
NACIONALINIO KONKURSO „Geriausias 
Lietuvos „eTwinning“ projektas 2021“ 
LAIMĖTOJAI



Konkurso sąlygos

Vertinti nuo 2020 m. liepos 16 d. iki 2021 m. liepos 15 d. paraiškas 
pateikę ir NKŽ gavę projektai. 

Paraiškos buvo vertinamos keturiose dalyvių amžiaus 
kategorijose: 

• 3–6 metų, 

• 7-11 metų, 

• 12–15 metų,

• 16–20 metų mokiniai



Konkurso sąlygos

Ir šiose papildomose teminėse 
kategorijose:

• Medijų raštingumas ir 
dezinformacija 

• Metų debiutas

• „eTwinning“ ir „Erasmus+“ 
sinergija

• „eTwinning“ ambasadorių 
projektai



NUGALĖTOJAI
3–6 metų mokinių kategorijoje:

• Rita Bartuškienė, Vilkaviškio vaikų lopšelis-
darželis „Buratinas“, projektas „Nature Loves
Art“

• Dainora Zakutauskienė, Vilniaus Vilkpėdės
lopšelis-darželis, „Žalia žolė, bet ne žolė. Su
uodega, bet ne pelė?“

• Jolanta Bartaševičienė, Trakų r. Aukštadvario
mokykla-darželis „Gandriukas“, „Žalia žolė, bet
ne žolė. Su uodega, bet ne pelė?“



NUGALĖTOJAI
7–11 metų mokinių kategorijoje:

• Asta Valienė, Joniškio „Saulės“ pagrindinė
mokykla, projektas „Let’s save the Earth with
creativity“

• Janina Budrienė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio
menų gimnazija, projektas A.T.A. IS LOVE (ART,
TECHNOLOGY, ANIMAL IS LOVE)

• Virginija Stukaitė-Laniauskienė, Lituanistinė
etnokultūros ir dramos mokykla „Bitė“, projektas
„Virtualioji istorija. Žemaitija pašto ženkluose“



NUGALĖTOJAI
12–15 metų mokinių kategorijoje:

• Ala Jurevičienė, Vilniaus Santaros gimnazija,
projektas „European DNA“

• Vitalija Miškinienė, Kauno jėzuitų gimnazija,
projektas „Future Science“

• Giedrė Šidlauskienė, Šiaulių universitetinė
gimnazija, projektas „Sustainable world - our
future“



NUGALĖTOJAI
16–20 metų mokinių kategorijoje:

• Joalita Jurkevičienė, Alytaus Putinų gimnazija,
projektas „Te@ch with Tech“

• Indrė Benikienė, Telšių „Džiugo“ gimnazija,
projektas „Digital Bridge!“

• Nijolė Bružaitė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazija,
projektas „ROBOT MISSION: CO2 NEUTRAL
GREEN CITY“



NUGALĖTOJAS
Kategorijoje 
Medijų raštingumas ir dezinformacija 
(„eTwinning“ 2021 metų tema):

• Aušra Rusinavičiūtė, Jurbarko r. Viešvilės
pagrindinė mokykla, projektas „NEW AGE IN
MEDIA“



NUGALĖTOJAS
Kategorijoje 
Metų debiutas (pirmasis mokytojo gautas 
NKŽ):

• Daiva Petrauskaitė, Jurbarko Naujamiesčio
progimnazija, projektas „THE MOST REAL
GUIDE „SCIENCE“.



NUGALĖTOJAS
Kategorijoje 
„eTwinning“ ir „Erasmus+“ sinergija:

• Rasa Simonavičienė, Kėdainių lopšelis-darželis
„Pasaka“, projektas „MATEMATİKTE İLK ADIM
/"The First Step in Mathematics"/Erasmus
project



NUGALĖTOJAS
„eTwinning“ ambasadorių vykdytų 
projektų kategorijoje:

• Giedrė Raudonienė, Telšių „Germanto“
progimnazija, projektas „Enjoy English and
Speak from the Heart“



Programą „eTwinning“ Lietuvoje administruoja


