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Pratarmė
Tibor Navracsics

ES švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto komisaras

Man labai malonu pristatyti jums šią įkvepiančią knygą, kurioje surinkti buvusių
programos „eTwinning“ projektų dalyvių pasakojimai. Švenčiant 10-ąsias šios internetinės platformos, vienijančios mokytojus, mokinius ir mokyklas iš įvairių šalių, metines,
jos dalyvių pasakojimai, kaip projektinė veikla pakeitė jų gyvenimus, - tai geriausias
aukštų programos „eTwinning“ pasiekimų įrodymas.
Daug apklaustų jaunų žmonių teigia, kad programa „eTwinning“ – tai pats smagiausias
ir labiausiai įkvepiantis būdas mokytis. Jų patirtis programoje „eTwinning“ padėjo jiems
lavinti savo kalbinius ir IKT įgūdžius bei geriau pažinti kitas kultūras – būtent tokie buvo
programos tikslai jos pradžioje 2005-aisiais. Iš tiesų, ši programa – tai gerokai daugiau.
Įgytos patirties galia atsispindi jaunų žmonių pasakojimuose apie pokyčius, kuriuos
jų gyvenime paskatino dalyvavimas programoje „eTwinning“. Jie prisimena, kaip ši
programa padėjo jiems įgyti daugiau pasitikėjimo savimi ir pozityviau žvelgti į pokyčius;
kaip ji pagilino jų supratimą apie tai, ką reiškia Europa, ir paskatino naujai pažvelgti į
pasaulį; kaip ji prisidėjo prie jų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymo, paskatino imtis
atsakomybės ir padėjo tapti atviru plataus akiračio žmogumi.
Dalyviai pasakoja apie tai, kaip buvo ugdomos atviros ir ryškios asmenybės, kurias
galima vadinti programos „eTwinning“ karta. Svarbu tai, kad šios asmenybės minėtas
patirtis įgijo būdamos jaunos. Būtent tuomet kuriami pamatai jų gyvenimui.
Deja, pasikartojančios teroristų atakos mūsų miestų širdyse primena mums, kad
projektų, pavyzdžiui, programos „eTwinning“, poveikis gali būti daug platesnis nei vienai
asmenybei. Tai mūsų pastangų siekiant šalinti esmines radikalizmo priežastis pagrindas.
Subūrę žmones iš skirtingų aplinkų ir padėję jiems pasijusti bendruomenės dalimi, galėsime kurti atvirą visuomenę. Be to, jie padės mums užtikrinti, kad visi jauni žmonės rastų
savo vietą šioje visuomenėje ir niekas neliktų už jos ribų.
Šių iššūkių sprendimas prasideda klasėje. Mums reikia tokios švietimo sistemos, kuri
įtrauktų visus mokinius ir suteiktų galimybę kiekvienam vaikui ugdytis bei tapti savimi
pasitikinčia, atvira ir tolerantiška asmenybe, galinčia bendrauti su žmonėmis iš skirtingų
aplinkų, gebančia mąstyti kritiškai ir gerai pasiruošusia darbo paieškai.
To nepasieksime per vieną dieną. Mums visiems reikia suvienyti jėgas ir siekti šio ilgalaikio
tikslo kartu. Tai atsispindi ir Paryžiaus deklaracijoje, kuriai 2015 metais kovą pritarėme
kartu su ES švietimo ministrais ir kuria siekiama ugdyti pagrindines vertybes, pilietiškumą, kritinį mąstymą ir informacinį raštingumą, atsisakyti diskriminacijos ir plėtoti integruotą ugdymą bei kultūrų dialogą.
Pasakojimai šioje knygoje patvirtina, kad programa „eTwinning“ – tai nuostabi priemonė,
kuria mes galime ir turime naudotis siekdami dar didesnio poveikio ateityje. Noriu
padėkoti visiems mokytojams, kurie prisidėjo prie programos „eTwinning“ kartos atsiradimo. Linkiu jiems visiems sėkmės ir tikiu, kad jie įkvėps dar daugiau jaunimo atverti
savo protus ir širdis.
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Įžanga
Prieš kelerius metus buvo aktyviai diskutuojama apie programos „Erasmus“
kartą. Daug šios knygos skaitytojų ir aš kartu dalyvavome programos „Erasmus“
mainuose - jie kiekvienais metais suteikė galimybę tūkstančiams studentų
praleisti vieną semestrą ar daugiau užsienio universitete. Man ir, manau, galiu
kalbėti daugumos laimingųjų, kuriems ši programa suteikė galimybę keliauti,
vardu tai buvo pirmoji tikrai europietiška gyvenimo patirtis. 1992 metais aš
praleidau vieną semestrą Upsaloje, seniausiame ir turbūt žymiausiame universitete visoje Skandinavijoje. Ten aš ne tik sužinojau apie keistą, naują dalyką,
vadinamą internetu, ir gavau savo pirmąjį el. pašto adresą, bet ir praturtinau
savo humanitarinių mokslų žinias bibliotekos salėje „Carolina Rediviva“, kurioje
filosofas Michel Foucault praleido didžiąją dalį laiko. Aš ne tik studijavau komunikaciją ir socialinius mokslus su puikiais profesoriais, bet ir sutikau jaunų žmonių
iš visos Europos. Leisdamas dienas Upsaloje, supratau, kuo skiriasi danas nuo
švedo, ir sužinojau apie prieštaravimus Belgijoje, kur flamandai ir valonai
kalba vieni su kitais trečia kalba ir atrodo, lyg būtų iš skirtingų šalių. Programa
„Erasmus“ pakeitė tūkstančių žmonių gyvenimus ir, pasak Umberto Eco, „sukūrė
pirmą jaunų europiečių kartą“.
2005 metais prasidėjus programai „eTwinning“ nedaug žmonių būtų lažinęsi,
kad po dešimties metų švęsime šios programos dešimtąsias metines. Kai 2005
metais per programos „eTwinning“ konferenciją buvo pradėta pirmoji mokyklų
partnerystė, tai atrodė lyg revoliucija. Dabar, kai užregistruota jau daugiau nei
44 000 projektų, galime drąsiai teigti, kad taip prasidėjo sėkmės istorija, kurioje
dalyvavo jau daugiau nei 2 milijonai mokinių, o jiems vadovavo šimtai tūkstančių
mokytojų. Bėgant metams programa „eTwinning“ išaugo į bendruomenę, kuri
dabar žinoma kaip didžiausias mokytojų tinklas pasaulyje.
Bet vien skaičiai neatskleidžia visos istorijos. Programos „eTwinning“ lankstumas, biurokratijos ir dokumentacijos nebuvimas bei galimybė atsinaujinti
nepakeičiant savo esmės paskatino novatoriškus ir entuziazmo kupinus mokytojus jungtis prie programos ir pradėti bendradarbiauti tinkle. Dar įdomiau
yra tai, kad dauguma jų niekada neatsisakė veiklos ir toliau lieka programos
„eTwinning“ nariai. Kaip teigia kai kurie mokytojai, programa „eTwinning“ tapo
gyvenimo būdu, kurio negalima pamatuoti jokia statistika ar skaičiais, nes kuria
naujas kultūros normas, atviresnes pokyčiams, naujovėms ir įvairovei.
Ši knyga – tai akivaizdus įvairiapusio programos „eTwinning“ poveikio daugelio
dalyvių gyvenimui įrodymas. Programa „eTwinning“ buria mokyklas ir visą
vietos bendruomenę bei visus socialinius sluoksnius į dinamišką tinklą, kuriame
mokytojams nereikia keliauti, kad susitiktų su savo partneriais - jie tiesiog
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kasdien naudojasi IKT, kad palaikytų ryšius. Mes skaitėme šių mokytojų istorijas
ankstesnėse programos „eTwinning“ knygose ir daugelis jūsų sutiks, kad
programa „eTwinning“ tikrai daug ką pakeitė.
Prabėgus dešimtmečiui pajutome, kad atėjo laikas visa tai apibendrinti ir
pristatyti sąvoką „programos „eTwinning“ karta“, kažką panašaus į programos
„Erasmus“ kartą 2.0, kurioje tiesioginį mobilumą pakeitė virtualusis mobilumas.
Ji apima ne tik tūkstančius mokytojų, kurie dalyvavo programoje, bet ir milijonus
mokinių, kurie patyrė, ką reiškia būti europiečiu neišvykstant iš namų. Tai yra
karta jaunų žmonių, kuriuos vienija toks pat požiūris į bendrus tikslus: tobulinti
švietimą, jaustis bendruomenės dalimi ir būti tos pačios vieningos Europos dalis.
Jie primena savo mokytojams, kad galima peržengti mokyklų ribas ir sienas, nes
taip, iš tiesų, žmogus ir auga.
Ši knyga – tai mokinių ir mokytojų, kurie pastaraisiais metais dalyvavo programoje
„eTwinning“, istorijos. Mes norėjome išgirsti šias istorijas tiesiai iš jų ir kreipėmės į
visą programos „eTwinning“ bendruomenę (beje, daugumoje švietimo programų
tai padaryti būtų paprasčiausiai neįmanoma), prašydami mokytojų susisiekti su
savo buvusiais mokiniais ir pakviesti juos pasidalyti savo patirtimi programoje
„eTwinning“. Taigi pirmą kartą mes klausomės buvusių mokinių, dabar jau iš
kitokio jų pasaulio, kaip juos paveikė dalyvavimas programoje.
Atsakymų gausa mus tiesiog pribloškė, tačiau šiame leidinyje galime pristatyti
tik nedidelę dalį jų: 44 mokinius iš 11 šalių, kurie įgyvendindami savo projektus
bendradarbiavo su mokiniais iš daugiau nei 34 šalių. Akivaizdu, kad programos
„eTwinning“ karta jau užaugo, o mūsų pareiga dabar ‒ pasidalyti jų prisiminimais, kad tie, kurie (kol kas) nedalyvauja programoje „eTwinning“, pasisemtų
įkvėpimo.
Knyga padalyta į penkis skyrius ‒ jie atspindi bendras temas, pasikartojančias
visuose skirtinguose pasakojimuose. Kiekviename skyriuje pristatoma viena
tema ir su ja susiję atitinkami mokinių ir mokytojų komentarai kartu su trumpais
interviu, kurie leidžia mums šią temą panagrinėti šiek tiek giliau. Skyriai yra šie:
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Visi skyriai vienodai svarbūs ir visi pasakoja programos „eTwinning“ istorijas
iš skirtingų perspektyvų. Dalydamiesi įvairiomis istorijomis - nuo individualios
pažangos iki mokymosi patirties savo mokyklos kontekste - žmonės, kuriuos
mes apklausėme, vieningai sutaria, kad programa „eTwinning“ tikrai paveikė
jų gyvenimus. Be to, šitas poveikis buvo sistemingas ir nulemtas fakto, kad tie
žmonės buvo didesnės bendruomenės dalis.
Programos „eTwinning“ kartai kultūrinis sąmoningumas ir tolerancija - tai
vertybės, kuriomis grindžiama daugiatautės, įvairių kultūrų visuomenės
samprata. Mokiniai, dalyvavę programoje „eTwinning“, ne tik išmoko kalbėti kita
kalba nei jų gimtoji, bet ir suprato, kaip svarbu klausytis kitų ir suprasti jų požiūrį.
Jie mano, kad gali įgyvendinti pokyčius, o jų, kaip inovacijų lyderių, vaidmuo
greičiausiai gimė jiems įgyvendinant projektų „eTwinning“ veiklą. Mokytojai ne
tik pakeitė savo mokymo būdą, bet ir savo santykius su mokiniais ir tapo labiau
patarėjais bei padėjėjais, o ne vien tik žinių perdavėjais - juk tai vis mažiau reikalinga XXI-ojo amžiaus pedagogikoje. Programos „eTwinning“ mokytojai laiko IKT
ne tikslu, o priemone, padedančia kurti prasmingesnes ir įdomesnes pamokas
bei leidžiančia peržengti klasės ir ugdymo plano ribas.
Šioje knygoje pasakojamos istorijos - tai jūsų istorijos: dabartinės jūsų patirties
istorijos, jeigu jau dalyvaujate programoje „eTwinning“, o jei dar nedalyvaujate,
tai jūsų ateities istorijos, kurios galbūt įtikins jus, kad turėtumėte tapti programos
„eTwinning“ kartos dalimi.
Smagaus skaitymo -

Santi Scimeca

Projekto vadovas, programos „eTwinning“ centrinė paramos tarnyba
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Šiame skyriuje mokiniai pasakoja, kaip kartu vykdydami
programos „eTwinning“ projektus ir dalydamiesi savo patirtimi jie ėmė vertinti Europos kultūrų įvairovę ir turtingumą.
Jie mano, kad tai padėjo jiems praplėsti savo akiratį ir
lengviau prisitaikyti prie aplinkų įvairovės. Be to, tai praturtino jų mokymąsi nauja motyvacija ir smagia veikla, apie
kurias skaitysite kituose skyriuose. Išklausę mokinius, tą patį
girdime iš jų mokytojų, kurie teigia, kad programa „eTwinning“ tiesia tiltus į Europą ir padeda mokiniams geriau
pasiruošti susidūrimams su tikrais gyvenimo iššūkiais.
Pradėsime nuo Mantvydo iš Lietuvos įspūdžių. Jis dalyvavo
savo pirmajame projekte „eTwinning“ 2005 metais dar
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, o dabar mokosi vidurinėje
mokykloje. Jo patirtis paskatino domėtis skirtingomis virtuvėmis, ir jis tikisi, kad būtent tai studijuos ateityje.

Suteikia galimybę paragauti Europos

Mantvydas Riškus (14 metų amžiaus)
Mokinys: Kuršėnų Pavenčių mokykla, 9a klasė
Programos „eTwinning“ projektas: „Aplinka, kurioje gyvenu“ (2005)
Mokytojos: Rima Klenauskienė ir Staselė Riškienė.
Mokykla: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lietuva
Šalys: LV, LT, IT, DE, SK, FR, ES.
„Aš dalyvavau net keliuose programos „eTwinning“ projektuose. Pradėjau 2005
metais, kai buvau vos penkerių. Dalyvavimas programos „eTwinning“ projektuose padėjo man daug sužinoti apie įvairias Europos šalis ir jų kultūras. Manau,
kad tai paskatino mano susidomėjimą įvairių šalių virtuvėmis ir įvairių patiekalų
gaminimu. Manau, ateityje norėčiau studijuoti kulinarijos meną. Galbūt studijuosiu Jungtinėje Karalystėje, Italijoje ar Prancūzijoje.“
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Ugdo kultūrinį sąmoningumą nuo mažens

Pola Orłowska (21 metų amžiaus)
Oksfordo universiteto studentė.
Programos „eTwinning“ projektas: „Tolerancija“ (2007).
Mokytoja: Anna Tobiacelli.
Mokykla: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego, Lenkija.
Šalys: ES, PL.
„Kai pradėjau dalyvauti projektuose, buvau vos 11 ar 12 metų, bet vis tiek sugebėjau
bendrauti ir dalytis savo patirtimi su mokiniais iš viso pasaulio. Tai neabejotinai suteikė
man galimybę susipažinti su skirtingomis švietimo sistemomis įvairiose šalyse ir, be to,
pagerino mano anglų kalbos raštingumą.
Nuo to laiko, kai įsitraukiau į programos „eTwinning“ veiklą, teko dalyvauti ir kituose
projektuose, kurie reikalavo gerų bendravimo įgūdžių su mokiniais iš kitų šalių. Dalyvavau
mainų projektuose su įvairiomis mokyklomis (iš Vengrijos, Italijos, Ispanijos, Australijos ir
Vokietijos) ir debatuose bei Jungtinių Tautų Organizacijos mokinių konferencijose.“

Padeda tau tapti Europos piliečiu

Arzu Nizam (18 metų amžiaus)
Ortadoğu kolegijos studentė
Programos „eTwinning“ projektas: „Kultūrų dialogas pasakose, dramoje ir mene“ (2011-2012)
Mokytoja: K.Belgin Saka Üstünel.
Mokykla: Yeni Turan pradinė mokykla, Turkija.
Šalys: TR, BG, AM, AT, HR, CY, CZ, UK, EE, FI, FR, GE, DE, GR,
HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SI, SK, ES,
SE, UA.
„Mes sukūrėme vaidinimą. Per programos „Skype“ konferencijas ir bendras pamokas bei
keisdamiesi meniniais darbais mes kalbėjome su savo draugais iš Europos ir sužinojome
daug dalykų apie juos. Per projektą aš supratau, kad žmonės dirbdami kartu gali siekti tų
pačių tikslų.
Šis projektas padėjo man sustiprinti pasitikėjimą savimi, nes jis pelnė kokybės ženklelį.
Tai mane itin pradžiugino. Aš pagilinau savo užsienio kalbos žinias. Išmokau būti Europos
piliete.“
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Padeda prisitaikyti prie skirtingų aplinkų

Justina Banytė (24 metų amžiaus)
Vilniaus universiteto magistrantūros studentė ir banko klientų
aptarnavimo specialistė AB „SEB bankas“
Programos „eTwinning“ projektas: „Kalbantys vaizdai“
(2007-2008)
Mokytoja: Staselė Riškienė.
Mokykla: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lietuva.
Šalys: LT, IT, EG.
„Lavinau savo kultūrų pažinimo įgūdžius ir būtent jie padėjo man tapti plačių pažiūrų
žmogumi, nebijančiu keisti aplinkos. Negaliu pamiršti ir įgyto pasitikėjimo reikšti savo
mintis anglų kalba. Be to, tapau komandos žmogumi ir supratau bendradarbiavimo,
dažniausiai teigiamai veikiančio žmonių tarpusavio santykius, svarbą.
Kultūrų pažinimo įgūdžiai, kuriuos įgijau anksčiau savo gyvenime, neabejotinai padėjo
prisitaikyti šioje įvairialypėje aplinkoje, susirasti draugų iš viso pasaulio ir mėgautis
kiekviena kelionės akimirka. Be to, gebėjimas dirbti komandoje - tai vienas iš įgūdžių,
labiausiai prisidėjęs prie mano pasiekimų dabartiniame darbe. Tai man padeda siekti tiek
bendrų organizacinių, tiek asmeninių tikslų.“

Kitų šalių ir kultūrų pažinimo džiaugsmas

Viola Barbisotti ir Linda Bruschi (23 metų amžiaus)
Žurnalistė stažuotoja (Viola), Socialinė darbuotoja (Linda).
Programos „eTwinning“ projektas: „Kultūrų mainai“ (2008).
Mokytoja: Rossana Maglia.
Mokykla: Liceo delle Scienze Umane ed Economico sociale „S.
Anguissola“, Italija.
Šalys: ES, SK, IT.

„2008 metais mokytoja pasiūlė mums dalyvauti tarptautiniame projekte. Jame dalyvavome mes ir mūsų bendraamžiai mokiniai iš Katalonijos bei Slovakijos. Mes keitėmės
elektroniniais laiškais apie save, savo gyvenimus, miestus ir tradicijas.
Įgijome naujų žinių apie kitas šalis ir išmokome toleruoti kitų tradicijas ir mintis. Patobulinome savo anglų kalbos ir bendravimo įgūdžius.
Programos „eTwinning“ projektas - tai įdomi veikla, kuri suteikia galimybę išmokti naujų
dalykų iš skirtingų šalių ir kultūrų. Tu susipažįsti su naujais žmonėmis ir įgyji įvairiausių
žinių apie skirtingas Europos šalis.“
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Šalina kliūtis ir padeda susirasti draugų visam gyvenimui

João Cardoso (28 metų amžiaus)
Techninės priežiūros specialistas.
Veikla programoje „eTwinning“: 2005/06.
Mokytoja: Miguela Fernandes.
Mokykla: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugalija.
Šalys: PT, IT.
„Programa „eTwinning“ suteikė man galimybę pirmą kartą išvykti į užsienį. Pirmą kartą
aš galėjau pabendrauti su žmonėmis, kurie gyvena už mano šalies ribų, peržengti kalbos
barjerą ir bendrauti anglų kalba. Tai suteikė man galimybę apsikeisti nuomonėmis su
kitais mokiniais iš įvairių šalių. Tai buvo nuostabu: mes turėjome galimybę pamatyti kitokį
pasaulį ir kitokius papročius bei pasidalyti žiniomis ir nuomone.
Per 10 metų programa „eTwinning“ patobulėjo ir tapo daugiau nei vien bendravimu.
Programa „eTwinning“ tapo gyvenimo patirtimi, kuri leidžia gyventi ir pamatyti daugiau
pasaulio, o tai yra labai svarbu asmeniniam tobulėjimui ir gebėjimui prisitaikyti prie skirtingų realybių.“

Šalina kliūtis ir padeda susirasti draugų visam gyvenimui

João Silva (26 metų amžiaus)
Telekomunikacijų specialistas.
Veikla programoje „eTwinning“: 2005/06.
Mokytoja: Miguela Fernandes.
Mokykla: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugalija.
Šalys: PT, IT.
„Iš visų mokykloje vykusių projektų programos „eTwinning“ projektai man buvo įdomiausi
ir labiausiai skatino mano susidomėjimą. Galimybė bendrauti su skirtingų pasaulėžiūrų
mokiniais iš skirtingų mokyklų yra nepakartojama.
Mes vykdėme projektą su mokiniais iš Italijos ir jo metu keitėmės idėjomis bei nuomonėmis.
Tai paskatino mus glaudžiau bendrauti su kolegomis iš užsienio net pasibaigus projektui.
Ryšių palaikymas yra labai svarbus šiandieniame pasaulyje, nes negalime žinoti, kada
prireiks pagalbos iš žmogaus, esančio užsienyje. Aš žinau, kad nuvykęs į Italiją turėsiu
žmogų, kuris man padės, kai prireiks pagalbos, o jis gali tikėtis to paties iš manęs.
Patariu mokiniams, kurie šiuo metu dalyvauja programos „eTwinning“ projektuose, pasinaudoti programos „eTwinning“ teikiamomis galimybėmis. Užmegzti ryšius nėra taip
paprasta, bet projekto platforma labai padeda ir galima susirasti draugų visam gyvenimui.“
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Skatina kitus jungtis prie programos „eTwinning“
projektų, kad suvoktų, kokių nuostabių kultūrų turime

Gülüç Ibrahım Izmırlı Anatolıan vidurinė mokykla, Turkija.
Programos „eTwinning“ projektas: „Kas vyksta Europoje?“ (2013-2014).
Mokytoja: Elif Büyükuysal.
Šalys: IT, BE, RO, TR, GR, PO, SE.

„Pagrindinis šio projekto tikslas buvo pristatyti mūsų pačių kultūrą ir įgyti daugiau
žinių apie kitas kultūras. Buvo labai smagu ir įdomu įrašinėti savo balsus ir klausytis kitų šalių akcentų anglų kalba. Kiekvienam žmogui buvo naudinga tapti šio
projekto dalimi. Per projektą susiradau labai daug draugų iš kitų šalių ir dabar
noriu visą savo likusį gyvenimą dalyvauti daugelyje projektų.“
„Programos „eTwinning“ projektas mus išmokė daugelio dalykų. Mes pagilinome
žinias apie skirtingų šalių kultūras ir lavinome savo anglų kalbos įgūdžius. Šis
projektas padėjo man įgyti daugiau pasitikėjimo savimi ir išmokė imtis daugiau
atsakomybės. Tai yra nuostabi patirtis.“
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Atveria platesnį pasaulio suvokimą

Elisa Paolicelli (26 metų amžiaus)
Doktorantūros studentė: Université Paris 7 Diderot ir
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis,
Prancūzija.
Programos „eTwinning“ projektas: „Europa, švietimas,
mokykla“, „Fête de l’Europe“ (2005-2008).
Mokytoja: Professor Raffaella Lodi.
Mokykla: Liceo Classico Statale L.A. Muratori, Modena, Italija.
Šalys: DE, GR, IT, RO, CZ, SK, FR.

Programa „eTwinning“: mano tarptautinė patirtis
Trumpas prisistatymas: Per projektą „eTwinning“ skaičiau pranešimus ir kūriau
tekstus italų bei prancūzų kalbomis. Pagrindinis tikslas buvo paskatinti kultūrų
dialogą tarp 7 Europos šalių diskutuojant įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie
Europos filosofiją ir literatūrą.
Dalyvavimo programoje „eTwinning“ nauda: Ši patirtis pagilino mano kritinį
mąstymą, sustiprino socialinius bei kultūrų pažinimo įgūdžius ir gebėjimą
bendrauti bei bendradarbiauti tarpdalykinėje ir tarptautinėje aplinkoje.
Kaip pasinaudojote savo patirtimi? Programa „eTwinning“, o ypač dalyvavimas
projekte „Fête de l’Europe“ Riminyje 2007 metais, padėjo man suprasti, koks
įdomus ir sudėtingas yra darbas komandoje ir tarptautinė patirtis. Man ypač
naudinga buvo projekto suteikta galimybė dalyvauti tiesioginiuose debatuose
per vaizdo konferencijas ir ruošti, plėtoti bei svarstyti nagrinėjamas temas. Visa
tai prisidėjo prie mano būsimo sprendimo įsitraukti į teatro grupės projektus
universitete ir siekti galimybės studijuoti užsienyje įgijus bakalauro laipsnį.
Patarimas kitiems, kad įsitrauktų į veiklą: Dalyvavimas programos „eTwinning“
veikloje man parodė, kokia svarbi ir turtinga yra Europos kultūra. Aš laiminga,
kad turėjau galimybę įgyti šios patirties, ir manau, kad mokiniai ir mokyklos
turėtų būti skatinami dalyvauti ir naudotis kiekviena programos „eTwinning“
suteikta tarptautine galimybe.
Projekto „eTwinning“ patirties apibendrinimas: Dalyvavimas programoje
„eTwinning“ atveria platesnį požiūrį į pasaulį.
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Iš pačių mokytojų taip pat girdime, kaip jie pritaria savo
mokiniams, kad projektų „eTwinning“ patirtis padeda tiesti
tiltus Europoje, skatina mokinius reikšti savo nuomonę,
padeda ruošti juos gyvenimui ir – svarbiausia – puoselėti
draugiškus ryšius.

Tiltas į Europą mokiniams

Silvia Malegová
Vokiečių kalbos, biologijos ir kūno kultūros mokytoja.
Mokykla: Základná škola, Ulica P. Dobšinského
746/5, 97101 Prievidza, Slovakija.

Programos „eTwinning“ narė nuo 2006 metų, vykdžiusi 11 projektų su daugiau
nei 150 mokinių
„Ši veikla mano mokiniams atvėrė vartus į Europą, suteikė galimybę bendrauti
užsienio kalba ir žinių apie įvairias mokslo, kultūros ir kitas sritis.
Mano mokiniai nekantriai laukdavo galimybės susipažinti su partneriais virtualiojoje aplinkoje. Jie patobulino savo užsienio kalbos žinias ir išmoko geriau
naudotis IKT. Mokiniai susirado naujų draugų ir įgijo daug žinių apie partnerių
šalis. Labiausiai patiko programos „Skype“ konferencijos, per kurias jie turėjo
galimybę susipažinti vieni su kitais. Mes atradome naujas bendradarbiavimo
galimybes ir išmokome naudotis išorinėmis priemonėmis. Darbą vainikavo
suteiktas finansavimas projektui „Comenius“, per kurį mokiniai turėjo galimybę
apsilankyti partnerių, atrastų per projektą „eTwinning“, šeimose.“
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Skatina mąstyti plačiau ir geriau paruošia mokinius gyvenimui

Teresa Lacerda
Biologijos ir geologijos mokytoja.

Mokykla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugalija.

Programos „eTwinning“ narė nuo 2006 metų, vykdžiusi daug projektų su savo
mokiniais
„Programa „eTwinning“ padėjo man susipažinti su mokytojais ir mokiniais iš skirtingų
Europos šalių ir dirbti kartu. Stengiausi atskleisti savo mokiniams skirtingus kultūrinius bei
socialinius aspektus ir tarpdalykinio darbo svarbą siekiant ugdyti europinį pilietiškumą.
Manau, kad mano mokiniai suvokė informacinio bei IKT raštingumo svarbą ir sustiprino
savo bendravimo įgūdžius. Galime mokytis ir bendrauti skirtingomis kalbomis, jei tik to
norime. Taip mokiniai pasiruošia savo būsimai karjerai ir gyvenimui.
Programa „eTwinning“ skatina mąstyti plačiau, todėl manau, kad mano mokiniai geriau
pasiruošė gyvenimui, nes jie turėjo galimybę bendrauti su žmonėmis iš visos Europos,
susirasti naujų draugų ir dalytis savo pasaulio suvokimu su kitais.“

Tikrai AMŽINA DRAUGYSTĖ tarp mokytojų ir mokinių iš
visos Europos

Anna Tobiacelli
Bibliotekininkė.

Mokykla: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego
Towarzystwa Naukowego, Lenkija.

Programos „eTwinning“ narė nuo 2006 metų, vykdžiusi 40 projektų su daugiau nei
200 mokinių
„Tai suteikia galimybę dirbti su draugais iš visos Europos ir pradžiugina mokinius bei leidžia
jiems tapti atviresniems vieni kitiems.“
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Baigiamąjį žodį šiame skyriuje taria Czeslaw - jis programoje „eTwinning“ dalyvavo
nuo pat pradžių ir 2005 metais sukūrė projektą „Europa, švietimas, mokykla“ kartu
su kolega Jean-Luc Gaffard. Projektas, laimėjęs pirmąją vietą už naujoves švietimo
srityje 2006 metais, vis dar tęsiasi. Kasmet mokiniams suteikiama išskirtinė galimybė
diskutuoti tarpusavyje apie pasaulio problemas. Per 10 metų nuo 12 000 iki 15 000
mokinių turėjo galimybę dalyvauti debatuose. Įvairiuose šio leidinio skyriuose savo
įspūdžiais dalijasi mokiniai, dalyvavę šiame projekte. Jis paskatino juos studijuoti
filosofiją universitete ir toliau dalyvauti projekto veikloje, net baigus mokyklą, bei
mėgautis debatais ir idėjų mainais su studentais iš visos Europos.
Skatina diskusijas apie pasaulio problemas tarp mokinių

Czeslaw Michalewski
Filosofijos docentas.
Mokykla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sevras, Prancūzija.
Programos „eTwinning“ narys nuo 2005 metų. Organizuoja kassavaitinius projekto „Europa, švietimas,
mokykla“ debatus
„Nuo pat pradžių kviečiame vidurinių mokyklų mokinius iš Prancūzijos ir kitų Europos
šalių (Lietuvos, Vengrijos, Italijos, Slovakijos, Čekijos, Lenkijos, Vokietijos, Graikijos,
Rumunijos, Bulgarijos ir kt.) dalyvauti šiame projekte. Norėjome sėkmingai susieti
mokymo, refleksijos ir interaktyviųjų diskusijų veiklas su skaitmeninės eros galimybėmis, kad kuo labiau praturtintume vidurinių mokyklų partnerių tarpdalykinius
švietimo išteklius ir skatintume laisvą bei išsilavinusį požiūrį, visuomenės raiškos
studijas ir tiesioginius mainus tarp akademinių, kultūrinių ir politinių organizacijų
apie kasdienio gyvenimo aktualijas Europoje ir visame pasaulyje.
Projektas „Europa, švietimas, mokykla“, kuriam Europos Komisija įteikė pirmosios
vietos apdovanojimą už naujoves švietimo srityje 2006 metais, visada liko ištikimas
pradinei programos „eTwinning“ idėjai - atvirų skaitmeninių partnerysčių kūrimui
Europoje ir visame pasaulyje. Tai suteikė mokytojams ir mokiniams, susibūrusiems į
glaudžiai bendradarbiaujančią vaizdo konferencijų mokymo grupę, galimybę dalytis
savo nuomonėmis apie įvairius pedagoginius metodus, viešai pristatyti juos, kad visi
suprastų, ir geriau susipažinti su vis plačiau taikomais darbo metodais aukštajame
moksle ir profesiniame mokyme.
Įkvėptas programos „eTwinning“, projektas „Europa, švietimas, mokykla“ - tai
pavyzdys, kaip įvairialypė tarptautinė švietimo bendruomenė geba užtikrinti filosofijos ir bendrųjų žinių mokymą vidurinių mokyklų mokiniams ir net aukštojo
mokslo studentams nacionaliniu ir europiniu mastu.“
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Šiame skyriuje skaitome, kaip dalyvavimo projektuose
„eTwinning“ patirtis suteikia mokiniams įkvėpimo ir motyvacijos. Tiek mokiniai, tiek mokytojai bendrai sutaria, kad
programoje „eTwinning“ kiekvienas gali rasti kažką sau.
Michele ir Yulia pasakoja, kaip projektinės veiklos patirtis
paskatino juos mokytis daugiau. Michele patirtis padėjo
jam dirbti su skirtingais bei vyresniais žmonėmis ir geriau
juos suprasti. Yulia pasakoja, kad dalyvavimas projektuose
suteikė jai naujos atsakomybės ir tai paskatino ją kelti sau
naujų tikslų ir toliau mokytis.
Mokytojai irgi pasakoja, kaip juos paveikė kitokia mokymosi patirtis. Kaip glaudesnio projektinio darbo su mokiniais patirtis paskatino mokytojus keisti savo mokymo stilių
ir įtraukti į veiklą daugiau kolegų iš savo mokyklų?

Praktiniai projektinės veiklos aspektai labai motyvuoja

Michele Larini (22 metų amžiaus)
Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano studentas.
Programos „eTwinning“ projektas: „Mokymasis iš kitų
kartų“ (2012)
Mokytoja: Liliana Rossetti.
Mokykla: IIstituto E. Fermi, Italija.
Dalyvavusios šalys: Lenkija, Italija, Vokietija, Ispanija ir
Turkija.
„Manau, šis alternatyvus mokymosi būdas parodo mokiniams, kurie yra labiau
motyvuoti mokytis, kaip praktiškai taikyti žinias. Projekto metu mes lavinome
socialinius ir kultūrų pažinimo įgūdžius. Užuot buvę pasyvūs žinių gavėjai tradicinio mokymo procese, mokiniai yra skatinami imtis iniciatyvos ir aktyviai dalyvauti diskusijose ir debatuose.
Tai suteikė man galimybę tiesiogiai patirti, ką reiškia bendrauti ir bendradarbiauti su žmonėmis, kurie turi daugiau patirties už mane. Manau, tai bus svarbiausias veiksnys, kai aš žengsiu į darbo rinką.“
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Naudinga kiekvienam, nesvarbu, kokie
pažymiai

Yulia Lyulchuk (18 metų amžiaus)
Techninės transporto priemonių priežiūros specialybės studentė.
Programos „eTwinning“ projektas: „Midas“ (2011-2012) .
Mokytoja: Alison Allen.
Mokykla: Glosteršyro koledžas, Jungtinė Karalystė.
Dalyvavusios šalys: Turkija, Ispanija, Estija, Italija ir Lenkija.
„Projekto metu aš pagilinau žinias apie Europos šalis, susiradau draugų ir daugiau sužinojau
apie žmogaus teises. Man tai buvo labai įdomu, nes mano šeima yra kilusi iš Ukrainos ir aš
domiuosi Rytų Europos reikalais bei problemomis.
Pamokos tapo smagesnės, nes projektai suteikė mums galimybę peržengti klasės ribas.
Aš tapau programos „eTwinning“ mokine ambasadore ir tai man suteikė daugiau atsakomybės. Susiradau daugybę draugų ir su kai kuriais iš jų iki šiol bendrauju.
Tai paskatino mane daugiau mokytis. Vienu metu aš negalėjau lankyti mokyklos ir man
teko šiek tiek laiko praleisti laikinojo mokymosi skyriuje. Dabar siekiu savo svajonių ir
viliuosi, kad vieną dieną dirbsiu bendrovėje BMW!“

Įtraukia, motyvuoja ir įkvepia įvairaus amžiaus vaikus

Roneta Chaliulina (22 metų amžiaus)
Doktorantūros studentė (chemija), UAberdyno universitetas, Škotija, Jungtinė Karalystė.
Programos „eTwinning“ projektas: Mūsų miestų legendos“ (2005-2007)
Mokytoja: Nomeda Vykertienė.
Mokykla: Tarailių progimnazija (buvusi Tarailių pagrindinė mokykla), Lietuva.
Dalyvavusios šalys: Lietuva ir Lenkija.
„Programa „eTwinning“ yra smagus ir įtraukiantis būdas mokytis ir lavinti įgūdžius bei
gilinti anglų kalbos žinias. Be to, tai padeda bendradarbiauti su kitais to paties amžiaus
mokiniais iš kitų šalių.
Ši veikla ugdė mano gebėjimą dirbti komandoje, vertimo bei kompiuterinius įgūdžius
ir lavino mano vaizduotę. Ji praturtino mano anglų kalbos žodyną, bendrąsias žinias ir
supratimą. Tai man suteikė motyvacijos ir noro mokytis kitų kalbų.“
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Įdomesnis būdas dirbti ir mokytis

Asier Soria Fernandez (17)
Gabriel Perez (14)
Oscar Perez (17)		
Javier Marco (17)

CPEIP „San Babil“ – Ablitas, Ispanija.
Programos „eTwinning“ projektas: įvairūs nuo 2007-ųjų.
Mokytoja: Juan F.Penas Viso.
Dalyvavusios šalys: Anglija, Lenkija, Ispanija ir Portugalija.

„Mes su klasės draugais programos „eTwinning“ projektuose dalyvavome daugiau
nei trejus metus. Vykdėme projektus apie savo gyvenvietes ir gilinomės į ryšius
tarp dalyvių iš skirtingų šalių. Svarbiausias įgūdis, kurį galima išsiugdyti, - tai
gebėjimas sutarti su žmonėmis.“ Javier Marco, žurnalistas, Ispanija
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„Pamokos + programa „eTwinning“ = laimingi mokiniai“

Miguela Fernandes
IT mokytoja.
Mokykla: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugalija
Programos „eTwinning“ narė nuo 2005 metų,
vykdanti daug projektų su daugiau nei 400
mokinių
„Programa „eTwinning“ padeda man įprasminti mokinių mokymo procesą,
suteikiant realų kontekstą įvairioms temoms. Jiems daug lengviau pasidalyti
savo žiniomis. Mes mokomės kartu.
Programa „eTwinning“ skirta visiems mokiniams, ne tik geriau besimokantiems ar turintiems geresnių užsienio kalbų įgūdžių. Šiame projekte visi mokiniai tampa lygūs, reikalingi kiekvieno skirtingi įgūdžiai - kituose projektuose tai
pasiekti tikrai sudėtinga. Su programa „eTwinning“ visi mokiniai turi galimybę
perkeltine prasme kartu keliauti, ir tai yra nuostabu!
Dauguma mano mokinių yra iš profesinio ugdymo mokyklų ir aš tikrai tikiu, kad
programa „eTwinning“ gali jiems padėti įgyti pasitikėjimo savimi bei sumažinti
mokyklos nebaigiančių mokinių skaičių. Žingsnis po žingsnio programa „eTwinning“ tapo integruotu projektu mano mokykloje. Dabar turime didesnę veikloje
dalyvaujančių mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenę. Programa „eTwinning“
atveria mūsų mokyklos duris Europai.“
Visi mokytojai sutinka, kad santykiai tarp jų ir
mokinių pasikeitė bei tapo geresni, taigi ir jiems
patiems tapo smagiau dirbti

Irina Vasilescu
Matematikos mokytoja.
Mokykla: 195 mokykla, Bukareštas, Rumunija.
Programos „eTwinning“ narė nuo 2007 metų.
Programos „eTwinning“ projektų skaičius: 12
(apie 250 mokinių)
„Santykiai su mokiniais pasikeitė, kai dalykas, kurio aš mokau, tapo jiems patrauklesnis; mes tapome partneriais. Jie tapo smalsesni bei atsakingesni ir pastebėjo
matematikos naudą bei jos kultūrinę reikšmę.“
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Zuzana Mészárosová
Anglų kalbos ir pilietinio ugdymo mokytoja.
Mokykla: Obchodná akadémia, Levicė, Slovakija
Programos „eTwinning“ narė nuo 2005 metų.
Programos „eTwinning“ projektų skaičius: 26
(apie 500 mokinių)
„Santykiai tarp manęs, mokytojos, ir mano mokinių, dalyvaujančių programos
„eTwinning“ projektuose, tapo geresni, mokiniai kupini entuziazmo ir noriai
atlieka užduotis, mokosi naujų dalykų, ieško informacijos tiesiai iš savo projekto
partnerių. Jie atviriau bendrauja su manimi, ir tai visiškai keičia tradicinius
mokytojo ir mokinio vaidmenis. Programos „eTwinning“ projekto pamokos
yra įdomesnės už kitas ir be įtampos, joms būdingas abipusis bendravimas ir
diskusijos grupėse.“

Paola Arduini
Šiuolaikinių užsienio kalbų mokytoja.
Mokykla: IC via Ferraironi mokykla, Italija
Programos „eTwinning“ narė nuo 2007 metų.
Programos „eTwinning“ projektų skaičius: 15
(apie 150 mokinių)
„Stebėdama, kaip entuziastingai tie vaikai norėjo bendradarbiauti su savo draugais iš Anglijos ir kaip jie nuolat įvairios mokymosi veiklos metu ieškojo būdų
pasidalyti savo patirtimi bei žiniomis su programos „eTwinning“ projekto partneriais, supratau, kad pasirinkau teisingą kelią, nors kartais jis ir išmuša iš įprastų
ugdymo proceso vėžių.“
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Paskatino aktyvesnį dalyvavimą savo mokyklos veiklose

Anna Szczepaniak
Anglų kalbos mokytoja.
Mokykla: Szkoła Podstawowa, Lenkija

Programos „eTwinning“ narė nuo 2005 metų. Programos „eTwinning“ projektų
skaičius: 20 (apie 600 mokinių)
„Metams bėgant vis daugiau mokytojų įsitraukė į projektinę veiklą ir pamatė, kaip
jų darbas gali tapti dar įdomesnis ir prasmingesnis. Mokytojai suvokė, kad jie gali
pasimokyti iš mokyklų partnerių.“

Alessandra Pallavicini
Anglų, kaip užsienio kalbos, mokytoja

Mokykla: I.S.I.S. Galileo Galilei mokykla, Italija

Programos „eTwinning“ narė nuo 2005 metų, vykdžiusi projektus su daugiau
nei 400 mokinių
„Darbas įgyvendinant programos „eTwinning“ projektus - tai veikla su daug
didesnėmis klasėmis nei įprastai, nes tu turi dirbti ne tik su savo mokiniais, bet
ir su mokiniais iš kitų šalių. Tai tikrai įdomu. Darbas įgyvendinant programos
„eTwinning“ projektus - tai mokymasis dalytis ir bendradarbiauti įgyvendinant
projektinę veiklą. Tai labai skatina ir motyvuoja mokinius. Darbas įgyvendinant
programos „eTwinning“ projektus - tai mokymasis dirbti grupėse ir planuoti savo
veiklą. Tai suteikia daugiau prasmės integruotam dalyko ir užsienio kalbos mokymuisi. Atrodo, kad mano mokykloje vis daugiau mokytojų tai supranta ir registruojasi programos portale.“
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Staselė Riškienė
Anglų kalbos mokytoja.
Mokykla: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lietuva

Programos „eTwinning“ narė nuo 2005 metų. Programos „eTwinning“ projektų
skaičius: 14 (apie 500 mokinių)
„Iš mūsų programos „eTwinning“ projektų vėliau gimė net keletas programų
„Comenius“ ir „Erasmus“ projektų mokykloje. Vis daugiau mokytojų įsitraukia
į tarptautinę veiklą, nes mato, kad ji teikia akivaizdžią naudą ir praturtina
mokyklinį gyvenimą smagia veikla. Geriausias to įrodymas – mokytojų noras
mokytis užsienio kalbos. Praėjusiais metais net 26 iš 48 mūsų mokyklos mokytojų lankė anglų kalbos kursus. Be abejo, visa tai nebūtų įmanoma be mūsų
mokyklos vadovų palaikymo! Kiekviena programos „eTwinning“ iniciatyva ar
tarptautinė veikla sutinkama su didžiuliu ne tik mokyklos administracijos, bet ir
kitų mokytojų, mokinių bei tėvų entuziazmu. Mano nuomone, didžiausia tarptautinio bendradarbiavimo nauda – tai stipresnis ryšys tarp mūsų mokyklos mokytojų, jų noras mokytis vieniems iš kitų, dalytis ir kartu kurti naujas iniciatyvas. Tai,
be abejo, vėliau perduodama mokiniams, taigi pagaliau su programa „eTwinning“ laimi visi.“

25

SKYRIUS

ASMENYBĖS TOBULĖJIMAS
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Dalyvavimas programos „eTwinning“ projektuose teikia
daug naudos. Šiame skyriuje keli mokiniai pasakoja, kaip
įsitraukimas į projektinę veiklą padėjo jiems stiprinti
pasitikėjimą savimi ir gebėjimą atitinkamai reaguoti įvairiose
situacijose bei bendrauti su skirtingais žmonėmis.
Skaitykite, kaip Olivia ir Lois, dalyvaudami įvairioje programos
„eTwinning“ projektų veikloje, sustiprino pasitikėjimą savimi.
Sofia ši veikla padėjo išmokti geriau prisitaikyti. Marion
teigia, kad jai programa „eTwinning“ – tai gyvenimo nuotykis.
Pradėsime nuo Martynos, kuri, kaip ir Mantvydas pirmame
skyriuje, pradėjo savo pirmąją projekto „eTwinning“ veiklą
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 2005-2006 metais.

Suteikia daug pasitikėjimo savimi ir
padeda kurti galimybes

Martyna Flieger (16 metų amžiaus)
Mokinė
Programos „eTwinning“ projektas: „Žaidžiame ir
mokomės“ (2005-2006)
Mokytoja: Ewa Matuszczak.
Mokykla: Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w
Głogowie, Lenkija
Dalyvavusios šalys: Ispanija ir Lenkija
„Pradėjau dalyvauti programos „eTwinning“ projektuose, kai dar lankiau darželį.
Projektas man labai patiko, nes daug sužinojau apie kompiuterius, bet labiausiai
patiko žaisti kompiuterinius žaidimus.
Dalyvaudama programos „eTwinning“ projektuose, įgijau labai daug patirties,
kuri net dabar praverčia. Pavyzdžiui, tai padeda man mokytis ir susirasti naujų
draugų. Be to, projektai išmokė mane, kaip reikia bendrauti ir bendradarbiauti
su kitais žmonėmis.“
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Padeda mąstyti savarankiškai, kalbėti prieš
publiką ir suteikia pasitikėjimo savimi

Lois Pape (22 metų amžiaus)
Kembridžo universiteto studentas, Jungtinė Karalystė.
Programos „eTwinning“ projektas: „Europa, švietimas,
mokykla“ (2009-2011)
Mokytoja: Czeslaw Michalewski.
Mokykla: Lycée de Sèvres / Jean-Pierre Vernant, Prancūzija.
„Per pastaruosius dvejus metus mokykloje aš dalyvavau filosofijos konferencijose ir
stebėjau jų transliacijas internetu. Dažniausiai klausydavausi pristatymų ir, jeigu turėdavau galimybę, bandydavau pasidalyti savo nuomone atvirais filosofiniais klausimais su
visais klausytojais. Kartą dalyvavau konferencijoje, kuri vyko centre „Centre des Nouvelles
Industries et Technologies at La Défense“. Ten per filosofinę diskusiją su mokiniais iš
įvairių šalių buvau pakviestas pasidalyti nuomone apie švietimo naudą.
Kadangi esu gana drovus žmogus, ši patirtis suteikė man galimybę išmokti mąstyti savarankiškai ir įgyti pasitikėjimo dalytis savo nuomone bei kalbėti viešai.
Mokėjimas kalbėti viešai ir (arba) tiesiogiai internetu - tai įgūdis, kurį nelengva ugdyti
kitur, tačiau jo reikia visur. Tai suteikia galimybę mokytis ir mąstyti savo noru, be jokios
prievartos.“

Suteikia daugiau pasitikėjimo savimi ir
skatina lavinti kalbos įgūdžius

Tomasz Stasiński (21 metų amžiaus)
Vroclavo technologijų universiteto studentas
Programos „eTwinning“ projektas: „Mėgaukis savo patiekalais ir šventėmis“ (2006-2008)
Mokytoja: Anna Szczepaniak.
Mokykla: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,
Dzierżoniów, Lenkija.
Dalyvavusios šalys: Lenkija, Portugalija, Italija ir Jungtinė
Karalystė.

„Šis projektas padėjo man žengti pirmuosius žingsnius siekiant rišliai kalbėti anglų
kalba. Be to, tai suteikė man pirmą rimtą galimybę susitikti su žmonėmis iš kitų šalių,
kurie yra to paties amžiaus ir panašių pažiūrų.
Manau, kad programa „eTwinning“ suteikė man pasitikėjimo savimi, nes supratau,
jog mokytis užsienio kalbų yra labai naudinga. Šis pasitikėjimas mane paskatino dar
labiau lavinti savo kalbos įgūdžius, kad galėčiau bandyti siekti kitokių tikslų. Paskutinis mano pasiekimas - tai teigiamas įvertinimas Kembridžo aukštesniojo lygio anglų
kalbos pažymėjime. Programa „eTwinning“ tikrai prie to prisidėjo.“
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Padeda formuoti asmenybę

Sofia Daniela Gonçalves da Silva (27 metų amžiaus)
Senyvo amžiaus žmonių slaugytoja, Lar João Paulo II.
Programos „eTwinning“ projektas: „Dagli autoritarismi alla
Democrazia europea“ (2006)
Mokytoja: Maria da Luz Sampaio (pagrindinė koordinatorė),
Teresa Lacerda (koordinatorė).
Mokykla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugalija

„Net po beveik dešimties metų aš vis dar atsimenu šią patirtį, lyg tai būtų nutikę šiandien.
Dalyvavimas programos „eTwinning“ projekte sustiprino mano gebėjimą bendrauti
ir dalytis žiniomis, siekiant prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių. Mainai internetinėje
erdvėje padėjo man lavinti ir taikyti kritinio mąstymo įgūdžius įvairiose situacijose ir sustiprino gebėjimą naudotis kompiuterinėmis technologijomis.
Aš vis dar palaikau ryšį internetu su mažiausiai dviem mokiniais iš Italijos. Mes dalijamės
idėjomis ir kalbame apie tai, kaip pasikeitė mūsų gyvenimai praėjus tiek metų.“

Gil Fernandes de Sousa (25 metų amžiaus)
Futbolo treneris, FC Tirsense
Programos „eTwinning“ projektas: „ClimaSOS“ (2007-2009)
Mokytoja: Teresa Lacerda.
Mokykla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugalija
Šalys: Kipras, Vengrija, Italija, Portugalija, Ispanija ir Švedija

„Dirbdamas daugiakultūrėje grupėje pradėjau ugdyti savo kompetencijas. Supratau,
kad mano gyvenimo suvokimas yra kitoks ir labai priklauso nuo to, kaip, kur ir su
kuo gyveni.
Pajutau, kad sustiprinau įgūdžius bei gebėjimą bendrauti ir aptarti idėjas. Bet dar
svarbesnis nei patys įgūdžiai buvo laikas, kai man buvo suteikta ši galimybė. Yra
skirtumas, ar tau 15, 16, 17, ar 30 metų.
Mano patirtis mane išmokė palankiau priimti naujus iššūkius. Be to, supratau, kad
visuomenė - tai tarsi atviras langas. Mes negalime užverti savo durų ar langų. Mes
turime būti atviri naujoms patirtims.“
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Atveria akis, jaudina ir padeda tiesti svarbius tiltus tarp mūsų visuomenių.
Padeda užmegzti draugiškus ryšius ir kurti galimybes naujai patirčiai ateityje

Jessie Lenton (19 metų amžiaus)
Birmingamo universiteto studentė. Programos „eTwinning“ projektas: „Projektas 2010“
Mokytoja: Liz Willey. Mokykla: Hawley Place mokykla, JK. Šalys: UK, FR.
„Vienas svarbiausių programos „eTwinning“ privalumų – tai galimybė patobulinti savo kalbos
įgūdžius. Man pavyko pelnyti aukštus įvertinimus, kurių siekiau, ir esu tikra, kad didesnis pasitikėjimas, įgytas bandant įveikti sunkumus, man labai daug padėjo. Iš pradžių sekti greitai
besikeičiantį pokalbį tarp paauglių gali būti sudėtinga, tačiau, supratus esmę, pasidaro visai
įdomu!
Ši patirtis man padėjo geriau pažinti skirtingus žmones ir kultūras bei išmokė bendrauti su
kitokios kilmės žmonėmis. Tai man padėjo užmegzti tvirtus draugiškus ryšius su žmonėmis iš
viso pasaulio: nuo Honkongo ir Singapūro iki Lenkijos bei Rusijos! Be to, per visus tuos metus
ištobulinti kalbos įgūdžiai man suteikė pranašumą ieškant darbo dar mokantis universitete ir
baigus jį, nes tai yra labai svarbu darbdaviams.
Mano nuomone, gilinimasis į kitas kultūras ir naujų kalbų mokymasis - tai ypatinga galimybė,
už kurią esu dėkinga kiekvieną dieną. Tai moko mąstyti plačiau ir atveria daugiau galimybių
ateityje. Patarčiau dalyvauti programos „eTwinning“ veikloje šimtu procentų. Branginkite
savo draugus ir mokykitės iš jų!“

Suteikia pasitikėjimo savimi bendraujant kita kalba

Nisan Bal (17 metų amžiaus)
Özel Bilim kolegijos studentė
Programos „eTwinning“ projektas: „Kultūrų dialogas
pasakose, dramoje ir mene“ (2011-2012).
Mokytoja: K.Belgin Saka Üstünel.
Mokykla: Yeni Turan İlkokulu, Turkija
Šalys: TR, BG, AR, AT, HR, CY, CX, UK, EE, FI, FR, GE, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO,PO, PT, RO, RU, SI, SK,
RS, ES, SE, UA.
„Projekto metu aš bendravau su draugais iš visos Europos. Tai tikrai sustiprino mano pasitikėjimą savimi. Kol nedalyvavau programoje „eTwinning“, turėjau gramatikos žinių, tačiau
negebėjau sklandžiai kalbėti. Programos „eTwinning“ projektai man padėjo nugalėti šiuos
sunkumus. Šis projektas suteikė daug puikių patirčių. Mūsų susitikimai naudojantis programa
„Skype“ vykdavo tam tikru laiku, dėl to mes nekantraudami laukdavome, kol prasidės pamokos.
Pasibaigus projektui, stengiuosi dalyvauti kituose jaunimo projektuose ir gilinti savo užsienio
kalbos žinias. Ateityje norėčiau nukeliauti į užsienį. Savo patirtį programos „eTwinning“
projektuose galėčiau apibendrinti taip: atrask geriausią šio mažo pasaulio dalį.“
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Iššūkis, mokymosi patirtis ir nuotykis!

Marion Durand (25 metų amžiaus)
Toronto universiteto doktorantūros studentė, Kanada.
Programos „eTwinning“ projektas: „Europa, švietimas,
mokykla“ (2009-2010)
Mokytoja: Czeslaw Michalewski.
Mokykla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sevras, Prancūzija.

„Kartą per savaitę mūsų klasė dalyvaudavo virtualiuosiuose susitikimuose su mokiniais iš
visos Europos ir per internetinius pokalbius ar vaizdo konferencijas diskutuodavome apie
filosofinius tekstus arba idėjas, kurias tuo metu studijavome.
Diskusijos apie filosofines idėjas tarp žmonių iš skirtingų šalių ir kultūrinių aplinkų buvo
nepaprastai vertingos. Jos privertė mane nagrinėti sudėtingus klausimus iš skirtingų perspektyvų ir skirtingais požiūriais. Diskusijos privertė mane apsvarstyti savo nuomonę ir ne
tik kuo aiškiau ją formuluoti, bet dažnai net ir visiškai pakeisti, atsižvelgiant į klausimus
ar nepagrįstas prielaidas, kuriomis pasidalydavo mano bendraklasiai ir kurių anksčiau
nebuvau apsvarsčiusi.
Mano patirtis projekte „Europa, švietimas, mokykla“ tiesiogiai veikia mano požiūrį į
savo, kaip filosofijos mokytojos ir mokslininkės, darbą. Tai man nuolat primena, kad yra
daugybė skirtingų filosofijos nagrinėjimo būdų bei įvairių požiūrių bet kuria tema ir visi
jie yra savaip vertingi.
Programos „eTwinning“ projektai iš tiesų yra išskirtinė galimybė įvairaus amžiaus mokiniams susipažinti su mokymosi bei mokymo stilių įvairove ir su žmonėmis iš visiškai
kitokių bendruomenių.
Imkite kuo daugiau iš šių neįkainojamų mainų ir ryšių. Tai ir iššūkis, ir mokymosi patirtis,
ir nuotykis vienu metu.“
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Atsakingas požiūris į savo dabarties ir ateities gyvenimą

Olimpia Copăcenaru (22 metų amžiaus)
Magistro studentė: (geografijos informacinių sistemų
magistro studijos) Bukarešto universitetas, Geografijos
fakultetas.
Programos „eTwinning“ projektas: „Vieta, kurioje gyvename“ (2006-2008)
Projekto trukmė: 2006 m. lapkritis – 2008 m. spalis
Mokytoja: Irina Vasilescu.
Mokykla: 92 pagrindinė mokykla, Rumunija.
Šalys: Ispanija, Lenkija, Prancūzija, Italija ir Rumunija.

programa „eTwinning“ šiandien – atviros durys rytojui
Trumpas prisistatymas:
Pagrindiniai mūsų projekto tikslai buvo tyrinėti gamtinį ir kultūrinį gimtųjų
miestelių ar provincijų palikimą, skleisti informaciją apie juos elektroniniuose ir
tradiciniuose turistiniuose leidiniuose, nuotraukose, žiniasklaidos straipsniuose,
daugiakalbiame svarbiausių bendravimo frazių žodyne ir internetiniame žurnale
bei pabrėžti kiekvienos šalies tradicijų panašumus ir skirtumus. Mūsų mokykla
buvo viena pirmųjų Bukarešte, išbandžiusių šį neformaliojo mokymosi metodą.
Buvau viena pirmųjų, be to, jauniausia iš mokinių, dalyvavusių mainų projekte,
todėl nežinojau, ko tikėtis. Prieš išvykstant į Ispaniją, dauguma dalykų, kuriuos
žinojau apie programą „eTwinning“, buvo vien teoriniai, tačiau viskas pasikeitė,
kai ėmiau labiau įsitraukti į projekto veiklą.
Dalyvavimo programoje „eTwinning“ nauda:
Pažvelgusi į praeitį, dabar galiu įvertinti, kaip dalyvavimas programos
„eTwinning“ veikloje padėjo man tobulėti kaip asmenybei, nes įgijau daugiau
pasitikėjimo savimi, atsakomybės ir lankstumo prisitaikyti prie naujų aplinkybių.
Kiekviena patirtis buvo vis kitokia, o kiekvienas vizitas dovanojo kažką naujo
ir kėlė naujų iššūkių, nes kaskart grįždavau namo vis labiau nepriklausoma ir
teigiamai nusiteikusi. Nors iš pradžių buvau gana drovi, bendradarbiaudama
su žmonėmis iš skirtingų Europos šalių, patobulinau savo socialinius įgūdžius ir
supratau, kaip skirtingų kultūrų pažinimas gali teigiamai paveikti partnerystę ir
komandinį darbą.

32

3 SKYRIUS

„Dalyvavimas programos „eTwinning“ veikloje reiškia atsakingą
požiūrį į savo dabarties bei ateities gyvenimą ir suteikia galimybę
naujai pažvelgti į pasaulį. Nėra jokių neigiamų dalykų, o laikas,
praleistas projektuose, išliks atmintyje visą gyvenimą.“
Kaip pasinaudojote savo patirtimi?
Dalyvavimas programos „eTwinning“ veikloje padarė man didžiulę įtaką.
Pirmiausia, programa „eTwinning“ iš esmės pakeičia mokymo ir mokymosi
metodus, paversdama mokytojus ir mokinius stipriais ir atsakingais Europos
piliečiais. Pasibaigus projektui, įsitraukiau į įvairių nevyriausybinių organizacijų
veiklą, susijusią su aplinkos apsauga ar informacijos apie lankytinas vietas bei
kultūrinį paveldą sklaida. Taip prisidėjau prie sprendimų priėmimo proceso vietiniu
lygiu. Turint omenyje kalbinius įgūdžius, aš ne tik pagilinau savo anglų kalbos
žinias ir ypač patobulinau kalbėjimo įgūdžius, bet ir nugalėjau ankstesnes kliūtis
bei įgijau daugiau pasitikėjimo savimi. Be to, kelionė į Ispaniją ir bendravimas su
mainų partneriu padėjo man apsispręsti mokytis ispanų kalbos. Dabar suprantu,
kaip man pasisekė, nes 2016 metais dalyvausiu pusės metų trukmės programos
„Erasmus+“ mainuose Kordobos universitete, kur visos paskaitos vyks ispanų
kalba. Be to, rašydama straipsnius projektui patobulinau savo informacinių
technologijų ir žurnalistikos įgūdžius, kuriais vėliau pasinaudojau per projektus
universitete.
Patarimas kitiems, kad įsitrauktų į veiklą:
Dalyvavimas programos „eTwinning“ veikloje reiškia atsakingą požiūrį į savo
dabarties bei ateities gyvenimą ir suteikia galimybę naujai pažvelgti į pasaulį.
Nėra jokių neigiamų dalykų, o laikas, praleistas projektuose, išliks atmintyje visą
gyvenimą.
Programos „eTwinning“ patirties apibendrinimas:
Dalyvavimas programos „eTwinning“ veikloje praplečia akiratį, suteikia
nepamirštamų įspūdžių ir atveria naujas galimybes asmenybės tobulėjimui
ateityje.
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NAUJŲ ĮGŪDŽIŲ
LAVINIMAS
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Programa „eTwinning“ ne tik padeda asmenybei tobulėti,
bet ir suteikia mokiniams ir jų mokytojams galimybę
stiprinti bei lavinti naujus įgūdžius ir kompetencijas.
Daugiau informacijos apie tai, kaip programa „eTwinning“
padeda lavinti XXI-ojo amžiaus įgūdžius ir kompetencijas
rasite 2014 metų programos „eTwinning“ knygoje „Mokinių
kompetencijų ugdymas programoje „eTwinning“.
Jau ankstesniuose skyriuose skaitydami mokinių pasakojimus
sutikome užuominų apie naujus įgūdžius ir kompetencijas.
Šiame skyriuje pristatome keletą ypatingų pavyzdžių, kokie
naudingi ir vertingi tie nauji įgūdžiai pasirodė ir mokinių, ir
mokytojų tolesnei karjerai bei gyvenimui.

Vadovavimo įgūdžiai darbui yra neįkainuojami

Margarida Gonçalves Fonseca (25 metų amžiaus)
Vaikų darželio mokytoja
Programos „eTwinning“ projektas: „ClimaSOS“ (2007-2009).
Mokytoja: Teresa Lacerda.
Mokykla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugalija.
Dalyvavusios šalys: Kipras, Vengrija, Italija, Portugalija, Ispanija ir Švedija.

„Per visą projektą buvo ugdomi įvairūs įgūdžiai, mano nuomone, svarbiausi jų - tai
bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės ir atsakomybės įgūdžiai.
Užduotys, kurias turėjome atlikti, privertė mus kalbėti visiškai kitokiai auditorijai
oficialioje aplinkoje. Tai mus įpareigojo vartoti oficialią kalbą, šiuo atveju - švedų,
kaip užsienio kalbą.
Kadangi viena užduotis buvo skirta keturiems žmonėms, reikėjo kam nors imtis
vadovauti (mes buvome dviese) ir paskirstyti užduotis bei atsakomybes. Daugiausia
įtakos mano darbo metodikai turėjo vadovavimo ir pasidalijimo įvairiomis atsakomybėmis įgūdžiai, kuriuos išsiugdžiau šio mokymosi proceso metu.“
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Kritinio mąstymo įgūdžiai, padedantys universitete

Federico Gallo (22 metų amžiaus)
Udinės universiteto studentas.
Programos „eTwinning“ projektas: „Pek, blusa keliautoja“
(2011-2012)
Mokytoja: Alessandra Pallavicini.
Mokykla: I.S.I.S. Galileo Galilei, Italija.
Dalyvavusios šalys: Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Italija,
Čekija, Bulgarija ir Turkija.
„Dalyvavimas šiame projekte padidino mano kūrybiškumą bei novatoriškumą ir padėjo
man išmokti spręsti problemas bei kritiškai mąstyti - tai yra ypač svarbu studijuojant
universitete!
Patirtį, įgytą dalyvaujant viename programos „eTwinning“ projekte, panaudojau per
savo studijas, nes tai padėjo man pagilinti savo anglų kalbos žinias ir sustiprino gebėjimą
bendradarbiauti su kitais žmonėmis.
Programa „eTwinning“ yra puiki, nes ji suteikia galimybę mesti iššūkį sau – iš naujo
apsvarstyti savo idėjas ir nuomonę apie žmones iš įvairiausių pasaulio šalių.“

Techniniai ir pristatymo įgūdžiai praverčia
įgyvendinant projektus universitete

Szymon Czerniawski (21 metų amžiaus)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
studentas
Programos „eTwinning“ projektas: „Mėgaukis savo patiekalais ir šventėmis“ (2006-2008)
Mokytoja: Anna Szczepaniak.
Mokykla: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,
Dzierżoniów, Lenkija.
Šalys: Lenkija, Portugalija, Italija ir Jungtinė Karalystė.
„Per mūsų projektą išmokau tinkamai kurti skirtingų rūšių daugialypės terpės pristatymus.
Be to, aš pagilinau žinias apie kitų Europos šalių kultūrą bei papročius ir tapau atviresnis
žmonėms iš įvairiausių Europos šalių.
Dalyvavimas programos „eTwinning“ projekte neabejotinai padėjo įveikti kalbos barjerą
bendraujant su mokiniais ir suaugusiaisiais. Per mokinių mainus Portugalijoje išmokau
greičiau ir lengviau užmegzti ryšius su kitais žmonėmis. Tik dėl programos „eTwinning“
projekto universitete neturiu jokių sunkumų kurdamas sudėtingus daugialypės terpės
pristatymus.
Dalyvaukite programoje „eTwinning“ – tai padeda asmenybei tobulėti ir lavinti įgūdžius,
kurie pravers tolesniame gyvenime.“
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Kūrybiniai įgūdžiai, praverčiantys daugelyje sričių

Doğa KAMUTAY (14 metų amžiaus)
Mokyklos: „İzmir Kız Lisesi“ mokinė
Programos „eTwinning“ projektas: Visi lygūs, visi skirtingi:
europiečiai imasi ekologinės veiklos“ (2014-2015)
Mokytoja: Ceren TEZEL KELEŞ.
Mokykla: Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu, Turkija
Šalys: PT, BE, PO, IT, FI, RO, HR, LT, TR.
„Per projektą sukūriau daugybę plakatų, kurie buvo pakabinti mokyklos skelbimų lentoje. Bendravau telefonu su draugais iš kitų šalių. Susikūriau savo elektroninį avatarą su priemone „Voki“. Sukūriau trumpą
filmuką, pristatantį mano miestą.
Šis projektas labai padėjo man ugdyti kūrybiškumą. Naudojausi priemonėmis „Animato“, „Glogster“, „Voki“
ir „Prezi“ pristatymams kurti. Sužinojau apie daugybę anksčiau negirdėtų internetinių priemonių. Dalyvavau
tiesioginiuose pokalbiuose internetu su draugais iš užsienio, naudodamasi programomis „Skype“ ir „Viber“.
Mokykloje pristačiau mūsų projektą ir programą „eTwinning“ visai mokyklos bendruomenei: ir mokytojams,
ir mokiniams. Šiuo metu duodu interviu mokytojai apie savo patirtį vykdant programos „eTwinning“ veiklą.
Baigusi universitetą noriu tęsti doktorantūros studijas užsienyje. Taigi šis projektas padėjo man pagilinti
savo anglų kalbos žinias ir susirasti daugybę draugų iš 9 skirtingų šalių.“

Pasitikėjimas savimi kalbant viešai – labai
svarbus studijuojant ir dirbant

Samuel Pape (28 metų amžiaus)
Teisininkas, Jungtinė Karalystė.
Programos „eTwinning“ projektas: „Europa, švietimas,
mokykla“ (nuo 2005 metų iki dabar)
Mokytoja: Czeslaw Michalewski.
Mokykla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sevras, Prancūzija.
Šalys: įvairios Europos šalys.
„Pastaruosius 12 metų aš dalyvavau projekte „Europa, švietimas, mokykla“ pirmiausia kaip mokyklos
„Lycee de Sevres“ mokinys, o vėliau kaip studentas Oksfordo universitete ir atlikdamas teisinę praktiką
Londone. Aš dalyvavau daugelyje konferencijų įvairiomis filosofinėmis ir europinėmis temomis, kurios
vykdavo tiek tiesiogiai, tiek per vaizdo transliacijas.
Projektas suteikė man neįkainojamų galimybių kalbėti viešai plačiai tarptautinei auditorijai apie temas,
kurios man labai rūpėjo nuo mažens. Pavyzdžiui, 2005 metais buvau pakviestas trumpai pasidalyti
mintimis apie europietiškos savimonės idėją. Visai neseniai, 2013 metais, per vaizdo konferenciją skaičiau
paskaitą apie teisę ir moralę klausytojams iš visos Europos (paskaita buvo įkelta į tinklalapį „Dailymotion“
ir peržiūrėta šimtus kartų).
Šis projektas suteikė man galimybę palaikyti ryšius su bendruomene, kurios narius vienija aistra Europai
ir filosofinis mąstymas. Tai reiškia, kad aš ir toliau domiuosi šiomis temomis bei turiu galimybę pažvelgti į
jas daug platesniu mastu, nei galėčiau savo įprastų studijų ar profesinės karjeros metu.“

37

4 SKYRIUS

Bendravimo, kalbos ir bendradarbiavimo įgūdžiai

Ria Bisba (21 metų amžiaus)

Chemijos studentė, Janinos universitetas
Programos „eTwinning“ projektas: „SOHO: saulės dėmės internete – observatorija „Helios“ (2010-2011)
Mokytojas: Eleni Kostopoulou, Miltiadis Leontakis.
Mokykla: 5asis Veria licėjus, Graikija.
Šalys: Prancūzija, Slovėnija, Graikija, Ispanija, Lenkija ir Turkija.
„Dalyvavimas šiame projekte buvo puiki patirtis. Ne vien dėl to, ko išmokome kaip mokiniai,
pavyzdžiui, apie saulę ir jos dėmes bei kitus astronominius dalykus, bet ir dėl pokalbių tarp
mokinių per projektą. Tapome artimesni ir atradome bendrų, mus dominančių ir žavinčių sričių.
Antraisiais projekto metais pradėjau savo studijas universitete. Mano patirtis dalyvaujant
programos „eTwinning“ veikloje padėjo man užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius su
draugais iš universiteto per chemijos laboratorinius projektus. Be to, įgijau žinių apie IKT ir galėjau
jas pritaikyti naujuose projektuose, patraukliai pristatinėdama savo darbus.
Nebijokite rizikuoti ir imtis kitokių sprendimų bei įsitraukti į programos „eTwinning“ veiklą – tai
bus naudinga jūsų gyvenimui ateityje ir siekiant karjeros.“

Natália Patrícia Ribeiro Vieira (24 metų amžiaus)

Seselė, Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso.
Programos „eTwinning“ projektas: „ClimaSOS“ (2007-2009).
Mokytoja: Teresa Lacerda.
Mokykla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugalija.
Dalyvavusios šalys: Kipras, Vengrija, Italija, Portugalija, Ispanija ir Švedija.
„Dalyvavimas programos „eTwinning“ projektuose suteikia galimybę bendrauti kita kalba ir užmegzti
ryšius su žmonėmis iš kitų šalių, kuriuos vienija bendras tikslas.
Šis projektas padėjo man ugdyti daugelį įgūdžių, pavyzdžiui, kūrybiškumo ir bendravimo. Be
to, jis atveria galimybių dalyvauti kituose projektuose, suteikia prasmės mūsų veiklai ir paruošia
profesiniam gyvenimui.“

Martina Karaková (20 metų amžiaus)

Ostravos universiteto Medicinos fakulteto studentė.
Programos „eTwinning“ projektas: „Wir spielen Schauspieler“ (2008-2009).
Mokytoja: Mgr. Silvia Malegová.
Mokykla: Základná škola, Ulica. P. Dobšinského, 746/5, Slovakija.
Dalyvavusios šalys: Slovakija, Lenkija ir Graikija.
„Programa „eTwinning“ padėjo man patobulinti savo kalbos įgūdžius ir atsikratyti baimės kalbėtis su
mokiniais iš užsienio šalies. Tai išmokė mane gerbti skirtingas nuomones ir gerai sutarti su draugais,
su kuriais susipažinau per projektą. Svarbiausia, kad supratau, jog nei kitokia kultūra, nei atstumas
ar kalbos barjeras netrukdo susirasti draugų ir išmokti kažko naujo.
Per programos „eTwinning“ projektus pagilinau savo vokiečių ir anglų kalbų žinias. Nuolat skaitau
vokiškus laikraščius ir žurnalus arba žiūriu televizijos programas vokiečių kalba. Būtent tai padėjo
man atsikratyti baimės bendrauti su užsieniečiais. Tikiu, kad ir universitete nedvejodama dalyvausiu
įdomiuose projektuose ar programoje „Erasmus+“.
Manau, kad programa „eTwinning“ palaiko Europos Sąjungos idėją „Susivieniję įvairovėje“.
Būsimiems dalyviams patarčiau: bandykite ir nepasigailėsite.“
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Naudingi įgūdžiai kiekvieną dieną, pavyzdžiui, vadovavimo projektams

Zuzana Adámyová (28 metų amžiaus)
Projektų vadovė, AT&T Slovakija.
Programos „eTwinning“ projektas: „Žmogaus teisės“
(2005).
Mokytoja: Zuzana Mészárosová.
Mokykla: Obchodná akademia Levice, Slovakija.
Šalys: Slovakija ir Austrija.

„Programa man ne tik suteikė galimybę susipažinti su naujais žmonėmis
ir patobulinti savo anglų kalbos žinias, bet ir išmokė pristatyti savo
idėjas visiškai nepažįstamiems žmonėms. Išmokau gerbti kitokias
nuomones, nepuldama ginčytis dėl kiekvieno menkiausio dalyko. Dabar
dirbu projektų vadove amerikiečių bendrovėje, čia kasdien pasinaudoju
įgyta patirtimi: vadovaudama komandai, skirstydama įvairias užduotis,
stebėdama procesus, mokydama, organizuodama pokalbius telefonu
- visose šiose srityse panaudoju žinias, įgytas programos „eTwinning“
veiklos metu.“
Ko programa „eTwinning“ gali išmokyti jus?
Trumpas prisistatymas: Dalyvavau programos „eTwinning“ veikloje mokydamasi
vidurinėje mokykloje. Patys organizavome ir dalyvavome įvairioje veikloje, susijusioje
su žmogaus teisėmis. Projektinė veikla ne tik pagilino mano žinias apie žmogaus teises,
bet ir suteikė galimybę vadovauti savo klasės draugams, dalyvaujantiems projekte, ir
užmegzti glaudžius ryšius su projekto partneriais iš Austrijos.
Dalyvavimo programoje „eTwinning“ nauda: Programa man ne tik suteikė galimybę
susipažinti su naujais žmonėmis ir patobulinti savo anglų kalbos žinias, bet ir išmokė
pristatyti savo idėjas visiškai nepažįstamiems žmonėms. Išmokau gerbti kitokias
nuomones, nepuldama ginčytis dėl kiekvieno menkiausio dalyko.
Kaip pasinaudojote savo patirtimi? Baigusi A lygio studijas, nusprendžiau ir toliau plėsti
savo akiratį bei siekti tarptautinių santykių ir diplomatijos magistrės laipsnio. Dabar
dirbu projektų vadove amerikiečių bendrovėje, čia kasdien pasinaudoju įgyta patirtimi:
vadovaudama komandai, skirstydama įvairias užduotis, konsultuodama, mokydama,
organizuodama pokalbius telefonu - visose šiose srityse panaudoju žinias, įgytas
programos „eTwinning“ veiklos metu.
Patarimas kitiems, kad įsitrauktų į veiklą: Mano patarimas mokiniams neabejotinai
toks: BŪKITE AKTYVŪS! Jei turite tokią nuostabią mokytoją, kokią turėjau aš, kuri noriai
peržengia ribas ir moko daugiau, nei įprastai gali pasiūlyti mokykla, naudokitės šia galimybe
ir vertinkite ją.
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Mokytojams programa „eTwinning“ panašiai padėjo
lavinti savo techninius ir bendradarbiavimo įgūdžius

Juan F. Peñas Viso
Pradinių klasių, ispanų kalbos, matematikos ir menų mokytojas
Mokykla: CPEIP „San Babil“ – Ablitas.
Programos „eTwinning“ narys nuo 2005 metų. Programos
„eTwinning“ projektų skaičius: 12 (apie 200 mokinių).
„Išmokau pakeisti savo mokymo metodus, mažiau naudotis knygomis ir dažniau organizuoti kūrybinę bei bendradarbiavimo veiklą naudojantis IKT ir antrosios kartos žiniatinklio
priemonėmis.“

Palmira Ronchi
Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja
Mokykla: IISS Vivante-Pitagora BARI, Italija.
Programos „eTwinning“ narė nuo 2005 metų. Programos
„eTwinning“ projektų skaičius: 14 (apie 500 mokinių).
„Galimybė keistis mokymosi idėjomis ir metodais su kitais įvairių dalykų mokytojais iš Europos
šalių pakeitė mano požiūrį į informacinių ir komunikacinių technologijų taikymą.“

Rossana Maglia
Šiuolaikinių užsienio kalbų mokytoja
Mokykla: Liceo delle Scienze Umane ed Economico
Sociale „S. Anguissola“
Programos „eTwinning“ narė nuo 2005 metų.
Programos „eTwinning“ projektų skaičius: 12 (apie
300 mokinių)
„Programa „eTwinning“ teigiamai paveikė mano mokinių požiūrį į mokymąsi, nes jie tapo kūrybingesni, turėjo galimybę vartoti kalbą realioje aplinkoje ir galėjo mokytis nenuobodžiaudami.“

40

4 SKYRIUS

Eleni Kostopoulou
Anglų kalbos mokytoja.
Mokykla: 5-asis Verijos licėjus, Graikija
Programos „eTwinning“ narė nuo 2005 metų.
Programos „eTwinning“ projektų skaičius: daugiau nei 20
(apie 150 mokinių).
„...tu nesi vienišas. Kažkur tavęs laukia mokytojas iš Europos, galintis tave palaikyti, išklausyti
ir padėti tau.“

„Programa „eTwinning“ yra tikras
mokytojų ir mokinių džiaugsmas!“

Marina Marino
Professeur lycée linguistique: Français.
Mokykla: School Liceo F. Cecioni, Italija.
Programos „eTwinning“ narė nuo 2006 metų. Programos
„eTwinning“ projektų skaičius: 20 (apie 1 000 mokinių).
„Trumpai tariant, man teko padėjėjos vaidmuo: sukūriau skirtingas erdves, pasiūlydama
bendrų temų ir problemų, kurias mokiniai nagrinėjo savaip, dirbdami porose ar grupėse, kad
vėliau galėtų pasidalyti patirtimi su draugais ir mokytojais.
Nusprendėme pasinaudoti IKT kūrybinėje veikloje nuotoliniu būdu (nors atstumas mus suartina) ir sukurti tikrą virtualiąją klasę - aplinką, kurioje įgyvendintume savo pedagoginę svajonę.
Entuziazmas daro stebuklus! Ši patirtis pakeitė daugelio mokinių gyvenimus: vieni dabar
studijuoja užsienyje, kiti ieško darbo būtent tose šalyse, tuose miesteliuose, kuriuos atrado
per programos „eTwinning“ projektus. Dauguma vis dar palaiko glaudžius ryšius su mokiniais iš užsienio – vadinamaisiais bendraklasiais, su kuriais dalijosi mokymosi procesu ir entuziazmu.
Programa „eTwinning“ pakeitė jų gyvenimus, pavertė juos plačių pažiūrų pasaulio piliečiais.
Programa „eTwinning“ pakeitė ir mane tiek profesine, tiek asmenine prasme. Nebegaliu
mokyti taip, kaip anksčiau. Dabar kiekviena mano mokinių klasė kasmet turi po programos
„eTwinning“ projektą. Programa „eTwinning“ tapo mano metodika ir mano ugdymo planu.
Dabar aš, kaip asmenybė, esu atviresnė ir stipresnė. Dabar aš dirbu ir gyvenu su tuo pačiu
džiaugsmu, nes mačiau ir matau, kad tikėjimas idėjomis nėra vien įmanomas, jis yra būtinas,
nes pasaulis, kuriame gyvename, tampa vis sudėtingesnis.“
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Šiame paskutiniame skyriuje skaitome mokinių pasakojimus,
kaip dalyvavimo programoje „eTwinning“ patirtis nulėmė jų
ateities studijų ir karjeros pasirinkimus. Kaip ir ankstesniuose
skyriuose, turtinga patirtis atsiskleidžia jų išsamiuose
pasakojimuose. Atrinkome keletą ypatingų pavyzdžių, kaip
projektai įkvėpė mokinius pasirinkti savo ateities kryptį ir
vietą. Pabaigai pristatome trumpą interviu su Morgane,
siekdami atskleisti jos veiklos gausumą ir iš to kilusį įkvėpimą
tapti mokytoja!

Įkvėpė studijuoti kalbas

Riccardo Santini (24 metų amžiaus)
Pardavimo konsultantas, „H&M“, „Hennes and Mauritz
SAS“. Kalbų mokslo magistro laipsnis (šiuolaikinių
kalbų didaktika), Venecijos universitetas „Ca’ Foscari“
Programos „eTwinning“ projektas: „Planète @dos“
(2005-2010).
Mokytoja: Marina Marino.
Mokykla: Liceo F. Cecioni, Italija.
Šalys: Prancūzija, Austrija, Belgija ir Vokietija.
„Aš atradau naują pasaulį, sukurtą iš skirtingų kultūrų ir pažiūrų. Ši patirtis padėjo
man suprasti tikrąją reliatyvumo reikšmę ir tai, kad įvairovė yra mūsų visuomenės
išteklius. Be to, dar labiau susižavėjau prancūzų kultūra, literatūra ir kalba, ypač
kalbotyra ir vertimu.
Aš patobulinau savo prancūzų kalbos žinias iki C2 lygio. Tai man padėjo
įstoti į Triesto universiteto aukštąją šiuolaikinių kalbų vertėjų mokyklą. Be to,
nusprendžiau dalyvauti programos „Erasmus“ projekte 2011-2012 mokslo metais
Paryžiuje. Įgijęs bakalauro laipsnį, pradėjau studijuoti šiuolaikinių kalbų didaktiką Venecijos universitete „Ca’ Foscari“, kur parašiau savo darbą vien prancūzų
kalba.“

43

5 SKYRIUS

Cecilia Cicchetti (15 metų amžiaus)
Mokinė.
Programos „eTwinning“ projektas: “„Friendship-Amicizia“
(2007-2010)
Mokytoja: Paola Arduini.
Mokykla: Iqbal Masih pradinė mokykla, Italija.
Šalys: Italija ir Jungtinė Karalystė.
„Programos „eTwinning“ patirtis padarė didelę įtaką mano gyvenimui: per projektą
pamėgau mokytis anglų kalbos ir kalbėti ja, taip pat žiūrėti filmus ir skaityti knygas anglų
kalba.
Ši patirtis padėjo man įgyti anglų kalbos pažymėjimą (šiais metais išlaikiau egzaminą FCE,
o kitais metais bandysiu išlaikyti egzaminą CAE). Be to, programos „eTwinning“ projektas
suteikė man galimybę bendrauti su labai daug žmonių įvairiose situacijose ir sustiprino
mano pasitikėjimą savimi kalbant anglų kalba ir vartojant ją kasdienėse praktinėse situacijose.“

Įkvėpė studijuoti programų inžineriją ir
programavimą

Edmundas Riškus (18 metų amžiaus)
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas.
Programos „eTwinning“ projektas: „Aplinka, kurioje
gyvenu“, „Meškutis“ (nuo 2007-ųjų)
Mokytoja: Staselė Riškienė.
Mokykla: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lietuva.
Šalys: Lietuva, Vokietija, Slovėnija.

„Programa „eTwinning“ buvo pagrindinis smagių mokymosi pratybų šaltinis mano
mokykloje. Mokytojai visada stengėsi įtraukti mus į įvairią projektinę veiklą. Tai paliko
puikių prisiminimų ir daug naudingos patirties.
Aš ne tik įgijau socialinių įgūdžių, bet ir išmokau gerai naudotis kompiuteriu bei kurti
įvairų turinį. Pastebėjau, kad kompiuteriai suteikia didžiulių galimybių bendrauti,
pristatinėti ir keistis turiniu žmonėms iš viso pasaulio. Man pasidarė įdomu, kaip visa
tai veikia, – tai buvo pradžia to, ką darau dabar. Šiuo metu studijuoju programų inžineriją universitete ir tai yra žingsnis link mano ateities.“
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Angelarita De Marzo (28 metų amžiaus)
Programinės įrangos kūrėja, Applicazioni di ingegneria ed
informatica srl.
Programos „eTwinning“ projektas: „Javų apskritimų
iššūkis“ (2005-2006)
Mokytoja: Palmira Ronchit.
Mokykla: ITC VIVANTE BARI, Italija.
Šalys: Italija, Belgija ir Graikija.
„Per programos „eTwinning“ projektą sprendėme matematinius ir kūrybinius iššūkius
kartu su mokiniais iš Belgijos bei Graikijos. Atkartojome apskritimų javuose formas,
naudodamiesi labai įdomia atviro kodo priemone „GeoGebra“ ir suteikėme joms spalvų.
Pradėjau mokytis programavimo vidurinėje mokykloje. Tai man taip patiko, kad
nusprendžiau tęsti studijas universitete. Pasinaudojau šia programine įranga („Geogebra“),
studijuodama pirmajame matematikos kurse universitete: praktiškai atlikau funkcijų tyrimo užduotis, vėliau palyginau savo nubrėžtus grafikus su gautais naudojantis
programine įranga.“

Įkvėpė studijuoti filosofiją

Elise Comte (20 metų amžiaus)
Paryžiaus Sorbonos universiteto studentė, studijuojanti filosofiją ir vokiečių kalbą
Programos „eTwinning“ projektas: „Europa, švietimas,
mokykla“ (2011-2012)
Mokytoja: Czeslaw Michalewski.
Mokykla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sevras, Prancūzija
Šalys: DE, GR, IT, RO, CZ, SK ir FR.

„Tai buvo mano paskutiniai metai mokantis literatūros mokykloje ir pirmieji filosofijos
studijų metai. Dalyvavimas projekte vaizdo pokalbių metu atkreipė mano dėmesį į
šią visiškai naują veiklos sritį, ji pasirodė gerokai gyvesnė ir įdomesnė nei ta, su kuria
būčiau susidūrusi vien nagrinėdama tekstus.
Projektas buvo sukurtas remiantis nauju filosofiniu požiūriu į pasaulį. Jo metu
atradau apčiuopiamą skirtingų sričių įvairovę. Tiesą sakant, per konferencijas aš ne
tik susidomėjau įvairiausiomis sritimis (menais, žaidimais, metafizika ir mirtimi), bet
ir susipažinau su žmonėmis iš įvairių kultūrų, skirtingos kilmės ir pažiūrų. Visa tai
man padėjo suvokti, kad filosofija – tai kasdienio gyvenimo dalis, tam tikras gilus
kasdienio gyvenimo apmąstymas, besiremiantis subtilia prasme (Paskalis) ir vientisumu. Tai yra būtent tai, ko literatūra tikisi iš žymių filosofų, su kurių mąstymu taip
pat turėjome galimybę susipažinti.“
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Įkvėpė tapti mokytoja

Morgane Avellaneda (22 metų amžiaus)
Literatūros magistro laipsnis, ruošiasi mokytojos diplomui
Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS), Prancūzija
Programos „eTwinning“ projektas: „Europa, švietimas,
mokykla“ (2009-2010)
Projekto data: projektas prasidėjo 2004 metais, bet aš
įsitraukiau į jo veiklą nuo 2009-2010 mokslo metų
Mokytoja: Czeslaw Michalewski.
Mokykla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sevras, Prancūzija
Šalys: Vokietija, Graikija, Italija, Rumunija, Čekija, Slovakija ir
Prancūzija.

„Dalyvavimas šiame projekte daug prisidėjo prie mano studijų: jis ne
tik padėjo man įgyti gana neįprastos mokymosi patirties, bet ir kalbėti
prieš minią bei kameras.“
Dėkoju programai „eTwinning“!

Trumpas pristatymas: Projektas „Europa, švietimas, mokykla“ - tai žinių ir nuomonių
mainai per vaizdo konferencijas. Nors pagrindinė tema yra filosofija, tačiau per projektą
nagrinėjami ir kiti dalykai: kalbos, literatūra, istorija ir švietimas. Taip žmonės iš skirtingų
pasaulio šalių gali susipažinti su kitų požiūriu į pasaulį.
Dalyvavimo programoje „eTwinning“ nauda: Žiūrėdama paskaitų ir diskusijų
transliacijas, užduodama klausimų, o vėliau dalyvaudama ir kaip dėstytoja, aš išmokau
labai daug ne tik iš akademinės srities, bet ir žymiai plačiau. Svarbiausia yra tai, kad
projektas pagerino mano gebėjimą kritiškai mąstyti ir pasitikėjimą bei įgūdžius kalbėti
viešai dalijantis savo nuomone su pasauliu.
Kaip pasinaudojote savo patirtimi? Pirmosios patirties projekte įgijau 2007 metais. Tada
turėjau galimybę daugiau ir aktyviau dalyvauti, ypač kaip mokinė 2009-2010 metais,
bet net ir vėliau turėjau galimybę likti šiame projekte, ir tai buvo labai svarbu. Galimybė
kartu su savo buvusiu mokytoju vesti paskaitą turbūt yra puikiausias to pavyzdys. Be
to, projektas „Europa, švietimas, mokykla“ mane įkvėpė būti mokytoja ir suteikti
galimybę savo mokiniams dalyvauti panašiuose projektuose, nes, mano nuomone, jie
suteikia daug vertingos patirties. Trumpai tariant, mano dalyvavimas šiame projekte
daug prisidėjo prie mano studijų: jis ne tik padėjo man įgyti gana neįprastos mokymosi
patirties, bet ir kalbėti prieš minią ir kameras.
Patarimas kitiems, kad įsitrauktų į veiklą: Man programos „eTwinning“ projektai - tai
puiki galimybė, todėl galiu teigti: jei turi galimybę dalyvauti - dalyvauk! Tai pakeičia tavo
pasaulio suvokimą ir požiūrį į žinias. Tai paskatins domėtis kitais. Be to, manau, kad tai
- galimybė, kurios negali praleisti.
Programos „eTwinning“ patirties apibendrinimas: Dalyvavimas programos „eTwinning“
veikloje - tai tiesiog puiki patirtis, nes ji padeda pažinti ne tik SAVE, bet ir visą PASAULĮ.
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Įkvėpė studijuoti užsienyje

Natalia Patkiewicz (21 metų amžiaus)
Plimuto universiteto studentė.
Programos „eTwinning“ projektas: „Tolerancija“ (2007).
Mokytoja: Anna Tobiacelli.
Mokykla: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Lenkija.
Šalys: Ispanija ir Lenkija.
„Kadangi praėjo 8 metai nuo tada, kai dalyvavau programos „eTwinning“ projekte, negaliu
tiksliai prisiminti visų detalių, tačiau jis man tikrai padėjo geriau suprasti kitas kultūras.
Be to, mokinių mainai buvo patirtis, kuri praplėtė mano akiratį ir padėjo mąstyti pasaulio
mastu.
Dalyvavimas programos „eTwinning“ projektuose neabejotinai paveikė mano studijų
pasirinkimą ir padėjo man įstoti į Britanijos universitetą. Be to, man pasisekė gauti
studentų ambasadorės darbą, kuris reikalauja nuolatinio ryšio su studentais iš užsienio.
Programa padėjo man tapti platesnio akiračio žmogumi - tai buvo neįkainojama vertybė,
persikeliant gyventi į kitą šalį, nes jau buvau pasiruošusi kultūriniam šokui.“
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Išvados
Mūsų knyga baigiasi, bet programa „eTwinning“ tikrai ne.
Šie jauni žmonės tikrai prisidės prie Europos ateities kūrimo.
Ateityje Europai reikės šių jaunų žmonių kompetencijų, kad
būtų galima toliau puoselėti tarpusavio supratimo ir tolerancijos
kultūrą, vertinti kultūrų bei kalbų įvairovę ir mokyti savo vaikus,
kad taikus žemynas, kurio gyventojai turi teisę į įvairias laisves laisvę dirbti, keliauti ir gauti reikiamą priežiūrą - tai idealas, kurio
verta siekti ir puoselėti.
Programa „eTwinning“ ir toliau rems Europos viziją ir jus visus,
kurie tikite, kad bendradarbiavimo projektų veikla atskleidžia
tai, ką turite geriausio jūs, mokytojai, jūsų mokiniai, mokyklos ir
visuomenė. Programos „eTwinning“ bendruomenė ir toliau augs
bei teiks mokiniams ir mokytojams galimybių kartu dirbti, mokytis
ir kurti bendrą ateities viziją.
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Apie „eTwinning“
Programa „eTwinning“ – Europos mokyklų bendruomenė – vienija mokytojus
entuziastus iš visos Europos. Programos dalyviai gali įsitraukti į įvairią veiklą nuo diskusijų su kolegomis iki bendrų projektų - ir pasinaudoti galimybe dalyvauti įvairioje profesinio tobulinimo veikloje internetu ar per tiesioginius
renginius. Programą „eTwinning“ finansuoja Europos Komisija pagal programą
„Erasmus+“. Per 10 metų nuo programos pradžios joje užsiregistravo daugiau
nei 330 000 žmonių iš 145 000 mokyklų.
Programos „eTwinning“ širdis - ypatinga skaitmeninė platforma www.etwinning.
net, išversta į 28 kalbas. Viešoji erdvė yra atvira visiems ir joje naršantiems lankytojams siūlo susipažinti su informacija apie tai, kaip prisijungti prie programos
„eTwinning“, kokią naudą teikia programa, ir pasisemti įkvėpimo bendrai projektinei veiklai. Mokytojai ir mokyklų darbuotojai gali užsiregistruoti programoje
ir gauti prieigą prie uždaros erdvės „eTwinning Live“. Tai individuali mokytojo
erdvė, per kurią jis patenka į bendruomenę. Ji suteikia galimybę rasti vieniems
kitus pasinaudojant partnerių paieškos priemonėmis, dalytis ištekliais, veiklos pavyzdžiais ir idėjomis socialiniame tinkle ir bendradarbiauti įgyvendinant
projektus su savo mokiniais bei partneriais specialioje erdvėje „TwinSpace“. Be
to, erdvė „eTwinning Live“ suteikia žmonėms galimybę pasinaudoti įvairiomis
anksčiau minėtomis profesinio tobulinimo veiklos galimybėmis.
Programa „eTwinning“ vertina mokytojų pastangas įgyvendinant veiklą bei projektus ir suteikia kokybės ženklelius už projektus bei pažymėjimus už dalyvavimą
profesinio tobulinimo veikloje.
Programa „eTwinning“ teikia visapusišką pagalbą savo nariams. Kiekvienoje iš
dalyvaujančių šalių (šiuo metu jų yra 36) nacionalinės paramos tarnybos (NPT)
vykdo programos sklaidą, konsultuoja ir teikia pagalbą portalo naudotojams
ir organizuoja įvairią veiklą savo šalyje. Europiniu lygiu programą „eTwinning“
koordinuoja centrinė paramos tarnyba (CPT), kuriai vadovauja organizacija „European Schoolnet“, vienijanti 31-ą švietimo ministeriją. Ši organizacija veikia kartu su NPT ir yra atsakinga už platformos plėtrą, profesinio tobulinimo galimybių
pasiūlą bei kitą veiklą, pavyzdžiui, kasmetės europinės konferencijos ir apdovanojimų ceremonijos, per kurią apdovanojami mokytojai ir mokiniai už jų puikius
projektus, organizavimą.
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INFOGRAFIKA

Kiek mes paaugome?
Registruotieji naudotojai:

301,944

2015
2010
2007
2005

125,455
38,041
11,186

2015

24,641

2010

2007

15,479

7,524

Projektų dalyviai:

2,141
2005
Free Vectors Designed by Freepik.es
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Registruotosios mokyklos:

138,566

67,450

25,719
8,031

2005

2007

2010

2015

Europos kokybės ženklai:
668

1,921

3,023

2007

2010

2015
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Kur esame dabar?
Įgyvendinami
projektai:

Projektams vartojama kalba:

EN

52%

11%

FR

8%

DE

40,205

6%

ES
IT

4%

PL

3%

SK

2%

EL

1%

Dalyvių skaičius viename projekte:
Aukštasis išsilavinimas
26%
Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas
30%
Vidurinis ugdymas
44%

Free Vectors Designed by Freepik.es
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Populiarūs dalykai:
Pradinis ir vidurinis ugdymas

UŽSIENIO
KALBOS

18%

IKT

8%

MENAI
TARPDALYKINIAI RYŠIAI

7%
6%

GEOGRAFIJA
ISTORIJA

5%
5%

Profesiniai ciklai

8,7%
Viešasis
maitinimas
ir turizmas

8,06%
IKT

5,6%

5,4%

Verslas
Garso
ir
ir vaizdo
rinkodara sektorius

4,4%

4,3%

Maisto Mitybos
pramonė mokslas
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Kreipkitės pagalbos savo gimtąja kalba.
Nacionalinės paramos tarnybos atstovauja programai „eTwinning“ jūsų šalyse. Toliau nurodytais kontaktais galite kreiptis tiesiai į jas ir prašyti pagalbos arba mokymų.
ALBANIJA
Drejtoria Arsimore e Teknologjive dhe Statistikave - Ministria e Arsimit dhe Sporteve
(Švietimo technologijų ir statistikos departamentas – Albanijos švietimo ir sporto
ministerija)
Asmuo kontaktams: Ornela Koleka: okoleka@gmail.com
AIRIJA
Léargas, Mainų biuras
Asmuo kontaktams: Marie Heraughty: koregan@leargas.ie
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.ie
AUSTRIJA
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen
(Austrijos nacionalinė mokymosi visą gyvenimą agentūra)
Asmuo kontaktams: Ursula Panuschka: ursula.panuschka@oead.at, Martin Gradl:
martin.gradl@oead.at, Marcela Alzin: marcela.alzin@oead.at
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.at
BELGIJA (FRANKOFONŲ BENDRUOMENĖ)
Ministère de la Communauté française
(Frankofonų bendruomenės ministerija)
Asmuo kontaktams: Cécile Gouzee: cecile.gouzee@cfwb.be
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.enseignement.be/
etwinning
BELGIJA (FLAMANDIŠKAI KALBANTI BENDRUOMENĖ)
EPOS vzw
Asmuo kontaktams: Sara Gilissen: info@etwinning.be
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.be
BELGIJA (VOKIŠKAI KALBANTI BENDRUOMENĖ)
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG
Jugendbüro der DG
(Vokiškai kalbančios bendruomenės jaunimo biuras)
Asmuo kontaktams: Michèle Pommé: etwinning@jugendbuero.be
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/erasmusplus/etwinning/
BOSNIJA IR HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
(Priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo agentūra)
Asmuo kontaktams:Žaneta Džumhur: zaneta.dzumhur@aposo.gov.ba
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.aposo.gov.ba
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BULGARIJA
Център за развитие на човешките ресурси
(Žmogiškųjų išteklių plėtros centras)
Asmuo kontaktams:Milena Karaangova: mkaraangova@hrdc.bg
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.hrdc.bg
BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
(Europos švietimo programų ir mobilumo nacionalinė agentūra)
Asmuo kontaktams: Dejan Zlatkovski: dejan.zlatkovski@na.org.mk
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.mk
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)
Asmuo kontaktams: Martina Nebeska, Pavla Sabatkova
Asmuo kontaktams email: etwinning@naep.cz
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.cz
DANIJA
Styrelsen for It og Læring (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)
Asmuo kontaktams: Claus Berg & Ebbe Schultze, etwinning@stil.dk
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.emu.dk
ESTIJA
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(Švietimo informacinių technologijų fondas)
Asmuo kontaktams: Elo Allemann: elo.allemann@hitsa.ee
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.innovatsioonikeskus.
ee/et/etwinning-1
GRAIKIJA
Akademinių kompiuterinių technologijų tyrimo institutas
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Asmuo kontaktams: eTwinning@sch.gr
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.gr
Telefono numeris (tik iš Graikijos): 801 11 38946
ISLANDIJA
Rannis - Islandijos tyrimų centras
Asmuo kontaktams: Guðmundur Ingi Markússon: gim@rannis.is
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.is
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ISPANIJA
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(Nacionalinis švietimo technologijų ir mokytojų kvalifikacijos institutas)
(Švietimo, kultūros ir sporto ministerija)
Asmuo kontaktams: Carlos J. Medina: asistencia@etwinning.es
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.es
ITALIJA
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(Dokumentacijos, inovacijų ir švietimo tyrimų nacionalinis institutas)
Asmuo kontaktams: etwinning@indire.it
Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.it
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
British Council
Britų Taryba
Asmuo kontaktams: eTwinning Team: etwinning@britishcouncil.org
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.britishcouncil.org/
etwinning
KIPRAS
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
(Europos mokymosi visą gyvenimą programų administravimo fondas)
Asmuo kontaktams: Thekla Christodoulidou: tchristodoulidou@llp.org.cy
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.org.cy
KROATIJA
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
(Europos Sąjungos programų ir mobilumo agentūra)
Asmuo kontaktams: Tea Režek: etwinning@mobilnost.hr
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.hr/
LATVIJA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(Tarptautinių jaunimo programų agentūra)
Asmuo kontaktams: Santa Prancane: santa.prancane@jaunatne.gov.lv,
info@etwinning.lv
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.lv
LENKIJA
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
(Švietimo sistemos plėtros fondas)
Asmuo kontaktams: Barbara Milewska: barbara.milewska@frse.org.pl,
etwinning@frse.org.pl
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.pl
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LICHTENŠTEINAS
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)
(Nacionalinė tarptautinių švietimo reikalų agentūra)
Tel: +423 236 7222
Asmuo kontaktams: clarissa-aiba@llv.li, info-aiba@llv.li
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.erasmusplus.li, http://www.
aiba.llv.li
LIETUVA
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už „Erasmus+“
Asmuo kontaktams: Violeta Čiuplytė: violeta.ciuplyte@smpf.lt
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
(ES mokymosi visą gyvenimą programos nacionalinė agentūra)
Asmuo kontaktams: Sacha Dublin: sacha.dublin@anefore.lu
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.eTwinning.lu
MALTA
Directorate for Quality and Standards in Education
Department of eLearning
(Švietimo kokybės ir standartų departamentas)
Asmuo kontaktams: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo: etwinning@ilearn.edu.mt
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.skola.edu.mt
NYDERLANDAI
EP-Nuffic
Asmuo kontaktams: Marjolein Mennes: mmennes@epnuffic.nl,etwinning@epnuffic.nl
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.nl
+31 (0)70- 426 02 60
NORVEGIJA
Senter for IKT i Utdanningen
(Pradinio ir vidurinio mokymo valdyba)
Asmuo kontaktams: Lisbeth Knutsdatter Gregersen: lisbeth.gregersen@iktsenteret.no
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning
PORTUGALIJA
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação
(Švietimo generalinė valdyba – Švietimo ir mokslo ministerija)
Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)
(Išteklių ir švietimo technologijų komanda)
Asmuo kontaktams: eTwinning@dge.mec.pt
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.dge.mec.pt/
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PRANCŪZIJA
Canopé
Bureau d’assistance national français (BAN)
Asmuo kontaktams:Marie-Christine Clément-Bonhomme: contact@etwinning.fr
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.fr
RUMUNIJA
Institutul de Stiinte ale Educatiei
(Pedagogikos mokslų institutas)
Asmuo kontaktams: Simona Velea echipa@etwinning.ro
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.ro
SERBIJA
Fondas „Tempus“
Asmuo kontaktams: etwinning@tempus.ac.rs
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://erasmusplus.rs/
SLOVAKIJA
Žilinská univerzita
(Žilinos universitetas)
Asmuo kontaktams: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova: lubica.sokolikova@uniza.sk
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.sk
SLOVĖNIJA
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS
(Slovėnijos Respublikos ES mobilumo ir švietimo bei edukacinių mokymo programų
centras)
Asmuo kontaktams: etwinning@cmepius.si
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.cmepius.si/solskoizobrazevanje/etwinning/
SUOMIJA
Opetushallitus
(Nacionalinė švietimo taryba)
Asmuo kontaktams: Yrjö Hyötyniemi: yrjo.hyotyniemi@oph.fi
National eTwinning websites: http://www.edu.fi/etwinning www.edu.fi/etwinning/svenska (Swedish)
ŠVEDIJA
Universitets- och högskolerådet.
(Švedijos aukštojo mokslo taryba)
Asmuo kontaktams: Jenny Nordqvist: jenny.nordqvist@uhr.se
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.utbyten.se
TURKIJA
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Nacionalinė švietimo ministerija: inovacijų ir švietimo technologijų generalinė valdyba)
Asmuo kontaktams: Mehmet Fatih DÖĞER: mfatihdoger@hotmail.com
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://etwinning.meb.gov.tr
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VENGRIJA
Oktatási Hivatal
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály
Asmuo kontaktams: etwinning@oh.gov.hu
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: www.etwinning.hu
VOKIETIJA
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz
Asmuo kontaktams: Ellen Kammertöns: etwinning@kmk.org
Hotline: 0800- 3 89 46 64 64
Nacionalinė programos „eTwinning“ svetainė: http://www.etwinning.de

