktorių pasakojimai
2. Programos „eTwinning“ projektai, nagrinėjantys kultūrų inkliuzijos temą

3.2.1 Mokytojų, mokinių ir mokyklų vadovų pasakojimai
Mokymasis kartu su mokiniais iš kitokios kultūrinės bei socialinės aplinkos padeda mokiniams
geriau suprasti skirtingus požiūrius bei priimti įvairovę. Jų mokytojai susiduria su iššūkiu
integruoti visus mokinius, puoselėti įvairovės kultūrą ir ieškoti efektyvių būdų padėti mokiniams
siekti sėkmingų akademinių rezultatų. Toliau pateikiamuose pavyzdžiuose pristatomi programos
„eTwinning“ projektai, kuriais ši problema buvo sėkmingai išspręsta.

Projekto pavadinimas: „Kalba kuria“
Mokyklos partnerės: 6 mokyklos partnerės (AT, CY, IT, TR, UK, UA)
Ugdymo pakopa: pradinis ugdymas
Mūsų mokykla yra valstybinė institucija, įsikūrusi Vienoje, Austrijoje. Ji iš kitų išsiskiria savo
mokiniais, kalbančiais įvairiomis kalbomis ir kilusiais iš įvairių kultūrų. Daug mūsų mokinių
susiduria su nepalankiomis sąlygomis dėl savo socialinės bei ekonominės aplinkos, o kai kurie
mokiniai yra pabėgėliai. Beveik 90 % mokinių gimtoji kalba yra ne vokiečių, kuria mokoma
mokykloje. Mokykloje kalbama daugiau nei 30 kalbų. Vienas iš iššūkių – mokykloje stiprinti
komunikacines kalbų kompetencijas, taigi projektas „Kalba kuria“ tikrai atitinka mūsų poreikius.
Mokiniams įspūdį daro darbo su kitomis Europos mokyklomis patirtis vartojant skirtingas kalbas.
Jiems tarptautinis bendradarbiavimas labai įdomus, ypač kai jie mokosi apie kitas mokyklas,
mokinius, šalis bei kalbas ir supranta, kad mes visi turime daug bendro.
Elisabeth Köbke (pradinės mokyklos mokytoja)
Mokykla: Öffentliche Volksschule Rötzergasse, Austrija
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Aš kalbu lenkų, anglų ir čekų kalbomis. Mes kūrėme pasaką apie princesę ir riterį projekte
„eTwinning“. Ir pasakojimą apie meškutį. Man tai patiko. Mokėmės italų, anglų, vokiečių
ir turkų kalbų.
Pola (Amžius: 9)

Projekto pavadinimas: „Tiesiame tiltus: Austrija pasitinka Ispaniją – Ispanija
pasitinka Austriją“ – „Jungiame kultūras – mes esame Europa“
Mokyklos partnerės: 3 mokyklos partnerės (AT, ES, PL)
Ugdymo pakopa: pagrindinis ugdymas
Mūsų klasėje yra 13-os skirtingų tautų mokinių. Mes esame puikus pavyzdys, kaip sutarti
tarpusavyje nepaisant skirtingos kultūrinės, kalbinės ir religinės kilmės. Mes kreipiame dėmesį
į tai, ką turime bendro; mes vertiname kiekvieno asmens kilmę ir mokomės vieni iš kitų. Auga
ne tik mokinių pasitikėjimas savimi, bet ir noras bandyti bendrauti anglų kalba. Tradicijų,
pavyzdžiui, ramadano, Kurbano Bairamo (aukojimo šventė) ar Kalėdų Austrijoje, pristatymas
padeda mokiniams tapti savos kultūros ekspertais ir griauti stereotipų sienas. Pastebime,
kad bendravimas anglų kalba su bendraamžiais skatina mokinių motyvaciją, o savos kultūros
tyrinėjimas suteikia jiems galimybę kritiškai vertinti stereotipus. Siekiame paskatinti juos vertinti
ne tik kitų, bet ir savo kultūrą. Manome, kad siekiant tvarios visuomenės ir taikios Europos labai
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svarbu, kad europiečiai vaikai susidraugautų. Kaip sakė Pierre Coubertin, „Prašyti žmones mylėti
vienam kitą yra tiesiog vaikiška. Prašyti juos gerbti vienam kitą nėra utopija, bet, kad gerbtų
vienas kitą, jie pirmiausia turi pažinti vienas kitą“.
Kristina Gugerbauer (anglų kalba, geografija, Europos studijos)
Mokykla: Vienos Neustiftgasse Europos vidurinė mokykla, Austrija

Buvo labai šaunu, kad galėjau kitus pamokyti savo kultūros ir pristatyti mėgstamą savo
šalies Šri Lankos tradiciją.
Shenuka (Amžius: 12)

Mes esame Europos vidurinė mokykla ir norime puoselėti pamatines Europos vertybes.
Daugiakalbis ir daugiakultūris švietimas mūsų vaikams atvers duris į Europą. Programa
„eTwinning“ mokiniams suteikia galimybę susirasti draugų Europoje, bendrauti anglų
kalba ir mokytis tolerancijos. Be to, tai puikus įrankis mokytojams burtis į tinklus ir
keistis idėjomis.
Christine Schiller (direktorė)
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Projekto pavadinimas: „Suteikime vilties pabėgėlių vaikams“
Mokyklos partnerės: 12 mokyklų partnerių (CR, IT, RO, RS, TR, TN)
Ugdymo pakopa: pradinis ugdymas

Trisdešimt procentų mūsų mokinių yra imigrantai. Pirmą kartą atvykę į mokyklą jie buvo
išsigandę ir susirūpinę. Anksčiau atvykę mokiniai padėjo naujokams pasijusti priimtiems
ir bendrauti su kitais mokiniais bei mokytojais. Dalyvaudami šiame programos „eTwinning“
projekte jie pasijuto tikrai laimingi, o tai padėjo jiems lengviau ir įdomiau mokytis kalbos. Visi
mokiniai turėjo galimybę pagilinti savo žinias apie žymius imigrantus, kurie savo pasiekimais
pakeitė šalį, į kurią atvyko, pavyzdžiui, daug sužinojo apie Steve’ą Jobsą ir Albertą Einsteiną.
Mustafa Gök (direktorius)
Mokykla: Arkarasi İlkokulu, Turkija
Mes atvykome į Turkiją prieš 3 metus. Šis projektas padėjo man išmokti naujos kalbos
ir gyvenimo naujoje kultūroje dalyvaujant žaidimuose, konkursuose bei mokyklinėse
išvykose. Tai suteikė man daug džiaugsmo.
Rüzgar (Amžius: 11)

Mano šeima pabėgo nuo karo Sirijoje. Į Turkiją atvykome prieš 4 metus. Dalyvavimas
šiame projekte leido mums pasijusti svarbiems ir vertinamiems. Supratau tik keletą žodžių
turkiškai, o dabar galiu laisvai bendrauti.
Zehra (Amžius: 11)
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Projekto pavadinimas: „Imigracija Europoje“
Mokyklos partnerės: 3 mokyklos partnerės (CY, FR, RO)
Ugdymo pakopa: vidurinis ir profesinis ugdymas

Veikla programoje „eTwinning“ – tai puikus būdas lavinti mokinių, gyvenančių nepalankiomis
sąlygomis ir kilusių iš skirtingų aplinkų, įgūdžius. Šis projektas kiekvienam suteikė galimybę
aktyviai bendradarbiauti priimtinu tempu nagrinėjant imigracijos Europoje temą. Trijose savo
mokyklose atlikome apklausą siekdami išsiaiškinti mūsų mokinių kilmę. Rezultatai mokinius
labai nustebino, nes Prancūzijoje turėjome mokinių, kilusių iš 54 skirtingų šalių, Rumunijoje
– iš 11, o Kipre – iš 9. Be to, jie dirbo mišriose tarptautinėse komandose su partneriais iš
Kipro bei Rumunijos ir tyrinėjo skirtingas imigracijos bangas mūsų projekto šalyse. Jie suprato,
kad imigracija nėra nauja tema, ji visada egzistavo, o dėl šios įvairovės praturtėjo mūsų šalių
kultūra. Mokiniai ne tik lavino savo IKT įgūdžius, bet ir tobulino abiejų kalbų žinias: prancūzų, nes
turėjo pristatyti projektą kitiems mūsų mokyklos bendruomenės nariams, ir anglų, nes bendravo,
diskutavo ir keitėsi idėjomis bei informacija su partneriais iš Kipro ir Rumunijos. Be to, jie tapo
savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi ir išmoko dirbti komandoje su kitais mokiniais. Jie
suprato, kad įvairovė – tai galia, ir tapo tolerantiškesni. Jie suvokė, kad norint dirbti efektyviai
reikia bendradarbiauti su kitais, o idėjų mainai supažindino juos su kitomis kultūromis.
Murièle Dejaune (anglų ir prancūzų k. mokytoja)
Mokykla: Lycée des métiers Louis Blériot, Trapas, Prancūzija
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Aš esu iš Burundžio, taigi programa „eTwinning“ padėjo man pažinti Europą.
Bendradarbiavimas su partneriais iš Prancūzijos, Kipro ir Rumunijos įdomia imigracijos
tema mane labai sujaudino ir davė daug naudos. Aš pagerinau savo anglų kalbos žinias,
kadangi visas bendravimas vyko anglų kalba. Geriausias mano prisiminimas apie šį
projektą – tai veikla, kai mes dalijomės savo mintimis apie tai, kas privertė žmones palikti
savo šalį. Man labai svarbu pasirodė tai, kas buvo pasakyta.
Audry (Amžius:17)

Aš esu iš Portugalijos. Man labai patiko dirbti projekte „eTwinning“, nes mokėmės kitaip:
su kitais mokiniais, o ne su mokytoju. Išmokau dirbti komandose, o tai yra daug įdomiau.
Norėjau dirbti daugiau. Dalijomės idėjomis, kurios padėjo man galvoti ir susidaryti savo
nuomonę. Dalyvauti debatuose su kitais jaunais žmonėmis iš Europos yra tiesiog puiku.
Fabio (Amžius: 17)

Aš esu mokyklos vadovas ir skatinu dalyvauti programos „eTwinning“ projektuose, nes jie
atveria langą į kitas kultūras, iš vienos pusės, pačioje mokykloje (dėl mūsų mokinių kilmės
ir kultūrų įvairovės), iš kitos pusės – per mainus su mokyklomis partnerėmis. Ši įvairovė
suteikia mokiniams galimybę dirbti ir kartu kurti tikrą bendrą projektą.
Fontaine François (direktorius)

3.2.2 Programos „eTwinning“ kultūrų supratimo projektai
Nuo pirmųjų programos „eTwinning“ metų daug projektų nagrinėja kultūrų įvairovės skirtingose
šalyse temą, o vienas iš pagrindinių jų uždavinių yra padėti mokiniams suprasti, kad, nepaisant
skirtumų ar kilmės, jie turi žymiai daugiau bendrų dalykų. Per keletą pastarųjų metų ir ypač
paskelbus Paryžiaus deklaraciją daug mokytojų organizavo projektus imigracijos ir pabėgėlių
krizės temomis siekdami supažindinti mokinius su šiomis problemomis ir skatinti pilietiškumą
bei puoselėti bendrąsias laisvės ir tolerancijos vertybes be diskriminacijos, kaip skelbiama
minėtoje deklaracijoje. Toliau rasite keletą projektų, nagrinėjančių šias temas, pavyzdžių.
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Projekto pavadinimas: „Migrantai ir pabėgėliai“
Mokyklos partnerės: 4 mokyklos partnerės (DE, FR, NL, NO)
Ugdymo pakopa: pagrindinis ugdymas
Erdvė „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/9674/home

9-ų ir 10-ų klasių mokiniai iš keturių Europos šalių nagrinėjo dabartinę humanitarinę
problemą, su kuria susiduria Europa, – migrantų krizę. Siekėme gilinti mokinių žinias apie
tai, kas vyksta ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Projekto metu mokiniai diskutavo apie
tai, kas yra pabėgėlis ir kaip jis (ji) atrodo, siekdami išsiaiškinti, ar egzistuoja stereotipai ir
klaidingi vertinimai. Tuomet jie tyrinėjo šalis, kurias pasiekti bandė pabėgėliai, ir jų pasirinkimo
priežastis. Jie turėjo rasti atsakymus į šiuos klausimus: Kodėl pabėgėliai palieka Vidurio Rytus?
Kaip jie iš Azijos atkeliauja į Europą? Iš kur jie atkeliauja? Kur jie keliauja? Be to, projekto
dalyviai ėmė interviu iš žmonių, kurių darbas yra teikti paramą pabėgėliams, nevyriausybinių
organizacijų, tėvų, kurie dalijosi savo kaip pabėgėlių patirtimi, ir kitų pabėgėlių. Galutinis
rezultatas – tai el. knyga su visa veiklos medžiaga, kuri baigiasi taip: „Ar reikia uždaryti sienas?
Aš asmeniškai manau, kad sienų uždaryti nereikia. Ar pabėgėliai jums padarė ką nors blogo?
Yra žmonių, kurie elgiasi blogai, bet visi kartais elgiasi blogai. Mes irgi elgiamės blogai, nes
norime, kad sienos būtų uždarytos. Taigi įsileiskime juos!“

Projekto pavadinimas: „Ar žemė turi sienas? Migracija ir žmonių teisės“
Mokyklos partnerės: 6 mokyklos partnerės (DE, GR, IT, PL, TN)
Ugdymo pakopa: pagrindinis ir vidurinis ugdymas
Erdvė „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/9984/home
Projekto tikslas – suteikti mokiniams svarbių žinių apie naujos imigracijos bangos Europos
Sąjungoje kontekstą. Mokinius raginome žiūrėti ir skaityti žinias, stebėti situaciją savo
aplinkoje, aiškintis, kas vyksta, ir imti rašyti šia tema išreiškiant savo nuomonę, gerbiant
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bei stengiantis suprasti tuos žmones. Be to, jie studijavo Vidurio Rytų istoriją ir „Odisėjos“
bei „Eneidos“ ištraukas, kad geriau suprastų migraciją kaip reiškinį. Jie organizavo veiklas
įvairiomis temomis, pavyzdžiui, namų svarba, ką išvykdami pabėgėliai pasiima su savimi,
sunki kelionė, naujos sąlygos priimančiojoje šalyje ir kt., ėmė interviu iš imigranto, atvykusio
iš Malio. Galutinis projekto rezultatas buvo el. žurnalas su visa medžiaga, sukurta įvairios
veiklos metu.

Projekto pavadinimas: „Pasaulio šeimos: Griksos ir Triksos“
Mokyklos partnerės: 2 mokyklos partnerės (GR, TR)
Ugdymo pakopa: pradinis ugdymas
Erdvė „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/28442/home
Projekto idėja yra gilinti kultūrines žinias, kad mokiniai suprastų, jog visi žmonės, nepaisant jų
kilmės ir skirtumų, pasižymi bendrais bruožais, todėl reikia ne tik gerbti kiekvieno kultūrą, bet
ir stengtis sudaryti sąlygas, kad kiekvienas asmuo galėtų įgyvendinti savo svajones. Daugiausia
mokinių Graikijos mokykloje yra romų kilmės. Jiems trūksta motyvacijos eiti į mokyklą ir
jie greitai ima nuobodžiauti. Jiems sunkiai sekasi lavinti skaitymo bei rašymo įgūdžius ir
įsisavinti matematikos pagrindus. Programa „eTwinning“ – pirmiausia ir svarbiausia – leido
jiems pajusti nuosavybės bei atsakomybės jausmą: tai buvo JŲ projektas. Griksos (vienas iš 2
pagrindinių veikėjų) buvo į juos panašus berniukas, gyvenantis jų kaimynystėje, turintis tokius
pačius mėgstamus ir nemėgstamus dalykus. Jiems buvo vis svarbiau suteikti šiam veikėjui
gyvybės: jie juokavo apie jį, mokėsi iš jo, išsiuntė jį į kelionę ir rūpinosi, kad jam viskas būtų
gerai. Mokiniai patys sugalvojo savo veikėją, davė jam vardą, sukūrė lėlę, jo šeimos medį ir jo
asmenybę. Tai privertė juos didžiuotis ne tik savo darbu, bet ir savo kilme.

31

3.3

Profesinio

tobulėjimo

galimybės

programoje

„eTwinning“ kultūrų pažinimo tema
Asmens kultūrinis sąmoningumas neatsiranda savaime. Jis yra ugdomas, jam įtaką daro savos
veiklos įsivertinimas, išsilavinimas, bendraamžiai bei šeima, žiniasklaida ir daug kitų faktorių.
Nuo pat pradžios jau dvylika metų programa „eTwinning“ siūlo mokytojams galimybę gilintis
į šią sritį dalyvaujant įvairioje profesinio tobulėjimo veikloje. Šiame skyriuje pristatome keletą
naujausių pasiūlymų.
Programoje „eTwinning“ mokytojai turi galimybę dalyvauti internetiniuose profesinio tobulėjimo
renginiuose su sinchronine ir asinchronine veikla (Mokymosi kursuose) arba sinchroniniuose
trumpuose renginiuose (Internetiniuose seminaruose) įvairiomis temomis, kurios apima ir
inkliuziją.
Vienas iš naujausių kultūrinio sąmoningumo ugdymo pavyzdžių – internetinis
seminaras „Pagalba daugiakalbėms klasėms “, kuriame ekspertai Sara Breslin ir
Terry Lamb sakė, jog lingvistinė ir kultūrinė įvairovė jau tapo įprasta Europos klasėse.
Jie apžvelgė Europos Tarybos ir Europos šiuolaikinių kalbų centro (ECML) sukurtas
priemones bei organizuojamas veiklas skatinant inkliuzinį, daugiakalbį ir tarpkultūrinį
požiūrį į mokymą bei mokymąsi. Dar vienas pavyzdys – kitas internetinis seminaras
pavadinimu „Globalus švietimas ir kultūrinis sąmoningumas programoje „eTwinning“,
kuriame Rose-Anne Camilleri kalbėjo apie globalaus ir kultūrinio švietimo svarbą ugdant
pasaulio piliečius daugiakultūrėje visuomenėje, diskutavo apie tarptautinio bendradarbiavimo
naudą ir iššūkius įgyvendinant programos „eTwinning“ projektus.
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Mokytojai turėjo galimybę bendradarbiauti kurdami bendrus dokumentus, kuriuose dalijosi
mintimis, ką jiems reiškia globalus švietimas, diskutavo apie įvairias problemas, su kuriomis
jie susiduria, pavyzdžiui, mokymų apie globalų ir tarptautinį švietimą stoką.
Mokymosi kurso pavyzdys – „Naujai atvykusių migrantų mokinių integracija į kasdienį mokyklos
gyvenimą“, kuriam vadovavo Erika Hummer ir Alicia Bankhofer. Jo dalyviai dalijosi mintimis
apie savo pačių tapatybę, keitėsi asmenine patirtimi ir idėjomis, kaip padėti naujai atvykusiems
vaikams integruotis savo klasėse. Be to, jie diskutavo apie būtinybę laužyti stereotipus, būdus
šalinti kalbines ir kultūrų kliūtis bei veiklas, kuriose tėvų įsitraukimas labai svarbus siekiant
sėkmingos jų vaikų integracijos.
Ekspertai pasidalijo naudingais ištekliais, vaizdo įrašais, žodžių rinkiniais arabų ir persų
kalbomis bei įdomiomis nuorodomis, tokiomis kaip ES imigracijos portalas (http://ec.europa.
eu/immigration/), JT Pabėgėlių reikalų agentūra (http://www.unhcr.org/) ir leidinys „Kalbų
mokymas ir mokymasis daugiakalbėje klasėje“ (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
repository/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf).
Be to, kurso dalyviai sukūrė įvairios medžiagos, kuria galima pasinaudoti visose klasėse mokant
naujai atvykusių migrantų vaikus. Pavyzdžiui, jie aprašė situacijas savo šalyse bei mokyklose
ir pasiūlė įvairios veiklos bei veiksmų, kurie padėtų klasėse geriau integruoti naujai atvykusius
imigrantus, t. y. vaizdinės medžiagos, dainų ir žaidimų. Be to, jų buvo prašoma pasidalyti
idėjomis, kaip jie atsakytų į šiuos teiginius: „Mums jų čia nereikia!“, „Valdžia nepakankamai
padeda vietiniams, rūpinasi tik pabėgėliais“, „Jie kitokie, jie ne tokie kaip mes, jie nenori būti
integruoti“, „O kaip mūsų vietiniai mokiniai? Ar jiems nepritrūks dėmesio, kai pagrindinis
dėmesys skiriamas tik pabėgėlių kilmės mokiniams?“
Mokytojai pateikė daug atsakymų. Vienu iš jų dalijasi Maria Ioannidou: „Migrantai mums
atrodo visiškai kitokie nei mes, o mes atrodome kitokie jiems. Būkime atviri ir suteikime jiems
progą, parodykime pagarbą įvairovei.“ Visą šią medžiagą galite rasti el. knygoje.
2017 m. rugsėjį buvo pristatyta nauja grupė pavadinimu „Migrantų kilmės mokinių integracija
mokykloje“. Jos tikslas – siūlyti išteklius ir idėjas, kaip sėkmingai integruoti migrantų kilmės
mokinius mokyklose ir paskatinti visus mokytojus atvirai diskutuoti šia svarbia tema.
Moderatorė Carol Barriuso siūlo pasinaudoti mokomosios medžiagos rinkiniu, žaidimais, vaizdo
medžiaga, naudingais skaitiniais ir programos „eTwinning“ projektų pavyzdžiais, susijusiais su
šia tema, kviečia narius dalytis savo sėkmės istorijomis ir dalyvauti įvairioje veikloje.
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4. KAIP PRIIMTI ŠVIETIMO IŠŠŪKIUS

Vienas iš pagrindinių įvairovės principų ir svarbiausių inkliuzijos iššūkių tas, kad „nėra vieno
recepto visiems“, kaip pirmoje dalyje teigia Tony Geudens, šios srities ekspertas iš organizacijos
„Paramos ir pažangių mokymosi bei mokymo galimybių jaunimui tinklas“ (SALTO-YOUTH1).
Mokytojai eidami į pamoką privalo turėti tai omenyje. Kai projektai kuriami atsižvelgiant į
individualius poreikius, pomėgius ir mokinių siekius, tuomet visi mokiniai aktyviai prisidės ir bus
įsitraukę nepaisant iššūkių, su kuriais jie gali susidurti. Antroje dalyje šeši mokytojai pasakoja,
kaip jų mokiniai, kurie turėjo mokymosi sunkumų, elgesio problemų ar gulėjo ligoninėje, vis
tiek dirbo projektuose „eTwinning“, sugebėjo atskleisti savo talentus bei pomėgius ir pasijuto
priimti bei įvertinti visos klasės. Kaip pastebi mokyklos vadovas, „projektas „eTwinning“ –
tai pavyzdys, kaip galima stiprinti inkliuziją bet kurioje klasėje, kai randi tinkamą veiklos
būdą!“ Ir dar vienas svarbus dalykas: mokytojams reikia pagalbos ir paramos sprendžiant
šias problemas, todėl paskutinėje dalyje pabrėžiama, kuo šioje situacijoje gali būti naudinga
programa „eTwinning“.

4.1 Niekas neturėtų likti nuošalyje
Europa – tai daugiau nei ekonominė bendrija. 2020 metų
Europos strategija siekia ne tik pažangaus, tvaraus, bet
ir integracinio augimo. Vis dėlto tokiais (kaip manoma)
socialinės neteisybės laikais dalis jaunų žmonių lieka
atsiskyrę nuo visuomenės.
Būtent todėl 2015 metų Paryžiaus deklaracijoje daugiausia
dėmesio skiriama bendroms vertybėms: pilietiškumui ir
Organizacijos „SALTO-YOUTH“ inkliuzijos
tolerancijai be diskriminacijos. Švietimui tiek mokykloje,
išteklių centras, Briuselis, Belgija
tiek jaunų žmonių darbo vietoje tenka gyvybiškai svarbus
vaidmuo siekiant patenkinti nepalankiomis sąlygomis gyvenančių vaikų ir jaunimo
poreikius ir užtikrinti, kad nė vienas jaunas žmogus neliktų nuošalyje.
Tony Geudens

Tačiau ką daryti, kad jaunimas nepasitrauktų iš mokyklos, jaunimo darbo vietų ar
visuomenės?
1

https://www.salto-youth.net/about/
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Skirtingos galimybės skirtingiems poreikiams…
Iš tiesų visi žmonės gimsta lygūs. Tačiau tuo pačiu kiekvienas turi skirtingų poreikių. Jei
visus jaunus žmones nediskutuotinai laikysime lygiais, neišvengiamai kai kurie jų poreikiai
nebus patenkinti. Kitos suinteresuotosios šalys turėtų tuo pasirūpinti (tėvai, jaunimo darbdaviai,
bendraamžiai ir kt.) arba jauni žmonės nuspręs, kad „tai ne jiems“.
Programoje „Erasmus+“ pagrindinis dėmesys skiriamas lygybei ir integracijai. Kad galėtume
užtikrinti visiems vienodas galimybes dalyvauti, turime suteikti jaunimui atitinkamą
(nešališką) pagalbą pagal poreikius . Niekas neprieštaraus nuožulnaus įvažiavimo įrengimui
besinaudojantiems neįgaliųjų vežimėliais. Bet kaip padėti jauniems žmonėms, kurie negali
ramiai pasėdėti, kuriems sunku suvokti savo tapatybę, kurie nemoka kalbos?..

Ar jums patinka pistacijos?
Kas nutinka, kai padedi dubenėlį pistacijų ant stalo? Niekas nenori riešutų nepraskilusiais
kevalais. Juos sunku išlukštenti. Taip pat yra su jaunais žmonėmis. Įvairių profesijų atstovai
linkę rinktis žemiau kabančius, lengvai pasiekiamus vaisius.
Bet sunkiausiai pasiekiamiems dalykams reikia daugiausia dėmesio. Turbūt esate girdėję, kad
kiekvienas investuotas euras vėliau atsiperka. Jaunimui suteiktos teigiamos galimybės
apsaugo juos nuo nedarbo, ligoninės ar kalėjimo suaugus. Kuo anksčiau pradėsime kovoti su
atskirtimi, tuo lengviau bus išvengti neigiamų pasekmių.

Papildomi įrankiai jūsų priemonių komplektui
Nėra vieno metodo, kuris tiktų visiems. Kai kuriems mokiniams dėl įvairių priežasčių
gali paprasčiausiai nesisekti mokykloje. Netradiciniai pamokų metodai (pavyzdžiui, projektai
„eTwinning“, mokymasis per praktinę veiklą ir pan.) gali padėti jaunimui mokytis. Organizacija
„SALTO“ turi priemonių rinkinį, pilną netradicinių metodų2 (iš jaunimo įdarbinimo
institucijų), kurie pagyvins jūsų pamokas.
Dažnai jaunimas susiduria su iššūkiais, peržengiančiais ugdymo turinio ribas. Plačių
pažiūrų mokytojai ir mokyklos bendradarbiauja su jaunimo įdarbinimo institucijomis, kad
suteiktų daugiau galimybių jaunimui ir padėtų jauniems žmonėms nugalėti sunkumus
vienodomis sąlygomis. Jaunimo įdarbinimas perduoda atsakomybę į jaunimo rankas.
Programos „Erasmus+“ jaunimo projektai suteikia jauniems žmonėms laiko, svarbių socialinių
ir emocinių gebėjimų , padeda susigrąžinti motyvaciją ir geriau orientuotis gyvenime, kad
jie, kaip ir visi kiti, siektų tapti visapusiškomis asmenybėmis.
Nes niekas neturėtų likti nuošalyje.
2
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4.2 Mokytojų, mokinių ir mokyklų vadovų pasakojimai

Mokyklose visada atsiras mokytojų, pasiruošusių padėti toms „nepraskilusioms pistacijoms“
ir pasistengsiančių jas „išlukštenti“. Keletas šių mokytojų papasakos, kaip jie rūpinasi tokių
nepalankioje padėtyje esančių vaikų ugdymu kartu su kolegomis iš kitų Europos šalių kurdami
programos „eTwinning“ projektus, kurie padeda tenkinti tų mokinių poreikius.

Projekto pavadinimas: „Sveika siela sveikame kūne“
Mokyklos partnerės: 4 mokyklos partnerės (CZ, HU, IT, RO)
Ugdymo pakopa: vidurinis ir profesinis ugdymas
Programos „eTwinning“ projektai ypač naudingi profesinėse mokyklose, kurių mokiniai turi elgesio,
mokymosi ir kartais socializacijos problemų. Pas mus dažniausiai ateina mokiniai, kuriems
blogiausiai sekasi pradinėse klasėse ir kurie turi neigiamos mokymosi patirties, todėl kartais būna
labai sunku išlaikyti juos mokykloje. Savo projektais stengiamės, kiek įmanoma, derinti praktinius
ir teorinius dalykus, kad mokiniai galėtų praktikoje taikyti savo įgūdžius. Tai yra įgūdžiai, kurių
jiems reikės darbo vietoje, todėl turime stengtis iš visų jėgų ir juos lavinti. Dalyvaudami projekte
mokiniai gali atrasti, kas jiems geriausiai sekasi, ir taip kompensuoti ankstesnę neigiamą
patirtį. Radę temas, kurios siejasi su kasdieniu mokinių gyvenimu bei profesija, sugebėjome
sudominti ir juos motyvuoti, pavyzdžiui, sukurti kalėdinį filmuką, nufilmuoti maisto gaminimą
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namie arba susitikti su projekto partneriais smagiam darbui komandoje. Pažiūrėję pirmą vaizdo
įrašą, kiti mokiniai ėmė klausinėti: „Ar dar turime laiko namie nufilmuoti savo vaizdo įrašą?“
Jie jaučia, kad jų darbas yra reikalingas, kad jie yra vertinami ir verti sėkmės.
Eva Toth (anglų kalbos mokytoja)
Mokykla: Nagykátai Ipari CSZC techninė profesinė mokykla, Vengrija
Projektai ne tik padėjo man išlaikyti susidomėjimą bei dėmesį, bet ir subūrė mus kaip
grupę. Man ypač patiko kurti vaizdo įrašus: galėjau parodyti, kas man gerai sekasi.
Annabella (Amžius: 20)

Projekto pavadinimas: „Gimtadienio atvirukas Rebekai plinta programoje „eTwinning“
Mokyklos partnerės: 195 mokyklos partnerės (AL, AM, BA, CZ, DE, ES, FI, FR, GE,
GR, HR, IT, LT, MT, NO, PL, PT, RO, RS, SI, SK, SE, TR, UA, UK)
Ugdymo pakopa: pagrindinis ugdymas

Šio projekto pagrindinė veikla buvo išsiųsti gimtadienio atviruką Rebekai, ypatingai mokinei,
kuri gyvena ligoninėje dėl lėtinių sveikatos problemų ir fizinių negalių, kad ji pasijustų šaunios
mokinių bendruomenės dalimi. Projektas pranoko visus lūkesčius: Rebeka gavo daugiau nei 3000
gimtadienio atvirukų ir vis dar sulaukia naujų. Erdvė „TwinSpace“ prisipildė dainų, vaizdo įrašų,
nuotraukų ir paveikslėlių su geriausiais linkėjimais Rebekai – tebus kiekviena nauja diena būtų
ypatinga mūsų ypatingai mergaitei! Su didžiuliu džiaugsmu ir motyvacija ji eina į ligoninės
mokyklą laukdama akimirkos, kai atsidarys jai pritaikytą kompiuterį ir pamatys staigmenas,
kurias kiekvieną dieną jai siunčia bendraamžiai iš Europos. Šis projektas puoselėjo mūsų
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mokinių žmogiškąsias vertybes bei suteikė jiems galimybę patirti džiaugsmą duodant ir nieko
už tai nesitikint. Be to, projektas sustiprino draugiškus ryšius ir gebėjimą suprasti kitų vaikų
problemas, paskatino norą bendrauti užsienio kalba. Jis padėjo mokiniams suprasti, kad net
ligoninėje galima mokytis. Be to, šis projektas paskatino pacientus, kurie ilgai guli ligoninėje ar
vis į ją grįžta, ligoninės mokykloje naudotis IKT (vaizdo įrašais, el. paštu, prenumeruojamosios
transliacijos bei tinklaraščių įrašais) ir užmegzti ryšius su kitais jaunais žmonėmis. Rebeka šiuo
metu kuria savo elektroninius padėkos atvirukus ir išsiųs juos visoms mokykloms, kurios ją
pasveikino su gimtadieniu.
Ana Madalena Paiva Boléo Adragão Pina Fernandes (dailės mokytoja)
Mokykla: Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, Portugalija
Man tikrai patiko gauti visus šiuos atvirukus. Anksčiau nežinojau programos „eTwinning“.
Mane nustebino toks didžiulis laiškų skaičius. Tai buvo labai linksmas gimtadienis. Man
labai patiko kartu su kolegomis ir mokytojais švęsti šią svarbią dieną.
Rebeca (Amžius: 14)

Man labai patiko šis projektas. Mes pasijutome labai artimi Rebekai ir turėjome galimybę
pasidalyti savo darbu!
Leonor (Amžius: 12)

Projekto pavadinimas: „Mes galime …“
Mokyklos partnerės: 6 mokyklos partnerės (AL, ES, GR, LT, PT, SI)
Ugdymo pakopa: pradinis ugdymas
Šio projekto „eTwinning“ dalyviai – vaikai, turintys įvairių vystymosi sutrikimų ir kitų negalių.
Tinkama mokymosi aplinka ir atidžiai parinkti įrankiai leidžia specialiųjų poreikių vaikams
sėkmingai dalyvauti programos „eTwinning“ veiklose. Projekto „Mes galime…“ metu mano klasės
vaikai dalyvavo valgio gaminimo pamokoje, kuri padėjo jiems lavinti pažintinius gebėjimus ir
smulkiosios motorikos įgūdžius. Lipdydami besmegenius iš įvairių maisto produktų mokiniai
turėjo galimybę atlikti praktines užduotis: nulupti kiaušinį, smulkiai supjaustyti morkas,
pagaminti patiekalą iš įvairių maisto produktų. Šis praktinis užsiėmimas subūrė visus mokinius
vienai bendrai veiklai, ugdė jų savarankiškumą, skatino bendravimą ir bendradarbiavimą bei
lavino smulkiosios motorikos įgūdžius. Atlikę paskutinę veiklą mokiniai patyrė mokymosi
džiaugsmą bei teigiamų emocijų ir įgijo vertingos praktinės patirties.
Ingrida Jurevičienė (spec. pedagogė)
Mokykla: Kėdainių specialioji mokykla, Lietuva
39

Man sunkiai sekasi rašyti, bet iš maisto produktų pavyko nulipdyti tobulą besmegenį. Aš
labai džiaugiuosi šiuo pasiekimu, nes išmokau teisingai nulupti kiaušinį.
Greta (Amžius: 10)

Dalyvaudami šiame programos „eTwinning“ projekte mokiniai įgijo praktinių įgūdžių,
kurie būtini kasdieniame gyvenime, lavino savo pažintinius gebėjimus bei bendrąsias
kompetencijas. Šios veiklos skatino mokinių savarankiškumą ir sumažino jų priklausomybę
nuo suaugusiųjų.
Virginija Kairienė (direktorė)

Projekto pavadinimas: „eTwinning“ svajonė“
Mokyklos partnerės: 4 mokyklos partnerės (ES, GR, IT)
Ugdymo pakopa: vidurinis ir profesinis ugdymas
Projektas „eTwinning“ svajonė“ padėjo mokyklų partnerių mokiniams, turintiems mokymosi
sutrikimų (tarp mokinių buvo kenčiančiųjų nuo disleksijos), mokytis anglų kalbos. Jie negalėjo
rašyti ar skaityti vadovėlių ir neturėjo tokių pačių galimybių kaip jų bendraklasiai. Mūsų projektas,
kurio metu buvo kuriamos realios komunikacinės situacijos, padėjo mokiniams mokytis anglų
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kalbos ne iš vadovėlių, o bendraujant su partneriais per kalbinę veiklą internete bei klasėje.
Visose veiklose buvo naudojamasi IKT tokiu būdu, kad mokiniams reikėtų vartoti kalbą ir kalbėtis
su partneriais bei keistis idėjomis. Tai suteikė jiems didžiulės motyvacijos ir jie nebegalvojo apie
baimę padaryti gramatinių klaidų. Bendravimas buvo projekto tikslas. Internetinė veikla apėmė
žaidimus vaizdo konferencijų metu, bendradarbiavimą dalijantis idėjomis bendroje internetinėje
lentoje, žinučių rašymą išmaniosiose lentose, naudojimąsi kodais bei avatarais, pokalbius
internetu ir bendrų dokumentų kūrimą. Veikla klasėje daugiausia apėmė vaizdo įrašų kūrimą ir
dalijimąsi jais erdvėje „TwinSpace“, kad jais pasinaudoti galėtų partneriai, taip pat dokumentų
kūrimą bendradarbiaujant, kad vėliau juos galima būtų skaityti ir panaudoti žaidimuose (tai
padėjo mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių), kalbos žaidimus ir internetinius galvosūkius.
Šis metodas padėjo kenčiantiesiems nuo disleksijos, nes jie nebegalvojo apie savo sutrikimus. Jie
pasiekė tikslus kaip ir likę klasės mokiniai, kuriems ši veikla irgi buvo labai naudinga.
Marina Screpenti (pradinės mokyklos mokytoja)
Mokykla: Istituto Comprensivo 3 Chieti, Italija
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Aš net nesuvokiau, kad mes mokėmės. Atrodė, kad mes tik žaidžiame ir bendraujame
su draugais. Dažniausiai aš neturiu jokių problemų dėl anglų kalbos, bet mano draugas
nemoka nei skaityti, nei rašyti. Vis dėlto jis galėjo dalyvauti tose pačiose projekto veiklose
kaip ir kiti.
Paolo (Amžius: 9)

Projektas „eTwinning“ svajonė“ ir jo platforma buvo puikūs ir leido mokiniams nugalėti
sunkumus. Įprasta, kad mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų, sunkiai sekasi ir
anglų kalba. Projektas padėjo jiems pasijusti panašiai kaip likusiems klasės mokiniams.
Maria Assunta Michelangeli (direktorė)

Projekto pavadinimas: „Tylos garsas. Italijos ir Portugalijos tarptautinis
bendradarbiavimas gestų kalba“
Mokyklos partnerės: 2 mokyklos partnerės (IT, PT)
Ugdymo pakopa: vidurinis ugdymas
Aš nesu specialiųjų poreikių mokinių mokytoja. Projektas, apie kurį noriu papasakoti, prasidėjo
nuo poreikio visai klasei suprasti „tylios kalbos“ (italų gestų kalbos), kurią vartojo viena mūsų
mokinė, reikšmę bei galią. Šiais metais visi mano keturiolikmečiai mokiniai atvyko iš skirtingų
mokyklų. Be to, šiais metais turėjome ir kurčią mokinę (su nežymiu pažintinės veiklos sutrikimu),
kuri galėjo bendrauti tik gestų kalba. Kadangi bendravimas buvo labai sudėtingas, kiti mokiniai
net nesistengė pažinti jos ar su ja bendrauti, todėl nusprendžiau sukurti projektą, kuriame ji
būtų tarsi mediumas tarp klasės ir „to kito pasaulio“. Gana ilgai užtrukau, kol radau mokytojus,
norinčius kurti projektą, kurio pagrindas būtų gestų kalba, tačiau galų gale sutikau entuziastingą
kolegę iš Portugalijos. Tai buvo jos pirma patirtis programoje „eTwinning“, bet jos įgūdžiai dirbti
su kurčiais mokiniais buvo puikūs. Padėjau jai naudotis platforma, o ji man padėjo dirbti su Lia.
Nepaisant fakto, kad italų ir portugalų gestų kalbos labai skiriasi, mes nagrinėjome kultūrinį
turinį keisdamiesi paprastais gestais ir pasiekėme puikių rezultatų.
Simone Bionda (anglų ir ispanų k. mokytoja)
Mokykla: I.I.S. Barsanti – Salvetti, Italija
Projektas man patiko. Savo klasės draugus išmokiau gestų kalbos. Gal vieną dieną tapsiu
mokytoja! Nekantraudama laukiu naujo projekto kitais metais!
Lia (Amžius: 14)
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Šis programos „eTwinning“ projektas – tai pavyzdys, kaip galima stiprinti inkliuziją bet
kurioje klasėje, kai randi tinkamus veiklos būdus!
Andrea Bernabè (direktorė)

Projekto pavadinimas: „Magiško lango stebuklai“
Mokyklos partnerės: 3 mokyklos partnerės (HU, PT)
Ugdymo pakopa: pradinis ugdymas

Šiame projekte dalyvavę mokiniai turi rimtų mokymosi sutrikimų. Tai yra specialiųjų poreikių
mokiniai, turintys ribotus gebėjimus, kurie trukdo jiems mokytis. Jų žema socialinė kompetencija
ir menkas gebėjimas užmegzti ryšius kelia vis daugiau sunkumų, todėl juos būtina integruoti į
visuomenę. Lavinant atitinkamų sričių kompetencijas pagal ekspertų sukurtas metodikas jiems
tenka atlikti nuobodžias ir pasikartojančias užduotis. Tačiau smagios bei įtraukiančios projekto
„eTwinning“ veiklos sukuria mokymosi aplinką, kuri jiems padeda priimti XXI amžiaus iššūkius.
Žinios įsisavinamos neformaliai, nes didelis taikomųjų programų ir IKT įrankių pasirinkimas
įgyvendinant projektus mokiniams suteikia puikios patirties. Jie gali gilinti savo žinias šioje
tarptautinėje bendruomenėje, kuri jiems suteikia naudingų kompetencijų. Kiekvienos veiklos,
pasirodymo ar konkurso metu smarkiai auga jų savivertė ir pasitikėjimas savimi. Mokiniai,
kuriems dažnai nesiseka, dalyvaudami programos „eTwinning“ projektuose sulaukia įvertinimo
bei pripažinimo. Šie „pirmaujantys vaikai“, anksčiau šiek tiek atstumti bei neįvertinti, staiga
tampa mokyklos pasididžiavimu ir rodo savo pasiekimus bei dalyvavimo programoje „eTwinning“
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pažymėjimus. Apibendrindama galiu pasakyti, kad dalyvavimas programoje „eTwinning“ gali
padėti visiškai kitaip organizuoti specialųjį ugdymą bei jį tobulinti. Rūpestinga, paslaugi,
supratinga ir linksma bendruomenė – tai vaistas specialiųjų poreikių vaikams, besimokantiems
pagal integruotas programas ir kenčiantiems nuo rimtų sutrikimų.
Irma Szeverenyi Ujhelyine (spec. pedagogė)
Mokykla: Zuglói Benedek Elek Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Vengrija

Labai džiaugiuosi būdama programos „eTwinning“ dalimi, nes tai įdomu ir smagu.
Susipažinau su daug kompiuterinių programų bei mobiliųjų programėlių. Ir netgi galėjau
vaidinti spektaklyje! Mano mokytojai ir klasės draugai didžiavosi manimi.
Balázs (Amžius: 13)

Mūsų mokyklai labai naudinga, kad specialiųjų poreikių mokiniai dalyvavo programoje
„eTwinning“. Tarptautinio lygio projektuose jie gali tobulėti neformaliai ir žaismingai, o
tai yra labai naudinga jų mokymosi procesui.
Mónika Czető (direktoriaus pavaduotoja)

4.3 Bendruomenės kūrimas inkliuziniame ugdyme
Šioje knygoje jau pristatėme daug stiprių projektų. Skaitant mokinių mintis tampa akivaizdu,
kad programos „eTwinning“ projektai tikrai padėjo jiems pasijusti klasės dalimi, atskleisti savo
talentus ir dirbti kartu su mokiniais iš kitų šalių. Mokytojams per projektinę veiklą pavyko
suteikti reikiamą pagalbą visiems mokiniams ir padėti jiems pasijusti įvertintiems. Vis dėlto
mokytojams patiems reikia tam tikros pagalbos, kad jie galėtų kuo daugiau pasiūlyti savo
mokiniams. Mokytojams reikia ne tik naujų idėjų, kurias jie galėtų įgyvendinti savo klasėse, bet
ir priemonės keistis veiklos patirtimi su kolegomis. Programa „eTwinning“ leidžia mokytojams
tai daryti: jie gali jungtis prieprogramos „eTwinning“ pristatomų grupių, uždarų internetinių
programos dalyvių bendruomenių, kuriose diskutuojama įvairiomis temomis ir kartu dirbama.
Viena grupė skirta „Inkliuziniam ugdymui“, jai vadovauja anglų kalbos mokytoja Marijana
Smolčec iš Kroatijos. Šioje grupėje pagrindinis dėmesys skiriamas inkliuzinėms klasėms bei
mokiniams ir inkliuzijai bendrąja prasme. Grupė turi daugiau nei 2700 narių.
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Kaip priimti švietimo iššūkius

Grupė
skirta
visiems
pedagogams,
norintiems tobulinti savo pedagoginius
įgūdžius bei kompetencijas ugdant ne tik
specialiųjų poreikių ar mokymosi sutrikimų
turinčius mokinius, bet ir labai gabius
bei talentingus mokinius. Tai tarpusavio
pagalbos grupė, kurioje mokytojai dalijasi
savo patirtimi, medžiaga bei veikla ir
dalyvauja
tiesioginiuose
renginiuose,
skirtuose įvairių poreikių mokiniams.
Nuo 2015 metų joje buvo organizuota 10 virtualių renginių, kuriuose pranešimus skaitė ekspertai
iš JAV, Izraelio, Kroatijos, Brazilijos, Kanados ir Airijos. Be to, kasmet ir kas mėnesį grupė
organizuoja internetines veiklas, kurių metu mokytojai dalijasi savo mėgstamais internetiniais
įrankiais ar pristato projektus, kurie puikiai pavyko jų klasėse. Socialiniame tinkle „Twitter“ vyksta
pokalbiai įvairiomis temomis nuo mokinių, kuriems būtina integracija, iki kultūrų įvairovės.
Visi tiesioginiai renginiai, grupės veikla, pokalbiai socialiniame tinkle „Twitter“, įvairi narių
kurta medžiaga, grupės el. knygos ir panaši medžiaga saugomi pačioje grupėje ir visada
prieinami jos nariams.
Nariai turi galimybę dalytis savo nuomone įvairiomis temomis ir gerąja patirtimi. Pavyzdžiui,
viename iš pokalbių „Twitter“ jie visi sutarė, kad „mokiniams reikia gyvenimiškų įgūdžių ir
lygių ugdymosi galimybių, nes kiekvienas gali būti savaip kūrybingas ir talentingas. Mokytojų
užduotis yra jiems padėti“.
Ekspertai dalijosi savo įžvalgomis apie inkliuziją, pavyzdžiui, Donal O’Reilly, Kilorglino
bendruomenės kolegijos direktoriaus pavaduotojas ir programos „eTwinning“ ambasadorius
Airijoje, savo pranešime „Inkliuzinė ir prieinama klasė“ teigė: „Žengiant link pokyčių reikia
priimti iššūkius, būti aktyviam bei atviram, reflektuoti ir keisti, ką gali.“ Jam paklausus dalyvių,
kas turi didžiausias galimybes kurti inkliuzinę prieinamą klasę, dauguma atsakė, kad būtent
mokytojai turi daugiausia galimybių, jei jie savo darbą atlieka noriai ir su užsidegimu. Brian
teigė, kad „programoje „eTwinning“ visi yra lygūs, visi mokiniai yra lygūs. Nesvarbu, kas esi
ar kokia tavo kilmė, programa „eTwinning“ suteikia galimybę pasijusti didesnės bendruomenės
dalimi. Ji sukuria sąlygas inkliuzinei klasei.“.
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5. IŠVADOS

Kaip teigėme pradžioje, inkliuzija eina kartu su tolerancija
įvairovei, ir kiekvienai visuomenei didžiausias iššūkis yra tai,
kaip tinkamai suderinti abu šiuos dalykus.
„Vieningi įvairovėje“, Europos Sąjungos šūkis, vartoti
pradėtas 2000 metais. Jis patvirtina, kad europiečiai
susibūrė į sąjungą, jog siektų taikos bei gerovės ir kartu
praturtintų skirtingas žemyno kultūras, tradicijas bei kalbas.

Anne Gilleran
programos „eTwinning“ centrinės
paramos tarnybos vyresnioji vadovė,
atsakinga už pedagoginius klausimus,
organizacija „European Schoolnet“

Europa visada puoselėjo įvairovės galios ir visiškai integruotos
visuomenės idėją, kurios laikomasi leidžiant įstatymus ir kuri
padeda kurti vertingus visuomenių kultūrinius ryšius. Šioje
knygoje apie programą „eTwinning“ matome, kad jaunimas
yra kilniaširdiškas ir nori būti tolerantiškas bei puoselėti
inkliuziją, jei tik bus suteikta tinkama pagalba įvairiose
sudėtingose geografinėse, kultūrinėse ar edukacinėse
situacijose.

Programos „eTwinning“ projektai, vykdyti Prancūzijos Gvianoje ir Madeiroje, yra nuostabus
šios programos inkliuzinio pobūdžio ir veiklos be sienų vaikams, kurie susiduria su geografine
atskirtimi, pavyzdys. Puikų darbą atlieka jaunimas projekte „Migrantai ir pabėgėliai“, kuriame
stengiamasi įsijausti į kitų situaciją, suprasti žmonių, atsidūrusių kultūrinėje suirutėje ir iš
naujo kuriančių savo gyvenimą užsienio šalyje, būseną bei juos užjausti. Dalyvaudami šioje
veikloje jaunuoliai keičia savo požiūrius bei nuomones. Rebekos, kuri yra priversta nuolat gulėti
ligoninėje, bet yra tiesiog apipilta projekte „eTwinning“ dalyvaujančių mokinių iš visos Europos
linkėjimais, istorija yra puikus pavyzdys, kaip vaikai nori būti įtraukti į veiklą, trokšta suprasti
ir padėti kitiems vaikams pasijusti vertinamiems ir priimamiems. Žinoma, tai tik keletas
pavyzdžių, bet kiekviena šios knygos istorija prisideda prie stiprių kultūrinių ryšių, kurie yra
Europos visuomenės stiprybė, kūrimo.
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Programoje „eTwinning“ dalyvaujantys mokytojai parodė, kad yra pasiruošę priimti iššūkį bei
sudaryti sąlygas savo mokiniams kilniaširdiškai ir kūrybiškai priimti kitus. Nepaisant niūrių
šiuolaikinės žiniasklaidos tendencijų, programos „eTwinning“ bendruomenės nariai tiesiog
spinduliuoja geranoriškumu, dosnumu ir noru dalytis bei suprasti.

6.

ŠALTINIAI

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR
SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI apie radikalizacijos, dėl kurios kyla
smurtinio ekstremizmo pavojus, prevenciją (14.06.2016):
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2016/
communication-preventing-radicalisation_en.pdf
Deklaracija dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių
skatinimo pasitelkiant švietimą (2015):
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/
citizenship-education-declaration_en.pdf
2020 m. Europa, Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija (2010):
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20
Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
Europos Komisija, Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas, 2014. Programa
„Erasmus+“, įtraukties ir įvairovės strategija jaunimo srityje:
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
UNESCO, 2017. Inkliuzijos ir lygybės užtikrinimo švietime vadovas:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248254e.pdf
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7. NUORODOS Į PROGRAMOS
„ETWINNING“
VEIKLAS

Mokymosi kursai:
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learning-events.htm
Internetiniai seminarai:
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/online-seminars.htm
Internetinis seminaras „Pagalba daugiakalbėms klasėms“:
https://youtu.be/4cyqlChuXuU?list=PLIktD7Jqy0HwhgB2tMdAhcaRsxOylQQNG
Internetinis seminaras
„eTwinning“:

„Globalus švietimas ir kultūrinis sąmoningumas programoje

https://www.youtube.com/
watch?v=anFl5LGjGtA&t=4s&list=PLIktD7Jqy0HwhgB2tMdAhcaRsxOylQQNG&index=18
Programos „eTwinning“ tiesioginis renginys apie inkliuzinį ugdymą „Inkliuzinė ir prieinama
klasė“:
https://www.youtube.com/watch?v=XbOte8rDEvo
Mokymosi kurso el. knyga „Naujai atvykusių migrantų mokinių integracija į kasdienį
mokyklos gyvenimą“:
https://learninglab.etwinning.net/files/collabspace/1/61/961/18961/files/bcec5566.pdf
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ŠALIŲ LENTELĖ
SANTRUMPOS

Valstybės narės
Austrija
Belgija
Bulgarija
Kroatija
Kipras
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Airija
Italija
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Nyderlandai
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Ispanija
Švedija
Jungtinė Karalystė
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Santrumpos
AT
BE
BG
HR
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
DE
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SI
ES
SE
UK

Programos „Erasmus+“
šalys
Albanija
Bosnija ir Hercegovina
Buvusioji Jugoslavijos
Respublika Makedonija
Islandija
Norvegija
Serbija
Turkija

Santrumpos

Programos „eTwinning
Plus“ šalys
Armėnija
Azerbaidžanas
Gruzija
Moldova
Tunisas
Ukraina

Santrumpos

AL
BA
MK
IS
NO
RS
TR

AM
AZ
GE
MD
TN
UA
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NPT IR PPA KONTAKTAI

Ieškokite pagalbos savo kalba
Nacionalinės paramos tarnybos (NPT) ir partnerių paramos agentūros (PPA) atstovauja programai
„eTwinning“ jūsų šalyje. Galite kreiptis pagalbos tiesiai į jas arba prašyti mokymų toliau nurodytais
kontaktais.

ALBANIJA

Švietimo technologijų ir statistikos departamentas
Albanijos švietimo ir sporto ministerija

ARMĖNIJA

Nacionalinis švietimo technologijų centras
Nacionalinė programos „eTwinning Plus“ svetainė: http://etwinningplus.armedu.am/

AUSTRIJA

Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen
(Austrijos nacionalinė mokymosi visą gyvenimą agentūra)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.at

AZERBAIDŽANAS

Švietimo ministerija
IKT švietimui biuras
Nacionalinė programos „eTwinning Plus“ svetainė: http://www.ict.edu.az/

BELGIJA (PRANCŪZIŠKAI KALBANTI BENDRUOMENĖ)
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Valonijos ir Briuselio federacijos ministerija)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.enseignement.be/etwinning
BELGIJA (OLANDIŠKAI KALBANTI BENDRUOMENĖ)
EPOS
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.be
BELGIJA (VOKIŠKAI KALBANTI BENDRUOMENĖ)
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/etwinning/
BOSNIJA IR HERCEGOVINA

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.aposo.gov.ba

BULGARIJA

Център за развитие на човешките ресурси
(Žmogiškųjų išteklių plėtros centras)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.hrdc.bg
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KROATIJA

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
(ES programų ir mobilumo agentūra)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.hr/

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro „eTwinning“, Národní agentura programu
Erasmus+
(Švietimo tarptautinio bendradarbiavimo centras – „eTwinning“ nacionalinė paramos tarnyba, „Erasmus+“ nacionalinė agentūra)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.cz

KIPRAS

Europos mokymosi visą gyvenimą programų administravimo fondas
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.org.cy

DANIJA

Styrelsen for It og Læring (STIL) – Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
(Nacionalinė IT ir mokymosi agentūra)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.emu.dk

ESTIJA

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(Švietimo informacinių technologijų fondas)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/eTwinning-1

SUOMIJA

Opetushallitus
(Nacionalinė švietimo taryba)
Nacionalinės programos „eTwinning“ svetainės: http://www.edu.fi/etwinning ir ww.edu.fi/etwinning/svenska
(švedų k.)

PRANCŪZIJA

Canopé
Bureau d’assistance national eTwinning
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.fr

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
(Europos švietimo programų ir mobilumo nacionalinė agentūra)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.mk

GRUZIJA

Nacionalinis mokytojų profesinio tobulėjimo centras (TPDC)
Nacionalinė programos „eTwinning Plus“ svetainė: http://etwinningplus.ge/node/17

VOKIETIJA

Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.de

GRAIKIJA

CTI „Diophantus“ Computer technology institute & press
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.gr
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VENGRIJA

Oktatási Hivatal – Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.hu

ISLANDIJA

Rannís – Icelandic Centre for Research
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.is

AIRIJA

Léargas, Mainų biuras
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.ie

ITALIJA

INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(Dokumentacijos, inovacijų ir švietimo tyrimų nacionalinis institutas)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.it

LATVIJA

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(Tarptautinių jaunimo programų agentūra)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.lv

LICHTENŠTEINAS

Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.erasmusplus.li, http://www.aiba.llv.li

LIETUVA

Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už „Erasmus+“
(Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už „Erasmus+“)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.lt

LIUKSEMBURGAS

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

MALTA

Švietimo kokybės ir standartų valdyba, El. mokymosi departamentas
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.skola.edu.mt

MOLDOVA

Moldovos Rytų Europos fondas
Nacionalinė programos „eTwinning Plus“ svetainė: http://etwinning.md/

NYDERLANDAI

EP-Nuffic
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.nl

NORVEGIJA

Senter for IKT i Utdanningen
(Norvegijos IKT švietime centras)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning

LENKIJA

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
(Švietimo sistemos plėtros fondas)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.pl
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PORTUGALIJA

Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação
(Švietimo generalinė valdyba – Švietimo ir mokslo ministerija)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.dge.mec.pt/

RUMUNIJA

Institutul de Stiinte ale Educatiei
(Pedagogikos mokslų institutas)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.ro

SERBIJA

Fondas „Tempus“
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://erasmusplus.rs/

SLOVAKIJA

Zilinska Univerzita (Žilinos universitetas)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.sk

SLOVĖNIJA

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS
(Slovėnijos Respublikos mobilumo ir švietimo programų centras, CMEPIUS)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/

ISPANIJA

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(Švietimo, kultūros ir sporto ministerija)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.es

ŠVEDIJA

Universitets- och högskolerådet
(Švedijos aukštojo mokslo taryba)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.utbyten.se

TUNISAS

Centre National des Technologies en Éducation
Nacionalinė programos „eTwinning Plus“ svetainė: http://www.cnte.tn/index.php/partenariat/etwinning

TURKIJA

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Nacionalinė švietimo ministerija: inovacijų ir švietimo technologijų generalinė valdyba)
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.meb.gov.tr

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

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

UKRAINA

NSBC „Ukrainskiy proryv“
Nacionalinė programos „eTwinning Plus“ svetainė: http://www.etwinning.com.ua/
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www.etwinning.net

