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ĮVADAS

Mielas skaitytojau/a,

Šis leidinys skirtas švietimo darbuotojams, norintiems praplėsti savo įgūdžius ir pagilinti žinias apie 
„eTwinning“ projektų programos kokybę. Jis buvo parengtas Lenkijoje programą „eTwinning“ admi-
nistruojančios institucijos Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, kuri maloniai sutiko pasidalinti savo 
sukaupta ilgamete patirtimi su jumis. Prie šio leidinio lietuviškos versijos prisidėjo ir „eTwinning“ prog-
ramos ambasadoriai Lietuvoje. Jų praktinė patirtis papildė mūsų žinias ir padėjo atsakyti į mokytojų 
užduodamus klausimus.

Šiame leidinyje surinkta daugybė patarimų, kurie jums padės įgyvendinti aukštos kokybės projektus. 
Tikimės, kad dėl patariamosios leidinio formos bus lengviau teoriją sieti su praktika, o surinktos teorinės 
ir praktinės priemonės pakvies apmąstyti savo pačių veiklą ir suteiks įkvėpimo dirbant su mokiniais, ne-
priklausomai nuo to, ar neseniai dalyvaujate „eTwinning“ programoje, ar jau turite didesnę projektų 
vykdymo patirtį.

Linkime Jums pasisemti naudingų įdėjų ir įgyvendinti daug kokybiškų projektų.

Programos „eTwinning Lietuva“ komanda
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      Priimkite iššūkį
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KOKYBĖ IR VERTINIMAS

Kodėl kokybė ir vertinimas yra tokie svarbūs? „eTwinning“ projektų skaičius kasmet didėja, o paraiškų 
skaičius Nacionaliniam kokybės ženkleliui (NKŽ) gauti auga. 2018 m. buvo pateikta 280 paraiškų NKŽ 
gauti, iš jų 219 suteiktas NKŽ. 2019 m. buvo pateikta 344 paraiškų NKŽ gauti; iš jų 275 suteiktas NKŽ. 
Tuo tarpu 2019 metų Europos prizo laimėtoju 12–15 metų amžiaus kategorijoje tapo projektas „The 
truth behind palm oil“, kurio viena iš kūrėjų – anglų kalbos mokytoja-metodininkė Edita Grubienė iš 
Marijampolės Petro Armino progimnazijos.  Norint laimėti šiuos apdovanojimus ar sulaukti sėkmės kon-
kurse, projektas turi būti aukštai įvertintas keliose srityse (skaitykite skyrių: „eTwinning“ padėkos raštai ir 
apdovanojimai. Kokybės kriterijai“).

Kaip programos administratorius, norime, kad Lietuvos mokytojų įgyvendinti projektai būtų aukščiausios 
kokybės, nepaisant to, kiek laiko dalyvauja „eTwinning“ programoje. Gerai susipažinus su dažniausiai 
naudojamais vertinimo metodais ir projektų vertinimo kriterijais, lengviau planuoti būsimus „eTwinning“ 
projektus, nuolat stebėti darbo eigą ir rezultatų kokybę bei geriau ištirti ir nustatyti projekto poveikį jo 
dalyviams.

Mūsų susirūpinimas vertinimo kokybe ir atlikimu taip pat kyla dėl kitos priežasties – „eTwinning“ dalyviai 
tiesiog tikisi iš mūsų palaikymo šioje srityje. Gauname informacijos, kad prisijungus prie „eTwinning“ 
programos ar naujo projekto, pradinis entuziazmas pamažu mažėja, o dalyvius slegia užduočių ir IKT 
(informacinės ir komunikacinės technologijos) priemonių, reikalingų įsisavinti, skaičius. Mokytojams taip 
pat trūksta informacijos apie projekto techninį aptarnavimą. Projekto globėjai ir mokiniai nori, kad jų 
veikla būtų aukščiausios kokybės, ir mes esame čia, kad padėtume.

PASITIKRINKITE IR SIEKITE DAUGIAU 

Vienas iš „eTwinning“ programos tikslų yra „eTwinning“ praktikos stebėsena (eTPS), kuri apima mokytojų 
profesinio tobulėjimo, pedagoginių, skaitmeninių ir bendradarbiavimo kompetencijų (taip pat šios srities 
suvokimo ir tobulėjimo) lygio, įsitraukiant į „eTwinning“ veiklas (projektus, profesinį tobulėjimą, tinklų 
kūrimą) įvertinimą. Tuo pačiu metu „eTwinning“ dalyviai gali naudotis individualizuota parama įvairioms 

„eTwinning“ siūlomoms veikloms.

Kaip tai veikia? Prisijunkite prie metp.etwinning.net svetainės su savo „eTwinning“ prisijungimo 
duomenimis ir užpildykite įsivertinimo anketą. Atlikę tai sužinosite, kokį lygį esate pasiekę pedagoginių, 
skaitmeninių ir bendradarbiavimo kompetencijų srityje. Užpildę anketą galėsite pereiti į puslapį su atsi-
liepimais ir asmeniniais patarimais „eTwinning“ užduočių forma.

http://metp.etwinning.net
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MEDŽIAGA SAVARANKIŠKAM MOKYMUISI 

Pasinaudokite savarankiško mokymosi medžiaga, kurią galite rasti etwinning.net (ją rasite skyriuje 
„Profesinis tobulėjimas“).

Savarankiško mokymo medžiaga (STM – self teaching materials) yra skirta jums, švietimo darbuotojai, 
kurie neseniai užsiregistravote „eTwinning“, arba planuojate tai padaryti. Medžiaga padės jums sužino-
ti daugiau apie programą, supažindins su platformos galimybėmis ir patars, kaip pradėti projektą,kad 
žingsnis po žingsnio taptumėte aktyviu „eTwinning“ dalyviu. Čia  gausite informacijos apie internetinius 
seminarus ir internetinius mokymosi kursus („Learning Events“).

Vadovas apima šiuos skyrius: 

• Kaip tapti aktyviu „eTwinning“ dalyviu,
• Bendravimas „eTwinning“ programoje,
• Bendradarbiavimas „eTwinning“ programoje,
• „TwinSpace“ valdymas,
• Profesinis tobulėjimas ir tinklų kūrimas, 
• Kaip pasiekti kokybę.

Norėdami pasitikrinti, kaip supranta pateiktą informaciją aukščiau išvardintuose skyriuse, vartotojai gali 
atsakyti į viktorinos, esančios kiekvieno skyriaus pabaigoje, klausimus. Savarankiško mokymosi medžia-
ga ir viktorinos buvo sukurtos siekiant paremti mokytojų pažangą ir motyvuoti juos geriau susipažinti su 
visomis pateiktomis sritimis.

FIKSUOKITE IDĖJAS

Šiame vadove numatėme vietas užrašams – veskite juos. Visada užsirašykite jums patinkančias idėjas, 
kad galėtumėte prie jų grįžti ateityje.

 

http://etwinning.net
https://www.etwinning.net/lt/pub/get-started/improve/self-teaching-material.htm
https://stm.etwinning.net/en/pub/how-to-achieve-quality/-quiz-10---project-and-twinspa.cfm
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BŪKITE REALISTAIS

Kai sugalvosite idėją, užduokite sau tris svarbius klausimus, kad vėliau sutaupytumėte laiko ir pastangų. 
Kritikuokite savo idėjas, kad išvengtumėte nusivylimo.

1. Ar į šį projektą bus įsitraukę mano mokiniai?

Jei tai jūsų pačių idėja, tada tikriausiai atsakysite teigiamai. Vis dėlto verta kritiškai pažvelgti į idėją ir 
pasvarstyti, ar projektas:

• bus mokiniams įdomus temos ir vietos atžvilgiu;
• sukurs produktą, paslaugą ar žinias, kurios bus naudingos mokiniams, o visas procesas  

 jiems bus autentiškas;
• bus pakankamai patrauklus mokiniams ir jie savanoriškai atliks užduotis net už klasės ribų;
• atitiks mokinių interesus arba įkvėps juos naujiems atradimams.  

2. Ar norėsiu dalyvauti šiame projekte?

Jei projekto rezultatas jums nėra svarbus, greičiausiai jis bus nesvarbus ir mokiniams. Jūsų entuziazmas 
bus lemiamas kritinėse situacijose, pavyzdžiui, kai bendravimas su partneriais užstrigs arba mokiniai 
atsisakys bendradarbiauti (ir taip nutinka). Be to, geras projektas sukuria naujas tobulėjimo galimybes 
visiems dalyviams, ne tik mokiniams. 

3. Ar mano mokiniai išmoks ką nors svarbaus?

Norint to išvengti, verta sudaryti poreikių ir tikslų sąrašą. Tokiu būdu projektas taps prasmingas ir ver-
tingas. Norėdami daugiau sužinoti apie tikslus ir poreikius, skaitykite skyriuje „eTwinning“ projekto 
planavimas“.
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Įkvėpimas:  
kur ieškoti,  
kaip naudotis
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Idėjų projektui galite ieškoti visur. Kaip ir architektas, stebintis gamtą, atpažįsta formas ir sprendimus, 
kurie gali būti panaudoti kuriant, taip ir „eTwinning“ programoje dalyvaujantis mokytojas pradeda 
matyti aplink save supančias idėjas edukaciniams projektams. Ieškokite įkvėpimo savo pomėgiuose, 
kitų mokytojų darbe ir, be abejo, srityse, kurios jaudina jūsų mokinius. Labai svarbu asmeniškai daly-
vauti veikloje ir įgyvendinti jus jaudinančias temas, kad galėtume įtraukti kitus. Be abejo, tai tikrai ne 
tik jaudulys, bet jei nepradėsite nuo to, kas jus jaudina, tada visas projektas taps našta dalyviams, o 
labiausiai nukentės jo kokybė.

„eTwinning“ – man yra atgaiva širdžiai. Labai noriai vykdau projektus šioje platformoje. Viskas taip 
paprasta ir lengva. Įkvėpimo semiuosi iš to, kas vyksta aplink mus, mokykloje, pasaulyje, tiesiog, kas 
yra aktualu visiems. Projektas mokiniams turi būti įdomus, kūrybiškas, įtraukiantis, sietinas ir su jų po-
tyriais, gyvenimiškomis patirtimis, nes jie dalyvauja visose jo etapuose. Asmeniškai, laikas praleistas 
vykdant projektinę veiklą su savo ugdytiniais man yra pats įsimintiniausias ir brangiausias: juokas, 
žingeidumas, užsispyrimas, gera nuotaika, tikslo siekimas, puikūs rezultatai – nenuperkami.

Alina Labanauskaitė, anglų kalbos mokytoja
Kelmės „Kražantės“ progimnazija, Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

 
Įkvėpimo projektams semiuosi iš darbo mokykloje, projektų partnerių, nes projektų sėkmė priklauso 
nuo aktyvių, savo darbą mylinčių mokytojų.

Virginija Paužienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“
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Dažniausiai „eTwinning“ projekto temos yra pasirenkamos atsižvelgiant į mokyklos ugdomas ver-
tybes ir jos tikslus, o temos plačiai derinamos su mokytojais, kurie pageidauja prisijungti prie pro-
jekto.  Tačiau ypatingai svarbų vaidmenį vaidina ir mokinių nuomonė bei pasiūlymai, kurie būna 
labai įvairūs ir įdomūs, todėl projekto veikloje visuomet siekiama panaudoti ir vaikų idėjas. Pavyz-
džiui, vienos klasės mėgsta skaityti bei vaidinti mylimiausias pasakas, kitos – keliauti bei dalintis 
savo įspūdžiais su projekto partneriais. Todėl pasirenkamos „eTwinning“ temos dažnai yra susi-
jusios su vaikų pomėgiais. Taip pat renkantis projekto temą labai svarbu siekti, kad projekto metu 
galėtų atskleisti kiekvienos klasės ypatumai.

Larisa Baronienė, anglų kalbos mokytoja
Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Įkvėpimas gali atsirasti bet kur, o projektų idėjos gali būti įvairių formų

„Kodėl mokiniai pertraukėles leidžia sėdėdami?“ Galime pradėti nuo produkto, kurį norėtume sukurti 
su mokiniais, pavyzdžiui, paukščių lesyklos mokyklos sode, plėtojant bendrą erdvę, pvz., kuriant vietos 
meno galeriją, kurioje vertėtų surengti mokinių darbų parodą.

Taip pat verta pažvelgti į ugdymo programas ir nustatyti mokymo turinį bei įgūdžius, kuriuos mokiniai 
įgis efektyviau įgyvendindami projektą (plačiau apie mokymo programas rašome skyriuje „Inovacijos 
ir integracija“). 

Tačiau ne visi geriausi projektai gimė juos inicijavusių mokytojų galvose. Ieškant įkvėpimo, verta pa-
analizuoti gerosios patirties pavyzdžius, pažvelgti į kitų mokytojų darbą ir naršyti internete ar skaityti 
publikacijas. Jie gali būti vertingų „eTwinning“ projektų idėjų šaltinis.
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PROJEKTŲ RINKINIAI 

Svetainėje etwinning.net rasite geriausių programos praktikų galeriją. Šis skyrius skirtas įkvėpti jus kur-
ti ir įgyvendinti savo „eTwinning“ projektus. Kiekvienam projektui galerijoje yra priskiriamas paruoštas 
projekto rinkinys. Svetainės vartotojas taip pat gali pereiti tiesiai į Rinkinių („Kits“) skyrių, kur yra 
paruošti bendradarbiavimo scenarijai, kuriuos galima pritaikyti jų pačių veiklai ir vėliau užregistruoti 
naują projektą. Svarbu tai, kad rinkinius galima naudoti žingsnis po žingsnio tiksliai pagal scenarijų 
arba modifikuoti atsižvelgiant į mokytojų poreikius. Taip pat galima naudoti tik pasirinktus įrankius 
arba atskiras užduotis, kurios gali būti papildomai rūšiuojamos pagal pasirinktą projekto įgyvendini-
mo etapą: partnerių susipažinimas, planavimo etapas, bendravimas, bendradarbiavimas, vertinimas 
ir įvertinimas, tęsinys.

SĖKMINGI PROJEKTAI 

Lietuvos nacionaliniame tinklalapyje skyriuje „Naujienos“ rubrikoje „Mėnesio projektas“ rasite projektų 
pavyzdžių su smulkiu projekto veiklų, rezultatų ir naudotų programų aprašymu.  Taip pat  rekomenduo-
jame skyrelį „Metodinė medžiaga“, kuriame rasite mūsų kasmetinius elektroninius leidinius įvairiomis 
temomis su projektų pavyzdžiais.

GRUPĖS

„eTwinning“ grupės yra uždaros „eTwinning“ dalyvių platformos, kuriose jie gali diskutuoti ir bendradar-
biauti konkrečia tema. Tokios veiklos tikslai yra keitimasis patirtimi, diskusijos apie mokymo ir mokymosi 
metodus bei paramos gavimas profesinio tobulėjimo srityje.

Grupėms vadovauja „eTwinning“ dalyviai, baigę „eTwinning“ moderatoriaus kursus. Kiekvienoje iš jų 
yra nustatyta veikla ir užduotys, kurias vykdo ir aptaria mokytojai. Temos apima nuo kalbų mokymo iki 
verslumo ugdymo ir STEM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos). Suraskite 
jus dominančią grupę ir prisijunkite. Kaip tai padaryti? Tiesiog prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir eikite į 
skyrių „Grupės“. Čia suraskite dominančią grupę naudodamiesi paieškos laukeliu ir prisijunkite prie jos.

http://etwinning.net
https://www.etwinning.net/lt/pub/get-inspired/kits.cfm
http://www.etwinning.lt
https://www.etwinning.lt/menesio-projektas/
https://live.etwinning.net/groups
https://live.etwinning.net/groups
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PROJEKTŲ PAIEŠKA

Prisijungę prie „eTwinning Live“ galite surasti visus projektus, kurie buvo sukurti mūsų programoje. Norė-
dami surasti jums įdomiausias veiklas, įveskite į paieškos laukelį raktinį žodį, vardą, miesto pavadinimą 
arba naudokite išplėstinę paiešką, kuri leidžia susiaurinti rezultatus pagal temą, profesinį dalyką ar 
projekto kalbą. 

PARTNERIAI

Prisijungus prie „eTwinning Live“ skiltyje „Žmonės“ vartotojas gali rasti kiekvieną registruotą ir akty-
vų „eTwinning“ dalyvį. Spustelėję ant dalyvio pavardės, galite aplankyti jo profilį, stebėti jo veiklą ir 
pakviesti į savo kontaktus. Kiekvieno surasto „eTwinning“ dalyvio profilyje galite rasti daug naudingos 
informacijos, pvz., kiek ir kokius projektus įgyvendino, kokiuose renginiuose dalyvavo, prie kokių grupių 
prisijungė ir ką apie save parašė. Jei rasta informacija sutampa su lūkesčiais potencialios partnerystės 
kontekste, galite susisiekti su šiuos programos dalyviu. 
 

„Partnerių forumai“ yra puiki vieta ieškoti partnerių ir projektų įgyvendinimui. Jie buvo suskirstyti į keletą 
kategorijų, pvz., pagal mokinių amžių, „Erasmus+“ partnerystę ir kt. Čia vartotojai gali informuoti apie 
savo pomėgius ir idėjas. Todėl verta reguliariai užsukti į forumą, tikrinti, kokia nauja informacija buvo 
paskelbta, ir pačiam patalpinti įrašą.

Taip pat galite susitikti su partneriais „eTwinning“  kontaktinių seminarų ar konferencijų metu. Tokių ren-
ginių dalyvių skaičius yra ribotas, todėl turėtumėte būti gerai pasirengę, kad padidintumėte savo gali-
mybes efektyviai dalyvauti. Seminaras jums bus naudingas, jei ketinate sukurti projektą ir žinote, kokius 
tikslus norite pasiekti. 

https://live.etwinning.net/projects
https://live.etwinning.net/people
https://live.etwinning.net/partnerforums
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Projekto planavimas  
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Veiksmingiausias būdas yra  taip vadinamas „atgalinis planavimas“. Tai apima ugdomosios veiklos 
konstravimą remiantis numatomais rezultatais (o ne medžiaga ar individualiomis užduotimis). Planuoda-
mi atgal, mes atkreipiame dėmesį į mokinių poreikius ir tai, ką mokiniai turėtų žinoti ar sugebėti padaryti 
užbaigę projektą. Tada nustatome, kokių įrodymų laukiame patvirtinimui, kad pasiekėme numatytą re-
zultatą. Tik tada galime nustatyti tinkamus veiksmus ir užduotis, kurie lems tikslą.

POREIKIAI IR GALIMYBĖS 

Apsvarstykite, kodėl projektas yra būtinas ir kokie pokyčiai gali įvykti jį įgyvendinant. Kokie yra jūsų ir 
mokinių bei mokyklos lūkesčiai? Kodėl jums reikia bendradarbiauti „eTwinning“ programoje? 

Norėdami nustatyti poreikius, paprašykite juos išsakyti mokinių, jų tėvų ir kitų mokytojų bei, jei įmanoma, 
potencialių partnerių. Taip pat galite pasižiūrėti į jums patinkančius projektus, sėkmingiausiai pasiekusius 
numatytų rezultatų.

Planavimo etape pasitarkite su mokiniais ne tik dėl projekto temos, bet ir dėl jo apimties. Tai tinkamas lai-
kas patikrinti, ar mokytojo prielaidos sutampa su mokinių lūkesčiais, ir kokie turi būti galutiniai rezultatai 
bei produktai. Būtent šiame etape daugelis ambicingų idėjų paprastai sumažėja iki realių tikslų. Tai yra 
ir etapas, kuriame galėsite įvertinti, ar idėja bus priimta, ar ne kils organizacinio pobūdžio bei mokinių 
susidomėjimo projektu problemų. 

Svarbu planuojant numatyti ne tik tikslus, bet ir kokias kompetencijas projekte mokiniai gerins ar tobu-
lins. Labai dažnai vykdant projektą man ir mokiniams kyla idėjų, kurias galiu panaudoti ir panaudoju 
planuodama naują projektą bei kitų metų veiklą. Pavyzdžiui, dalyvaujant projekte „Virtual Travel“ 
kilo idėja, kad prisistatant savo šalį galima sukurti bendrą žaidimą apie projekte dalyvaujančių par-
tnerių šalis, kurį žaisdami mokiniai susipažintų su šalimis išsamiau.

Giedrė Raudonienė, anglų kalbos vyr. mokytoja
Telšių „Germanto“ progimnazija 
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Mokiniai mieliau  dirbs su užduotimi, kurią paskiriant dalyvavo patys, o ne kuri jiems buvo paskirta. Jie 
taip pat bus labiau pasiryžę atlikti užduotį ir savo užsidegimu užkrės mažiau motyvuotus bendraklasius.

Žinokite savo ribas ir išteklius. Ne kiekvienas veiksmas, gerai veikiantis kitose šalyse, yra įmanomas 
Lietuvoje ar kiekvienoje mokykloje. Prieš sutikdami įgyvendinti partnerių pasiūlytą veiklą, pagalvokite, ar 
turite tinkamą įrangą, pakankamai laiko ir žmonių.

TIKSLAI

Projektas nėra pats savaime tikslas, o priemonė pasiekti anksčiau iškeltą tikslą ar uždavinius. Nuo pat 
pradžių turite žinoti, kam projektas skirtas, kodėl jį įgyvendinate. Pagalvokite, ką jis duos jums, moki-
niams ir mokyklai. Ką tokio pasieksite, ko negalėtumėte pasiekti bendradarbiaudami su kita mokykla.

Remiantis gerai žinoma SMART taisykle, tikslai turėtų būti:

KONKRETŪS

Ką būtent jūs norite pasiekti įgyvendindami projektą? Į kokius klausimus ar problemas atsižvelgs jūsų 
iniciatyva? Kokias kompetencijas įgis dalyviai? Kas pasikeis pasibaigus projektui? Ką sukursite?

Apibūdinkite savo tikslą orientuodamiesi į rezultatą, bet ne būdus, kaip tai pasieksite, pvz.:

Gerai: Mokiniai išmoks spręsti trupmenas ir paprastas trupmenas paversti dešimtainėmis.

Blogai: Matematikos įgūdžių lavinimas per loginius žaidimus.

IŠMATUOJAMI

Jei įmanoma įvertinti, kokiu lygiu buvo pasiekti tikslai, tai bus galima nustatyti projekto sėkmę. Verta su-
skaidyti pagrindinius tikslus į konkrečius, kad juos vertinant būtų lengviau įvertinti rezultatus, pvz.:

Gerai: Mokiniai mokosi kodavimo pasirinktoje programėlėje (nurodytas programėlės pavadinimas). 
Kiekviena mokykla partnerė kuria kodo dalį. 

Blogai: Kiekvienos mokyklos mokiniai pažins skirtingą kodavimo mokymosi programėlę.
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PASIEKIAMI

Iškeliant per daug ambicingus tikslus, planavimo etape tai gali daryti įspūdį, tačiau jei jų nepavyks pa-
siekti, rezultatas bus nuviliantis. Geriau nustatyti mažesnius, konkrečius ir pasiekiamus tikslus, kurie bus 
realus iššūkis projekto komandai, pvz.:

Gerai: Mokiniai parašys peticiją dėl benamių gyvūnų, surinks parašus ir perduos ją vietos valdžios 
institucijoms.

Blogai: Mokiniai sugalvos, kaip pasiekti taiką pasaulyje.

ATITINKANTYS MOKINIŲ POREIKIUS

Iškelti tikslai turi būti svarbūs projekto dalyviams. Suvokimas, kad jie kuria kažką, kas teisinga ir atitinka 
jų įsitikinimus, padės pasiekti tikslą. Tikslai taip pat turi turėti didelę įtaką atskiriems projekto dalyviams 
ar įstaigai, pvz.:

Gerai: Atlikdami tris užduotis, sukursime skaitmeninę knygą: kartu parašysime tekstą, parengsime ilius-
tracijas ir suredaguosime viską, kad būtų galima publikuoti internete.

Blogai: Pirmoje užduotyje mes suprojektuosime projekto logotipą, antroje – vieni kitiems siųsime kalėdi-
nius atvirukus, o trečioje – organizuosime vaizdo konferenciją ir kartu dainuosime dainą.

APIBRĖŽTI LAIKE

Veikla turėtų būti paskirstyta laiko atžvilgiu, ir aiškiai apibrėžtas individualių tikslų įgyvendinimo terminas, pvz.: 

Gerai: Vaizdo konferencija vyks kiekvieną trečiadienį nuo sausio pradžios iki vasario pabaigos.

Blogai: Projektas prasidės žiemą. Partneriai susisieks vienas su kitu prieš savaitę ir išsiaiškins detales.

Pradėkite nuo viso turinio ir įgūdžių, kurių tikitės, kad mokiniai įgis dalyvaudami projekte, surašymo. Tai 
bus konkretus jūsų dėstomo dalyko turinys; tokios kompetencijos kaip komandinio darbo įgūdžiai; ar po-
žiūriai, tokie kaip pasitikėjimas savimi. Dabar yra tinkamas laikas patikrinti atitinkamuose dokumentuose, 
kokį reikiamą turinį galima įgyvendinti realizuojant projektą.
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PARTNERIAI

Tinkamas projekto partnerių parinkimas yra nepaprastai svarbus ne tik įgyvendinant suplanuotą veiklą, 
bet ir atsižvelgiant į sukurtų rezultatų kokybę bei jų panaudojimą vėliau. Geras partneris yra tas, kuris 
turi patirties – nebūtinai įgyvendinant „eTwinning“ projektus, bet srityje, kuri yra aktuali visai veiklai. 
Idealioje partnerystėje dalyviai mokosi vieni iš kitų, todėl gerai, jei kiekvienas partneris yra pasirengęs 
pasidalinti kitomis savo kompetencijomis, žiniomis ar įgūdžiais.

„eTwinning“ dalyviai įsitikinę, kad geras partneris yra patikrintas ankstesnio projekto partneris. Gera 
bendradarbiavimo patirtis paprastai yra gero tolesnio bendradarbiavimo garantija. Tačiau yra monoto-
nijos ir inovatyvumo sumažėjimo rizika, todėl verta pakviesti bendradarbiauti naujas mokyklas. Tai gali 
būti įstaigos ir asmenys, kuriuos rekomenduoja kiti „eTwinning“ dalyviai arba kurie patys ieško partnerių 

„eTwinning Live“ erdvėje „Partnerių forumai“.

Labai patyręs, bet nuobodus ar pradedantysis, bet kupinas entuziazmo? Turėtumėte stebėti, kaip partne-
ris dirba projekte ir kokiu mastu jis įsitraukia į veiklą, ypač pradiniame bendradarbiavimo etape.

Projekto veiklų planas padeda susiplanuoti ir įvykdyti veiklas visam projekto laikotarpiui, aišku, jis gali 
būti koreguojamas, bet jis svarbus, kad būtų pasiekti projekto tikslai bei sukurtas galutinis produktas. O 
partnerių įsitraukimas į planavimą svarbus dėl idėjų naujoviškumo, skirtingos patirties bei įsitraukimo į 
veiklas. Mes visada projektą planuojame pbworks pagalba, kur kuriame savo projektą, ten visi gali pa-
siūlyti savo mintis, metodus, įrankius. Emocinis santykis tarp partnerių yra neatsiejama projekto sėkmės 
dalis. Todėl mes dirbame su partneriais, kuriuos gerai pažįstame iš ankstesnių projektų, jais pasitikime, 
žinome ne tik apie jų mokyklas, bet ir apie šeimas, esame jau ne tik projekto partneriai, bet ir draugai.

Edita Grubienė, anglų kalbos mokytoja-metodininkė
Marijampolės Petro Armino progimnazija 

Atminkite, kad nuolatinio kontakto palaikymas yra gero bendradarbiavimo su mokyklomis partnerėmis 
sąlyga ir viena iš svarbiausių mokyklos koordinatoriaus užduočių. Dėl nutrūkusio kontakto sunku atkurti 
santykius vėlesniuose projektuose, taip pat sumažėja pasitikėjimas partneriu.
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REZULTATAI

Edukacinis projektas visada baigiasi viešu rezultatų pristatymu. Tokiu būdu nustatome mokiniams tam 
tikrą darbo standartą, sukuriame mokytojų bendradarbiavimo kontekstą ir įvedame sveikos konkuren-
cijos tarp dalyvių dvasią. Kai mokiniai žino, kad jų darbo rezultatai bus paskelbti, nuo užduoties pra-
džios pasikeičia jų požiūris ir projekto eiga. Suvokimas, kad jie pristatys savo darbus bendraamžiams, 
šeimai, mokytojams ar visiškai naujiems gavėjams, mokinius veikia labiau motyvuojančiai nei aukšto 
įvertinimo pažadas.

Aiškiai apibrėžtas projekto rezultatas yra tam tikras orientyras, nustatantis veiklos kryptį ir suteikiantis da-
lyviams tikslingumo jausmą. Kai žinome, kokių rezultatų norime pasiekti, dirbame labiau įsitikinę. Be to, 
dalijimasis rezultatais su mokyklos bendruomene, tėvais daro teigiamą poveikį jų santykiams su mokykla.

Taigi pagalvokite, ką gausite projekto pabaigoje, ką galėsite parodyti pasauliui? Atkreipkite dėmesį į tai, 
kad rezultatas yra vertingas ir mokiniams, ir mokyklos bendruomenei. Tai patvirtins projekto pabaigoje 
priimtas sprendimas: ar mokinių darbai bus išsaugoti, ar išmesti. Planuodami rezultatus kartu su projekto 
partneriais apibrėžkite tikslines grupes, t.y., žmones, kuriuos norite pasiekti. Ar tai bus patys mokiniai, ar 
ir jų šeimos? Gavėjais taip pat gali būti kiti mokytojai arba patys projekto partneriai (pvz., jei jūs dirbate 
ties nauju sprendimu, kurį naudojate darbe). Taip pat suplanuokite priemones, kurias naudosite kurdami 
šiuos rezultatus: ar bus spausdinta medžiaga, medžiaga internete, kokie vyks renginiai ir pan. Pagalvo-
kite, kaip įvertinsite rezultatus.

Galutiniai projekto rezultatai gali būti įvairių formų, turėti skirtingą pobūdį bei apimtį ir specifinius pro-
duktus, ir veiklos dalyvių įgytus įgūdžius. Tai gali būti produktai, pavyzdžiui, leidinys, tapybos kūriniai ar 
mokyklos sodas. Rezultatas taip pat gali būti pristatymas ar diskusija, taip pat veiksmas, pvz., praktinių 
užsiėmimų seminaras, kurį mokiniai veda jaunesniųjų klasių mokiniams, seneliams ar kažkam kitam. „eT-
winning“ projektų poveikis gali apimti, mokymo programas, užsiėmimų konspektus, tyrimus, ataskaitas, 
medžiagą, renginius ar svetaines (įskaitant „TwinSpace“); rezultatai taip pat gali apimti dalyvių įgytas 
žinias ir patirtį, jų kompetencijų ir įgūdžių tobulinimą ar požiūrių pasikeitimą.

Rezultatai paprastai skirstomi į apčiuopiamus/kietuosius ir neapčiuopiamus/minkštuosius. Verta atminti 
apie šį padalijimą ir planuojant savo projektą atsižvelgti į abiejų rūšių rezultatus. Kadangi vieno projekto 
rezultatų gali būti labai daug, planuodami projektą ir rengdami jo aprašą, sutelkite dėmesį į novatoriš-
kiausius ar tuos, kurie bus svarbiausi dalyviams.

Labai svarbu, kad rezultatų pasiekimas priklausytų nuo mokyklų bendradarbiavimo. Svarbu ne tai, kad 
kiekvienas ką nors sukurtų ir parodytų kitiems. Svarbu yra kažką sukurti drauge.
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VEIKLA

Edukacinis projektas yra orientuotas į mokinį ir jį stimuliuoja galutinio produkto vizija, tačiau kelias į šį 
produktą yra projektavimo darbo esmė. Tik sumaniai parinkta ir kruopščiai suplanuota veikla, kuria 
kartu siekiama sukurti produktą, suteiks mokiniams galimybę dirbti autentiškoje aplinkoje ir daugybę 
galimybių įgyti ir plėtoti kompetencijas ir įgūdžius. 

Planuodami darbą atsižvelkite į mokymosi pertraukas, atostogų ir egzaminų laikotarpius, mokyklos ren-
ginius ir pasitarkite su kitais projekto partneriais. Galite sukurti bendrą kalendorių, kuriame suderinsite 
šalių partnerių mokslo metų planus.

Drauge nustatykite laikotarpius, kuriais galėsite intensyviai dirbti, ir tuos, kai neturėsite laiko bendradarbiauti. 

Padalinkite savo projektą į etapus. Įvertinkite kiekvienam iš jų reikalingą laiką. Sukurkite veiklų tvarkaraštį 
ir jo laikykitės. Atsižvelkite į užduočių paskirstymą tarp partnerių – gerai, jei kiekvienoje užduotyje yra 
asmuo ar mokykla, koordinuojanti ar apibendrinanti bendrą darbą. Paskelbkite tvarkaraštį internete, 
kad mokiniai, tėvai ir mokytojai turėtų prieigą prie jo. Periodiškai atnaujinkite visus pakeitimus.

VERTINIMAS

Prieš pradėdami projektą kartu su partneriais, būtinai užduokite sau šiuos klausimus: 

• Kaip sužinosime, kad mūsų projektas buvo sėkmingas? 
• Kaip patikrinsime, ko išmoko mokiniai? 

Kadangi vertinimas yra nepaprastai svarbi projekto dalis, tam paskyrėme atskirą skyrių. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, žr. „Vertinimas ir įvertinimas“.

PROJEKTO PAVADINIMAS

Palikite pavadinimo sukūrimą pabaigai. Kai nuspręsite, kas vyks jūsų projekte, pavadinimas pats ateis į 
galvą, ir, kas svarbiausia, galės perteikti jo esmę. Geras pavadinimas yra paprastas, lengvai ištariamas 
(ypač užsienio kalba) ir lengvai įsimenamas.
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Vertinimas ir įvertinimas 
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Vertinimas yra ne vien privalomas projekto elementas. Tai pirmiausia yra įrankis, leidžiantis patikrinti pro-
jekto kokybę ir jo tikslų bei lūkesčių atitikimą pasiektiems rezultatams. Kruopščiai suplanuotas ir tinkamai 
atliktas vertinimas padeda modeliuoti vykdomą veiklą ir užtikrina aukštą jos kokybę. Šio proceso metu 
galime surinkti informaciją apie atskirų užduočių būklę ir pasiektus rezultatus.

Geras vertinimas

1. Padidina projekto kokybę atskleidžiant jo stipriąsias ir silpnąsias puses.
2. Leidžia patikrinti, ar suplanuota veikla buvo sėkminga (tikėtini rezultatai dera su gautais). 
3. Leidžia pagerinti vėlesnių projektų, kurie bus įgyvendinti ateityje, kokybę.
4. Leidžia sužinoti, ką patys projekto dalyviai bei kitos tikslinės grupės galvoja apie projektą.¹ 

Svarbu yra tai, kad vertinimas yra sistemingas procesas ir pavaldus tam tikroms metodinėms taisyklėms. 
Dažnai galvojame apie vertinimą projekto pabaigoje. Tačiau sistemingas vertinimas apima duomenų 
rinkimą ir rezultatų analizę kiekviename projekto etape, o ne tik jam pasibaigus. Remiantis laiko kriteriju-
mi, t.y., momento, kuriame šiuo metu yra projektas, išskiriami trys pagrindiniai vertinimo tipai:

• pirminis vertinimas (ex ante, pradedant) – atliekamas prieš planuojant konkrečią veiklą,

• vertinimas eigoje (ad hoc, pastovus) – paprastai pagrįstas veiklos eigos dokumentavimu,

• galutinis vertinimas (ex post, pabaigiant) – žvilgsnis į visą projektą ir jo vertinimo pagrindas.

Tokiu būdu vertinimo planavimas yra projekto planavimo dalis, kuri turi įtakos viso projekto kokybei.

1. M. Pachocki, Vertinimas [kur:] J. Dąbrowska, E. Miłoń, Pasidalinkite sėkme! Rezultatų sklaida edukaciniuose projektuose, Švietimo 

sistemos plėtros fondas, Varšuva 2015, 44 psl.
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ĮRANKIAI

Ką tikriname? Kokiu būdu? Kada?

Ar mokiniai įgijo konkrečių žinių ar 
įgūdžių? 

apklausa, interviu, eksperimentas, 
patikrinimo testas

ex ante,
ex post

Ar mokiniai įgijo socialinių įgūdžių? apklausa, interviu, stebėjimas
ex ante,
ex post

Ar mokinių vaidmenys projekto 
komandose yra nustatyti? 

mokinių užpildytos „TwinSpace“ 
lentelės 

ad hoc

Ar komandos dirba efektyviai ir žino, 
kokie bus kiti žingsniai?

eskizai, reikalingų medžiagų ir įrankių 
sąrašai, užrašai iš protmūšių 

ad hoc

Ar mokiniai žino ir supranta vertinimo 
kriterijus?

abipusis jų darbo įvertinimas, stipriųjų 
ir silpnųjų pusių nurodymas 

ad hoc

Ar mokiniai bus pasirengę pristatyti 
savo rezultatus sklaidos renginio 
metu?

stebėjimas ir planiniai susitikimai su 
projekto komandomis, pristatymo 
planas 

ad hoc

Ar mokiniai panaudojo įgytas žinias 
norėdami sukurti galutinį produktą? 

galutinio produkto įvertinimas pagal 
kriterijus

ex post

Ar mokiniai efektyviai 
bendradarbiavo projekto 
komandose? 

abipusis mokinių bendradarbiavimo 
įvertinimas, mokytojų, mokinių ir tėvų 
refleksijos ir nuomonės 

ex post

Ar mokiniai pakeitė požiūrį/
nuomonę?

apklausa, interviu, psichologinis 
testas, pokalbiai bendraamžių 
grupėje 

ex ante,
ex post

Ką mokiniai galvoja apie projektą 
jam pasibaigus?

apklausa, interviu, stebėjimas ex post

 
Sukurkite bendrus įrankius (skirtingomis kalbomis), kuriuos naudosite vertindami. Tai leis lengviau paly-
ginti projekto poveikį dalyviams ir parengti bendras vertinimo santraukas. Skirkite daug dėmesio vertini-
mui projekto planavimo etape – tokiu būdu galėsite sistemingai jį atlikti be didelių pastangų.
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VERTINIMO PROCESE NAUDINGI ĮRANKIAI 

Projekto „TwinSpace“ teikia į(si)vertinimo įrankius – „Forumai poll“ funkcija Puslapiuose. Internete yra 
daugybė nemokamų patrauklių programų, kurios padės atlikti vertinimą bei dokumentuoti ir paskelbti 
jo rezultatus.

Įrankis Interneto svetainė

Apklausos

surveymonkey.com 
polldaddy.com
ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
google.lt/intl/pl/forms/about 

Lentelės

en.linoit.com
padlet.com
titanpad.com
realtimeboard.com
mind42.com
popplet.com

Infografikai, plakatai

piktochart.com
canva.com
postermywall.com
genial.ly

Žodžių debesys
tagxedo.com
wordle.net
wordart.com

Transliacijos (podcast)

vocaroo.com
voicethread.com
blabberize.com
voki.com

Viktorinos 
kahoot.com
socrative.com
quizizz.com

QR kodai the-qrcode-generator.com

http://surveymonkey.com
http://polldaddy.com
http://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
http://google.lt/intl/pl/forms/about
http://en.linoit.com
http://padlet.com
http://titanpad.com
http://realtimeboard.com
http://mind42.com
http://popplet.com
http://piktochart.com
http://canva.com
http://postermywall.com
http://genial.ly
http://tagxedo.com
http://www.wordle.net
http://wordart.com
http://vocaroo.com
http://voicethread.com
http://blabberize.com
http://voki.com
http://kahoot.com
http://socrative.com
http://quizizz.com
http://the-qrcode-generator.com
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Įrankis Interneto svetainė

el. knygos, el. žurnalas

flipsnack.com
storybird.com
madmagz.com
storyjumper.com
bookcreator.com
issuu.com

balsavimo įrankiai
answergarden.ch
createdebate.com
tricider.com

VERTINIMAS PRAKTIKOJE 

Mokant projekto metodu, vertinimas turėtų apimti daugelį sričių. Žinoma, norime įvertinti galutinio pro-
dukto kokybę, tačiau jei susitelksime tik į ją, rizikuojame, kad mokiniai dirbs dėl įvertinimo, ir dings visa 
bendradarbiavimo prasmė. Edukacinių projektų pranašumas yra tas, kad mokiniai įsisavina kai ką dau-
giau nei medžiaga: jie mokosi bendradarbiauti, spręsti problemas ir bendrauti. Jie taip pat mokosi taisyti 
klaidas, nes gali nuolat tobulinti savo galutinį produktą. 

Pabandykime atsakyti į šiuos klausimus: Jei pagrindas yra bendradarbiavimas ir mokiniai dirba 
komandose, kaip įvertinti atskirų mokinių indėlį? Ar iš viso galima įvertinti minkštuosius įgūdžius? Kaip 
įvertinti dalyko programos turinio įsisavinimą tarpdalykiniame projekte? Kaip patikrinti, ar mokinio žinios 
ir įgūdžiai auga projekto eigoje? Ar galima pasikliauti savęs vertinimu ir mokinių tarpusavio vertinimu? 
Ar apskritai galima pateikti įvertinimą už projektą?

INDĖLIS Į DARBĄ IR MINKŠTOSIOS KOMPETENCIJOS 

Pabandykite įvertinti atskirų mokinių indėlį kuriant bendrą galutinį produktą. Tai galite padaryti naudo-
damiesi šiais metodais:

• Kiekvieno mokinio individuali projekto kortelė, į kurią jis rašo ar pažymi (jaunesniems mokiniams tai yra pa-
veikslėlių forma), savo tikslus, užduočių grafiką ir sistemingas trumpas darbų pažangos ataskaitas. Projekto 
tikslai ir grafikas yra žinomi visiems dalyviams ir suinteresuotoms šalims (mokymo įstaigos vadovybei, tėvams).

http://flipsnack.com
http://storybird.com
http://madmagz.com
http://storyjumper.com
http://bookcreator.com
http://issuu.com
http://answergarden.ch
http://createdebate.com
http://tricider.com
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• Dažni planiniai susitikimai su komandomis, siekiant patikrinti užduočių paskirstymą ir kaip vyksta dar-
bas. Verta stebėti, ar mokiniai turi reikiamą medžiagą ir pakankamai laiko. Eigoje trumpai surašytos 
pastabos bus patogi dokumentacija, o susitikimai mokiniams – galimybė gauti mokytojo pagalbą.

• Savęs įvertinimas ir kolegų vertinimas tokia forma, kokią suderino mokytojas ir mokiniai (pvz., balų 
forma). Svarbu, kad šie du įvertinimai būtų lygiaverčiai ir kad vienoda svarba būtų skiriama vertinant 
atskirų mokinių ir atskirų komandų darbo indėlį. 

• Bendradarbiavimo sutartis, apimanti ne tik mokinių vaidmenis ir taisykles, bet ir būdus, kaip išspręsti 
kritines situacijas, pavyzdžiui, kai nedirba vienas komandos narys. 

• Projektų komandų vaidmenų pakeitimas leis mokiniams išbandyti save skirtinguose vaidmenyse ir pa-
dės išlaikyti teisingą pareigų paskirstymą.

ŽINIOS IR ĮGŪDŽIAI 

Naudokite projekto metodą, kad įvertintumėte žinias ir įgūdžius, nurodytus jūsų dalyko programoje, 
arba įvertinkite žinias ir įgūdžius nepriklausomai nuo projekto: 

• Norint atlikti patikrinimo testą, nereikia pertraukti projekto. Kadangi projektas yra pagrindinio ugdy-
mo programos dalis, atlikite patikrinimo testus nepriklausomai nuo jos. 

• Patikrinkite mokinių žinias ir įgūdžius tradiciškai (testai, rašinys) ir šiuolaikiškai (internetinės viktorinos, 
žaidimai, minčių žemėlapiai). Taikykite formuojamąjį ir apibendrinamąjį vertinimus.

• Mini pristatymai – temos pristatymas klasės ar projekto komandos forume yra ne tik situacija, kai mo-
kytojas įvertina mokinio įsisavintų žinių lygį, bet ir galimybe apsiprasti su stresine situacija, tobulinant 
bendravimo įgūdžius ir pristatymo įgūdžius (kurie šiame etape nevertinami). 

• Kruopščiai suplanuokite savo vertinimo kriterijus, jei norite taikyti mokyklinius pažymius kaip grįžtamąjį ryšį. 

FORMUOJAMASIS VERTINIMAS 

• Nereikia kiekvieną kartą rašyti pažymių į el.žurnalą – formuojamasis vertinimas yra svarbesnis atliekant 
projektą. Tačiau ne mažiau svarbu, kad mokytojas turėtų faktinių žinių ne tik apie dabartinį žinių ir įgū-
džių lygį, bet ir apie veiklos pažangą bei tikslų įgyvendinimą, o mokiniai gautų nuolatinį grįžtamąjį ryšį. 

• Įtraukite mokinius į vertinimo procesą, kad geriau įsisąmonintų kriterijus ir žinotų, ko iš jų tikitės. Pa-
kvieskite mokinius pasiūlyti keletą kriterijų ir nuspręsti, ko reikia norint gauti atskirus pažymius. Pasirin-
kite vieną kriterijų ir leiskite mokiniams įvertinti savo klasės draugus.

• Vertindami komandinį darbą, naudokitės tokiomis priemonėmis kaip „Kahoot“ ar „Plickers“.
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SAVĘS PATIES IR KOLEGŲ TARPUSAVIO ĮVERTINIMAS 

• Taikykite skaidrius ir tikslius kriterijus. 
• Išlaikykite vienodą savęs paties, kolegų tarpusavio ir mokytojų vertinimų proporciją. 
• Taikydami kolegų tarpusavio vertinimą, įtraukite mokinius iš mokyklos partnerės. Grįžtamasis ryšys, kurį 

gaus mokiniai, bus ypač vertingas ir tikrai bus objektyvus: vertinamieji ir vertintojai nepažįsta vienas kito.
• Ne visi kriterijai iš karto. Padalinkite vertinimą į mažesnius elementus, leiskite mokiniams susikoncentruoti 

tik į vieną kriterijų, pvz., vertinant rašinį, jie tikrina tik rašybą ar tik kompoziciją, ar tik stilių.
• Pasitikėkite mokiniais! Jų vertinimas bus sąžiningas, jei jie supras, kad jūs iš tikrųjų jais pasitikite. 

PRODUKTŲ ĮVERTINIMAS 

• Venkite įvertinti visą mokinių grupę vienu pažymiu. Tai slegia mokinius, jei ne visi dirba vienodai (ir daž-
niausiai taip yra), ir tai lemia per didelę specializaciją (vienas mokinys užsiima grafika, kitas rašo visus 
tekstus, bet niekas iš tikrųjų nedalyvauja visame projekte).

• Jei vertinimą vertinate kaip mokyklos pažymių skelbimo pagrindą, atminkite, kad tai turi būti atvira 
veikla, o vertinimai (ar bent nuomonė) turi būti pagrįsti tiksliai suformuluotais kriterijais, kurie bus žinomi 
mokiniams ir jų tėvams nuo pat pradžių ir bus mokiniams suprantami. 

• Vertindami galutinį produktą, jūs taip pat, o galbūt visų pirma, įvertinsite ir savo darbą. 

„Įgyvendinant tarptautinius „eTwinning“ projektus labai svarbus vaidmuo tenka jų vertinimui. Mokiniai 
yra pagrindiniai projekto dalyviai, atliekantys numatytas veiklas ir užduotis, todėl labai svarbi jų nuomo-
nė ir įspūdžiai. Dirbdama su specialiųjų poreikių mokiniais ieškau būdų, kaip vertinimą padaryti įdomiu, 
žaismingu ir vaikams suprantamu. Viena iš sėkmingiausių vertinimo formų simbolių ir lipdukų panaudo-
jimas. Sukurtoje vertinimo formoje įtrauktos projekto veiklos vizualiai pavaizduotos nuotraukomis arba 
piešiniais. Ugdytiniai atliktas veiklas vertina priklijuodami lipdukus arba spalvindami simbolius: širdeles, 
gėlytes, emocinius veidelius, iškeltus arba nuleistus nykščius ir kt. Kitas mokiniams patinkantis vertinimo 
būdas, tai vertinimo knygelės su užduotimis. Norint teisingai užpildyti knygelės turinį, reikia prisiminti 
ir pakartoti visas projekto metu atliktas veiklas.  Kiekvienas ugdytinis susikuria savo knygelę, kerpa ir 
klijuoja paveikslėlius į  užduočių puslapius, o po to nuspalvina išreikšdami savo nuomonę ir emocijas. 

Ingrida Jurevičienė, specialioji pedagogė metodininkė
Kėdainių specialioji mokykla
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Įgyvendinimas:
kaip efektyviai  
vykdyti projektą
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BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

Atminkite, kad svarbiausias dalykas yra bendradarbiavimas kuriant „eTwinning“ projektus. Geriausi 
projektai neapsiriboja paprastu apsikeitimu medžiaga ir informacija – mokiniai bendradarbiauja spręs-
dami problemas, rinkdami ir analizuodami informaciją, o šio bendradarbiavimo poveikis yra konkreti 
medžiaga. Projekte jo dalyviai yra partneriai ir visos užduotys turėtų būti sutelktos į bendradarbiavimą. 
Todėl pasirūpinkite tuo, kad mokiniai dirbtų mišriose komandose, o kiekvienai mokyklai tokioje koman-
doje atstovautų bent du mokiniai. Tai garantuos bendradarbiavimą klasės lygiu ir padės išvengti prasto-
vų vykdant užduotis, jei nė vienas iš dalyvių nedalyvaus.

Leiskite suprasti mokiniams, kad nuo jų priklauso, kaip viskas vyks ir kokia bus galutinė projekto forma. 
Pasakykite jiems, kokias užduotis jie turi atlikti ir kokios bus pasekmės, jei viena iš jų nebus atlikta. Neda-
rykite nieko už juos, duokite jiems kiek įmanoma daugiau darbų. Mokiniai, turintys didelę veiklos ir at-
sakomybės apimtį (pvz., mokiniai-administratoriai „TwinSpace“ platformoje), dažnai stebina mokytojus 
brandumu ir drausme? Leiskite, kad mokiniai (taip pat iš mokyklų partnerių) turėtų realią įtaką projekto 
temai ir jo eigai.

Kuo daugiau darbo reikalauja veikla, tuo daugiau žmonių turėtų susitapatinti su projekto komanda. 
Projekte įgyvendinamas skirtingas turinys reikalauja iš esmės įvairių dalykų mokytojų dėmesio, todėl 
investuokite į gerą bendradarbiavimą su savo mokyklos kolegomis. Taip pat labai svarbus vadovybės 
įsitikinimas dėl visos veiklos svarbos. Pasirūpinkite tuo, kad nuo pat pradžių žinotų projekto tikėtinus 
rezultatus ir tikslus, informuokite apie darbo planą, papasakokite apie pažangą realiu laiku. Geresnis 
projekto esmės supratimas sukurs atmosferą, palankią jo įgyvendinimui.

Bendradarbiavimas – tai darbas kartu ne tik su mano, bet ir kitų šalių mokiniais bei jų mokytojais 
siekiant įvykdyti projekto tikslus, išmokti ir sužinoti ko nors naujo, kai kiekvienas iš mūsų priside-
da su savo idėjomis, patirtimi, įgūdžiais. Mokyklos viduje bendradarbiavimas irgi be galo svarbus, 
nes tik visų bendruomenės narių atsidavimo, entuziazmo, patirties pasidalijimo dėka galime sukur-
ti mokyklą, kurioje būtų gera visiems, ir tik dirbdami kartu galime jaustis komanda, kurios nariai 
jaučiasi atsakingi vienas už kitą. Geriausias bendradarbiavimo įrodymas ir yra sukurtas galutinis 
produktas, kuris įtraukia į darbą visus komandos narius, juos sutelkia, daro atsakingais, norinčiais 
pasidalinti patirtimi bei įgūdžiais, tuo pačiu svarbiais, nes be jų pagalbos šito produkto juk nebūtų.

Edita Grubienė, anglų kalbos mokytoja-metodininkė
Marijampolės Petro Armino progimnazija 
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Kiekvieno projekto sėkmingam įgyvendinimui yra svarbus bendradarbiavimas įstaigos viduje. Sudo-
minti kolegą, meno ar sveikatos specialistą – misija įmanoma: vykdykite bendras veiklas, renginius, 
išvykas, šventes. Tai ir bus Jūsų komandinis darbas. Visos ugdymo įstaigos bendras darbas projekto 
tema ir yra bendradarbiavimo įrodymas.

Aušra Rašytinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Kauno menų darželis „Etiudas“

Kadangi mokau užsienio kalbos, man mokymasis bendradarbiaujant vienas iš pagrindinių ir projek-
tinės, ir ugdymo(-si) veiklos metodų. Bendraudami užsienio kalba mokiniai ne tik praturtina žodyną, 
jie suvokia funkcinių stilių ir kalbos formų įvairovę, mokosi raštu ir žodžiu bendradarbiauti įvairiomis 
aplinkybėmis, privalo ieškoti ir rinkti informaciją, naudotis pagalbinėmis priemonėmis priklausomai 
nuo situacijos. Bendradarbiavimo efektyvumą lemia gera komanda, patrauklios užduotys, palaikan-
ti atmosfera. Aš galvoju, jog galutinis projekto produktas yra svarbus bendradarbiavimo įrodymas.

Dainora Lebedinskaja, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Alytaus Dzūkijos mokykla

Bendraudama ir bendradarbiaudama komandoje mokyklos bendruomenė susitelkia sėkmingai veik-
lai. Jos nariai, būdami skirtingos pedagoginės patirties, pasižymintys skirtingomis kompetencijomis, 
veikdami kryptingai ir vieningai, geba sėkmingai įgyvendinti išsikeltus tikslus bei uždavinius, spręsti 
problemas, priimti optimalius sprendimus. Mokyklos vadovas skatina kolegų bendradarbiavimą tar-
pusavyje. Dirbdami komandoje mokytojai kuria pamokas susijusias integraciniais ryšiais, planuoja ir 
įgyvendina metodinės veiklos darbą, „eTwinning“ projektines veiklas, organizuoja renginius, šventes. 
Būtent komandinis darbas su kolegomis skatina saviraišką, profesinį ir asmeninį tobulėjimą, leidžia 
pasiekti geresnių darbo rezultatų, pasinaudojant skirtingais narių gebėjimais, originaliomis idėjomis, 
mokantis vienas iš kito, jaučiant pasitenkinimą kūrybinga veikla, draugiškais tarpusavio santykiais. 

Ingrida Jurevičienė, specialioji pedagogė metodininkė
Kėdainių specialioji mokykla
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Atviri, šiuolaikiški, nuolat besimokančios visuomenės poreikiai skatina ugdyti(s) naujas kompetencijas 
ir tai lemia bendradarbiavimo tarp mokinių efektyvumą. Bendradarbiaujant tarpusavyje (virtualūs 
seminarai ar susitikimai, „Kahoot“ žaidimai), vaikams atsiveria galimybės išmokti kūrybiškai įgy-
vendinti veiklas, realizuoti įgytas žinias, dvasiškai turtėti, šiuolaikiškai ir įdomiai pasidalinti patirtimi.

Rasa Simonavičienė, ikimokyklinio,  
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“

„TWINSPACE“ VALDYMAS

„TwinSpace“ kaip partnerių bendradarbiavimo erdvė „eTwinning“ projekto metu siūlo daugybę įvairių ir 
intuityviųjų įrankių. Verta susipažinti su jais visais ir panaudoti juos dirbant su projektu. Atminkite, kad tai 
yra saugi erdvė – čia dirbantys partneriai gali bendrauti tarpusavyje ir jaustis saugiai. 

KURKITE PUSLAPIUS. Padalinkite juos į darbinius ir reprezentacinius. Organizuokite juos pagal te-
mas – pagal užduotis, o ne pagal šalį ar mokyklą. Atminkite, kad nauji projekto partneriai pridedami iš 

„eTwinning Live“ lygmens, tačiau mokytojams, kurie įtrauks turinį į „TwinSpace“ (pvz., Puslapius, Forumus 
ir pan.), turėtų būti suteikiamas mokytojo-administratoriaus statusas. Taip pat mokiniai, kuriems suteiktas 
mokinio-administratoriaus statusas, gali kurti Puslapius ir Forumus. Mokiniai-administratoriai gali padėti 
mokytojams arba laikinai eiti administratoriaus pareigas, pvz., per pamokas. 

NAUDOKITĖS FORUMAIS. Tai yra naudinga priemonė aptariant projekto aspektus didelėje grupėje. 
Pakanka, kad vienas iš vartotojų įtrauktų Forumą ir sukurtų temą, o kiti galės bet kada patalpinti savo 
atsakymus, komentarus, diskutuoti tarpusavyje ir kartu rasti sprendimą.

PLANUOKITE RENGINIUS TIESIOGIAI. Verta sorganizuoti vaizdo konferenciją, ir jai pasibaigus 
paruošti įrašo aprašą, kurį bus galima rasti www.etwinning.net svetainėje.

NAUDOKITĖS POKALBIŲ KAMBARIAIS. PokalbIių kambarys yra viena iš mažiau naudojamų 
„TwinSpace“ funkcijų tikriausiai todėl, kad daugelis mokytojų mano, kad jis nepatrauklus mokiniams. Vis 
dėlto verta šiek tiek įdėti pastangų ir suplanuoti savo pokalbių internetu veiklą, kuri sukurs puikų spon-
taniškos komunikacijos projekto kalba kontekstą. Mokiniai gali dirbti poromis ar mažomis komandomis, 
atlikdami trumpas užduotis, kurioms reikia užduoti klausimus ir trumpus atsakymus. Pavyzdžiui, mokiniai, 

http://www.etwinning.net
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besimokantys tos pačios užsienio kalbos, gali susitikti pabendrauti savaitės metu ir keistis naujienomis. 
Svarbu tai, kad pokalbis internetu yra įrašomas – administratoriai turi galimybę atsisiųsti paskutinių trijų 
mėnesių pokalbių istoriją, todėl mokytojas turi galimybę pažvelgti į pokalbių istoriją ir gali ją naudoti 
nuolatiniam vertinimui.

VESKITE PROJEKTO ŽURNALĄ. Projekto Žurnalas yra vienas iš elementų, matomų viešai „TwinSpa-
ce“ platformoje, o tai reiškia, kad jo turinys prieinamas ir neprisijungusiems asmenims. Projekto Žurnalas 
yra ideali priemonė nuolat tvarkyti einamąją dokumentaciją ir publikuoti medžiagą, kurią galima pa-
rodyti draugams, šeimos nariams ir draugams. Galima jį laikyti tinklaraščiu, kuriame projekto dalyviai 
(mokiniai ir mokytojai) sistemingai skelbia įrašus ir iliustracijas. Mokinių projektų grupėse galite paskirti 
asmenis, atsakingus už įrašų talpinimą, ir pasirūpinti, kad jie šią užduotį atliktų laiku.

DALINKITĖS MEDŽIAGA. Skiltis „Medžiaga“ yra strateginis „TwinSpace“ elementas. Jis suteikia ga-
limybę patalpinti darbo rezultatus nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitų rinkmenų pavidalu. Tik anksčiau į šią 

„TwinSpace“ dalį pridėta medžiaga vėliau gali būti pateikiama kitose vietose, pavyzdžiui, Žurnale ir 
Puslapiuose. Atrinktą ir į Puslapius patalpintą medžiagą galima padaryti matomą viešoje „TwinSpace“ 
erdvėje ir supažindinti su ja kitus mokytojus, mokinių tėvus ir visas kitas suinteresuotas šalis. Visą me-
džiagą galima pašalinti iš „TwinSpace“, todėl įvykus klaidoms, neapgalvotiems veiksmams ir įvairiems 
atsitiktiniams įvykiams, verta ją laikyti ir diske ar kitoje duomenų laikmenoje. Norint paskelbti medžiagą 
su projekte dalyvaujančių mokinių vaizdais, reikalingas tėvų sutikimas.

TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS 

Pradėdami projektą, partneriai naudojasi „TwinSpace“ bendradarbiavimo erdve, siūlančia pagrindines 
IT priemones šiam projektui įgyvendinti. Be „TwinSpace“, internete yra daugybė nemokamų programų ir 
programėlių, kurios gali būti naudojamos beveik kiekviename projekto etape. Deja, tokiu atveju turėtumėte 
būti ypač atsargūs, nes taip pat egzistuoja kenkėjiška programinė įranga ir netinkamas turinys, keliantis 
grėsmę mokinių saugumui. Papildomos priemonės neabejotinai paįvairins projektą ir pagerins jo kokybę. 
Tačiau reikia atminti, kad daugiau nėra geriau, ir verta pasirinkti tinkamas priemones planuojamai veiklai.

Galimų programų grafinis dizainas ir animuotos sąsajos tikrai pritrauks mokinių dėmesį, net kai užduo-
tis bus susijusi su ne tokiu įdomiu ir sudėtingu klausimu. Dažnai atsitinka, kad, renkantis IT priemones, 
mokiniai turi įdomių pasiūlymų ir kreipiasi dėl jų į mokytoją. Šiuo atveju mokytojas neturėtų jų ignoruoti, 
priešingai – jis turėtų pasinaudoti mokinių entuziazmu ir susidomėjimu.

Jei norite patobulinti savo žinias apie šiuolaikines technologijas, pasinaudokite turtinga mokymų pasiūla, 
kuri „eTwinning“ programoje yra nemokama. 
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KURSAI INTERNETU. Šalių Nacionalinės „eTwinning“ paramos tarnybos vykdo mėnesio ir savaitės 
mokymus internetu, naudodamos įvairias platformas ir „eTwinning“ portalą, skirtą programos esminiams 
ir techniniams aspektams bei įvairioms išorinėms priemonėms, naudingoms įgyvendinant „eTwinning“ 
projektus. Galite pasirinkti iš kelių dešimčių skirtingų programavimo kursų, „eTwinning“ ir „Erasmus+“ 
sinergijos ar pasirinktų IT priemonių.

MOKYMAI/SEMINARAI. „eTwinning“ CPT organizuoja ir veda tarptautinius kontaktinius seminarus 
ir konferencijas. Sekite šią informaciją programos interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje. Be 
to, programos „eTwinning“ ambasadoriai Lietuvoje vykdo virtualius ir gyvus mokymus mokytojams savo 
savo regionuose, kurie dėl seminaro formos padeda dalyviams praktiškai mokytis „eTwinning“ priemo-
nių rinkinių, leidžiančių bendradarbiauti su kitais registruotais mokytojais ir įgyvendinti projekto užduotis.

Manau, kad IKT įvairovė daro projektą tik įdomesnį, dažnai nusibosta naudoti tą patį, nors ir la-
bai patogų įrankį ar programėlę, todėl visuomet ieškau ko nors naujo. Kartais kokią nors naujovę 
pasiūlo ir vaikai, jie turi daug patirties, kaip dirbti su nuotraukomis ar vaizdo įrankiais. Naudo-
ti naujas programėles lengva, reikia tik noro. Kiekviena programėlė paprastai siūlo naudojimo 
gidą, bet paprastai vaikams jo net neprireikia, nes jie nebijo eksperimentuoti ir padėti vieni kitiems.

Edita Grubienė, anglų kalbos mokytoja-metodininkė
Marijampolės Petro Armino progimnazija

Įrankiai turi būti parenkamos tikslingai, atsižvelgiant į projekto tikslą ir siekiamus rezultatus. Retai 
kada projektuose keliamas tikslas – išmokti naujų programėlių. Projektuose IT įrankiai ir įvairios inter-
netinės aplinkos pasitelkiami, siekiant projekto tikslo, užduoties atlikimui, jie naudingi, nes dažniau-
siai nemokami, lengvai randami. Labai padeda „TwinSpace“ sukurti puslapiai „IT įrankiai“. Projekto 
partneriai gali pasirinkti, siūlyti, išbandyti kartu su mokiniais ir aptarti.

Danguolė Vaitmonienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė
Kauno Veršvų gimnazija
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IKT įrankių gausa neparodo tikrojo projekto esmės. Svarbiausia tikslingai ir vaizdžiai pritaikyti turimus 
įrankius. Jie tarnauja projekto turiniui atskleisti. Visada tariamės su mokiniais, atsižvelgiame į patirtį, 
ar įdomūs įrankiai, gal jie žino ką geriau, siūlo. Siekiame projektą pakreipti į kūrybiškumo ir lyderystės 
ugdymą. Naujų programėlių įvaldymo žinios turi išliekamąją vertę. Jos taikomos kitų dalykų mokymui ir 
mokymuisi. Tai labai aiškiai pasirodė pandemijos metu, kai projektuose išmokti valdyti IKT įrankiai buvo 
pritaikyti kitų dalykų pamokų metu. Net sakant, kad šie mokinukai tikrai žino, jau moka ir gali taikyti, 
matoma ugdymo prasmė. Siekiame ugdymo nuoseklumo, remiamės mokinio individualia pažanga ir 
orientuojamės į jo gabumus ir stiprybes. Projekto turinys, papildytas IKT, augina mokinio kompetencijas.

Raminta Birgėlienė, IT mokytoja metodininkė
Gargždų „Minijos“ progimnazija

 

POVEIKIS IR DOKUMENTACIJA

Kitas svarbus gerai valdomo projekto kokybės elementas yra jo apibendrinimas ir rezultatų pateiki-
mas kartu su vertinimu, kurie nustato projekto poveikį ir vertę. Juk projektai vykdomi tam, kad įvyktų 
pokytis. Tokiu būdu jūs turite atsakyti į šiuos klausimus: kokį poveikį jūsų projektas turėjo mokiniams ir 
jūsų, kaip mokytojo, darbui? Kokios naudos įgijo jūsų mokykla iš šio projekto? Kaip manote, kokia yra 
didžiausia projekto sėkmė?

Be to, kokybiškas projektas pasižymi labai tvarkingai organizuota dokumentacija, kuri nepažeidžia 
autorių teisių. Taip pat būtina užtikrinti prieigą prie parengtos medžiagos, paskelbtos „TwinSpace“, 
arba, jei projektas buvo įgyvendintas kitose platformose, pateikiant nuorodas į šią medžiagą viešoje 

„TwinSpace“ dalyje.

Taip pat nepamirškite pasidalinti savo projekto rezultatais. Įvairūs renginių tipai (pvz., „eTwinning“ diena 
mokykloje, paroda, socialinės žiniasklaidos naudojimas, projekto pristatymas susitikimo su tėvais metu) 
organizuojami projekto metu ir po jo, suteikia galimybę pasikalbėti apie projektą ir jo poveikį. Per tokius 
renginius pasieksite daugiau informacijos gavėjų ir papildomai padidinsite savo galimybes užmegzti 
vertingus ryšius. Edukaciniuose projektuose dalijimasis rezultatais yra vadinamas sklaida.
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Kokybišką projekto pateikimą užtikrina tinkamas dokumentavimas. Dokumentuoti – reiškia tinkamai 
pateikti projektinės veiklos, produktų  ir darbo proceso įrodymus. Mintyse brėžiu paralelę tarp doku-
mentavimo ir drabužių parduotuvės. Juk užsukus į parduotuvę, pardavėjai mums nepasiūlo pasiieškoti 
geidžiamos prekės sandėlyje patiems. Visos prekės salėje sukabintos pagal rūšį, nurodytas dydis ir 
sudėties etiketė. Mes galime pačiupinėti prekę, pasimatuoti, gauti geranorišką ir profesionalią konsul-
taciją. Taip ir su dokumentavimu: talpinami projektinės veikos įrodymai (medžiaga) turi būti paaiškinti 
projekto vykdytojo komentaru – kas, kokiu tikslu sukūrė – ir patalpinti į tam skirtą „TwinSpace“ puslapį. 

Jurgita Arbutavičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Alytaus Panemunės progimnazija

Neretai įvairių „eTwinning“ projektų pabaigoje stengiamės su partneriais pamatuoti kokybi-
nį pokytį projektinės veiklos metu: pastaruoju metu su vaikais esame pamėgę internetinę prog-
ramą menti.com, kurioje vykdome trumpą refleksiją „Ko išmokau projekto metu“. Kadangi 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nemoka rašyti, jie sėkmingai papasakoja, ko išmoko 
projekto metu, o pedagogas įrašo į menti.com programėlę. Kai surašome visas vaikų mintis, ma-
tome, jog projekto metu ugdytiniai išmoko išties daug. Projekto rezultatų vertinimas leidžia „sek-
ti“ vaikų gebėjimus, suvokti, kurioje srityje jie yra stiprūs, o kur įgūdžių trūksta ir juos būtina 
tobulinti. Vaikų patiriami sunkumai ar silpnosios pasiekimų vietos gali būti pagrindu naujam projektui.

Laura Bajoriūnė, socialinė pedagogė ekspertė
Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“
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SKLAIDA

Dažniausiai naudojami kanalai projekto rezultatams skleisti ir naudoti yra šie: projekto interneto svetai-
nės (įskaitant „TwinSpace“), socialinė žiniasklaida, straipsniai spaudoje ir internetinėje erdvėje, garso ir 
vaizdo žiniasklaidos priemonės, tokios kaip radijas ir televizija, anonsiniai filmukai, nuotraukų galerijos, 
partnerių mokyklų susitikimai vaizdo konferencijų metu per „eTwinning Live“ ar „TwinSpace“, parodos, 
atvirų durų dienos mokykloje, projektų mugės. Kartais vietoj to, kad būtų naudojama daug skirtingų prie-
monių, geriau sutelkti dėmesį į du ar tris sklaidos kanalus, visapusiškai pasinaudojant jų galimybėmis ir 
pasirenkant sklaidos formas taip, kad jos sudarytų darnią visumą, tinkančią skirtingoms gavėjų grupėms.

PEDAGOGINĖS INOVACIJOS 

Pedagoginė inovacija reiškia, kad įgyvendindami projektą mokytojai naudojo įvairius mokymo metodus, 
taip pat naujas pažiūras ir kūrybinius sprendimus dirbdami su mokiniais. Labai svarbu, kad mokytojai su-
teiktų galimybę mokiniams imtis iniciatyvos ir tapti pagrindine projekto varomąja jėga, taip pat paskatinti 
tai daryti. Vykdydami veiklą mokiniai turėtų parodyti kūrybiškumą, atsakingumą ir pasitikėjimą savimi, o 
ne tiesiog įgyvendinti mokytojo idėjas. 

Novatoriškos veiklos yra tokios, kurios pasižymi naujomis skiriamosiomis savybėmis, kurios jas išskiria iš kitų, 
turinčių panašių savybių ir suteikia naujos pridėtinės vertės, palyginti su tradiciniais ar esamais sprendimais. 

Novatoriškas projektas yra tas, kuris labiau nei kiti įtraukia mokinius. Mokiniai jame atlieka pagrindinį 
vaidmenį, o mokytojas yra koordinatorius, pagalbininkas, konsultantas. Be medžiagos rinkimo ir patei-
kimo, mokiniai įgyvendina savo projekto tikslus įsijausdami į įvairius vaidmenis: žurnalistų, akademikų, 
reporterių ar aktorių. Dažnai mokinių įsitraukimą pabrėžia aktyvus buvimas „TwinSpace“ platformoje ir 
ten esančių priemonių naudojimas. Aukštas naujovių lygis projekte taip pat kaip ir tinkamų pedagoginių 
metodų parinkimas ir taikymas, yra reikšmingas. Be individualaus mokinio darbo „eTwinning“ projek-
tuose, pirmiausia organizuokite užduotis, kurioms reikalingas darbas tarptautinėse grupėse, įskaitant 
informacijos paiešką ir palyginimą, problemų analizę ir sprendimą, eksperimentų atlikimą ir tyrimą ar 
mokymąsi žaidžiant, vedant viktorinas ir edukacinius žaidimus.

Planuodami projekto veiklą su savo partneriais, įsitikinkite, kad individualios užduotys sudaro darnią ir 
nuoseklią visumą. Net jei projekto metu spontaniškai įvyktų vertinga veikla, kurios anksčiau neplanavote, 
nepamirškite, kad ji turi atitikti projekto tikslus ir būti neatsiejama projekto dalis.
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Novatoriškos veiklos, projektų netradicinės temos bei įvairūs darbo metodai gimsta esant ne-
tradicinei projekto partnerių komandai. Įvairių dalykų, šalių, kultūrų, patirčių mokytojų koman-
doje gimė puiki tema ar nauji mokymo(si) metodai ne vienam projektui. Nėra nepalankių temų 
inovatyvioms veikloms, yra netinkamas požiūris į temą. Kūrybiškas, netradicinis požiūris į pro-
jekto temą bei tinkamų įrankių radimas leidžia inovatyvumui atsiskleisti vykdant projekto veiklas.

Kęstutis Motiejuitis, informacinių technologijų mokytojas
Joniškio „Aušros“ gimnazija

Pedagoginį inovatyvumą suprantu kaip pedagogo siekį judėti pirmyn kartu su šiuolaikiniu vaiku, suge-
bėjimą suvokti, kas jam įdomu, kas skatintų jo norą ugdytis, keltų susidomėjimą, skatintų kūrybiškumą.  

Agnė Dovalgaitė-Trumpelė, ikimokyklinio ugdymo  
pedagogė (fizinis ugdymas)
Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“

Projektų netradicinės temos gimsta diskutuojant su pedagogais, vaikais, tėvais komandoje. Vienas iš mano 
įsitikinimų vykdant projektus – vaikai tik per patyrimą, patirtines veiklas gali geriau ir greičiau įgauti  žinių, 
kurias gebėtų pritaikyti savo gyvenime. Vis labiau suprantu, kad išorinė aplinka gali būti labiau stimuliuojanti 
ir ugdyme efektyvesnė nei patalpose. Mokymasis kitose erdvėse, gamtos resursų panaudojimas, mokyma-
sis atsižvelgiant į vaiko galias ir galimybes – tai temos, leidžiančios į paprastus dalykus pažvelgti kitaip – 
inovatyviai. Visa tai galima įgyvendinti, kai  mokytojas yra besimokantis visą gyvenimą ir mylintis vaikus.

Snieguolė Mažeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla
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INTEGRACIJA SU MOKYMO PROGRAMA 

Nepriklausomai nuo mokinių amžiaus, tam tikras mokymo turinio ir įgūdžių rinkinys turi būti įtrauktas į 
ugdymo programą tam tikrame mokymo etape. Vykdančių „eTwinning“ projektus  mokytojų užduotis yra 
surasti ugdymo turinio sąlyčio taškus bei suplanuoti projektą taip, kad šis padėtų šalių partnerių moki-
niams įsisavinti šį turinį ir įgūdžius.

Kaskart prasidedant naujiems mokslo metamas, ieškau tokios projektui temos, kuri  koreliuotų su da-
lyko BUP ir su Utenos Dauniškio gimnazijos uždaviniais. Taip nutiko ir šiemet, nes  viename  iš punktų 
minima, kad fizikos, chemijos ir biologijos dalykų neformaliojo švietimo programos turi būti orien-
tuotos į STEAM  įgyvendinimą. Tai nulėmė šių metų „eTwinning“ projektų temų pasirinkimą „Pasta 
Bridges 2020“ („Makaronų tiltai 2020“) ir „STEAM–on–Go–Lab“. Nesistengiu „pritempti“ prie 
Europos Komisijos (EK) metų prioriteto, bet jei yra galimybė – derinu. Beje, yra dvi nuolatinės EK pri-
oritetinės temos – IKT mokymas bei pilietiškumas ir vertybės, todėl bendra sąsaja su jomis paprastai 
išlieka visuose  mano projektuose. Nesvarbu, kokį projektą vykdysiu, visuomet išliks IKT bei pilietišku-
mo dermės integracija platesne prasme: pagarbus tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas, 
tolerancija kito partnerio nuomonei, atsakomybė už projektines veiklas. Projektas, kuris duodą naudą 
su pridėtiniu žavesiu visada bus puikus, tad tarp „įdomu“ ir „naudinga“ parašyčiau lygybės ženklą!

Loreta Tarvydienė, fizikos ir astronomijos mokytoja,  
programos „eTwinning“ ambasadorė
Utenos Dauniškio gimnazija
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Prieš pora metų pradėjome vykdyti „eTwinning“ projektą ,,Alisa stebuklų šalyje”, kurį integravome 
į ugdymo procesą. Pasaka tapo projekto atspirties tašku, kurio metu pradinukai dalyvauja realiose 
gyvenimo situacijose ir sužino apie socialinį teisingumą, taip kurdami labiau įtraukiančią mokyklos 
aplinką. „Alisa stebuklų šalyje: atrask mūsų šaknis“ tarsi kviečia vaikus apmąstyti elgesį, emocijas, 
situacijas, kurių jie kartais gali nesuprasti. Projekte suplanuota veikla remiantis keturiomis pagrin-
dinėmis temomis: imigracija Europoje, demokratija, mes kartu galime pasiekti daugiau ir siurrea-
lizmas bei Salvadoras Dali kaip Europos kultūros paveldo dalis. Pagrindinis tikslas yra pagerinti 
mokyklos įtrauktį, suteikiant galimybes kitokiems vaikams. Vienas iš EK  paskelbtų metų prioritetų 

„Naujos Europos Demokratijos postūmis“ glaudžiai siejasi su mūsų išsikeltais projekto uždaviniais.

Aurelija Dirginčienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Šiaulių „Juventos“ progimnazija

„eTwinning“ projektų integracija į ugdymo procesą įtraukta į mano kaip  klasės vadovės ir mokytojos planus. 
Veiklose iš „eTwinning“ vykdomų projektų atsispindi ir Europos Komisijos skelbiami prioritetai. Belieka 
sėkmingai pritaikyti netradicinius ugdymo metodus, įgyvendinti  projektines užduotis pasitelkiant įvai-
riapusę pagalbą, kurios metu išryškėja mokinių saviraiška, kūrybiškumas, išskirtinumas, noras tobulėti. 

Nijolė Amšiejienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Alytaus Dzūkijos mokykla

Projekto tikslų nustatymo etape patikrinkite atitinkamuose dokumentuose, kokio turinio reikės mokiniams 
norint sėkmingai įgyvendinti projektą. 

„eTwinning“ projektas turėtų būti suplanuotas nuo pat pradžių remiantis dalyko mokymo programa, kurią kiekvienas 
mokytojas privalo įgyvendinti drauge su mokiniais. Projekto veiklas verta planuoti taip, kad vienu šūviu nušautumėm 
du kiškius – tai yra, vykdyti mokiniui patrauklią veiklą projekto metodu ir taip pat įgyvendinti mokomuosius užda-
vinius pagal dalyko mokymo programą. Be to, projektas tampa kokybiškesnis, kai sutalpina turinį iš kelių švietimo 
sričių; taip pat apima prevencines programas, atliepia įstaigų metinius uždavinius. Kelių dalykų susiejimas į vieną 
projektą atneša ir kitą naudą – galime įtraukti savo mokyklos kolegas, kurie specializuojasi tam tikruose dalykuose, 
taip sudarydami mokytojų komandą. Teikiant paraišką NKŽ gauti, tokie projektai gauna aukštesnį įvertinimą.
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Įvertinimas ir 
apdovanojimai
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Darbas, kurį atliekate vykdydami „eTwinning“ projektą, yra svarbus ir vertas pelnyti visos Europos švieti-
mo bendruomenės pripažinimą. Padėkos raštai ir apdovanojimai yra ne tik viešas komandos kokybiško 
darbo ir bendradarbiavimo Europos mastu patvirtinimas. Apdovanojimai ir įvertinimas turi įtaką visos 
įstaigos įvaizdžiui ir geriems santykiams su vadovybe.

KOKYBĖS ŽENKLELIAI

Kokybės ženkleliai išskiria programą „eTwinning“ iš kitų programų. Jie patvirtina, kad projektas pasie-
kė tam tikrą standartą ir kokybę nacionaliniu (Nacionalinis kokybės ženklelis, National Quality Label) 
arba tarptautiniu (Europos kokybės ženklas, European Quality Label) lygmenimis. 

NACIONALINĮ KOKYBĖS ŽENKLELĮ paskiria Nacionalinė „eTwinning“ paramos tarnyba. Lietuvoje 
galima kreiptis dėl šio ženklelio ištisus metus, jei projektas atitinka šiuos kriterijus:

1. Turi bendrus tikslus ir bendrą planą. 
2. Yra užbaigtas arba yra paskutiniame įgyvendinimo etape. 
3. Vykdant projektą aiškiai išreikštas bendradarbiavimas tarp partnerių. 
4. Besikreipiantis dėl ženklelio mokytojas demonstruoja svarų asmeninį indėlį į projektą.
5. Projekto rezultatai yra matomi. 

Kaip kreiptis dėl Nacionalinio kokybės ženklelio? 

1. Prisijunkite prie „eTwinning Live“.
2. Pereikite į skiltį „Projektai“. 
3. Suraskite savo projektą ir spustelėkite „Prašyti Kokybės ženklelio“. 
4. Užpildykite visus būtinus laukelius ir pateikite savo darbo įrodymus. 

Galite pakartoti pirmiau aprašytą procedūrą visiems projektams, kurie, jūsų manymu, yra verti Koky-
bės ženklelio. Iš anksto paruoškite visus reikiamus atsakymus „Word“ dokumente, tada nukopijuokite 
ir įklijuokite atsakymus į paraiškos formą. Tokiu būdu išvengsite galimybės prarasti informaciją, pvz., 
iškilus problemoms dėl kompiuterio ar dingus interneto ryšiui. Parašykite apie nematomus savo darbo 
aspektus – projekto vertintojai matys visus matomus aspektus jūsų „TwinSpace“. Atminkite, kad Kokybės 
ženklelis suteikiamas konkrečiam mokytojui. Net jei dirbate su kitais mokyklos kolegomis, kiekvienas iš 
jūsų turėtų kreiptis dėl savo Kokybės ženklelio ir pateikti savo indėlį į projektą. Kokybės ženklelis skiria-
mas mokytojams, kurie aktyviai ir matomai dalyvavo projekto veikloje.
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Kokybės ženkleliai suteikia teisę dalyvauti konkursuose. Europos kokybės ženklelis (EKŽ) suteikia teisę 
dalyvauti Europos „eTwinning“ Apdovanojimų konkurse, o Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) sutei-
kia teisę dalyvauti nacionaliniame konkurse „Geriausias Lietuvos „eTwinning“ projektas“

EUROPOS KOKYBĖS ŽENKLELIS skiriamas nominuojant projektą bent vienai  Nacionalinei „eTwin-
ning“ paramos tarnybai. Projektui, kuriame bent du partneriai iš skirtingų šalių yra gavę Nacionalinius 
kokybės ženklelius. EKŽ paprastai skiriamas spalį, o netrukus po to suteikiama galimybė dalyvauti Euro-
pos Apdovanojimų konkurse. Rezultatų paskelbimas ir apdovanojimų paskirstymas vyksta per iškilmingą 
metinę Europos konferenciją vienoje iš „eTwinning“ programoje dalyvaujančių šalių.

KOKYBĖS KRITERIJAI

PEDAGOGINIS NOVATORIŠKUMAS IR KŪRYBIŠKUMAS – tai, kas yra novatoriška tam tikrame 
projekte ir kuo tai išsiskiria iš kitų. Atsižvelgiama į šiuos aspektus:

• ar projektas yra originalus turinio prasme, 
• ar projektas naudoja keletą skirtingų pedagoginių metodų, 
• ar mokiniai imasi iniciatyvos, 
• ar mokiniai bendrauja ir bendradarbiauja su savo partneriais, naudodamiesi įvairiais metodais, to-

kiais kaip informacijos rinkimas, problemų sprendimas, tyrimų atlikimas, darbo palyginimas, 
• ar mokiniai atlieka skirtingus vaidmenis: menininkų, žurnalistų, technikų, mokslininkų ir kt. 

INTEGRACIJA SU MOKYMO PROGRAMA – tai veiksmai, kurių imamasi siekiant integruoti projekto 
veiklas su mokymo programa. Atsižvelgiama į šiuos aspektus:

• ar projektas yra dalyko ugdymo programos dalis, 
• ar didžioji projekto darbo dalis vyksta užsiėmimų metu mokykloje, 
• ar privalomojo mokymo turinio integravimas į projektą yra aiškus ir suprantamas, 
• ar dirbdami projekte, mokiniai galėjo tobulinti savo įgūdžius ir kompetencijas, 
• ar mokytojas paaiškino ir dokumentais patvirtino projekto darbo taisykles. 
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MOKYKLŲ PARTNERIŲ BENDRADARBIAVIMAS – tai projekto įgyvendinimo procesas: veiksmų 
planas, jo įgyvendinimas ir pareigų pasidalijimas tarp partnerių, bendradarbiavimo tarp mokinių ir mo-
kytojų realizavimas. Atsižvelgiama į šiuos aspektus:

• ar mokyklos partnerės bendradarbiauja kartu vykdydamos bendras užduotis, 
• ar partneriai nėra tik informacijos gavėjai, 
• ar vykdant bendradarbiavimu pagrįstą veiklą, sukuriamas konkretus materialus rezultatas. 

TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS – tai informacija apie tai, kokios IKT priemonės ir kam jos buvo naudo-
jamos įgyvendinant projektą. Vertinama atsižvelgiant į šiuos aspektus:

• ar naudojamos technologijos skirtos padėti partneriams pasiekti savo pedagoginius tikslus, 
• ar įrankiai suteikia galimybę partneriams efektyviau dirbti kartu,
• ar buvo sprendžiami duomenų apsaugos ir autorių teisių klausimai.

REZULTATAI, POVEIKIS IR DOKUMENTACIJA – kitaip, darbo projekte poveikis, nauda, kurią įgijo 
mokiniai, mokytojai, mokykla (pvz., kalbos ir techninių kompetencijų ugdymas), svarbiausios, geriausios 
šio projekto ypatybės/elementai ir pareiškėjo nuomonė – kodėl, jo manymu, šis projektas nusipelnė 
kokybės ženklelio. Čia atsižvelgiama į šiuos aspektus:

• ar projekto rezultatai viešinami internetinėje erdvėje, 
• ar mokiniai įsitraukę į „TwinSpace“, 
• ar visi projekto etapai buvo dokumentuoti ir apima planavimą – veiklos aprašymą – vertinimą –  

grįžtamąjį ryšį, 
• ar įvertinote ir paskelbėte, kokį poveikį turėjo projektas mokiniams ir mokytojams. 

KONKURSAS „GERIAUSIAS LIETUVOS  
„eTwinning“ PROJEKTAS“

Nacionalinį konkursą „Geriausias Lietuvos „eTwinning“ projektas“ organizuoja Lietuvos Nacionalinė 
paramos tarnyba. Juo siekiama apdovanoti geriausius „eTwinning“ projektus, kuriuos įgyvendina Lie-
tuvos švietimo įstaigos. Daugiau informacijos apie konkursą ir jo nuostatus galite rasti www.etwinning.lt 
interneto svetainėje.

https://www.etwinning.lt/skelbiamas-nacionalinio-kokybes-zenklelio-konkursas/
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„eTwinning“ EUROPOS APDOVANOJIMAI

Norint dalyvauti Europos lygio konkurse, projektai privalo turėti Europos kokybės ženklelį, suteiktą bet 
kuriais projekto metais. Visi projektai turi parodyti, kad jie buvo aktyvūs mokslo metais, kuriais vyko 
konkursas. Jei projektas laimės, tada apdovanojimų ceremonijoje galės dalyvauti tik partneriai, kuriems 
anksčiau buvo suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis. 

Projektai gali pretenduoti į Europos „eTwinning“ apdovanojimus tik vieną kartą. Tačiau tie, kurie laikui 
bėgant pademonstravo nepaprastus pasiekimus, gavę „eTwinning“ nacionalinės paramos tarnybos lei-
dimą – gali pretenduoti į apdovanojimą antrą kartą. Paraiška yra Europos partnerių projektas „eTwin-
ning“, kuriame dalyvauja įvairių šalių mokyklos, naudojančios IT bendradarbiavimo tikslais. Projektas 
turi turėti išmatuojamus rezultatus, kurie vertintojams suteiktų konkrečios informacijos apie projekto vertę, 
jo eigą ir rezultatus. Kiekviena paraiška turėtų būti aprašyta taip:

• projekto pavadinimas,
• projekto informacija, kurioje yra teisinga amžiaus kategorija, taip pat nuorodos į projekto rezultatus  

ir susijusius dokumentus, 
• įvairių projekto elementų aprašymai pagal kriterijus (ne daugiau kaip 150 žodžių kiekvienam kriterijui). 

Paraiškose turėtų būti informacija apie anksčiau gautus apdovanojimus ar konkursus, kuriems projektas 
buvo nominuotas ar laimėtas, taip pat informaciją, ar projektas buvo finansuojamas iš išorės ir pan. 

Visos paraiškos turi atitikti Europos autorių teisių sutartis. Galima įrašyti trumpas citatas, jei aiškiai nu-
rodomas šaltinis. Vaizdus, filmus ir garso įrašus galima naudoti, jei juos parengė mokykla, arba jei jų 
valdytojas aiškiai suteikė leidimą, arba jei jie buvo paimti iš nemokamų šaltinių, tokių kaip „Clip Art“. Pa-
raiškos Europos „eTwinning“ apdovanojimų konkursui lieka mokyklos/organizacijos ar mokytojo nuo-
savybe. Europos Komisija ir „eTwinning“ centrinė paramos tarnyba turi visas teises nemokamai pateikti 
šią medžiagą švietimo tikslais internetu, kompaktiniame diske ir kitose laikmenose nuo pateikimo dienos 
iki nurodyto galutinio termino.2

2. Iš Europos „eTwinning“ portalo: www.etwinning.net/pl/pub/recognition/etwinning-awards.html 

http://www.etwinning.net/pl/pub/recognition/etwinning-awards.html
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„eTwinning“ programa yra dinamiškai besivystanti virtuali bendradarbiavimo erdvė, siūlanti inova-
tyvią, prasmingą veiklą ir įrankius, kurie patenkina augančius dalyvių poreikius. Su kiekviena nauja 
vartotojo erdve („eTwinning Live“) arba bendradarbiavimo erdve („TwinSpace“) atsiranda naujos 
galimybės, funkcijos ir įrankiai, siūlantys daugiau galimybių. „eTwinning“ internetinis saugumas yra 
svarbiausias prioritetas, todėl bendradarbiavimo erdvėse mokiniams ir jų mokytojams užtikrinamas 
ypatingas saugumas.

Leidinys „Programos „eTwinning“ projektų kokybė ir vertinimas“ skirtas švietimo darbuotojams, no-
rintiems praplėsti savo įgūdžius ir pagilinti žinias apie „eTwinning“ projektų programos kokybę.

www.etwinning.lt

http://www.etwinning.lt
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Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agen-
tūra, kuriai pavesta administruoti „Erasmus+“ programą ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir sporto srityse.

Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios ir moksleiviams, ir senjorams, ir 
darželiams ar mokykloms, ir aukštojo mokslo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms.

Fondo teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti įvairios asociacijos, verslo ar nevyriausybinės organi-
zacijos, kitos institucijos, siekiančios tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Šalia didžiosios ES programos „Erasmus+“, Fondas administruoja ir kitas švietimo programas ar ini-
ciatyvas. Viena iš tokių – Šiaurės ministrų tarybos finansuojama „Nordplus“ programa. Nuo 2010 m. 
Fondas taip pat įgyvendina du Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus – „Study in LT“ 
ir „TAPK“.
 
Nuo 2020 m. Fondui pavesta administruoti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų 
konkursus.

www.smpf.lt   |  info@smpf.lt 

http://www.smpf.lt
mailto:info@smpf.lt
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