Svarbi informacija: projektų tipai platformoje
„eTwinning“
Programoje „eTwinning“ programoje dalyviai gali pasirinkti vykdyti 3 rūšių projektus, iš kurių pirmieji du tipai galėtų
būti kaip švelni pradžia išbandant veiklas naujokams, o paskutinysis – įprastinė „eTwinning“ bendruomenės dalyvio
veikla kiekvienais mokslo metais, jeigu jis pasirenka dalyvauti „eTwinning“ projektuose.
Projektų tipas „eTwinning“ platformoje yra parenkamas automatiškai, priklausomai nuo to, su kokiu partneriu
projektas yra užregistruojamas:
1) su tos pačios mokyklos mokytoju užregistruotas projektas (angl. Intraschool project),
2) su kitos Lietuvos mokyklos mokytoju užregistruotas projektas (angl. National project) ar
3) su užsienio šalies mokyklos mokytoju užregistruotas projektas (angl. European project).
1)

Vienos mokyklos projektas

2)

Nacionalinis projektas (angl. National project). Toks projekto tipas „eTwinning“ platformoje

(angl. Intraschool project). Šis projekto tipas „eTwinning“
platformoje automatiškai parenkamas, kai projektą registruojate su tos pačios (t. y. Jūsų) mokyklos
mokytoju. Pradėjus vykdyti šį projektą prie jo prisijungti gali tik partneriai iš tos pačios mokyklos, tai
reiškia, kad kitų Lietuvos ar užsienio mokyklų mokytojai negali būti pakviesti. Šį projektą rekomenduojame
pasirinkti nebent kaip pirmąjį savo projektą, kad išbandytumėte, kaip veikia projekto valdymo platforma.

automatiškai parenkamas, kai projektą registruojate su kitos Lietuvoje esančios mokyklos mokytoju. Prie
šio projekto galite prijungti partnerius iš visų Lietuvos ir užsienio mokyklų, tačiau svarbu paminėti tai, kad
nuo 2022 m. prie nacionalinio projekto prisijungus partneriams iš Europos, jis nebeįgaus Europinio
projekto statuso, kaip tai buvo anksčiau. Šį projektą rekomenduojame pasirinkti tik tokiu atveju, jeigu jį
planuotumėte išskirtinai vykdyti tik su partneriais iš Lietuvos. Jeigu planuojate prie projekto prijungti
užsienio partnerius ir vykdyti tarptautines veiklas, kas ir yra programos „eTwinning“ esminė idėja, tuomet
iš karto siūlome registruoti projektą su užsienio partneriu, kad jis taptų europinis.
3)

Europinis projektas (angl. European project). Tai projektas, kuris „eTwinning“ platformoje buvo
užregistruotas su partneriu iš kitos šalies mokyklos. „eTwinning“ bendruomenės vertybė yra tarptautinio
bendradarbiavimo puoselėjimas, tad siekiama, kad didžioji dauguma projektų būtų tarptautiniai. Todėl
siūlome visais atvejais nuo pat pradžių susirasti užsienio partnerį ir kartu pradėti europinį projektą, nebent
dėl anksčiau išvardintų priežasčių tikrai norėtumėte pasirinkti pirmo ir antro tipo projektus.

_____________________________________________________________________________________________
Primename, kad užregistravus projektą, jo tipo pakeisti jau yra neįmanoma, todėl būtina būti iš anksto apsisprendus,
kokio tipo projektą vykdysite. Partnerių savo projektams visuomet galite rasti skiltyje „Partnerių paieška“
(https://school-education.ec.europa.eu/en/networking), kur mokytojai dalinasi savo idėjomis ir siūlo prisijungti bei
kur Jūs patys galite paskelbti savo idėją ir pasiūlyti užsienio partneriams prisijungti prie Jūsų planuojamo projekto.

