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Odile Quintin
Švietimo ir kultūros generalinė direktorė – Europos Komisija

Nuo devintojo dešimtmečio vidurio Comenius programa 
padeda mokykloms atverti duris europiniam bendradar-
biavimui. Dalyvaudami įvairioje programos veikloje šimtai 
tūkstančių mokinių, mokytojų ir kitų specialistų, dirbančių 
mokyklinio ugdymo srityje, turi galimybę įgyti tarptautinės 
patirties, vykdyti europinio bendradarbiavimo projektus, 
aplankyti projektų partnerius kitose Europos šalyse, lavinti 
užsienio kalbos įgūdžius, keistis pedagoginiais metodais bei 
lyginti juos ir tobulinti mokymo bei mokymosi gebėjimus. Drąsiai galime teigti, kad daugu-
ma mokinių ir mokytojų, dalyvaujančių Comenius projektuose, įgyja vertingos patirties bei 
motyvacijos, padedančios jiems geriau mokytis visą gyvenimą platesniame europiniame 
kontekste. Mes tai vadiname europinės dimensijos integracija į ugdymo procesą.

eTwinning papildė Comenius programą ir padėjo europiniam bendradarbiavimui tapti 
įprasta mokyklos gyvenimo veikla. Užuot teikusi fi nansinę paramą atrinktiems aukštos 
kokybės projektams, ši programa siūlo mokytojams galimybę susipažinti su kolegomis 
iš kitų Europos šalių, aptarti bendros veiklos būdus ir pradėti savo projektus, kuriems 
pakanka minimalaus administravimo, o vykdyti juos galima kada panorėjus bei kaip pa-
norėjus. Europinė eTwinning platforma (www.etwinning.net) - tai bendravimo vieta, skir-
ta visiems mokytojams, besidomintiems europine projektine veikla. Čia mokytojai gali 
rasti idėjų projektams, patarimų ir pagalbos, kaip saugioje internetinėje aplinkoje kartu 
su savo mokiniais vykdyti bendrus projektus su partneriais iš kitų Europos šalių. Portalas 
suteikia galimybę dalintis mokymo ištekliais ir pristatyti savo gerąją patirtį. Nacionalinės 
paramos tarnybos teikia projektų dalyviams konkrečią pagalbą bei patarimus. 

Vis dėlto, eTwinning – tai žymiai daugiau nei tik lanksti paramos infrastruktūra bendrų 
mokyklinių projektų įgyvendinimui. Ji teikia daug galimybių mokytojams mokytis ne tik 
internete ar atsijungus nuo interneto, bet svarbiausia - mokytis bendraujant su kolego-
mis iš kitų šalių. Taigi ši programa tampa labai efektyvia priemone mokytojų profesiniam 
tobulinimui, ypač dabar, kai ji puikiai integruoja antrosios kartos žiniatinklio visuomeninių 
tinklų įrankius, kurie yra tokie populiarūs internete.

eTwinning - tai varomoji jėga, daugiau ir kokybiškiau skatinanti bendradarbiauti. Ji siūlo 
vis daugiau galimybių mokytojams ir mokiniams iš visos Europos dalyvauti bendroje vei-
kloje: vis daugiau mokyklų registruojasi, kuriama vis daugiau įdomių projektų ir atsiranda 
naujų mokytojų bendradarbiavimo būdų. 

Be to, esu įsitikinusi, kad eTwinning programa dar net neatskleidė visų savo galių! 

Ši knyga turėtų padėti eTwinning programai dar labiau tobulėti. Ji suteikia mums galimybę 
geriau suprasti antrosios kartos žiniatinklio reikšmę mokykliniam ugdymui ir stebėti, kaip 
eTwinning programos šūkis „Bendruomenė Europos mokykloms“ sparčiai tampa realy-
be.
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Pratarmė
Profesorius Derrick de Kerckhove
Toronto universitetas, Kanada
Neapolio Frederiko II universitetas, Italija

Man ypatinga garbė, kad turėjau galimybę stebėti, kaip laikui bėgant 
eTwinning auga ir bręsta. Devinto dešimtmečio pabaigoje nepriklau-
somai Madeiros švietimo ministerijai aš kūriau panašaus pobūdžio 
projektą „Jungtinio intelekto mokyklos“ ir todėl jaučiu dar didesnį pa-
sitenkinimą. Tai buvo eksperimentinis projektas, skirtas sujungti in-
terneto tinklu salos vidurines mokyklas, kad jos užmegztų tarpusavio 
ryšius. Projektas, kuriame dalyvavo tik aštuonios mokyklos (dvi iš jų 
- iš tolimos giminingos salos Porto Santo), buvo tarsi nedidelio masto 
eTwinning pradininkas, bet rėmėsi tokiais pat pagrindiniais dalinimosi 
informacija ir bendradarbiavimo principais. Nors mokyklas jungiantis 
interneto ryšys buvo labai lėtas, vis dėlto jis suteikė mokiniams gali-
mybę kurti ir publikuoti vaizdo įrašus, naudojantis elementariomis, bet 
tikrai pedagoginėmis priemonėmis. Žinoma, YouTube atsirado žymiai 
vėliau. Šis projektas sulaukė ypatingo dėmesio Hanoverio parodo-
je Expo 2000, kur jungtiniam intelektui ir mūsų mokykliniam projektui 
buvo skirtas atskiras paviljonas.

Kaip viskas juda į priekį! Dabar socialiniai tinklai jau įsitvirtinę švietimo pasaulyje. Be 
viso kito, eTwinning programa mane žavi ir tuo, kad ji man labai primena Madeiros 
patirtį: abiejose programose dalyvauja vienas nuo kito nutolusių regionų arba kitaip 
kultūros atžvilgiu izoliuotų mokyklų mokytojai. 

Įspūdinga, kad eTwinning taip lengvai prisitaikė prie vienos iš šiais laikais populiarių 
visuomeninio elgesio tendencijų: naujoviško bendradarbiavimo internetiniuose tinkluo-
se, kuriant naujas bendruomenes ir naujus ryšių užmezgimo būdus. Vakar kalbėjome 
apie technologijas ir informaciją – tai buvo eTwinning 1.0 laikai. Šiandien antrosios 
kartos žiniatinklio galimybės leidžia mums kalbėti apie technologijas ir visuomenę. Aš 
norėčiau pasinaudoti pirmame skyriuje iškelta idėja ir pabrėžti, kad socialiniai tinklai 
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– tai daugiau nei šiuo metu populiarus žodelis, tai natūrali interneto „lemtis“. Tinklai 
(žinoma, tai apima ir bevieles ryšio priemones, automatinę paiešką bei persiuntimą, 
visas žymes ir t.t.) dovanoja mums naują santykį su kalba. Žmonių elgesio ir mąstymo 
būdai keičiasi ir šiam pokyčiui lemta tapti bendravimo tinkluose labiau socialiniais ir 
asmeniniais, nei vien tik profesiniais reikalais technologijų pagrindu. eTwinning progra-
mos pašaukimas - suteikti Europos mokytojų bendruomenei naują tarpusavio santykių 
formavimo sampratą.

Ar šiame antrosios kartos žiniatinklyje socialinė nauda nepranoks profesinės? Laikas 
parodys, bet jau dabar matome, kad socialiniai tinklai jungia vienas kitą papildančius, 
bet dažnai vienas nuo kito nutolusius asmens viešo gyvenimo aspektus: socialiniai 
aspektai tampa dalimi profesinių ir atvirkščiai. Nors, kaip visi žinome, mokytojams ten-
ka įdėti tikrai daug pastangų, kad palaikytų gerus santykius vietinėje darbo aplinkoje, 
pasitikėjimas, dalinimasis, parama ir pasitenkinimas (kodėl gi ne?) dabar jau tampa 
pedagogų pagrindinėmis vertybėmis. Pati eTwinning programa, žinoma, - gyvas pa-
vyzdys jungtinio intelekto, besikuriančio dabar, kai pedagoginiai ir žmogiški gebėjimai 
pereina į kitą lygį. Nereikia įrodinėti, kad tinkluose bendradarbiaujančios švietimo ben-
druomenės kelia abiejų šių gebėjimų vertę - tai ir taip akivaizdu. Dalinimasis ištekliais 
- paprastas pavyzdys, dalinimasis draugais – jau kas kita. eTwinning idėja - vienyti 
protus. Ir, pagaliau, širdis.
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eTwinning 2.0 pristatymas 

Įvadas 
Kad geriausiai apibūdintumėme apie ką ši knyga, leiskite mums 
pirmiausia pasakyti, ko joje tikrai nebus. Šioje knygoje tikrai nebus 
akademinių diskusijų apie naujausias tendencijas pereinant nuo 
informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) „senoviško“ prie 
„naujoviško“ taikymo. Joje nebus teorijos, kuri pagrįstų šiandien be-
sikeičiančią naudojimosi internetinėmis aplinkomis paradigmą. Pa-
galiau joje nebus gana pretenzingų prielaidų, kas teisus, o kas ne, 
nes pagal postmodernų šūkį „niekas neklysta ir visi yra teisūs”. 

Šioje knygoje pasakojama apie žmones, taikančius IKT, ir ypač mokytojus, kurie naudo-
jasi eTwinning programa kaip priemone. 

Tai kodėl mes pavadinome šią knygą eTwinning 2.0? Kodėl mes vartojame populiarų 
žodelį (2.0), kuris, beje, vartojamas norint apibūdinti bet kurį produktą, kuriam suteiktas 
„naujas gyvenimas“ arba, dar geriau, „antras gyvenimas“? Priežastis paprasta: kai 2005 
metais prasidėjo eTwinning programa, tai buvo eTwinning 1.0, kuri pasirodė besanti tur-
tingesnė ir sudėtingesnė nei tikėtasi. Buvo siekiama sukurti platformą, kuri skatintų mo-
kyklų bendradarbiavimą, tačiau vartotojai patys nusprendė – aiškiai ir be didelių teorijų 
– kad to neužtenka ir kad iš tiesų eTwinning programa gali tapti kažkuo daugiau. 

Taigi nors eTwinning programa prasidėjo kaip platforma, skirta mokykliniams projek-
tams, jai, tam tikra prasme, buvo lemta tapti pilnaverte profesinio tobulinimo priemone, 
platforma mokytojams ir mokiniams, suteikiančia galimybę pasijusti dalimi kažko dides-
nio, kas galbūt niekada anksčiau neegzistavo. Nesvarbu, ar eTwinning buvo vadinama 
bendruomene, internetiniais namais ar, ofi cialiau, mokymosi visą gyvenimą aplinka, ši 
programa buvo skirta mokytojams, kad jie pasijustų dalimi tendencijos, vienijančios pa-
čias entuziastingiausias asmenybes Europoje. 

skyrius 1
Straipsnio autorius Santi Scimeca 
Centrinė paramos tarnyba  
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Ši knyga - tokia, kokia ji yra dabar, negalėjo būti parašyta 2005 metais, kai eTwinning 
prasidėjo, nes niekas nedrįso pavadinti šios programos mokytojų socialinio bendra-
darbiavimo tinkle aplinka. Dabar populiarios socialinių tinklų platformos Facebook ar 
MySpace tuo metu dar tik buvo kuriamos ir jos buvo kuriamos paprastesnės, tikintis, 
kad dinamiškoje svetainėje subūrus žmones su panašiais interesais, kas nors savaime 
išeis. Kai mes nusprendėme pakviesti Derrick de Kerckhove, garsų jungtinio intelekto 
entuziastą, kaip pirmosios eTwinning konferencijos, vykusios Briuselyje 2005 metais, 
pagrindinį pranešėją, galbūt pasąmonėje taip pat žinojome, kur link veda ši programa. 
eTwinning 1.0 gimė 2005, bet reikėjo ketverių metų, kad suprastume, jog nuo pat pradžių 
ji buvo 2.0. eTwinning programai tiesiog buvo lemta tapti mokytojų socialiniu tinklu. 

Kai tik pastebėjome, kiek daug 
mokytojai bendrauja, keičiasi idė-
jomis ir bendradarbiauja perženg-
dami mokyklinio projekto ribas, 
mums reikėjo rasti daugiau prie-
monių, kad galėtume išlaisvinti vi-
dines bendruomenės - vienijančios 
daugiau nei 60000 mokytojų Euro-
poje - galias ir paskelbti (kaip tai ir 
padarėme 2008 metų rudenį), kad 
eTwinning 2.0 yra gyva.  

Žiniatinklis 2.0 Kas tai?
eTwinning programa – ir jos idėja, priemonės, dinamika bei turtingumas – gali būti priskirta 
platesnei tendencijai, kuri būdinga žiniatinkliui ir apskritai naudojimuisi elektroninėmis ben-
dravimo priemonėmis. Tai vadinama žiniatinkliu 2.0 arba antrosios kartos žiniatinkliu.

Yra daug antrosios kartos žiniatinklio apibrėžimų, ir kiekvienas vartotojas linkęs apibū-
dinti jį pagal savo poreikius. Nors pirmasis šį populiarų žodelį pasiūlė Tim O’Reilly, trum-
piausią ir tiksliausią termino apibrėžimą galima rasti vienoje iš žymiausių, beje, antrosios 
kartos žiniatinklio priemonių, vikipedijoje1:

Terminas „Žiniatinklis 2.0“ apibūdina besikeičiančias naudojimosi žiniatinklio technologi-
joms ir jo dizaino tendencijas, kuriomis siekiama skatinti kūrybiškumą, bendravimą, saugų 
keitimąsi informacija ir stiprinti bendradarbiavimą bei žiniatinklio funkcionalumą. Antrosios 
kartos žiniatinklis prisidėjo prie žiniatinklio kultūra pagrįstų bendruomenių ir internetinių pas-
laugų: socialinio bendravimo tinklų ar keitimosi vaizdo įrašais svetainių, viki, tinklaraščių bei 
folksonomijų, kūrimosi ir vystymosi.2 

1  www.wikipedia.com
2  http://lt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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Nors šis apibrėžimas neapima visko, kas yra įmanoma antrosios kartos žiniatinklyje, jis 
išskiria pagrindines sudedamąsias dalis, kurias galima būtų apibūdinti taip: 

Dalinimasis

Bendradarbiavimas

Internetinės bendruomenės

Iš tiesų sociologas pasakytų, kad antrosios kartos žiniatinklis – tai paprasčiausiai tech-
nologinis paaiškinimas tendencijos, kuri paplitusi visoje visuomenėje ir prasideda nuo 
prielaidos, kad globalizacija apima ne tik plataus vartojimo prekes bei pinigus, bet ir - dar 
svarbiau - idėjas. Poreikis dalintis siejamas su aprūpinimu internetinėmis priemonėmis, 
tačiau tokį poreikį tikriausiai skatina svarbesnis ir įtikinamesnis troškimas susirasti ben-
draminčių ar, šiuo atveju, kolegų, kad žmonės nesijaustų vieniši kartais galbūt sustingu-
sioje ir netobuloje mokyklos aplinkoje.

Apklausoje, atliktoje 2008 metų pabaigoje, eTwinning mokytojų buvo klausiama, kokios, 
jų nuomone, svarbiausios priežastys paskatino registruotis eTwinning. Beveik 70% res-
pondentų iš visos Europos atsakė, kad pagrindinė priežastis buvo padėti savo mokiniams 
susirasti draugų Europoje. Be to, daugiau nei 40% - ir tai yra antroji priežastis – teigė, kad 
jie norėjo susipažinti su kolegomis iš kitų Europos šalių. 

Taigi eTwinning – tai derinys veiksnių, kurie sukuria gana ypatingą alchemiją, padedančią 
Europos mokytojams susipažinti. Iš tiesų eTwinning programa – tai ne tik eTwinning plat-
forma (programos pagrindinė bendravimo ir bendradarbiavimo priemonė), bet ir galimybė 
dalyvauti tradiciniuose renginiuose: profesinio tobulinimo seminaruose, konferencijose, 
dvišaliuose susitikimuose ir kituose renginiuose, kuriuose mokytojai gali susitikti. Šiaip ar 
taip, tokius tiesioginius susitikimus visada papildo turtinga aplinka, eTwinning portalas, 
kuri palaiko virtualų mokytojų bendravimą. 

eTwinning – turbūt vienas iš geriausių „glokalinės“ (ang., glocal) aplinkos pavyzdžių: de-
rinys pasaulinio (ang., global) (eTwinning portalo) ir vietinio (ang., local), tvirtos vietinės 
dimensijos (mokyklos), egzistavimo. Šiuo požiūriu įdomu, kad anksčiau minėtoje apklau-
soje 70% mokytojų, dalyvaujančių projektuose, teigė, jog jie bendradarbiavo ir su kitais 
savo mokyklos mokytojais. 

eTwinning 2.0
Istorija liudija, kad 2005 metais (taip jau sutapo, kad tais pačiais metais San Franciske 
įvyko pirmoji konferencija apie žiniatinklį 2.0), kai buvo pristatytos eTwinning ir jos in-
ternetinės priemonės, pagrindinis uždavinys buvo sukurti internetinę platformą moky-
tojams, kad jie galėtų susirasti vienas kitą ir organizuotai bendradarbiauti, t.y.: vykdyti 
mokyklinius projektus ir įtraukti į projektinę veiklą savo mokinius. Kad šie uždaviniai 
būtų įgyvendinti, eTwinning portalas pasiūlė partnerių paieškos priemones, kurias pa-
pildė bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės.  

•

•

•
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Kaip jau minėjome, per pirmuosius trejus me-
tus buvo pastebėta, kad mokytojai iš tiesų nau-
dojosi priemonėmis ne tik ieškodami partnerių 
projektams, bet ir paprasčiausiai norėdami būti 
mokytojų bendruomenės dalimi ir bendradar-
biauti su bendraminčiais prieš projektą, vykdy-
dami jį ir po projekto. Šimtai tūkstančių žinučių, 
kuriomis buvo apsikeista platformoje, iš tiesų 
parodė, kad mokytojai ne tik ieškojo partnerių 
mokykliniams projektams, bet ir naudojosi por-
talu siekdami kažko daugiau.

Taigi to laikotarpio eTwinning veiklą galima pa-
vaizduoti kaip ledkalnį, kur projektai buvo tiktai 
labiausiai matoma dalis virš vandens, tačiau 
žymiai daugiau veiklos vyko nepastebimai. Ši 
nematoma veikla buvo tokia pat svarbi, kaip ir 
matoma. 

Taigi eTwinning patenkino poreikį turėti ne tik vietą, kur mokytojai iš skirtingų šalių ga-
lėtų susirasti vienas kitą projektinei veiklai su savo mokiniais, bet ir saugią aplinką, kur 
jie galėtų kartu tobulinti savo profesinius gebėjimus tarptautiniu lygiu. Galbūt beato-
dairiškai galima būtų palyginti Facebook su vieta, kur galima „susitikti“ senus draugus, 
o eTwinning - su vieta, kuri padeda mokytojams burtis į tinklus ir ieškoti naujų idėjų 
mokymui bei mokymuisi. Paveikslėlis Nr. 1 tai puikiai iliustruoja.

2008 metais eTwinning portalas metė iššūkį savo pagrindiniams principams, atsispin-
dintiems šūkyje „Europos mokyklų partnerystės“, ir buvo perkurtas su drąsesne bei 
vientisesne perspektyva ir nauju šūkiu „Bendruomenė Europos mokykloms“. Iš tiesų 
mes paprasčiausiai palaikėme egzistuojančią masinę tendenciją.

Nuo 2008 metų spalio, kai buvo pristatytas naujasis portalas, buvo pastebima, kad 
vykdoma labai plati internetinė veikla, pvz.: apsilankymai portale ir prisijungimai, keiti-
masis žinutėmis ir naudojimasis bendradarbiavimo socialinio tinkluose priemonėmis. 
Vartotojų skaičius per dešimt mėnesių išaugo daugiau nei dvigubai ir beveik pasiekė 
600000 lankytojų per mėnesį skaičių!

Ką iš tiesų siūlo eTwinning? Kokios yra galimybės, leidžiančios mokytojams bendrauti, 
bendradarbiauti ir dalintis? Kaip eTwinning programos dalyviai naudojasi žiniatinkliu 
bei jo galimybėmis ir prisideda prie eTwinning bendruomenės kūrimo? Naudodamiesi 
eTwinning platforma ir kitomis bendradarbiavimo socialiniuose tinkluose priemonė-
mis, nariai gali įsitraukti į įvairią veiklą (bendravimą, bendradarbiavimą socialiniuose 
tinkluose, turinio kūrimą ir dalinimąsi juo), kuri išsamiau bus aprašoma kai kuriuose 
šios knygos skyriuose. 

Paveikslėlis Nr. 1.
eTwinning veikla: matoma 
ir nematoma
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Be to, 2009 metų pavasarį eTwinning 
pradėjo bandyti keletą eTwinning Gru-
pių, kuriose mokytojai galėtų dalintis ir 
bendradarbiauti dalyvaudami veikloje, 
nebūtinai susijusioje su mokykliniais 
projektais. Tikimasi, kad tai taps kita, 
labiau struktūrizuota profesinio tobuli-
nimo galimybe, atitinkančia mokymosi 
visą gyvenimą principus. Kartu eTwin-
ning pradėjo organizuoti internetinius 
Mokymosi renginius, vykstančius vadi-
namoje Mokymosi laboratorijoje. Tokie 
renginiai - tai paprasti internetiniai užsi-
ėmimai įvairiomis temomis, trunkantys 
vieną savaitę. Pirmieji keturi renginiai, 
plačiau aprašomi kituose šios knygos 
skyriuose, sukėlė didžiulį eTwinning 
dalyvių susidomėjimą ir patvirtino mo-
kytojų iš visos Europos norą dalyvauti 
profesinio tobulinimo veikloje. 

Paveikslėlis Nr. 2 iliustruoja pagrindines galimybes ir veiklą eTwinning platformoje. 
eTwinning platformą šiuo metu sudaro keletas sričių, kurios yra tarpusavyje labai susi-
jusios. Kai kurios jų prieinamos visiems nariams (darbastalis, Mokymosi laboratorija ir 
Grupės), o kitos skirtos tik projekto dalyviams (TwinSpace ir ProgressBlog, pažangos 
tinklaraštis). Tačiau visos išvardintos sritys turi ir viešus elementus (mokytojų, projektų 
bei mokyklų profi lius, TwinSpace erdves ir ProgressBlog, pažangos tinklaraščius), ku-
rie yra matomi eTwinning portale. 

Kiekviena platformos galimybė ir veikla atskirai aprašoma tolesniuose knygos skyriuo-
se, bet reikia pabrėži, kad kartu jos sudaro organišką elementą, kuris praturtina visą 
aplinką.

Visos eTwinning galimybės dar nėra įgyvendintos. Portale užsiregistravusių mokyklų 
skaičius vis auga, bet svarbiau yra tai, kad registruojasi vis daugiau kolegų iš tos pačios 
mokyklos. Ši tendencija yra labai svarbi stiprinant vietinę dimensiją, kai europinis ly-
gmuo išlieka dominuojančiu. Turėdama šimtus tūkstančių registruotų mokytojų, eTwin-
ning gali ne tik tapti virtualiais namais patiems entuziastingiausiems dalyviams, bet ir 
skatinti susidomėjimą visų kitų, kurie patyrė skaitmeninę atskirtį dėl įvairių priežasčių: 
nuo nepakankamų mokymosi galimybių iki geografi nės bei kultūrinės atskirties.

Šioje knygoje nagrinėjami ir pristatomi daugialypiai turtingos realybės aspektai. Šią re-
alybę reprezentuoja ne tik eTwinning portalas, kadangi eTwinning programoje daly-

Paveikslėlis Nr. 2.
Grafi nis eTwinning platformos pristatymas

Visuomeninis portalas

Darbastalis

TwinSpace Projekto
dienoraštis

Mokymosi
laboratorija

Grupės

PROJEKTAS
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vaujantys mokytojai, kaip parodys ši knyga, naudojasi ir 
kitomis antros kartos žiniatinklio priemonėmis, bet ypač 
eTwinning programos dalyvių, kurie nori dalintis tuo, ko 
išmoko, ir toliau mokytis bei tobulinti savo profesinius 
gebėjimus, veikla. Jiems skiriamas mūsų pagrindinis 
dėmesys; jie parodo kelią ir perspektyvą. Programos 
dalyviai patvirtins, ar mūsų prielaidos teisingos ir ar tai, 
ką mes siūlome, yra pakankamai gera ir naudinga.

Mes paprasčiausiai prisitaikome prie jau vykstančio vys-
timosi proceso. Mes žinome, kad eTwinning - tai tikrai 
auganti ir tobulėjanti programa, kurios pagrindinė varomoji jėga - tūkstančių Europos 
švietimo darbuotojų jungtinis intelektas, ir iš kurios mes visi galime pasimokyti.
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Bendradarbiavimas socialiniuose 

2.1 Įvadas. Kodėl mokytojai turėtų naudotis antrosios 
kartos žiniatinklio priemonėmis ir bendradarbiauti 
socialiniuose tinkluose? 
Dr. Christine Redecker,
Ateities technologijų tyrimo institutas 

Internetas neįtikėtinai pakeitė mūsų gyvenimo 
būdą. Mums jau sunku įsivaizduoti savo gyvenimą 
be elektroninio pašto ar Google. Vis labiau įpras-
ta, kad informacija ranka pasiekiama bet kur ir bet 
kada – nebent nutrūktų ryšys ar sugestų kompiu-
teris. Jaunajai kartai interneto, mobilių telefonų, internetinių žaidimų, 
iPod grotuvų ir pan. sukurta virtuali erdvė tapo jų natūralia gyvenimo 
vieta. Jie keičiasi muzika ir nuotraukomis, siunčia ir parsisiunčia vaizdo 
įrašus, vienu metu bendrauja skirtingose platformose, ieško informa-
cijos (ir nusirašinėjimo būdų) mokyklos užduotims ir netgi kartais kartu 
atlieka namų darbus virtualiuose tinkluose. Šie „skaitmeninio pasaulio 
čiabuviai” savo visą gyvenimą – žinoma ir mokyklinį - leidžia internete. 
Mokiniai, kurie ryte susitinka klasėje, po pietų vėl susitinka socialinių 
tinklų svetainėse. Tai vienas iš antrosios kartos žiniatinklio privalumų: 
jis praplečia fi zinius tinklus ir buria virtualias bendruomenes. Ir netgi 
dar daugiau: jis palaiko ir kuria virtualias bendruomenes, pavyzdžiui, 
eTwinning, kur galimybės asmeniškai susitikti ne visada įmanomos.

Taigi antrosios kartos žiniatinklio priemonės teikia mokytojams mažiausiai dvejopą 
naudą. Pirmiausia daugumai mokinių antrosios kartos žiniatinklio taikomosios progra-
mos sukuria natūralesnę mokymosi aplinką negu mokyklos kabinetas; aplinką, kurioje 
jie jaučiasi laisvai ir yra skatinami domėtis, atrasti, kurti bei atlikti užduotis. Antra, soci-
aliniai tinklai suteikia mokytojams galimybę keistis patirtimi kartu sulaukiant paramos 
iš kitų mokytojų. 

Skyrius 2

tinkluose švietimo tikslais 
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Antrosios kartos žiniatinklis mokymui 
Tyrimų rezultatai rodo, kad antrosios kartos žiniatinklio priemonės apskritai gali būti nau-
dingos mokytojams kasdieniame darbe ir padėti jiems maksimaliai atskleisti mokinių indi-
vidualius gebėjimus (Redecker, 2008)1. Pirmiausia antrosios kartos žiniatinklio priemonės 
yra labai praktiškos. Jos padeda mokytojams organizuoti ir tvarkyti internete esančią infor-
maciją, suteikdamos galimybę žymėti turinį, kurti individualius nuorodų sąrašus ir sisteminti 
skaitmeninį turinį sau, savo mokiniams ir/arba kolegoms, su kuriais jie bendradarbiauja. 
Antrosios kartos žiniatinklio priemonės taip pat padeda mokytojams padaryti mokymo 
medžiagą prieinamą mokiniams. Pavyzdžiui, mokymo kursų tinklaraščiais galima naudotis 
informacijos bei nuorodų sklaidai. Naudojantis vikiais klasėje ar mokymo kursų metu galima 
kurti bendrus išteklius, o prenumeruojamosios transliacijos garso (ang., podcast) ir vaizdo 
(ang., vodcast) įrašai gali padėti mokytojams platinti garso bei vaizdo medžiagą. 

Be to, antrosios kartos žiniatinklis padeda mokytojams praturtinti savo metodines prie-
mones nauja mokymosi medžiaga, kuri mokiniams gali būti įdomesnė ir patrauklesnė. 
Žinoma, interaktyvios aplinkos, pavyzdžiui, Second Life2, ir taip vadinami „rimti žai-
dimai”, kuriuose mokymosi uždaviniai integruoti į kompiuterinių žaidimų aplinką, yra 
ypač patrauklūs mokiniams. Nors aukšti techniniai reikalavimai vis dar trukdo plačiai 
taikyti šias priemones, jau šiandien galima lengvai ir be didelių pastangų naudotis an-
trosios kartos žiniatinklio priemonėmis: tinklaraščiais, vikiais ir prenumeruojamosios 
transliacijos garso įrašais (ang., podcasts), kad mokymosi procesas būtų įdomesnis ir 
augtų mokinių motyvacija bei susidomėjimas veikla:  

  Tinklaraščiai yra puiki priemonė (kūrybinių) rašymo gebėjimų lavinimui tiek gimtąja, 
tiek užsienio kalbomis. Mokiniams dažniausiai labai patinka naudotis tinklaraščiais. 
Tai, kad jų asmeniniai dienoraščiai tampa prieinami kad ir nedideliam ratui žmonių, 
labai kelia jų motyvaciją ir skatina juos dar labiau stengtis. Dažnai kyla jų pasitikėji-
mas savimi, ir dėl to jie žymiai aktyviau dalyvauja veikloje. 

  Vikiai turi griežtesnę struktūra ir todėl naudojantis jais ne taip gerai atsiskleidžia as-
mens kūrybiškumas, tačiau tai - puiki bendradarbiavimo priemonė, lavinanti mokinių 
loginį mąstymą ir analitinius gebėjimus, nes mokiniai yra priversti sisteminti savo 
žinias (įgytas bendradarbiaujant) hierarchiniu ir tarpusavio ryšiais pagrįstu būdu. 

  Be to, galima skirti mokiniams kurso (ar bendrą) užduotį fotografuoti, kurti savo 
vaizdo ar garso įrašus ir publikuoti juos (pvz., YouTube3). Jie gali įrašyti interviu, 
fotografuoti tyrimo medžiagą, fi lmuoti eksperimentus arba, apskritai, fi ksuoti tyrimo re-
zultatus, pavyzdžiui: teatro vaidinimus, interaktyvius pratimus ir natūralius stebėjimus.   

Pagaliau svarbiausia yra tai, kad antrosios kartos žiniatinklio priemonės padeda mokytojams 
plėtoti šiuolaikinę pedagogiką, kurios centre - mokinys. Tinklaraščiai ir ypač vikiai skatina 

1  Redecker, C. (2008). Review of Learning 2.0 Practices: Study on the Impact of Web 2.0 Innovations on 
Education and Training in Europe. Ateities technologijų tyrimo institutas, JTC, Europos Komisija. EUR 23664 
EN. http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=2059
2  http://secondlife.com
3  www.youtube.com

•

•

•
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darbą grupėse bei suteikia mokiniams galimybę įsitraukti į bendradarbiavimo projektą ar 
užduoties vykdymą. Jie žino, kad jų indėlį mato mokytojai. Tai pat mokiniai sulaukia ben-
draamžių paramos bei padeda atskleisti maksimalias grupės, kuri aktyviai diskutuoja ir ku-
ria įvairias idėjas, galimybes. Emocinė ir socialinė mokymosi bendradarbiaujant proceso, 
įgyvendinamo patrauklioje žiniasklaidos priemonių aplinkoje, dimensijos suteikia mokiniams 
galimybę mėgautis mokymusi. Jos taip pat leidžia jiems įgyti gebėjimų, kurie padeda tobu-
linti savo asmenines kompetencijas. Dažniausiai žymiai padidėja motyvacija ir dalyvavimas 
veikloje, o lavinami savarankiško mokymosi gebėjimai suteikia mokiniams galimybę imtis 
atsakomybės už savo mokymosi procesą. Be to, antrosios kartos žiniatinklio priemonės 
kuriamos atsižvelgiant į mokinių įvairovę ir skatina diferencijavimą, suteikiant asmeniniams 
poreikiams pritaikytas mokymosi galimybes. Priemones galima pritaikyti individualiems mo-
kinių poreikiams ir skirtingiems žinių lygiams bei įvairiems mokymosi uždaviniams. Tai pade-
da kurti motyvuojančią mokymosi aplinką. Apibendrinant galima teigti, kad antrosios kartos 
žiniatinklio priemonės - jeigu jomis naudojamasi protingai - gali padėti mokytojams padaryti 
mokymąsi smagia patirtimi visiems mokiniams, skatinti mokinius imtis atsakomybės už savo 
mokymosi pažangą ir padėti jiems maksimaliai lavinti savo gebėjimus bei kompetencijas. 

Tinkluose bendradarbiaujantys mokytojai
Pereidami prie antrosios kartos žiniatinklio priemonių 
teikiamų galimybių bendradarbiauti tinkluose, pagrin-
dinį dėmesį skiriame nebe mokymo ir mokymosi pro-
cesui, o mokytojui, kaip asmenybei, ir jo arba jos as-
meniniams ir profesiniams poreikiams. Nors mokytojų 
individualūs poreikiai yra skirtingi, specifi nės jų darbo 
sąlygos kelia bendrus iššūkius, kuriuos nugalėti gali 
padėti socialinių tinklų priemonės. Vienas iš šių iššū-
kių – tai bendradarbiavimo su kolegomis stoka, lydima 
profesionalaus grįžtamojo ryšio ir mokymosi iš kolegų 
stokos. Kitas iššūkis – tai dažni ugdymo turinio ir mo-
kymo gairių pokyčiai, kurie apskritai stokoja reikalingų 
mokymo galimybių ir verčia mokytojus nuolat adap-
tuoti bei tobulinti savo mokymo gebėjimus. 

Abu iššūkiai yra iš esmės susiję su švietimo įstaigų veiklos 
organizavimu. Sistemoje, kurioje mokymas ir mokymasis vyksta už uždarų klasės durų, 
mokytojai susiduria su sunkumais keisdamiesi mokymo metodais ir patirtimi. Tokie mainai 
iš tiesų yra dar svarbesni, nes mokyklos yra greitai besikeičiančios visuomenės dalis, ir tai 
atsispindi mokinių elgesyje bei mokomojo dalyko turinyje ir metoduose, kurie skirti prisitai-
kymui prie šio pokyčio. Todėl mokytojai turi ieškoti lanksčių būdų, kaip kovoti su naujais 
socialiniais iššūkiais, prisitaikyti prie naujo mokomojo dalyko turinio bei metodinių reikala-
vimų ir lavinti savo mokymo gebėjimus kartu su besikeičiančiomis švietimo paradigmomis, 
dažniausiai nesulaukdami reikalingos pagalbos bei mokymų.
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Antrosios kartos žiniatinklio priemonės negali pakeisti mokymų bei profesinio tobulinimo 
poveikio ar svarbos. Tačiau jos gali padėti panaikinti dažnai, bent subjektyviai, pa-
tiriamą mokytojų atsiskyrimą ir pasiūlyti realią paramą bei keitimosi žiniomis būdus. 
Internetiniai socialiniai mokytojų tinklai gali papildyti vietinį kolegų bendradarbiavimą, 
suteikdami galimybę dalyvauti forume, kuriame mokytojai gali dalintis patirtimi bei ją 
aptarti, sulaukti paramos iš kitų bei pasiūlyti savo paramą ir praplėsti akiratį bei gilinti 
savo gebėjimus ir kompetencijas. 

Antrosios kartos žiniatinklio programų palaikoma bendravimo modelių įvairovė leidžia 
įsitraukti į socialinių tinklų veiklą įvairiais būdais bei lygmenimis. Vieni mokytojai gal-
būt norės prisijungti prie internetinių bendruomenių visų pirma tam, kad galėtų keistis 
mokymosi medžiaga, o kiti galbūt norės susikurti platų socialinių kontaktų tinklą, kuris 
padėtų jiems kovoti su sunkumais, patiriamais kasdieniniame darbe. Kiti galbūt norės 
paprasčiausiai „įsiklausyti” į diskusijas, bendrauti retkarčiais užduodami klausimą ar 
atsakydami į kitų klausimus, o dar kiti - intensyviai naudotis tinklu bei keistis patirtimi 
ir/arba turiniu bei įsitraukti į bendrą mokymosi medžiagos kūrimo procesą. Skirtingi 
mokytojų bendradarbiavimo tinkle būdai reikalauja skirtingų strategijų. Jų pasirinkimas 
suteikia mokytojams galimybę nuspręsti, kokią dalį savo asmeninės ar profesinės ta-
patybės jie norėtų atskleisti, į kokios rūšies bendravimą jie norėtų įsitraukti – ar jis bus 
susijęs su mokomuoju dalyku ar turiniu, o gal tam tikra problema, metodu ar priemone 
ir t.t. Mokytojai taip pat gali pasirinkti, ar bendrauti regioniniuose, nacionaliniuose ar 
tarptautiniuose tinkluose, individualiai, su mokytojų komanda ar visa mokykla.

Mokytojų internetinių bendruomenių lankstumas ir įvairovė suteikia galimybę jomis 
naudotis tikslingai pagal kiekvieno mokytojo pageidavimus ir poreikius. Kalbant apie 
mokinius, antrosios kartos žiniatinklio priemonės padeda mokytojams kurti mokiniams 
patrauklias mokymosi aplinkas. Mokytojai, įsitraukę į socialinės ar profesinės paramos 
tinklą, gali kurti ir naudotis netradicinėmis profesinio tobulinimo galimybėmis, kurios 
vėliau padeda nugalėti jiems ir jų mokykloms kylančius socialinius iššūkius.  

Perspektyva
Prisimindami antrosios kartos žiniatinklio šiuo metu teikiamas galimybes mokymo pro-
ceso tobulinimui ir mokytojų bendradarbiavimui tinkluose, galime žvilgtelti į mokymo bei 
mokymosi ateitį visuomenėje, kurioje gausu bendravimo priemonių. Pažvelgę į šią ateitį, 
mes matome visuomenę, kurioje nyksta ribos tarp mokyklos ir namų, darbo ir laisvalaikio, 
švietimo ir pramogų pasaulio, formaliojo, neformaliojo bei neofi cialaus mokymosi ir moky-
mo, mokytojų ir mokinių. Panašu, kad naudojimasis socialiniais tinklais, nors jis ir kyla ne 
švietimo įstaigoje ir nėra įstaigos sistemos dalis, stipriai pakeis formalų švietimą ir moky-
mą. Kartu jis gali prisidėti prie švietimo ir mokymo įstaigų atnaujinimo, kuris yra reikalingas, 
kad būtų patenkinti dabartinės bei ateities visuomenių mokymosi poreikiai, suteikiant mo-
kiniams bei mokytojams asmeninius poreikius atitinkančias, reikalingą pagalbą suteikian-
čias, lanksčias, dinamiškas ir patrauklias mokymosi bendradarbiaujant galimybes.
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2.2 eTwinning darbastalis padeda Europos mokyto-
jams užmegzti tarpusavio ryšius
Christina Crawley

Kai 2005 metais prasidėjo eTwinning programa, internetinių so-
cialinių tinklų sąvoka - kaip mes ją suprantame šiandien - dar tik 
kūrėsi kaip galinga žmonių bendravimo priemonė. Tačiau greitai 
tapo akivaizdu, kad eTwinning programoje dalyvaujantys moky-
tojai jau tada dalyvavo tokioje bendradarbiavimo veikloje ir kūrė socialinių tinklų sąvoką. 
Būtent todėl 2008 metais teko atnaujinti eTwinning portalą ir paleisti jį iš naujo su ypa-
tingomis priemonėmis, kurios palengvintų šį procesą. Mokytojai, kurie dabar registruo-
jasi eTwinning, prisijungia prie savo eTwinning darbastalio ir iš karto pradeda bendrauti 
tinkle: ieško galimų partnerių projektui, skaito apie kitų pasiekimus, siunčia bei skelbia 
žinutes forume ir užmezga naujus ryšius su kolegomis iš Europos.

Darbastalis veikia saugioje aplinkoje ir skirtas tik užsiregistravusiems eTwinning pro-
gramos dalyviams. Todėl mokytojai gali laisvai publikuoti išsamią informaciją apie save 
nesirūpindami, kad jų asmeniniai duomenys ar veikla bus prieinama išoriniams varto-
tojams. Šiame skyriuje mes pristatome svarbiausias darbastalio priemonių galimybes 
ir keletą patyrusių mokytojų atsiliepimų, kaip jie naudojasi darbastaliu vykdydami savo 

Ioanna Komninou iš Graikijos yra eTwinning ambasadorė 
savo šalyje ir organizuoja mokymus apie eTwinning kitiems 
mokytojams. Ji mano, kad didžiausias darbastalio privalumas 
yra jo siūlomų partnerių paieškos galimybių įvairovė: 

„Darbastalis man tikrai padėjo užmegzti kontaktus su kitais moky-
tojais, suteikdamas galimybę naudotis projektų, mokyklų ir kole-
gų iš užsienio duomenų baze. eTwinning programoje užsiregistravę tūkstančiai mokytojų, 
ir be pagalbos būtų neįmanoma rasti mokyklų, panašių į manąją. Taigi partnerių paieškos 
skyrelis yra priemonė, kuri padeda susirasti partnerius ir užmegzti su jais kontaktą.” 

Kai mes paklausėme, kokiomis darbastalio priemonėmis ji dažniausiai naudojasi 
ir kodėl, Ioanna atsakė: 

„Mano nuomone, visos darbastalio priemonės yra svarbios skatinant mokymąsi, pa-
remtą projekto įgyvendinimu ir bendradarbiavimu su socialiniais partneriais. Iš pradžių 
aš naudojuosi paieška ir forumu, kad rasčiau partnerius ir idėjų projektams. Vėliau aš 
naudojuosi bendravimo priemonėmis, kad užmegzčiau kontaktą su savo partneriais. 
Bendravimo priemonės kuria draugišką ir saugią internetinę aplinką, ir jomis naudotis 
lengva netgi pradedantiesiems.”
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eTwinning veiklą. Darbastalio priemones galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas: 

Profi lio kūrimo

Bendravimo tinkle

Dalinimosi patirtimi

Minėtas kategorijas pristatome šiame skyriuje. 

Profi liai: Mokytojai prisistato eTwinning 
bendruomenei 
Kai tik mokytojas užsiregistruoja eTwinning, jis pirmiausia turi susikurti asmeninį ir mo-
kyklos profi lius. eTwinning programos dalyviai rašo apie save ir savo mokyklas, įkelia 
nuotraukas ir pateikia kuo daugiau informacijos kitiems. Darbastalio priemonės: 

 Trumpasis profi lis: čia mokytojai gali trumpai prisistatyti keliais sakiniais. Aps-
kritai tai – pirmas dalykas, kurį perskaitys kiti mokytojai, atsidarę eTwinning pro-
gramos dalyvio profi lį.

 Mano idėjos projektams: čia mokytojai pristato savo galimo projektinio bendra-
darbiavimo idėjas ir pomėgius. Jeigu kitam mokytojui idėja patinka, jis/ji gali iš kar-
to pridėti „Aš taip pat!” ir taip parodyti savo susidomėjimą tolesniu bendravimu.

 Mano pasirengimas eTwinning projektui (ar Comenius partnerystės projektui) 
leidžia mokytojams paprastai parodyti, ar jie yra pasirengę partnerystei ir norėtų ją 
užmegzti. Tai padeda, neieškant jokios papildomos informacijos, sužinoti, ar mo-
kytojai aktyviai ieško partnerių projektui, ar gal jiems užtenka esamos veiklos. 

•

•

•

•

•

•

Palmira Ronchi iš Italijos sako, kad jai darbastaliu 

„labai lengva naudotis. Jis suteikia man galimybę pasikvies-
ti kitus mokytojus, kad jie prisijungtų prie mano projekto 
– ir visa tai galiu padaryti vienu pelės klavišo spustelėjimu! 
Jame taip pat labai patogiai pateiktas visų mano kontaktų 
sąrašas. Smagu, kai gali susipažinti su žmonėmis interne-
tu: darbastalyje yra publikuojama nuotrauka ir „Trumpasis 

profi lis”, kurie padeda tau tai padaryti!” 

Ji taip pat mano, kad svarbu užpildyti profi lio puslapį, 

„nes jis padeda sužinoti tam tikrą informaciją apie kitus partnerius ir kaip jie atrodo. 
Taip pat jis padeda jums artimiau susipažinti su kitais partneriais ir užmegzti geres-
nius santykius su jais. Mano eTwinning veikla ir Mano lenta - tai vietos, kur kiti 
partneriai gali užmegzti ryšį ir palikti komentarą ar pareikšti norą dalyvauti projekte. 
Tai greitas ir puikus būdas užmegzti naujus kontaktus.”
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 Mano lenta: čia mokytojai gali užmegzti kontaktą su kitais eTwinning programos 
dalyviais ir komentuoti jų profi lio puslapį. Visi, užsiregistravę eTwinning, gali tai 
padaryti.

 Mano kontaktai, Mano projektai ir Mano apdovanojimai - papildomos sri-
tys, kuriose pateikiama bendra informacija apie vartotojo kontaktus, ankstesnius 
ar vykdomus projektus ir gautus apdovanojimus už dalyvavimą veikloje. Taip pat 
pateikiamos nuorodos į papildomą informaciją (pvz.: kitus eTwinning dalyvių ar 
projektų profi lius ir informaciją apie apdovanojimus).

Bendravimas tinkluose: mokytojai mezga ryšius Europoje 
Susikūrus profi lį, metas pradėti bendrauti tinkle su kitais dalyviais, kurie galbūt turi pa-
našių ir/arba įdomių idėjų bei patirties. Mokytojai gali užmegzti ryšius keliais būdais: 

 Partnerių paieškos skyrelyje mokytojai gali naudotis pagrindinėmis Paieškos 
priemonėmis ir ieškoti kitų dalyvių pagal paprastus reikšminius žodžius arba spe-
cifi nius paieškos kriterijus (pvz.: pagal dalyką, susidomėjimą eTwinning rinkiniu, 
kalbą, amžiaus grupę ir pan.) Be to, mokytojai taip pat gali naudotis Forumo prie-
monėmis ir skelbti žinutes viešoje erdvėje.

 Mano kontaktai padeda užmegzti ofi cialesnius santykius tarp mokytojų, siekiant 
pradėti bendradarbiavimo projektą.

 Pašto dėžutė suteikia mokytojams galimybę bendrauti tarpusavyje privatesnėje 
aplinkoje: vienas kitam prisistatyti ir išsamiau aptarti idėjas.

•

•

•

•

•

Tiina Sarisalmi iš Suomijos pasakoja, kaip ji pradėjo 
savo internetinę eTwinning veiklą: 

„Aš pradėjau dalyvauti eTwinning programoje 2005 metų sau-
sį, kai buvo ofi cialiai atidarytas eTwinning portalas. Per dvi die-
nas aš susiradau du partnerius, su kuriais aš vykdžiau nuosta-
bų projektą apie mokinių naudojimąsi kompiuteriais, mobiliais 
telefonais ir kitomis šiuolaikinėmis technologijomis. Po to aš 
įgyvendinau dvylika skirtingų eTwinning projektų ir visus savo partnerius radau nau-
dodamasi eTwinning darbastalio Partnerių paieškos priemonėmis. Daugumą savo 
partnerių aš radau atsakinėdama į žinutes, paskelbtas partnerių paieškos forume. Aš 
taip pat rašiau ten žinutes ir sulaukiau nemažai atsakymų.” 

Tiina papasakojo, kaip ji naudojasi profi lio kūrimo priemonėmis: 

„Aš gaunu daug žinučių iš mokytojų, norinčių pradėti projektą. Aš iš karto atsidarau 
savo darbastalį ir peržiūriu jų Profi lius: kuo jie domisi, kaip jie atrodo ir kokia jų moky-
kla. Labiau tikėtina, kad aš atsakysiu į žinutę to žmogaus, kuris įkėlė savo nuotrauką 
ir užpildė profi lį, negu žmogaus, kuris to nepadarė.”
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Cees Brederveld puikiai naudojasi pašto dėžutės 
elektroninių laiškų rašymo priemonėmis: 

„Kaskart kai atsidarau savo darbastalį arba apsilankau 
TwinSpace vykdydamas projektą, aš pasitikrinu ir savo 
Pašto dėžutę. Mano pašto dėžutė yra susieta su mano 
mokykline pašto dėžute, taigi aš iš karto gaunu pranešimą, 
kai tik ten ateina elektroninis laiškas.” 

daug mokytojų nenori publikuoti internete savo nuotraukos. Mes 
paklausėme Cees, kaip jis jaučiasi dėl to. Jis atsakė: 

„Aš jaučiuosi labai gerai publikuodamas savo nuotrauką profi lyje, nes galimi par-
tneriai taip gali geriau mane pažinti. Man taip pat patinka geriau pažinti galimą 
partnerį - tai suteikia daugiau pasitikėjimo. Naudodamiesi tiktai elektroniniu paštu 
ir kitomis skaitmeninėmis priemonėmis, jūs negalite būti 100% tikri, kad radote 
tinkamą partnerį - reikalingas tiesioginis susitikimas, kuris ne visada įmanomas. 
Taigi nuotrauka yra trečia pagal gerumą galimybė: pirma yra tiesioginis susitikimas, 
antra – vaizdo pristatymas, o trečia – nuotrauka su daugiau informacijos apie jus 
ir jūsų mokyklą. Taip pat ir su mokykla: mokyklos nuotraukos suteikia papildomos 
informacijos, kuri padeda užmegzti kontaktą.

Dalinimasis patirtimi: bendruomenės ryšių palaikymas 
Neatskiriama eTwinning dalis – tai šios programos galimybė dalintis veikla, pavyz-
džiais, idėjomis ir patirtimi su visa bendruomene. Yra daug būdų, kaip tai nuolat daryti 
įgyvendinant projektą. Juos mes aptarsime tolesniame skyriuje apie bendradarbiavimą 
internetu. Šie vertingi mainai taip pat nuolat vyksta tarp mokytojų tiek eTwinning dar-
bastalyje, tiek už jo ribų.

Kai iš savo darbastalio eTwinning programos dalyviai apsilanko kitų eTwinning dalyvių 
profi liuose, jie taip pat gali susipažinti su naudinga ir išsamia informacija apie projek-
tus, kurie jau vyksta.

 Vieši pažangos tinklaraščiai ProgressBlog leidžia eTwinning programos daly-
viams aprašyti savo veiklą, projekto iššūkius ir pasiekimus. Tai - puikus būdas dalin-
tis įkvepiančiomis idėjomis su kolegomis iš visos Europos ir Nacionalinių paramos 
tarnybų darbuotojais.

 Viešos TwinSpace erdvės suteikia eTwinning programos dalyviams galimybę da-
lintis veiklos rezultatais, pasiektais mokytojų IR mokinių įgyvendinant projektą. Tai 
puiki galimybė eTwinning programos dalyviams pristatyti savo aktyvią veiklą ir pa-
skatinti kitus. 

•

•
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 Projekto svečių knyga - tai atvira erdvė, kur eTwinning programos dalyviai gali 
palikti komentarus savo kolegų iš Europos projektų puslapiuose. Ji padeda vieniems 
kitus paskatinti, ieškoti naujų idėjų ir užmegzti naujus tarpusavio ryšius.

2.3 Kitos platformos
Anne Gilleran
Alexa Joyce
Riina Vuorikari

Kartu su mąstymo pokyčiais, kurie paskatino naująjį eTwinning portalą tapti „visuo-
menišku“, pastebimas ir didžiulis interneto žingsnis link „visuomeninės žiniasklaidos“. 
Vikipedijoje pateikiamas toks apibrėžimas4: 

„Pačia elementariausia prasme, visuomeninė žiniasklaida – tai naujas būdas, kaip žmonės 
atranda, skaito ir dalinasi naujienomis, informacija bei turiniu [...], kai monologai (vienas dau-
geliui) tampa dialogais (daugelis daugeliui) [...], o turinio skaitytojai - autoriais. Visuomeninė 
žiniasklaida tampa ypač populiari, nes ji suteikia žmonėms galimybę prisijungti prie internetinio 
pasaulio ir kurti ryšius asmeniniais, politiniais ar verslo reikalais.”

4  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media

•

Kalbėdama apie projekto idėjų kūrimą, Palmira Ronchi iš Italijos sako: 

„Aš kuriu idėjas projektams naudodamasi pažangos tinklaraščiu ProgressBlog: 
projekto pradžioje renku kitų mokytojų komentarus bei pradines idėjas – tai tarsi in-
ternetinė minčių lietaus sesija. TwinSpace, svarbiausia priemonė, – tai platforma, 
kuri leidžia jums susikurti savo projekto svetainę, tvarkyti savo kontaktus bei vykdyti 
projektą. Ji yra labai patogi vartotojui, todėl netgi tie žmonės, kurių kompiuterinio 
raštingumo gebėjimai yra minimalūs, gali dalyvauti ir rimtai prisidėti prie veiklos.” 

 Ioanna Komninou iš Graikijos prideda: 

„TwinSpace – tai vieta, kur aš randu viską, ko man reikia mokyklinio projekto 
įgyvendinimui. TwinSpace suteikia man saugią aplinką bei medžiagos saugojimo 
erdvę ir turinio tvarkymo priemones, kurios leidžia man kurti turinį ir jį tvarkyti.”
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Čia pateiktas visuomeninės žiniasklaidos apibrėžimas puikiai dera su bendradarbia-
vimo pedagogikos idėjomis. eTwinning mokytojai entuziastingai naudojasi daugeliu 
visuomeninės žiniasklaidos galimybių, studijuodami „emocinę ir socialinę mokymosi 
bendradarbiaujant proceso, įgyvendinamo patrauklioje žiniasklaidos priemonių aplin-
koje, dimensijas“, kaip minėjo dr. Christine Redecker šio skyriaus įvade. Kai kurie vi-
suomeninės žiniasklaidos entuziastai lygina dalinimąsi turiniu, nuotraukomis ir vaizdo 
įrašais internete su dalinimusi pasakojimais aplink stovyklos laužą. Svarbu ne vien pats 
„objektas“, bet ir tai, kad tu esi dalis to „pasakojimo“ ir jis skatina tave bendradarbiauti 
su kitais. Daug eTwinning programos dalyvių kuria partnerystes ne tik naudodamiesi 
eTwinning darbastaliu, bet ir visuomeninės žiniasklaidos priemonėmis bei vykdo pro-
jektus naudodamiesi šiomis nesudėtingomis internetinėmis priemonėmis. Štai keletas 
skirtingų priemonių, kuriomis dažnai naudojasi projekto dalyviai:

Tinklaraščiai5
Tinklaraščiai – tai labai populiarus įrankis, kuriuo plačiai naudojamasi internete. Kadangi 
tinklaraščiai yra labai patogūs vartotojui, kiekvieną parą visame pasaulyje yra publikuo-
jama beveik 900 000 tinklaraščio įrašų6. Tinklaraščiai populiarūs ir eTwinning pasaulyje: 
tiek pažangos tinklaraštis ProgressBlog, tiek ir kiti internete esantys tinklaraščių kūrimo 
įrankiai. Mokslo metais nuo 2008 metų rugsėjo 1 iki 2009 metų liepos 1 dienos ieškant 
tinklaraščių Google paieškos sistemoje randama 9608 nuorodos į tinklaraščius, kurių 
pavadinime minimas žodis eTwinning. Jais naudojasi ir Nacionalinės paramos tarnybos 
skelbdamos eTwinning naujienas ir informaciją apie renginius, pavyzdžiui: JK tinklaraštyje 
skelbia savo šalies eTwinning naujienas7, o Malta turi spalvingą ir informatyvų tinklaraštį8.

Daug mokytojų naudojasi tinklaraščiais vykdydami projektinę veiklą ir teigia, kaip minėjo-
me anksčiau, kad šis įrankis suteikia mokiniams galimybę iš karto publikuoti informaciją 
ir kartu skatina bendradarbiavimą grupėje. Be to, šie tinklaraščiai rašomi įvairiomis kalbo-
mis! Pastebėjome, kad 45% eTwinning tinklaraščių įrašų yra kitomis nei anglų kalbomis9. 
Atlikę tyrimą, kuriame apklausėme 20-ies eTwinning projektų dalyvius, besinaudojančius 
visuomeninės žiniasklaidos priemonėmis, sužinojome, kad daugiau nei pusė projektų 
naudojasi tinklaraščiais. Trečdalis šių projektų naudojasi tinklaraščiais kaip platforma 
(pvz., Blogger10), kurioje publikuoja nuotraukas ir vaizdo įrašus bei pristato mokinių veiklą. 
Pavyzdys - projektas „Our Earth Project“11, kurio dalyviai vartoja graikų ir anglų kalbas. 
Kito projekto „CookIT, TasteIT, ictIT“12 dalyviai tinklaraštyje publikuoja nuotraukas bei 

5  http://en.wikipedia.org/wiki/Blogging
6  Terminas “tinklaraščio įrašas” abibrėžia atskirą pranešimą, kurį kiti vartotojai gali komentuoti.
7  http://etwinninguk.typepad.com/
8  http://etwinning.skola.edu.mt/
9  Informacija iš Technorati, 2009 liepos 9
10  www.blogger.com
11  http://ourearthproject.blogspot.com/
12  http://cookittasteitictit.blogspot.com/
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vaizdo įrašus ir taip keičiasi valgio gaminimo receptais. Be to, tinklaraščiais naudojamasi 
ir kaip bendravimo priemone kartu su kitais įrankiais. Pavyzdžiui, vykdydama projektą 
„L‘Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls”13, mokytoja iš Latvijos kartu su savo 
jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniai dalinosi su partneriais savo kūriniais, naudoda-
miesi tinklaraščio įrašais kaip sudedamąja didesnio projekto dalimi. Įdomu tai, kad pati 
kalba iš tiesų tapo ne tokia svarbi, nors buvo keičiamasi ir vaizdo įrašais. 

Naujiena tinklaraščių pasaulyje - mikrotinklaraščio idėja. Kuo skiriasi mikrotinklaraš-
tis nuo įprasto tinklaraščio, galima pavaizduoti palyginus elektroninį paštą su teksto 
žinute: jeigu elektroninis paštas leidžia vartotojui parašyti elektroninį laišką, tai teksto 
žinutė yra skirta perduoti trumpą informaciją, nes užtenka tik nedidelio kiekio ženklų. 
Populiaraus mikrotinklaraščio pavyzdys - Twitter14: šis įrankis leidžia pranešime rašyti 
tik 140 ženklų. Šiuo asinchroniniu žinučių rašymo įrankiu taip pat naudojasi kai kurie 
mokytojai, vykdantys projektus, ir dalinasi idėjomis bei mintimis apie eTwinning.

Vaizdo įrašai ir nuotraukos
Dažniausiai socialiniuose tinkluose keičiamasi turiniu, pavyzdžiui: nuotraukomis ir vaizdo 
įrašais. Populiarioje vaizdo įrašų svetainėje YouTube15 šiuo metu yra šimtai vaizdo įrašų, 
kurie pažymėti žodžiu „eTwinning“. Dauguma jų sukurti projektų metu, o kiti - įvairių rengi-
nių įrašai, pavyzdžiui: profesinio tobulinimo seminarų, kasmetinių eTwinning konferenci-
jų ir įvairių nacionalinių renginių. Pavyzdžiui, populiariausias vaizdo įrašas apie eTwinning 
yra iš seminaro Palermo mieste16 - jis buvo peržiūrėtas daugiau nei 3300 kartų!

13  http://horslesmurs.ning.com/profi les/blog/list?user=2q1px7360jmm7
14  http://twitter.com/about#about
15  http://www.youtube.com/
16  http://www.youtube.com/watch?v=Qpi2-MW9psA

Paveikslėlis 3.
eTwinning Twitter aplinkoje
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Be įrašų apie renginius, yra ir daug vaizdo įrašų, kuriuos sukūrė patys mokiniai. Pavyzdžiui, 
„Rigoleto“17 sukūrė mokiniai, kaip užduotį, kuri buvo jiems skirta prieš kelionę į nacionalinį 
operos teatrą, kur jie žiūrėjo Rigoletto. Kad sukurtų šį vaizdo įrašą, mokiniai pirmiausia 
turėjo susipažinti su operos pagrindine siužeto linija. Šios iš anksto įgytos žinios padėjo 
jiems geriau suprasti operą, stebint pasirodymą gyvai, nes mokiniai jau buvo susikūrę 
savo „libretą”. Kitas pavyzdys, kaip naudojamasi vaizdo įrašais, buvo sukurtas vykdant 
projektą sudėtinga smurto mokykloje tema. Šiuo atveju buvo naudojamasi animacija18. 

Kalbant apie keitimąsi nuotraukomis ar paveikslėliais, šiuo metu Picasa19 svetainė-
je yra daugiau nei 7000 nuotraukų, pažymėtų žodžiu eTwinning, o Flickr20 svetainėje 
– daugiau nei 5000! Įdomu tai, kad eTwinning programos dalyviai, besinaudojantys 
šiomis svetainėmis, taip pat plačiai naudojasi visuomeniniu ženklinimu, kuris padeda 
lengviau rasti jų medžiagą ir išteklius internete.   

Internetinės bendruomenės
Internetinės platformos, skirtos bendradarbiavimui internetu, dažnai vadinamos interne-
tinėmis bendruomenėmis. eTwinning - tai didžiulės internetinės bendruomenės pavyzdys 
su jai skirtu eTwinning darbastaliu, kaip pagrindine platforma. Internete yra daug tokių 
platformų, kur vartotojai gali nemokamai prisiregistravę naudotis įvairiais internetinio ben-
dradarbiavimo įrankiais: keistis failais, dalyvauti pokalbiuose internetu, diskutuoti foru-
muose ir pan. Per pastaruosius penkerius metus daug tokių internetinių bendruomenių 
platformų ėmė palaikyti ir socialinius tinklus (t.y., vartotojai gali viešai įtraukti draugus į 
savo profi lį – tai labai palengvina keitimąsi naujienomis, idėjomis ir nuotraukomis.)

Tokios internetinės bendruomenės platformos pavyzdys yra Ning21. Būdama labai pa-
naši į eTwinning grupes, Ning – tai platforma, skirta dalinimuisi informacija ir bendravi-
mui socialiniuose tinkluose. Šiuo metu Ning platformoje yra keturiasdešimt septynios 
aktyvios grupės, susijusios su eTwinning. Šios grupės labai įvairios: nuo grupių, skirtų 
palengvinti nacionalinių eTwinning ambasadorių veiklą, kaip yra JK ir Šiaurės Europos 
šalyse, iki projektų, kurie kartu su TwinSpace naudojasi Ning kaip vieta skirta bendra-
darbiauti ir dalintis veikla. Kitų grupių susikūrimą paskatino tam tikri renginiai, pavyz-
džiui, nugalėtojų dalyvavimas eTwinning konferencijoje ir stovykloje. 

17  http://www.youtube.com/watch?v=GhVNWD5Skp0
18  http://www.youtube.com/watch?v=49qE1VYD08E
19   http://picasa.google.com
20  www.fl ickr.com
21  www.ning.com
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Facebook22 - tai viena populiariausių socialinių tinklų svetainių pasaulyje. Facebook sve-
tainėje šiuo metu yra apie dvidešimt grupių, susijusių su eTwinning, o jų narių skaičius 
- nuo 1 iki 160. Ja naudojamasi, kad eTwinning partneriams būtų lengviau bendrauti, 
įgyvendinant projektą arba siekiant paskatinti bendresnius mainus tarp eTwinning pro-
gramos dalyvių. Galima bendrauti mažose grupėse, pavyzdžiui, skirtose seminarų ar mo-
kymų dalyviams, arba didesnėse grupėse, skirtose visiems besidomintiems eTwinning. 

2.4 Apibendrinimas 
Riina Vuorikari

eTwinning mokytojai entuziastingai naudojasi įvairiomis vi-
suomeninio žiniatinklio galimybėmis ir bendradarbiauja tiek 
eTwinning darbastalyje, tiek kitose internetinėse platformose. 
Žemiau esanti diagrama vaizduoja, kaip eTwinning projektų dalyviai bendrai naudojasi 
visuomeninėmis programomis ir visuomeninės žiniasklaidos priemonėmis. Iliustracijos 
viduryje esantis debesėlis „naudojimasis visuomeninėmis programomis” sujungtas su 
trimis pagrindinėmis šių priemonių paskirtimis: dalintis turiniu, kuris telkia aplink save 
bendruomenes, o bendradarbiavimo veikla skatina jo kūrimą komunikaciniais tikslais. 

22  www.facebook.com

Diagrama 4.
Bendradarbiavimas socialiniuose tinkluose 
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Akivaizdu, jog eTwinning portale tikslingai naudoja-
masi galimybėmis, kurias mokytojams teikia antrosios 
kartos žiniatinklio technologijos, kaip minėjo dr. Re-
decker skyriaus įvade, ir būtent todėl šis portalas šiuo 
metu yra bene populiariausia socialinių tinklų svetainė 
Europos mokytojams ir mokiniams. Tobulėjant eTwin-
ning portalui ir jo įrankiams, mokytojams vis lengviau 
pristatyti savo veiklą ir kitose platformose, naudojantis 
sklaidos kanalais23 su nuoroda į eTwinning portalą.

Mokytojai, dalyvaujantys eTwinning, taip pat naudojasi 
visomis šiuo metu internete esančiomis socialinių tin-
klų priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, žinios ir mokytojų 
atliekami pedagoginiai tyrimai gali tapti pagrindiniu 
veiksniu, darančiu įtaką mąstymui ir mokymo bei mokymosi procesams ateityje. Kartu 
eTwinning ir toliau skatina mokytojus ieškoti naujų būdų mokinių vaizduotei žadinti.

23  http://en.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication
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Bendruomenių kūrimas ir 

Skyrius 3

3.1 Įvadas. Mokytojų bendruomenės 
- bendruomenės mokytojams 
Riina Vuorikari

Terminas „bendruomenė” turi kelias reikšmes. 
Jis gali reikšti grupę žmonių, gyvenančių ir ben-
draujančių vienoje aplinkoje, arba žmones, kurie 
bendrauja ir dalinasi bendromis vertybėmis, nepriklausomai nuo jų 
buvimo ar gyvenimo vietos. Abu terminus galima pritaikyti eTwinning 
programos dalyviams. Mokytojai, aktyviai dalyvaujantys projektuose, 
priklauso vietos bendruomenei, kuri remia projektinę veiklą mokyklo-
je. Dalindamiesi idėjomis ir bendrais siekiais platesniu mastu, eTwin-
ning programos dalyviai tampa dalimi didesnės bendruomenės, kuri 
nėra ribojama fi zinės vietos, bet egzistuoja virtualiai. Šiame skyriuje 
mes pristatysime keletą pavyzdžių, iliustruojančių įvairias eTwin-
ning programos dalyviams siūlomas galimybes, kurios palengvina 
žinių ir išteklių mainus. Šie tarpusavio mainai įprasmina dalyvavimą 
bendroje veikloje, kuri skatina eTwinning programoje dalyvaujančius 
mokytojus lavinti savo profesinius gebėjimus ir kompetencijas. Bet 
pirmiausia leiskite mums panagrinėti bendruomenių kūrimo ir profe-
sinio tobulinimo sąvokas.

Kam reikalinga eTwinning bendruomenė? Posakis „jaučiuosi bendruomenės dalimi“ 
dažnai vartojamas kalbant apie žmones, kurie dalinasi panašiomis idėjomis bei ver-
tybėmis. Taip pat yra ir su eTwinning programos dalyviais: kai tik keletas jų susitinka, 
pokalbis greitai pakrypsta link įvairios projektinės veiklos patirties. Tik eTwinning da-
lyviai gali iš tiesų suprasti entuziazmą, patiriamą sėkmingo projekto metu, kai mokiniai 
bendradarbiauja su savo bendraamžiais iš kitos šalies, vartodami bendrą kalbą, kuri 
nebūtinai yra jų gimtoji kalba. Dalinimasis šiais pojūčiais ir patirtimi yra be galo svar-
bus, ypač mokantis!

profesinis tobulinimas
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Kiekvienoje bendruomenėje būna naujokų: naujų žmonių, kurie dar neįsitraukę į veiklą 
ir neturi pakankamai žinių, kuriomis galėtų pasinaudoti. Taip pat būna ir ekspertų: žmo-
nių, kurie daugiau laiko priklauso bendruomenei ir kurie jau įgijo naujų gebėjimų. Būtent 
šių dviejų grupių bendradarbiavimas daro bendruomenes tokias svarbias. Mokymasis 
iš bendraminčių, keičiantis informacija, idėjomis ar patirtimi, yra labai veiksmingas reiš-
kinys. Kalbėdami apie bendruomenes, mokslininkai pabrėžia, kad žinių mainai - tai 
pagrindinė priemonė, kuria remiantis kuriamos ir nagrinėjamos vietinės priežasčių bei 
poveikio teorijos. Iš tiesų šie aktyvūs mainai yra efektyvesnis būdas specialistams mo-
kytis ir įgyti naujų gebėjimų, nei paprastos teorijos studijos. 

Priklausydami eTwinning bendruomenei, mokytojai turi galimybę mokytis visą gyveni-
mą. Jie gali būti ne tik mokytojais klasėje, bet ir mokiniais, kurie nuolat tobulina savo 
profesinius gebėjimus. Jie taip pat gali tapti bendruomenės naujokais, kad rastų naujų 
idėjų bei pasisemtų įkvėpimo galimiems projektams ir kartu praturtintų savo kasdie-
ninę veiklą naujovėmis. Praktinius iššūkius, susijusius su kasdienine veikla, galima 
nagrinėti kartu ir ieškoti bendrų sprendimų, naudojantis šių idėjų sąveika. Virtualiose 
bendruomenėse lengva gauti reikiamos informacijos, nes asinchroninis bendravimas 
suteikia žmonėms galimybę atsakyti į klausimus jiems patogiu laiku. Be to, bendruo-
menės nariai taip pat naudojasi kitų idėjomis bei ištekliais. Kartais yra daug svarbiau 
žinoti, kaip buvo įgyvendinta tam tikra projekto idėja ar kaip buvo pasinaudota kokiu 
nors mokymosi ištekliu, nei vien tik skaityti apie pagrindinę idėją. 

Bendruomenėje visada atsiras žmonių, kurie gali pasimokyti iš jūsų! Tai suteikia mo-
kytojams ir mokiniams galimybę atsilyginti bendruomenei, pasidalinant savo idėjomis 

bei patirtimi, „kas pavyko geriausiai”. Tokia 
lanksti narystė, pagrįsta bendro susitarimo 
principais, bendruomenėje veda prie aukš-
to lygio dialogo, sąveikos ir bendradarbiavi-
mo. Šių mainų metu siekiama bendrų tikslų 
ir kuriami nauji stimulai bendradarbiauti įgy-
vendinant ateities projektus. Tokie ilgalai-
kiai santykiai, pagrįsti abipuse parama, yra 
svarbiausi eTwinning bendruomenei ir jos 
augimui!

Dalindamiesi ir mokydamiesi vieni iš kitų bendruomenėje, mokytojai taip pat lavina 
savo profesinius gebėjimus. Taigi mokytojų kuriama eTwinning bendruomenė yra iš 
tiesų skirta mokytojams. eTwinning Centrinė ir Nacionalinės paramos tarnybos taip 
pat kuria išteklius ir galimybes mokytojams, kad jie galėtų semtis įkvėpimo iš savo ko-
legų europiečių, ir kartu prisideda prie jų profesinio tobulinimo. Tai - ir ištekliai portale, 
ir bendruomenės grupės, vadinamos eTwinning grupėmis, ir konkrečios mokymosi 
galimybės, pavyzdžiui: internetiniai Mokymosi renginiai arba įprasti nacionaliniai ar 
europiniai seminarai.  
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3.2 eTwinning portalas – beieškant įkvėpimo 
Christina Crawley

eTwinning portale mokytojams, dalyvaujantiems programoje, 
skirta daug įvairių rūšių pedagoginių išteklių, kurie padeda jiems 
vykdyti eTwinning veiklą. Šie ištekliai yra nuolat kuriami ir publi-
kuojami, kad informacija būtų nauja bei praktiška ir skatintų svar-
biausią eTwinning veiklą: bendradarbiavimą ir mainus.

eTwinning portalo išteklių įvairovė padeda ieškoti įkvėpimo - būtent taip pavadintas ir 
šis skyrelis. Mokytojams, kurie yra naujokai eTwinning, tai - idėjų kūrimo projektams ir 
tarptautinio bendradarbiavimo pradžia. Labiau patyrusiems tai - būdas integruoti papil-
domus elementus į jau vykdomą veiklą. O kaip dėl tikrų ekspertų? Na, kartais, remiantis 
jų veikla, kuriami ištekliai. Pavyzdžiui, keletą išteklių sukūrė patys mokytojai pagal apdo-
vanojimą pelniusius projektus, norėdami pasidalinti patirtimi, kuri buvo labai sėkminga 
pačioms mokykloms ir mokinių pažangai.

Ištekliai yra labai įvairūs: projektų planai (rinkiniai), trumpa veikla (moduliai), projektų 
veiklos aprašymai ir pristatymai (galerijos ir išteklių skyreliuose) arba paprasti patarimai 
(gairės), kaip žengti į priekį. 

Rinkiniai 
eTwinning rinkiniai1 - tai parengti projektų planai arba projektų „receptai“, kuriais moky-
tojai gali naudotis viso projekto metu. Per penkerius metus eTwinning portale susikaupė 
tikrai daug rinkinių, įvairios trukmės bei temų ir skirtų įvairaus amžiaus mokiniams. Kai 
kurie rinkiniai skirti trumpalaikiams projektams, vieno ar dviejų mėnesių trukmės, o kiti 
– ištisiems mokslo metams. 

Mokytojai gali ieškoti rinkinių šiose kategorijose pagal temas:

1  http://www.etwinning.net/lt/pub/inspiration/kits.htm

Kultūra

Ekonomika ir verslumas

Europos reikalai ir politika

Istorija ir geografi ja

Kalbos

Matematika ir gamtos mokslai

•

•

•

•

•

•

Pradinis ugdymas

Socialiniai mokslai

Specialieji poreikiai

Sportas

Technologijos

Menai

•

•

•

•

•

•
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Vieni rinkiniai skirti tam tikroms temoms, o kiti – veiklos priemonėms. Ši iliustracija – tai 
projekto rinkinio, sukurto 2009 metais, apie minčių žemėlapius pavyzdys. Šiame rinkinyje 
pagrindinis dėmesys skiriamas kūrybiniam rašymui ir pasakojimui, tačiau mokiniai lavina 
šiuos gebėjimus, naudodamiesi internetinėmis minčių žemėlapių kūrimo programomis. 

Rinkiniai idealiai tinka eTwinning nau-
jokams pradedantiems projektą. Pir-
miausia jie – tai tik gairės, kurias galima 
pritaikyti įvairiems tikslams. Jeigu jūs su-
sidomėjote kokiu nors rinkiniu projektui, 
galite įtraukti jį į savo darbastalio profi lį 
arba ieškoti kitų mokytojų, kurie domi-
si tuo pačiu projekto rinkiniu, Partnerių 
paieškos skyrelyje naudodamiesi išplės-
tine paieška. 

Moduliai
eTwinning moduliai2, priešingai nei eTwinning rinkiniai, - tai paprastos, trumpos vei-
klos pavyzdžiai, kuriais mokytojai gali pasinaudoti eTwinning projekto pradžioje ar in-
tegruoti į jau vykdoma projektą. Kuriant projektą, moduliai padeda sužadinti įkvėpimą, 

2  www.etwinning.net/lt/pub/inspiration/modules.htm

Paveikslėlis 5.
eTwinning rinkinio pavyzdys

Lentelė 6.
Partnerių paieškos skyrelyje ieškoma eTwinning 
dalyvių, susidomėjusių tam tikru rinkiniu 
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o įpusėjus projektą - kai šiam galbūt pritrūko energijos - jie padeda padaryti pertrauką 
arba paprasčiausiai jį paįvairinti. 

Moduliai gali būti integruoti į bet kurį projektą, nepriklausomai nuo jo temos, ir idealiai 
tinka, norint dinamiškai burti komandą ar inicijuoti bendravimą tarp mokinių iš skirtingų 
mokyklų partnerių. eTwinning moduliai yra suskirstyti į keturias grupes: ledlaužių, kul-
tūrinio sąmoningumo, kūrybos ir internetinių įrankių. Šiame paveikslėlyje vaizduojamas 
modulis apie internetinių vaidmenų metodo taikymą3. 

Tokia veikla dažniausiai tęsiasi nuo vienos dienos iki vienos savaitės ir gali būti inte-
gruota į projektą kaip pradinė veikla arba paprasčiausiai kaip paįvairinimas įprastai vei-
klai. Lyginant su eTwinning rinkiniais, moduliai – tai paprastos mokinių veiklos gairės 
ir gali būti lengvai pritaikytos platesnei veiklai arba, kitais atvejais, sužadinti įkvėpimą 
planuojant tolesnę veiklą.

Galerija
eTwinning galerijoje4 pristatomi konkretūs gerosios eTwinning patirties pavyzdžiai. Jei 
rinkiniai ir moduliai – idėjų šaltinis, tai galerija - puikus pavyzdys, kiek mokytojų šiomis 
idėjomis praktiškai pasinaudojo ar sukūrė savo projektus, remdamiesi bendromis par-
tnerių idėjomis.

3  www.avataratschool.eu
4  www.etwinning.net/lt/pub/inspiration/gallery.cfm

Paveikslėlis 7.
eTwinning modulio pavyzdys apie vaidmenų metodo taikymą

Trumpas aprašymas Šia veikla siekiama sukur-
ti virtualius vaidmenis, kuriuos atlikdami mokiniai, 
mokytojai ir kiti išbandytų konfl iktų sprendimo 
strategijas tarpininkaujant bendraamžiams.

Dalykas: Kalba, IKT, psichologija
Amžiaus grupė: 11-17
Lygis – mokytojo IKT kompetencija: vidutinis
Projekto trukmė: 6 – 10 valandos

„Kai ieškome idėjų projektui arba jas aptariame, mes dažniausiai kal-
bame apie projekto idėjas ir ketinimus remdamiesi įvairiais rinkiniais ar 
moduliais. Taip mes žinome, kad kalbame apie tą patį.” 

Tiina Sarisalmi, Suomija (eTwinning Apdovanojimų 2006 nugalėtoja)
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Šis skyrelis – tarsi pristatymas, kaip mokytojai dirbo kartu, kuo ši veikla buvo naudinga jiems 
ir jų mokiniams ir su kokiais iššūkiais jie susidūrė vykdydami projektą. Šis paveikslėlis – tai 
galerijoje pristatomo projekto pagrindinio puslapio pavyzdys. Jame skaitytojai gali sužinoti, 
kokių šalių mokyklos dalyvauja projekte ir kokia pagrindinė projekto tema. Taip pat pateikia-
ma ir išsamesnė informacija: projekto tikslai ir uždaviniai, IKT priemonių taikymas, projekto 
poveikis dalyviams ir patarimai mokytojams, kurie norėtų pradėti panašų projektą.

Gairės
Išsamios eTwinning Gairės5 - tai pedagoginė ir techninė pagalba, kuria galima pasinau-
doti tiek eTwinning portale, tiek prisijungus prie savo darbastalio. Gairėse eTwinning 
programos dalyviams plačiau pristatoma įvairi veikla eTwinning portale ir pateikiamos 
išsamios instrukcijos, kaip į ją įsitraukti. eTwinning Gairės ne tik teikia patarimus, kaip 
pedagogiškai naudotis eTwinning įrankiais, bet ir naudingą informaciją apie kitas išorines 
programas ir veiklas, kuriomis galima pasinaudoti dalyvaujant eTwinning.

Gairės padeda mokytojams atsisakyti nepagrįstų baimių ir palengvina dalyvavimą vi-
suose eTwinning etapuose: registruojantis, ieškant partnerių ir įgyvendinant projektą ar 
tolesnę veiklą. Jas galima atsispausdinti arba skaityti internete. 

Pedagoginiai ištekliai  
Be pedagoginių išteklių, sukurtų eTwinning Centrinės ir Nacionalinių paramos tarnybų, 
yra ir daug kitų priemonių, kurias teikia patys eTwinning programos dalyviai ar išoriniai 
išteklių bankai. Kas tie ištekliai? Ištekliai – tai informacija ir įrankiai, kurie gali palen-
gvinti mokytojų darbą. 

eTwinning ištekliais gali lengvai naudotis visi nariai, ieškantys įkvepiančių idėjų ar kon-
krečios programinės įrangos. Taip pat svarbu, kad eTwinning dalyviai turi galimybę pri-
dėti ir savo išteklius, kuriuos jie rado ar patys sukūrė, kad kiti galėtų jais pasinaudoti. 

5  www.etwinning.net/lt/pub/help/guidelines.htm

Paveikslėlis 8.
eTwinning galerijos projekto pagrindinio puslapio pavyzdys
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  Išteklių skyrelis: eTwinning darbastalyje visi eTwinning programos dalyviai turi 
skyrelį „Ištekliai“, kuriame jie gali ieškoti išteklių, juos tvarkyti ir siųsti savo pačių ar 
kitų bendruomenės narių kurtus išteklius. Yra pritaikytos autorių teisės „Creative 
Commons“6; tai reiškia, kad ištekliais galima laisvai naudotis laikantis tam tikrų rei-
kalavimų, kuriuos nurodo eTwinning programos dalyviai, pasirinkdami, kaip jie nori 
dalintis ištekliu su kitais. 

 Mokymosi išteklių mainų (LRE) valdiklis: „Mano profi lyje“ yra skyrelis „Val-
dikliai“, kuriame eTwinning programos dalyviai gali užsisakyti paslaugą „LRE val-
diklis“. LRE (angliškai - „Learning Resource Exchange”, lietuviškai - „Mokymosi 
išteklių mainai“7) - tai internetinė išteklių, surinktų iš įvairių išorinių šaltinių, saugykla. 
Šią paslaugą administruoja Europos Mokyklų tinklas8 (eTwinning programą koordi-
nuojanti institucija) ir siūlo mokytojams daug įvairios informacijos: įrankius, pristaty-
mus ir svetaines, kuria galima pasinaudoti, vykdant eTwinning veiklą.

Žinoma, ištekliai patys savaime neatsiranda: juos kuria mokytojai, aukodami savo laiką 
bei patirtį, ir dalinasi su kolegomis. Mes jau aptarėme, kaip kuriasi eTwinning bendruo-
menė. Tai, kad egzistuoja tiek daug išteklių ir 
jų skaičius vis auga įrodo, kad bendruomenė 
yra gyva, dinamiška ir galinga. 

6  http://creativecommons.org
7  http://lreforschools.eun.org/LRE-Portal/Index.iface
8  www.eun.org

•

•

Paveikslėlis 9.
eTwinning programos dalyviai ieško išteklių, kuriais dalinasi jų kolegos iš kitų Europos šalių 

Paveikslėlis 10.
LRE pedagoginių išteklių valdiklis
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3.3 eTwinning grupės  
Anne Gilleran

Galime drąsiai sakyti, kad eTwinning bendruomenėje ne visi 
mokytojai dalyvauja projektuose. Tai jokiu būdu nereiškia, 
kad jie nesidomi eTwinning veikla ar nenori joje dalyvauti. 
Kaip jau minėjome šios knygos pradžioje, bendruomenėje vykdoma įvairi veikla, pade-
danti kurti idėjas bei keistis jomis. Būtent taip atsirado eTwinning grupės. 

Pradžioje buvo trys skirtingos grupės: matematikos, gamtos mokslų bei technologijų 
(MGMT) mokytojų, mokyklų vadovų ir mokytojų, kurie domisi kūrybiškumo tema ug-
dymo procese. Vėliau atsirado daugiau grupių, pavyzdžiui: nacionalinės bei europinės 
eTwinning ambasadorių grupės, ar mokytojų, besidominčių visuomenės informavimo 
priemonių taikymu savo darbe, grupė. Šiame skyrelyje mes trumpai pristatysime kai 
kurias grupes ir planus, kaip ketiname plėsti eTwinning grupių narių skaičių. 

Mokytojai, MGMT grupės nariai, aistringai domisi naujoviškais bei įdomiais matematikos 
ir gamtos mokslų mokymo būdais. Jų veikla įvairi: jie diskutuoja forumuose ir siunčia 
vaizdo įrašus bei nuotraukas. Diskutuojama apie IKT taikymą pamokose ir aptariamos 
bendros matematikos mokymo Europoje idėjos bei metodai. Bendradarbiavimas skatina 
diskutuoti ir apie ugdymo turinio įtaką bei praktinio pobūdžio klausimus, kurie kyla įgyven-
dinant eTwinning projektus. Dalyvaujantiems mokytojams tai – geras mokymosi šaltinis. 

Jei matematikos mokytojai aistringai diskutuoja apie matematiką, tai kūrybiškumo gru-
pės mokytojai dalyvauja platesnėse diskusijose apie įvairius dalykus. Jie diskutuoja 
apie kūrybiškumą ir veiksnius, kurie prisideda prie kūrybiškumo skatinimo mokyklose 
ir kūrybinio mąstymo eTwinning projektuose. Mokytojų nuomonė ir apie šios grupės 
veiklą buvo labai teigiama. 

Kūrybiškumo grupės nariai ne tik diskutavo rašydami tekstinius atsiliepimus ar komen-
tarus, bet ir dalyvavo veikloje „Papasakok apie savo projektą ir kūrybiškumą” naudoda-
miesi Flashmeeting9. Tokiuose užsiėmimuose vienu metu dalyvauja apie dešimt narių. 

9  http://fl ashmeeting.e2bn.net/

 „Nuomonių ir patirties mainai tarp grupės narių man labai naudingi.”

„Mane labiausiai nustebino turtinga mano grupės narių patirtis ir didžiuojuosi, kad ir 
aš galėjau kartais prisidėti.”
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Idėja paprasta: mokytojai iš pradžių pasidalina nuorodomis į savo projektus, o vėliau 
sinchroninės Flashmeeting sesijos metu pristato projektą savo kolegoms, kurie užduoda 

klausimus ar dalinasi mintimis apie projektą (Paveikslėlis 12). 

Norą sukurti eTwinning mokyklos vadovų grupę pareiškė šios programos profesinio to-
bulinimo seminaro Maltoje dalyviai. Jie norėjo palaikyti tarpusavio ryšius ir tęsti diskusi-
jas juos dominančiomis temomis. 

Mokyklų vadovai dalinasi bendra švietimo vadybos patirtimi įvairiomis temomis, pa-
vyzdžiui, europinių projektų nauda mokiniams bei mokytojams ir kartu dalyvaujančio 
personalo motyvacijai bei paramai. Pagrindinė grupės veikla – tinklaraščio įrašai ir dis-
kusijos forume. Daug narių taip pat naudojasi šiomis priemonėmis ieškodami partnerių 
eTwinning ir Comenius partnerysčių projektams.

Viena iš aktyviausių grupių – tai Europos ambasadorių tinklo nariai. Jie keičiasi savo 
idėjomis apie eTwinning programos propagavimą ir diskutuoja, kaip geriausiai įtraukti 
į veiklą mokytojus, nesuvokiančius, kuo naudinga narystė tokioje gyvoje pedagoginėje 
bendruomenėje.

„Naudojimosi įvairialype medžiaga” grupė diskutuoja praktiškesne tema. Čia mokyto-
jai susipažįsta su gerąja įvairialypių informavimo priemonių taikymo patirtimi. Mokytojai 
keičiasi patirtimi ir idėjomis apie įvairias informavimo priemones, kurios jiems pasirodė 
naudingos ir veiksmingos.

„Buvo labai smagu kurti Europos mokyklų tinklą. Seminare Maltoje buvo daug gali-
mybių užmegzti ryšius su kitais Europos mokyklų vadovais ir jų mokyklomis, o inter-
netinė bendruomenė tęsia šią veiklą.” 

Paveikslėlis 12.
Vyksta Flashmeeting sesija 

Paveikslėlis 11.
Tiesioginė apklausa kūrybiškumo grupėje
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Dabar eTwinning grupių veikla – įprastas reiškinys platformoje. Ji tapo dinamiška jėga, 
kuri suteikia mokytojams galimybę dalyvauti veikloje prieš projektą ir po jo. Grupių 
veikloje gali dalyvauti visi mokytojai: tie, kurie nori užmegzti ryšius su kolegomis iš 
kitų šalių, bet dar galbūt nėra pasiruošę projektinei veiklai; tie, kurie ilsisi įgyvendinę 
vieną projektą ir dar nepradėję kito, ir tie, kurie nori pasidalinti savo žiniomis apie ben-
dradarbiavimo veiklą. Visos grupės siekia to paties: kad dalyviai galėtų lavinti savo 
gebėjimus ir kompetencijas, naudotis ištekliais ir ieškoti informacijos bei pagalbos ne 
tik techniniais, bet ir pedagoginiais klausimais, pavyzdžiui: apie mokinių motyvaciją ir 
kaip integruoti eTwinning į savo kasdieninę veiklą mokykloje.

3.4 eTwinning Mokymosi renginiai 
Anne Gilleran

Mes jau minėjome, kad bendruomenė turi daug aspektų; dalyvavimas projektinėje ben-
dradarbiavimo veikloje – vienas iš jų. Kai bendradarbiaujant taikomos technologijos, 
kartais, ypač naujokams, kyla tam tikra baimė ir nenoras. Tačiau platesnėje eTwinning 
bendruomenėje, keitimasis patirtimi ir neformalus mokymasis iš bendraminčių (kaip 
minėjome šio skyriaus pradžioje) gali padėti nugalėti šias abejones. 

Su tokiu tikslu buvo skurta eTwinning „Mokymosi laboratorija“, kurioje vyksta kitokia 
mokymosi veikla - „Mokymosi renginiai“10. Šios veiklos uždavinys – skatinti dalyvių 
mąstymą, bendravimą ir atsiliepimus bei kurti tolesnę veiklą ir išteklius. Jie vyksta įvai-
riomis kalbomis.

10  http://www.etwinning.net/lt/pub/professional_development/learning_events.html

Paveikslėlis 13.
„Naudojimosi įvairialype medžiaga” grupė
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Mokymosi renginiai – tai dažniausiai trumpi, intensyvūs internetiniai renginiai, kurie tęsia-
si nuo vienos dienos iki dviejų savaičių. Jų metu ekspertai, naudodamiesi įvairiais infor-
mavimo priemonių šaltiniais ar diskutuodami gyvai, pristato medžiagą ir organizuoja mo-
kymosi veiklą įvairiomis temomis. Užsiregistravę mokytojai įsipareigoja sekti kiekvienos 
dienos veiklą. Šių renginių metu dalyviai bendrauja sinchroniniu bei asinchroniniu būdu ir 
vykdo įvairią veiklą, kuri publikuojama internete arba aptariama renginių tinklaraštyje.

eTwinning Mokymo renginių metu taikoma daug įvairių metodų. Vieni jų skirti tam ti-
kriems būdams bei įrankiams, pavyzdžiui, naudojimuisi prenumeruojamosios trans-
liacijos įrašais (ang., podcasting) arba minčių žemėlapiais, vykdant eTwinning veiklą. 
Dalyviams šis metodas pasirodė labai praktiškas ir naudingas.

Kiti renginiai skirti platesnėms studijoms, kai dalyviai nagrinėja konkrečią sąvoką ar 
idėją, pavyzdžiui, kūrybiškumą. O dar kiti – metodų ir būdų įvairovei, pavyzdžiui, rengi-
nys „Kūrybingas naudojimasis įvairialype medžiaga”, kurį labai gerai įvertino dalyviai. 

„Pasibaigus šiam užsiėmimui, kuris man atvėrė naują sritį, aš supratau, kad atstumas 
– tai ne kliūtis žmonėms, kurie dalinasi panašiomis idėjomis bei rūpesčiais. Tai patvirtina 
rezultatas - bendras minčių žemėlapis kūrybiškumo tema.”

Paveikslėlis 14. „Prenumeruojamoji transliacija (ang., Podcasting) kūrybiškoje 
pamokoje” – pagrindinio ekrano vaizdas

„Internetinės konsultacijos buvo puikios - jos suteikė galimybę lanksčiai naudotis pagal-
ba, o besimokantieji neturėjo laikytis jokių laiko apribojimų. Toks būdas tiko užsiėmu-
siems mokytojams. Svetainės išdėstymas buvo geras. Buvo lengva naršyti, ieškoti failų 
ir rašyti komentarus.” 
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Kai kurių renginių metu organizuojami vienos valandos užsiėmimai, per kuriuos mode-
ratorius įtraukia dalyvius į internetinę virtualią pamoką, skirtą tam tikrai temai. Dalyviai 
bendrauja vienu metu, naudodamiesi garso bei vaizdo priemonėmis ir dalinasi doku-
mentais, pristatymais, nuotraukomis bei vaizdo įrašais. 

eTwinning Mokymosi renginiai tinka mokytojams, kurie nori bendrauti su kitais moky-
tojais pagal nustatytą tvarkaraštį, kartu tobulindami savo gebėjimus ir gilindami žinias. 
Tai kita bendravimo ir dalyvavimo eTwinning bendruomenės veikloje forma, atverianti 
naujas galimybes bendradarbiauti tinkle ir gerinanti profesinį tobulinimą bei idėjų ir 
patirties mainus.

3.5 Kitos profesinio tobulinimo galimybės 
Anne Gilleran

Būtina pabrėžti, kad nuolatinę eTwinning sėkmę palaiko pastovus entuziazmas, kurį 
mokytojai perduoda savo kolegoms. Tačiau profesinis tobulinimas eTwinning pro-
gramoje – tai ne tik internetinė veikla. Kiekvienais metais visose programoje dalyvau-
jančiose šalyse Nacionalinės paramos tarnybos organizuoja įvairius mokymus: nuo 
pusės dienos praktinių mokymo užsiėmimų iki tris dienas trunkančių seminarų su už-

 „Kaip eTwinning naujokei, man reikėjo prieš seminarą daugiau pasimokyti apie šią 
programą ir dalyvavimą joje. Aš buvau priblokšta dalyvių entuziazmo ir Europoje 
vykdomos veiklos gausos. Anglija garsėja ryšių su Europos mokyklomis stoka ir tai 
yra puiki galimybė kitiems mano mokyklos mokytojams užmegzti ryšius bei gauti 
priėjimą prie tam tikrų svetainių. Aš organizuosiu daug užsiėmimų savo mokytojams 
ir jau turiu puikią idėją projektui.“

 „Aš manau, visi užsiėmimai buvo įdomūs (kai kurie ypač) ir naudingi. Aš naujokė 
eTwinning programoje ir, tiesą sakant, nesitikėjau, kad galėčiau prisijungti prie kokio 
nors projekto, jau nekalbant apie skirtą priešmokyklinio ugdymo vaikams. Per tas tris 
dienas aš daug išmokau, įgijau pasitikėjimo savimi ir dabar aš tikrai ruošiu projektą 
kitiems mokslo metams. Aš taip pat sutikau daug puikių žmonių ir su kai kuriais jų 
tikiuosi bendradarbiauti. Nuoširdžiai dėkoju.“

 „Man tai buvo unikali galimybė pamatyti, kaip dirba kiti mokytojai, susitikti su pasiau-
kojusiais mokytojais, dalintis, mokytis, matyti, analizuoti, suprasti ir išbandyti naujus 
dalykus. Tai buvo labai įkvepianti ir daug reikalaujanti savaitė, kuri suteikė man daug 
žinių ir didžiulį pasitikėjimą savimi. Man patiko kiekviena minutė ir aš skyriau šiai vei-
klai kiekvieną savo laisvą akimirką.“
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siėmimais, kurių metu tobulinami gebėjimai. Šie užsiėmimai dažniausiai skirti tam tikrai 
auditorijai, pavyzdžiui: pradinių klasių, matematikos, gamtos mokslų, istorijos ir kitų 
dalykų mokytojams.

Įvairiose Europos šalyse nuo eTwinning programos pradžios kiekvienais mokslo me-
tais nuolat organizuojami profesinio tobulinimo seminarai11. Įprastai jie tęsiasi dvi su 
puse dienos ir suburia dalyvius, kurie susitinka, keičiasi idėjomis ir dalyvauja užsiėmi-
muose. Nuo 2005 sausio mėnesio kiekvienais metais organizuojami vidutiniškai sep-
tyni seminarai ir juose dalyvauja daugiau nei 500 mokytojų (75-100 mokytojų viename 
seminare). Šių seminarų metu atitinkami ekspertai skaito pranešimus ir organizuoja 
praktinius užsiėmimus apie naudojimąsi eTwinning įrankiais bei įvairių pedagoginių 
metodų taikymą. Vienų seminarų metu nagrinėjamos tarpkultūrinės problemos, o kitų - 
aktyviai ieškoma partnerių, taikant įvairius, eTwinning programai pritaikytus, metodus, 
pavyzdžiui „greitąją partnerių paiešką” (ang., speed dating). Pagaliau visi jie turi puikiai 
organizuotas socialines ir kultūrines programas.

Seminarai yra labai populiarūs tarp dalyvių, kurių nuomone, kultūros ir kalbos derinys 
- tai įkvėpimas jų, kaip mokytojų, veiklai eTwinning programoje. 

Šių Europos profesinio tobulinimo seminarų temos įvairios, pavyzdžiui: pasaulinis at-
šilimas, mokytojų rengimas, demokratija ir mobiliųjų technologijų taikymas eTwinning 
programoje. Jie skirti visų Europos ugdymo pakopų mokytojams, eTwinning ambasa-
doriams europiniu lygiu, direktoriams, ikimokyklinio bei pradinio ugdymo mokytojams 
ir trečios pakopos mokytojų rengėjams.

Pagaliau verta paminėti, kad 
kiekvienais mokslo metais dau-
giau nei 26000 mokytojų daly-
vauja kokioje nors eTwinning 
profesinio tobulinimo veikloje 
nacionaliniu ar europiniu lygiu. 
Tai daugiau nei trečdalis visų 
eTwinning programoje daly-
vaujančių mokytojų! Galima 
daryti išvadą, kad mokytojams 

susitikus, visuomet vyksta idėjų ir metodų mainai bei sklaida. Taigi šioje augančioje 
eTwinning bendruomenėje Europos mokytojai tikrai turi galimybę plėsti ir praturtinti 
naujovėmis savo mokymo bei mokymosi akiratį.

11  http://www.etwinning.net/lt/pub/professional_development/european_workshops.htm
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Bendradarbiavimas internetu 

4.1. Įvadas. Geriau dirbti kartu, nei atskirai 
Anne Gilleran
Alexa Joyce

Bendradarbiavimas internetu gali 
praturtinti švietimą įvairiais aspek-
tais ir teikti naudą mokyklos vadybai, 
mokytojų profesiniam tobulėjimui ir 
mokiniams. Tokią trejopą naudą gali 
teikti ir eTwinning programa.

Taigi kokia internetinio bendradarbiavimo nauda mokytojams, mokiniams ir mokyklai, 
kaip institucijai? Šiame skyriuje mes pasistengsime atsakyti į šį klausimą apžvelgdami 
anksčiau minėtą trejopą naudą ir pateikti keletą eTwinning portalo bei kitų internetinio 
bendradarbiavimo priemonių, kuriomis naudojasi mokytojai ir mokiniai, pavyzdžių. 

Dalyvavimas internetinio bendradarbiavimo veikloje, pavyzdžiui, eTwinning, teikia mo-
kyklai didžiulę naudą. Pirmiausia pastebima, kad ne tik mokiniai, bet ir mokytojai vis 
dažniau ir plačiau taiko savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Kartais tai – beveik 
nepastebimas procesas, nes mokytojai vykdo internetinio bendradarbiavimo veiklą var-
totojui patogioje ir patrauklioje aplinkoje - kokią suteikia eTwinning programa - ir jų ge-
bėjimai tobulėja nežymiai. Antra, naudą teikia ir mokyklos kultūros pokytis. Iš prigimties 
mokyklos yra tradiciškai izoliuotos, nes įprasta, kad mokytojas – savo kabineto pasaulio 
šeimininkas. Pradėjus internetinio bendradarbiavimo veiklą, šio pasaulio sienos griūna. 
Mokytojai nori dalintis savo mokinių darbais ne tik su partneriais, bet ir su kolegomis, 
mokinių tėvais bei platesne bendruomene.

Mokiniai taip pat tampa aktyvesni, mokosi internetu atskleisti ir publikuoti savo mintis bei 
atsiliepimus tam tikrais klausimais ir kartu reaguoti į kitų mokinių mintis bei idėjas.

Pedagoginė internetinio bendradarbiavimo nauda taip pat įvairi. Pirmiausia, labai kyla 
mokinių motyvacija - tai akivaizdu skaitant eTwinning programoje dalyvaujančių moky-
tojų ir mokinių atsiliepimus. Mokiniai nori naudotis technologijomis ir tai darydami eTwin-
ning programoje jie ne tik lavina savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus, bet ir mokosi 
aiškiai bei glaustai reikšti mintis. Jeigu jums reikia perduoti savo mintis kitiems, turite 

Skyrius 4
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išmokti tai daryti rišliai. Taip pat, žinoma, lavinami gebėjimai kartu spręsti problemas, 
dirbti komandoje ir mokytis gerbti kitų nuomonę. Be to, geriau suvokiama užsienio kalbų 
mokymosi ir kultūrų pažinimo nauda.

Šią naudą galima nagrinėti ir aštuonių bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
kompetencijų1, kurias nustatė Europos Komisija, kontekste.

1  Europos Bendrija. Pagrindinės visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijos: Europos rekomenda-
cijos. Liuksemburgas: Europos Bendrijos ofi cialių leidinių biuras, 2007 (adresas internete: http://ec.europa.
eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_lt.pdf)   

Pagrindinės 
kompetencijos

Apibrėžimas

Bendravimas gimtąja 
kalba

Gebėjimas žodžiu bei raštu reikšti ir aiškinti sąvokas, mintis, jausmus, 
faktus bei nuomones ir bendrauti kalbine prasme tinkamu ir kūrybiš-
ku būdu įvairioje socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje.

Bendravimas užsienio 
kalbomis 

Taip pat kaip „bendravimas gimtąja kalba“, bet pritaikyta užsienio 
kalboms.

Matematiniai gebėjimai 
ir pagrindiniai gebėjimai 
mokslo bei technologijų 
srityje

Gebėjimas matematiškai mąstyti bei pritaikyti šį mąstymą spren-
džiant įvairias problemas ir gebėjimas bei noras naudotis žiniomis ir 
metodika aiškinant šio pasaulio reiškinius. 

Skaitmeninis raštingumas Skaitmeninis raštingumas - tai naudojimasis informacinės visuome-
nės technologijomis, kritiškai jas vertinant ir pasitikint savimi, pagrįs-
tas pagrindiniais IKT gebėjimais: kompiuteriniu raštingumu ir gebėji-
mu bendrauti bei dalyvauti bendradarbiavimo tinklų veikloje.

Mokymasis mokytis Tai gebėjimas organizuoti ir planuoti savo mokymąsi dirbant savaran-
kiškai ir grupėse; efektyviai planuoti savo laiką, spręsti problemas, 
įgyti naujų žinių, jas apdoroti, vertinti bei įsisavinti ir taikyti naujas 
žinias bei gebėjimus įvairiose situacijose. 

Socialiniai ir pilietiniai 
gebėjimai

Visuomeniniai gebėjimai apima visas elgesio formas, kurias asmuo 
privalo įsisavinti, kad galėtų dalykiškai bei konstruktyviai dalyvauti 
visuomenės veikloje ir spręsti konfl iktus, kai reikia. 

Iniciatyva ir verslumas Apima ir polinkį keistis, ir gebėjimą priimti, palaikyti bei prisitaikyti 
prie naujovių, kurias sukelia išoriniai veiksniai. Tai - gebėjimai imtis 
atsakomybės už savo veiksmus (teigiamus ar neigiamus), lavinti stra-
teginį įžvalgumą, kelti uždavinius bei juos įgyvendinti ir nuolat siekti 
sėkmės.

Kultūrinis sąmoningumas 
ir raiška

Tai gebėjimas suvokti įvairių kūrybinių idėjų, patirties bei emocijų 
raiškos įvairioje terpėje: muzikoje, literatūroje, kūno bei vizualiniame 
mene, svarbą. 
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Akivaizdu, jog eTwinning programoje įgyvendinamų projektų temos apima beveik vi-
sas šias kompetencijas.

Pagaliau mes norime užduoti klausimą: „Ar dabar, naudojantis eTwinning 2.0 priemo-
nėmis, lengviau bendradarbiauti internetu?” Sekančiuose skyreliuose mes aprašysime 
įvairias priemones, kuriomis naudojamasi bendradarbiaujant internetu: tiek eTwinning 
portalo įrankius, tiek kitas populiaresnes priemones, kurios dominuoja projektuose. 
Atsižvelgiant į šių priemonių taikymą, atsakymas į anksčiau iškeltą klausimą turi būti 
„Taip”. Mokinių ir mokinių bendravimui naudinga, kad jie gali naudotis tiesioginių mai-
nų galimybėmis, pavyzdžiui: trumpais atsiliepimais tinklaraščiuose ir bendradarbiavi-
mui skirtais įrankiais, kurie leidžia jiems internete kartu kurti svetaines, žurnalus, tin-
klaraščius ar nuotraukų galerijas. Taikant šias priemones, klasė tampa atvira erdve, o 
mokymais - lanksčia patirtimi.

4.2. TwinSpace 
Christina Crawley

TwinSpace buvo sukurta siekiant su-
teikti eTwinning projektams interneti-
nę aplinką, kur mokytojai ir mokiniai 
galėtų bendradarbiauti vienu metu ar 
vienas paskui kitą, vykdydami savo 
eTwinning projektus. Taigi kiekvienam 
registruotam eTwinning projektui su-
teikiama atskira TwinSpace, kuria nariai gali laisvai naudotis tiek, 
kiek nori ir taip, kaip nori.

Ši platforma buvo sukurta atsižvelgiant į mokytojų pageidavimą, kad jų mokiniai galėtų 
dirbti patikimoje ir saugioje aplinkoje. Nuo tada TwinSpace tapo svarbiausiu eTwinning 
elementu dėl dviejų priežasčių: ji suteikia ne tik saugią aplinką, kurioje mokiniai gali 
dirbti (pvz., slaptažodžiu bei vartotoju vardu apsaugotą sritį), bet ir eTwinning pro-
jektams pritaikytą platformą su specialiai mokykliniam bendradarbiavimui sukurtomis 
priemonėmis.

Dirbdami komandoje mokytojai ir mokiniai gali atlikti įvairius vaidmenis. Kartais mo-
kytojai būna vieninteliais savo projekto TwinSpace administratoriais, atsakingais už 
dokumentų ir užduočių siuntimą, o kartais beveik visas TwinSpace administravimo 
teises jie perduoda savo mokiniams, kurie vadovauja visos mokinių grupės ar atskirų 
grupių projektinei veiklai.
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Kaip ir viešos eTwinning portalo bei privataus darbastalio sritys, TwinSpace buvo to-
bulinama, atsižvelgiant į mokytojų atsiliepimus. Platforma buvo neseniai, 2009 metų ru-
denį, iš naujo paleista su naujomis paprastesnėmis ir patrauklesnėmis galimybėmis.

4.2.1. Kaip eTwinning programos dalyviai naudojasi 
TwinSpace?  
Projektų dalyviai naudojasi TwinSpace įvairiais būdais, ir jie visi tiesiog puikūs. Populia-
riausi ir dažniausiai pastebimi šie būdai:

 Kaip mokytojų kambariu: Daugumos projektų pradžioje mokytojai naudoja-
si TwinSpace planuodami ir aptardami savo veiklą. Vėliau mokinių veikla vyksta (a) 
TwinSpace erdvėje, (b) klasėje, jei nereikia IKT įrankių (dažniausiai taip būna, kai dir-
bama su jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniais, kur pagrindinis dėmesys skiriamas 
kūrybiniams darbeliams, dainavimui, šokiams ir pan.) arba (c) atskiroje platformoje, 
priklausomai nuo projekto poreikių.

 Kaip klase: Sukūrus TwinSpace struktūrą, ji tampa pagrindine erdve, kuria naudojasi 
mokiniai (atkreipkite dėmesį: kartais mokiniai patys yra atsakingi už šios struktūros 
kūrimą!). Čia keičiamasi dokumentais ir vyksta diskusijos vienu metu (naudojantis po-
kalbiais internetu) ar laikui bėgant (naudojantis forumu).

 Kaip aplanku dokumentams: Kartais projektų dalyviai naudojasi TwinSpace kaip 
aplanku arba saugykla projekto dokumentams. Į TwinSpace galima siųsti neribotą 
skaičių failų, kiekvienas jų gali būti iki 20 megabaitų didumo - tai labai palengvina di-
delių failų, pavyzdžiui, garso ar vaizdo įrašų, saugojimą ir nereikia siųsti priedų elektro-
niniu paštu. Visi partneriai turi priėjimą prie projekto dokumentų aplanko, todėl jiems 
yra lengviau ir maloniau bendrauti.

•

•

•

„TwinSpace mūsų projekte vaidino svarbų vaidmenį. Mes įvairiai 
naudojomės šia erdve: 

 Bendraudami - projektui įsibėgėjus, tai buvo labai svarbu nuo-
latiniam dialogui tarp mokytojų ir mokinių; 

 Planuodami veiklą - naudodamiesi TwinSpace, mes kūrėme 
ryšius tarp mokyklų, mokytojų bei mokinių ir pagrindą tikslų, sie-
kių, uždavinių bei numatomų rezultatų įgyvendinimui; 

 Planuodami laiką - TwinSpace buvo labai naudinga laiko pla-
navimui ir gyvybiškai svarbi prižiūrint, kad visi tiksliai laikytųsi to plano, vykdydami labai 
intensyvią projektinę veiklą; 

 Ryšių tarp projekto dalyvių palaikymui, nes TwinSpace leido stebėti, kaip visi 
projekto dalyviai prisideda prie įgyvendinamos veiklos.”

Tom Roche, Airija (eTwinning Apdovanojimų 2009 nugalėtojas)

•

•

•

•
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 Kaip vitrina: Nors TwinSpace tikslas – suteikti platformą, kurioje vykdoma veikla, 
ji kartu suteikia eTwinning programos dalyviams ir galimybę publikuoti savo veiklos 
rezultatus, kad juos matyti galėtų kolegos, tėvai ir platesnė bendruomenė. Viešos 
TwinSpace erdvės turi savo unikalų žiniatinklio adresą, kuriuo galima pasidalinti su 
kitais arba rasti eTwinning portale.

4.2.2. Kokios yra TwinSpace priemonės? 
Kaip jau minėjome anksčiau, eTwinning TwinSpace atsirado mokytojams pageidaujant tu-
rėti platformą bendradarbiavimui. Todėl TwinSpace buvo specialiai sukurta mokytojams ir 
mokiniams, kad jie turėtų galimybę naudotis tam tikromis priemonėmis ir internetu vykdyti 
bendrą tarptautinį projektą.

Pagrindinės TwinSpace priemonės:

  Mokytojų kambarys ir Mokinių kampelis, skirtas mokytojams ir mokiniams, kad 
įgyvendindami projekto metu suplanuotą veiklą jie turėtų savo erdvę bendradarbiavi-
mui ir diskusijoms.

 Forumas diskusijoms įvairiu metu.

 Pokalbių internetu priemonės diskusijoms vienu metu.

 Viki bendriems dokumentams.

 Tinklaraštis, skirtas aprašyti projekto veiklą ir rezultatus. 

   Tinklalapiai mokytojams ir mokiniams, kad jie galėtų kurti ir pritaikyti savo poreikiams 
projekto puslapius. 

  Siuntimo galimybės, kad galima būtų siųsti papildomą medžiagą, pavyzdžiui: do-
kumentus, pristatymus ir garso/vaizdo failus.

•

•

•

•

•

•

•

•

„Aš naudojuosi TwinSpace kaip dokumentų aplanku visai projekto 
metu sukurtai medžiagai. Suplanavus ir užregistravus projektą, patar-
tina sutvarkyti TwinSpace. Tinklalapyje publikuojama detali informacija 
apie projektą. Skelbiami projekto tikslai, darbo eiga, suplanuota veikla, 
dalyvaujančių mokinių amžius ir projekto trukmė. Taip pat pridedamos 
nuorodos į projekto vikį ar tinklaraščius .”  

Miriam Schembri, Malta (eTwinning Apdovanojimų 2006 nugalėtoja)
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„Kadangi aš dalyvauju daugelyje eTwinning projektų, aš įvairiai nau-
dojuosi TwinSpace, priklausomai nuo projekto. Pavyzdžiui, viename 
projekte TwinSpace buvo pagrindinė bendravimo platforma, kur mes 
keitėmės idėjomis ir aptarėme veiklą. Aš manau, kad visi įrankiai yra 
patogūs vartotojui, ypač mokytojams, kurie tik pradeda eTwinning 
veiklą. Išmokę naudotis šiais įrankiais, mokytojai gali derinti juos su 
kitais elektroninio mokymosi įrankiais internete.” 

Marina Marino, Italija (eTwinning Apdovanojimų 2008 nugalėtoja)

„Skirtingos priemonės tarnauja skirtingiems tikslams, bet planuo-
jant projektą man labiau patinka forumas: lengva užduoti klausimą, 
diskutuoti ir vėliau apibendrinti, kas iš tiesų buvo pasakyta.”

Fredrik Olsson, Švedija 
(eTwinning Apdovanojimų 2009 nugalėtojas)

4.2.3. Viešas TwinSpace publikavimas 
Kaip minėjome ankstesniame skyrelyje, TwinSpace tikslas - suteikti platformą, kurioje 
būtų vykdoma veikla, ir galimybę eTwinning programos dalyviams publikuoti savo rezul-
tatus, kad juos matytų kolegos, tėvai ir visi kiti. 

Be to, galimybė publikuoti TwinSpace, kad platesnė publika galėtų ją peržiūrėti, yra 
lanksti, nes eTwinning programos dalyviai gali pasirinkti publikuoti visą ar tik dalį TwinS-
pace. Tai ypač naudinga tais atvejais, kai TwinSpace erdvėje yra asmeninių duomenų 
(pvz., nuotraukų su vardais), kurie yra labai svarbūs projekto dalyviams, bet neskirti ki-
tiems žmonėms.

„Viešai publikuojamos tik pasirinktos TwinSpace dalys. Taigi TwinS-
pace yra labai saugi aplinka vaikams. Mes pasirenkame, kuriuos 
puslapius gali peržiūrėti kiti žmonės, o kurių – ne. Tuomet tėvams 
duodame TwinSpace adresą, kad jie galėtų sekti projekto eigą.”

Miriam Schembri, Malta 
(eTwinning Apdovanojimų 2006 nugalėtoja)
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4.3 Kitos bendradarbiavimui naudingos platformos 
Sestavila Christina Crawley

Be TwinSpace įrankių, daug eTwinning programos dalyvių taip pat 
naudojasi ir išoriniais, nemokamais bendradarbiavimo įrankiais esan-
čiais internete. Šie įrankiai labai įvairūs: žemėlapių kūrimo programinė 
įranga, kuria naudojantis galima organizuoti virtualias žaidynes, vaiz-
do konferencijų priemonės, privačios darbo vietos ir daug interaktyvių 
publikavimo platformų. 

Šiame skyrelyje mes pristatysime keturis populiariausius išorinius bendradarbiavimo 
įrankius, kuriais naudojasi eTwinning programos dalyviai2: FlashMeeting vaizdo konfe-
rencijoms, MagazineFactory komandiniam publikavimui, Elluminate bendradarbiavimui 
realiu laiku naudojantis įvairiomis priemonėmis, ir Moodle kursų kūrimui bei interneti-
nėms darbo vietoms. 

4.3.1 FlashMeeting – vaizdo konferencijos
John Warwick

FlashMeeting3 - tai saugus vaizdo konferencijų įrankis, kurį administruoja Jungtinės 
Karalystės Atvirojo universiteto Naujų visuomenės informavimo priemonių centras. 
Serverius prižiūri Rytų Anglijos Plačiajuosčio interneto tinklas (ang., Broadband Ne-
twork) (E2bn) ir mielai suteikia galimybę eTwinning programos dalyviams nemokamai 
naudotis šia paslauga.

FlashMeeting yra toks patrauklus mokytojams tuo, kad tai - paprastas bet saugus 
vaizdo konferencijų įrankis, idealus naudotis pedagoginiais tikslais. Vartotojams reikia 
tiktai internetinės vaizdo kameros, mikrofono ir interneto prieigos (nereikia parsisiųsti 
jokios programinės įrangos). Kitas pedagoginis privalumas yra tas, kad susitikimus 
galima automatiškai įrašyti į FlashMeeting serverį ir vėliau peržiūrėti tiesiai internete. 

Kaip eTwinning programos dalyviai naudojasi FlashMeeting? Iš pradžių 2006 metais, 
kai šis įrankis buvo bandomas, pagrindinė FlashMeeting paskirtis buvo mokytojų ben-

2  Daugiau informacijos apie kitus išorinius įrankius, rekomenduojamus eTwinning Centrinės paramos tarny-
bos, ieškokite: http://www.etwinning.net/en/pub/tools/more_tools.htm
3  http://fl ashmeeting.e2bn.net
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dradarbiavimo veikla. Dauguma sesijų buvo mokytojų susitikimai, kurių metu jie aptari-
nėdavo projekto eigą ir ateities planus. Tačiau augant profesinei kvalifi kacijai, patirčiai 
ir pasitikėjimui, plėtėsi ir FlashMeeting taikymas iki įvairaus pobūdžio tarpklasinės mo-
kinių veiklos. Dabar juo naudojamasi kaip sudėtine projektinės veiklos dalimi, sutei-
kiančia mokiniams galimybę tiesiogiai bendrauti. FlashMeeting įrankiu naudojasi ir kai 
kurių Nacionalinių paramos tarnybų (NPT) darbuotojai ir kiti asmenys, dalyvaujantys 
internetiniuose mokymuose, pavyzdžiui, eTwinning ambasadoriai.

4.3.2 MagazineFactory – bendrai kuriami internetiniai 
žurnalai
Satu Raitala

MagazineFactory4 - tai bendro publikavimo įrankis, idealus mokytojams ir mokiniams, 
kurie nori rašyti straipsnius kaip redaktoriai ir kartu kurti savo internetinius žurnalus. 
Suomijos švietimo ministerija užsiregistravusiems eTwinning programos dalyviams su-
teikia galimybę nemokamai naudotis MagazineFactory. 

4  www.edu.fi /magazinefactory

„Aš manau, kad šis įrankis labai kelia mokinių motyvaciją ir yra labai 
naudingas kalbinių gebėjimų lavinimui. Man taip pat patiko galimy-
bė įrašyti susitikimą, nes ji paskatino kitą veiklą kompiuterių klasėje, 
pavyzdžiui: sinchroninį sesijos vertimą (dirbant porose) arba savęs 
vertinimo pratimus (atkreipiant dėmesį į tarimą, gramatiką ir žody-
nėlį). FlashMeeting – tai puikus antrosios kartos žiniatinklio įrankis, 
o naudojimasis juo su paaugliais lavina jų IKT gebėjimus ir kalbines žinias. Jie taip pat 
mokosi kalbėti ir klausytis tikroviškose situacijose.” 

Alessandra Lovato, Italija

„Buvo puiku gyvai kalbėtis su mokiniais iš Ispanijos mokyklos. Mes kalbėjome su vai-
kais, su kuriais kitaip nebūtume susitikę. Mes esame skirtingi… bet panašūs.” 

eTwinning programoje dalyvaujančio mokinio komentaras
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Be publikavimo, žurnalas suteikia mokiniams ir galimybę bendradarbiauti tarptautinėse 
grupėse. Mokytojai gali suskirstyti mokinius nedidelėmis grupėmis ir pakviesti redaktoriais 
keletą mokinių iš kiekvienos mokyklos kartu nagrinėti tam tikrą projekto temą. Vidinė trum-
pųjų žinučių sistema leidžia grupėms bendradarbiauti atliekant savo tyrimus straipsniui. 

MagazineFactory įrankiu galima naudotis siekiant įvairių pedagoginių tikslų. Mokytojai 
yra vyriausi redaktoriai ir visada turi galimybę perskaityti mokinių darbą prieš jį publi-
kuodami bei siųsti savo atsiliepimus, naudodamiesi žurnalo vidine pašto sistema. Be to, 
naudojantis šiuo įrankiu galima diferencijuoti užduotis mokiniams pagal jų gebėjimus ir 
pomėgius: vieni gali būti grafi kos dizaineriais, kiti - fotografais, moksliniais bendradar-
biais ar redaktoriais. Taip MagazineFactory gali lavinti darbo grupėse gebėjimus. 

4.3.3. Elluminate – virtualios klasės
Val Brooks

Kitas įrankis, kuriuo gali naudotis eTwinning programos dalyviai – virtuali klasė „Ellu-
minate“5. Tai - internetinių konferencijų įrankis, kuris suteikia galimybę mokytojams ir 
mokykloms dalyvauti tiesioginiuose susitikimuose, panašiuose į vaizdo konferencijas, 
bet su žymiai daugiau interaktyvių galimybių. Jis ne tik turi įprastą tekstinį pokalbį 

5  www.elluminate.com

„Mes savo mokykloje jau penkti metai naudojamės Magazine-
Factory ir visi esame labai patenkinti šiuo įrankiu. Keletas mūsų 
mokyklos projektų naudojasi juo kaip publikavimo įrankiu. Visą 
savo eTwinning projekto veiklą perkėlėme į jį ir naudojamės šiuo 
įrankiu bendradarbiaudami ir publikuodami savo veiklą. Tėvai taip 
pat buvo labai tuo patenkinti, kadangi jie dabar gali stebėti mūsų 
veiklą ir skaityti savo vaikų darbus. Vaikams labai patinka dirbti su 

MagazineFactory – lengva išmokti juo naudotis. Mokiniams ypač patiko tai, kad jie 
gali patys kurti žurnalo išdėstymą, o kiekvienas projekto žurnalas yra unikalus.”

Anne Onnela, Suomija

„Žurnalas nuostabus – mes dirbame kaip tikri žurnalistai.” 

eTwinning programoje dalyvaujančio mokinio komentaras 
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internetu ir internetines kameras, kaip ir kiti internetinių konferencijų įrankiai, bet ir 
galimybę dirbti grupėse, dalintis interaktyvia lenta bei kitomis priemonėmis, kartu kurti 
ir dalintis dokumentais. 

Yra daug būdų, kaip naudotis šiuo įrankiu bendradarbiaujant, bet geriausia yra pradėti 
juo naudotis dviems partneriams mokytojams planuojant projektą. Susitikimas „gyvai“ 
padeda užmegzti ryšius tarp partnerių mokytojų. Naudodamiesi internetinėmis kamero-
mis, jie mato vienas kitą ir paprasčiausiai pradeda nuo susipažinimo – tai labai vertinga 
patirtis, kai susitikti akis į akį yra ypač sunku. Vėliau jie gali pradėti diskutuoti bei planuoti 
projektą (tai sutaupo daug laiko, nes susirašinėti elektroniniu paštu gali tekti keletą kartų, 
kol bus priimtas sprendimas) ir rašyti visas detales bendroje interaktyvioje lentoje, o pas-
kui išsaugoti savo kompiuteriuose, kad galima būtų vėliau jomis pasinaudoti. 

Mokytojams naudinga iš pradžių patiems susipažinti su Elluminate įrankiu, o tik paskui 
pradėti naudotis juo su mokiniais keičiantis pristatymais (panašiai kaip vaizdo konfe-
rencijų metu) ar paraginti juos naudotis „atskirais kambariais“ ir bendradarbiauti įgy-
vendinant projektą. 

4.3.4. Moodle – bendradarbiavimu pagrįsta kursų veikla 
Ioanna Komniniou 
Tiina Sarisalmi

Moodle6 internetinė platforma labai populiari tarp mokytojų visame pasaulyje. Sukurta 
specialiai elektroniniam mokymuisi, ji puikiai tinka mokytojams internetinių kursų pla-

6  http://moodle.com

„Dalyviai gali dalintis svetainėmis ir kartu jas aptarti, perduoti vieni kitiems vaizdo klipus, 
organizuoti viktorinas ir naudotis kitomis galimybėmis. Elluminate - tai ne tik puikus įrankis 
keistis pristatymais, bet ir dirbti bendradarbiaujant – ir viskas vyksta „ gyvai“!”  

Val Brooks, Jungtinė Karalystė

 „Aš pasirinkau Moodle, nes tai - nemokamas, atvirosios programi-
nės įrangos paketas, sukurtas vadovaujantis pedagoginiais princi-
pais. Ši platforma padeda organizuoti, stebėti ir aprašyti sąveiką tarp 
mokinio ir turinio, tarp mokinio ir instruktoriaus ir pagaliau tarp pačių 
mokinių.” 

Ioana Komninou, Graikija
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navimui bei galimam mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui. Be to, Moodle sukurta 
naudojantis atvirąja programine įranga, kuri suteikia galimybę techninius dalykus išma-
nantiems žmonėms kurti papildomas funkcijas.

eTwinning programoje galima lengvai naudotis Moodle platforma įvairiais tikslais, pa-
vyzdžiui: kurti projektus su partneriais prieš pradedant juos vykdyti su mokiniais. Plat-
forma suteikia vartotojams galimybę kurti didaktinį turinį ir veiklą sinchroniniam bei 
asinchroniniam mokymuisi. Vartotojai gali naudotis saugia prieiga bei failų saugykla ir 
rašyti atsiliepimus, skatinančius bendradarbiavimą, sąveiką bei mokymąsi. 

Mokytojai gali stebėti mokinių pažangą naudodamiesi veiklos ataskaitomis, o mokiniai, 
jei nori, gali kurti savo profi lius ir tinklaraščius. Tai – saugi ir įkvepianti aplinka, nes mo-
kiniai gali susitikti su savo bendraamžiais iš kitų šalių. eTwinning veiklai naudingi šie 
įrankiai: forumai, pokalbiai internetu, vikiai, klausimynai ir apklausos.

4.4. Apibendrinimas 
Anne Gilleran

eTwinning mokytojai bendradarbiauja labai entuziastingai ir 
lengvai naudojasi visais įrankiais, kurie tik pasitaiko, kad galė-
tų vykdyti bendradarbiavimo veiklą. Darbastalio ir TwinSpace 
tobulinimai bei atnaujinimai reiškia, kad dauguma mokytojų visas eTwinning veiklai rei-
kalingas priemones jau gali rasti portale. Tačiau yra mokytojų, kurie nori praturtinti savo 
„technines galimybes“ ir kitais įrankiais. Nesvarbu, kokie įrankiai bebūtų, nepamirškite, 
jog svarbiausia, kad jie skatintų keturias pagrindines eTwinning veiklos internete rūšis: 
bendravimą, bendradarbiavimą, publikavimą ir informacijos rinkimą. 

 „Moodle platformoje įrašomas visas mokymosi procesas. Diskusi-
jos, pokalbiai internetu, apklausų ir klausimynų rezultatai yra saugomi 
ir juos galima bet kada peržiūrėti. Taip svarbesnis tampa pats pro-
cesas, o ne galutinis produktas. Trumpai tariant, man Moodle – tai 
puikus mokymosi bendradarbiaujant įrankis, bet - kaip ir su kitais IKT 
įrankiais - kad jis veiktų, reikia aktyvių mokinių ir mokytojų su gera 
projekto idėja bei noru ją įgyvendinti.” 

Tiina Sarisalmi, Suomija (eTwinning Apdovanojimų 2006 nugalėtoja)
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Išvados

Šioje knygoje mes pabandėme visapusiškai pristatyti eTwinning 
bendruomenę, kuri kūrėsi pastaruosius penkerius metus. Šiai dabar 
gyvai ir galingai Europos švietimo bendruomenei būdinga įvairi vei-
kla: projektinė, darbas grupėse, internetiniai susitikimai, seminarai ir 
konferencijos bei profesinio tobulinimo veikla.

Augant socialiniam bendradarbiavimui eTwinning tinkle, kartu augo ir eTwinning porta-
las, jis tobulėjo ir keitėsi, kad neatsiliktų nuo naujovių. Naudojimosi internetu pokyčiai, 
skirti bendraujančiai ir bendradarbiaujančiai antrosios kartos žiniatinklio bendruome-
nei, buvo įgyvendinti ir eTwinning 2.0. 

Internetą galima laikyti visuomenės ir jos veiklos atspindžiu. Naršant jame galime pa-
stebėti, kad eTwinnining programos dalyvių yra visur, eTwinning veikla vyksta visur, 
apie eTwinning veiklą rašoma visur - eTwinning tiesiog įsišaknijusi visur.

Nuolat besikeičiančiame ir besivystančiame pasaulyje eTwinning bendruomenė taip 
pat auga ir tobulėja, kad prisitaikytų prie pokyčių, kurie yra aktualūs mokytojų darbui 
ir jų tarpusavio bendradarbiavimui. eTwinning bendruomenė garantuoja: kai mokytojai 
nori pradėti projektą, kuris praplėstų mokinių akiratį, jie gali tai padaryti prisijungę prie 
eTwinning portalo; kai jiems reikia kitų mokytojų patarimo, kaip kurti projektą, jie gali 
kreiptis pagalbos į bendruomenę; kai jie nori pristatyti savo veiklą, jie gali pasinaudoti 
portalo įrankiais; ir kai jie nori diskutuoti su kitais ar tobulinti savo profesinius gebėji-
mus, jie gali prisijungti prie eTwinning Grupių, dalyvauti Profesinio tobulinimo semina-
ruose ar Mokymosi renginiuose.

eTwinning pasaulis – tai turtinga ir gyva bendruomenė su daug galimybių, kuriomis 
mokytojai gali pasinaudoti. Kaip sako žymus gydytojas terapeutas William Osler1: 
„Mes esame čia, kad prisidėtume prie gyvenimo, kuo galime, o ne imtume iš jo 
viską, ką galime.“ 

1  The Quotable Osler – Pub . 2008 College of Physicians ISBN 978-1-934465-00-4

Skyrius 5
Anne Gilleran





eTwinning 2.0

57

eTwinning 2.0

57

Svarbiausių terminų žodynėlis 

Ambasadoriai Patyrę eTwinning programos dalyviai, savo regione ir šalyje konsultuojantys 
kitus mokytojus ir vykdantys eTwinning sklaidą. Ambasadorius skiria jų NPT.

Apdovanojimai 
(eTwinning)

Europiniai eTwinning Apdovanojimai teikiami kartą metuose mokytojams 
ir mokiniams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų įgyvendinant eTwinning 
projektą. Pagrindinis prizas – kelialapis į eTwinning stovyklą.

Atviroji programinė 
įranga

Programos veikimo būdas, kuris leidžia atskiriems asmenims vienu metu 
įvesti duomenis. Tai būdinga bendrai kuriamai nemokamai programinei 
įrangai (pvz., Moodle).

Centrinė paramos 
tarnyba (CPT)

Tai europinis eTwinning biuras, kuriam vadovauja Europos Mokyklų tinklas 
Briuselyje. CPT yra atsakinga už centrinį eTwinning veiklos koordinavimą 
visoje Europoje: eTwinning portalo administravimą, priežiūrą ir vertinimą, 
leidinių kūrimą, eTwinning konferencijos bei stovyklos organizavimą ir pe-
dagoginės bei techninės paramos mokytojams koordinavimą.

Comenius eTwinning yra dalis Europos Sąjungos Comenius paprogramės, kuri yra 
skirta ikimokykliniam, pradiniam ir viduriniam mokykliniam ugdymui. Joje 
gali dalyvauti visi švietimo bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, vietinė 
valdžia, tėvų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, mokytojų kvalifi ka-
cijos tobulinimo institutai ar universitetai ir kiti švietimo darbuotojai.

Comenius 
partnerystės

Comenius partnerystės - tai viena iš Comenius paprogramės veiklų, kie-
kvienais metais teikianti fi nansinę paramą atrinktiems bendradarbiavimo 
projektams. eTwinning projektai gali tuo pačiu metu būti ir dalis Comenius 
partnerystės.

Creative 
Commons licencija 
(CC)

Tai licencijos suteikimo priemonė, kuri leidžia asmenims savo medžiagai 
priskirti tam tikrus autorių teisių apribojimus. CC informuoja kitus asme-
nis, kaip galima naudotis jų medžiaga.

Informacijos apie visas CC licencijos galimybes ieškokite čia: http://
en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 

Darbastalis 
(eTwinning)

eTwinning darbastalis – tai socialinio bendradarbiavimo aplinka, skirta 
tiktai eTwinning programos dalyviams. Joje galima kurti profi lius, ieškoti 
partnerių ir naudotis pedagoginiais ištekliais. 

Elluminate Elluminate - tai internetinio bendradarbiavimo erdvė, kuri suteikia žmonėms 
galimybę susitikti virtualiame kambaryje ir vienu metu bendradarbiauti bei 
diskutuoti. Joje yra šios funkcijos: bendra darbo lenta, pokalbių internetu 
langeliai, garso/vaizdo įrankiai ir apklausos sistema.

eTwinning Europinė programa, kuri remia Europos mokyklų bendradarbiavimą ir 
bendravimą tinkluose, naudojantis IKT.

Čia pateikiami visų svarbiausių terminų, vartojamų šioje knygoje, paaiškinimai. Knygo-
je šie terminai paryškinti, kad būtų lengviau juos rasti. 
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Svarbiausių term
inų žodynėlis
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eTwinning 
programos dalyvis 

Mokytojas, dalyvaujantis eTwinning ir užsiregistravęs eTwinning portale.

Europos Kokybės 
ženklelis 
(eTwinning)

Europinis eTwinning projekto sėkmės ir novatoriškumo pripažinimas. 
Jeigu bent du projekto partneriai gavo nacionalinius Kokybės ženklelius, 
tiems projekto partneriams CPT suteikia ir Europos Kokybės ženklelį. Eu-
ropos Kokybės ženkleliai suteikiami automatiškai kartą per metus.

Europos Mokyklų 
tinklas

Europos Komisijos vardu eTwinning programą europiniu lygiu koordinuojanti 
institucija

Facebook Visame pasaulyje populiari internetinė socialinio tinklo bendruomenė, 
skirta žmonių virtualių ryšių palaikymui.

FlashMeeting Vaizdo konferencijų įrankis, kuriuo naudojasi daug eTwinning projektų. 
Konferencijų sesijas galima įrašyti ir peržiūrėti.

Flickr Populiari nuotraukų galerijos platforma, kurią galima įterpti į pažangos 
tinklaraštį ProgressBlog. Vartotojai gali kiekvieną nuotrauką pažymėti, ko-
mentuoti ar įvertinti. 

Forumas Internetinė žinučių perdavimo sistema, skirta organizuoti temines disku-
sijas. 

Gairės (eTwinning) eTwinning Gairės išsamiai paaiškina, kaip naudotis eTwinning įrankiais. 
Jas galima skaityti internete ar atsispausdinus.

Galerija 
(eTwinning)

eTwinning veiklos pavyzdžių pristatymas. Projektus atrenka NPT. Aprašy-
mai kuriami remiantis interviu su mokytojais.

Google Pasaulyje populiariausia internetinė paieškos sistema. Google taip pat siū-
lo naudotis įvairiais internetiniais įrankiais bei paslaugomis.

Google žemėlapiai  Nemokama internetinių žemėlapių paslauga teikiama Google (nekomerci-
niam naudojimuisi). eTwinning portalas naudojasi šia paslauga projektų ir 
registruotų mokyklų rodymui žemėlapyje.

Grupės 
(eTwinning)

eTwinning bendruomenės grupės, kuriose mokytojai diskutuoja tam tikra 
tema.

Informacinės ir 
komunikacinės 
technologijos (IKT)

Labai platus terminas, kuris apima visus bendravimo įrenginius ar prietai-
sus (pvz.: kompiuterius, tinklų techninę ir programinę įrangą, palydovines 
sistemas, radiją, televiziją bei mobilius telefonus) ir su jais susijusias pas-
laugas bei taikomąsias programas (pvz.: vaizdo konferencijų ar nuotolinio 
mokymosi). Dažnai apie IKT kalbama tam tikrame kontekste, pavyzdžiui, 
IKT taikymas ugdymo procese.



Europos mokyklų bendruomenės kūrimas
eTwinning 2.0

59

Interaktyvioji lenta Didelis interaktyvus ekranas, kuris sujungia kompiuterį su projektoriu-
mi. Interaktyviomis lentomis dažniausiai naudojasi mokiniai, dirbdami 
grupėje ir naudodamiesi kompiuterinėmis programomis. 

Internetas „Internetas – tai pasaulinio žiniatinklio (WWW) informacijos išteklių, pas-
laugų ir ypač tarpusavio ryšiais susietų hiperteksto dokumentų masyvai 
bei infrastruktūra, skirta elektroniniam paštui ir kitoms populiarioms 
paslaugoms: pokalbiams internetu, failų perdavimui ir jų mainams, inter-
netiniams žaidimams bei interneto telefonijai (ang., VoIP) - bendravimui 
tarpusavyje naudojantis garso bei vaizdo priemonėmis.” (Vikipedija) 

Internetinis 
saugumas

Tikslingas naudojimasis internetinėmis IKT, laikantis moralinių principų. 
Saugumą stiprina geresnis problemų ir techninių sprendimų: fi ltrų, ap-
saugos nuo šnipinėjimo programų bei visos internetinės įrangos saugų 
nustatymą, išmanymas. 

Internetinis 
žurnalas 

Skaitmeninė naujienų brošiūros kopija. Žurnalas yra interaktyvus ir leidžia 
vartotojui palikti savo komentarus. 

Įrašas Viešoje svetainėje parašytas tekstas (pvz.: straipsnio įrašas, tinklaraščio 
įrašas).

Ištekliai Mokymosi medžiagos duomenų bazė arba saugykla, kuria dalinasi eTwin-
ning mokyklos. Išteklius teikia mokyklos. Tai - medžiaga, sukurta eTwin-
ning projekto metu, arba medžiaga, kuri, mokytojų nuomone, naudinga 
eTwinning veiklai.

YouTube Keitimosi vaizdo įrašais svetainė, į kurią vartotojai siunčia savo įrašus ir 
jais dalinasi.

Kokybės ženkleliai eTwinning teikia nacionalinius ir europinius Kokybės ženklelius projekto 
partneriams, kurių projektinė veikla labai sėkminga ir novatoriška.

Konferencija 
(eTwinning)

Kasmetinė eTwinning konferencija - tai 2-3 dienų renginys, kuriame daly-
vauja daugiau nei 400 dalyvių (mokytojų, mokyklų vadovų, NPT darbuotojų 
bei asocijuotų partnerių) ir aptaria eTwinning ateitį bei džiaugiasi sėkme 
eTwinning Apdovanojimų teikimo ceremonijos metu. Konferencija daž-
niausiai vyksta vasario mėnesį. 

LRE Valdiklis Šis valdiklis yra integruotas į darbastalį ir leidžia eTwinning programos da-
lyviams prisijungti prie LRE portalo (http://lre.eun.org/), kuriame daugiau 
kaip 130,000 mokymosi išteklių 

MagazineFactory Interaktyvus internetinio žurnalo kūrimo įrankis, rekomenduojamas 
eTwinning. 

Mikrotinklaraštis Tai tinklaraščio rūšis, į kurį vartotojai siunčia trumpas žinutes, nuotraukas 
arba garso klipus ir publikuoja juos (pvz., Twitter).
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MySpace Visame pasaulyje populiari internetinio socialinio tinklo bendruomenė, 
skirta žmonių virtualių ryšių palaikymui. 

Moduliai (eTwin-
ning)

Tai trumpa veikla, kurią galima integruoti į bet kokį eTwinning projektą, 
nesvarbu, kokia tema. Moduliai puikiai tinka projekto pradžioje, jį įpusėjus 
ar pabaigoje, kaip vertinimo priemonė.

Mokymosi išteklių 
mainai (ang., Le-
arning Resources 
Exchange - LRE)

Tai Europos Mokyklų tinklo teikiama paslauga, kuri leidžia mokykloms ieš-
koti įvairių tiekėjų siūlomo pedagoginio turinio iš įvairių šalių. eTwinning 
programos dalyviai gali prisijungti prie LRE iš savo darbastalio.

Mokymosi labora-
torija (eTwinning)

Speciali platforma skirta eTwinning Mokymosi renginiams. 

Mokymosi rengi-
niai (eTwinning)

Trumpi intensyvūs internetiniai renginiai įvairiomis temomis, kurių metu 
susipažįstama su nagrinėjama tema, kuriamos idėjos ir lavinami gebėji-
mai. Jie neužima daug laiko: diskusijos, refl eksija ir savarankiška veikla 
tęsiasi dešimt dienų. 

Mokymosi visą 
gyvenimą progra-
ma (MVGP)

Ši labai plati europinė programa leidžia įvairaus amžiaus žmonėms nau-
dotis įkvepiančiomis mokymosi galimybėmis visoje Europoje. Yra keturios 
paprogramės, skirtos skirtingoms ugdymo bei mokymo pakopoms ir tę-
siančios ankstesnes programas:

• Comenius mokykloms (apima ir eTwinning) 

• Erasmus aukštojo mokslo studijoms 

• Leonardo da Vinci profesiniam ugdymui 

• Grundtvig suaugusiųjų mokymui 

Moodle Atvirosios programinės įrangos elektroninio mokymosi platforma interne-
tinių kursų kūrimui ir bendradarbiavimui.

Nacionalinė para-
mos tarnyba (NPT)

eTwinning projekto sėkmės ir novatoriškumo pripažinimas nacionaliniu 
lygiu. NPT suteikia nacionalinį Kokybės ženklelį mokytojams, kurie sė-
kmingai užpildė paraišką ženkleliui savo darbastalyje. 

Nacionalinis 
Kokybės ženklelis 
(eTwinning)

eTwinning projekto sėkmės ir novatoriškumo pripažinimas nacionaliniu 
lygiu. NPT suteikia nacionalinį Kokybės ženklelį mokytojams, kurie sė-
kmingai užpildė paraišką ženkleliui savo darbastalyje.

Ning Internetinis socialinių tinklų ir bendruomenių kūrimo įrankis. 

Partneriai (eTwin-
ning)

Mokyklos, mokytojai ir kiti mokyklų darbuotojai, eTwinning projekto da-
lyviai.

Partnerių paieška Partnerių paieškos įrankis eTwinning programoje užsiregistravusioms 
mokykloms. Savo darbastalyje eTwinning programos dalyviai gali atlikti 
paiešką pagal reikšminį žodį(-žius) ar sritis arba skelbti žinutes partnerių 
paieškos forume.
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Pašto dėžutė 
(eTwinning)

Vidinė žinučių sistema, kuri leidžia saugiai keistis elektroniniais laiškais su 
kitomis eTwinning portale užsiregistravusiomis mokyklomis.  

Pažangos tinkla-
raštis Progres-
sBlog (dabar va-
dinamas Projekto 
dienoraščiu)

Kiekvienas eTwinning projektas turi pažangos tinklaraštį ProgressBlog, 
kuriame aprašoma projekto veikla ir eiga. Galima publikuoti viską: idėjas, 
naujienas, nuorodas, nuotraukas ir vaizdo įrašus. ProgressBlog – tai kartu 
ir bendravimo tarp mokytojų ir jų NPT bei atsiliepimų platforma. 

Pokalbių internetu 
kambarys

Pokalbių kambarys – tai internetinė erdvė tekstinėms diskusijoms realiu 
laiku, kuriose galima dalyvauti grupėse ar individualiai.

Kiekvienoje TwinSpace yra privatus pokalbių kambarys mokytojams ir 
mokiniams, kuriuo jie gali naudotis įgyvendindami savo projektą(-us). 

Portalas (eTwin-
ning)

Internetinė platforma, skirta eTwinning programos dalyvių projektinei veiklai. 
Norint naudotis visais įrankiais, būtina užsiregistruoti. 

Prenumeruoja-
mosios translia-
cijos įrašas (ang., 
Podcast)

Suspausto skaitmeninio formato garso ar vaizdo failas, perduodamas 
internetiniu sklaidos kanalu šios paslaugos prenumeratoriui. Skirtas 
klausytis ar žiūrėti kompiuteriu arba nešiojamais skaitmeniniais garso 
grotuvais.

Prenumeruojamo-
sios transliacijos 
vaizdo įrašas 
(ang., Vodcast)

Terminas, vartojamas norint apibūdinti prenumeruojamų vaizdo įrašų in-
ternetinį perdavimą. 

Pripažinimas eTwinning suteikia mokytojams keletą galimybių pelnyti pripažinimą už 
savo veiklą: tai eTwinning ženklelis, europiniai ir nacionaliniai Kokybės 
ženkleliai, eTwinning Apdovanojimai ir Galerija. 

Prisijungimas 
(eTwinning) 

Kad galėtų prisijungti prie eTwinning darbastalio, pažangos tinklaraščio 
ProgressBlog ir TwinSpace, mokytojai privalo būti užsiregistravę. Prisijun-
gimui reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie suteikiami regis-
truojantis. Jeigu vartotojas užmiršo savo prisijungimo duomenis ir/arba 
slaptažodį, jis gali pasinaudoti nuoroda eTwinning portale „Pamiršote 
slaptažodį“, ir pranešimas su jo vartotojo vardu bei nauju slaptažodžiu 
bus išsiųstas jam elektroniniu paštu.

Profesinio tobulini-
mo seminaras

Seminarai, skirti mokytojams, kurie nori tobulinti savo IKT ir bendradar-
biavimo gebėjimus. Seminarus organizuoja NPT ir CPT įvairiuose Europos 
miestuose per visus mokslo metus. 

Profi lis (eTwinning) eTwinning darbastalyje visi eTwinning programos dalyviai gali susikurti 
asmeninius ir mokyklos profi lius, kad kiti galėtų juos peržiūrėti ir susipa-
žinti (eTwinning dalyviai gali rašyti žinutes ant „sienų” ar pritarti projek-
to idėjai pažymėdami ją „Aš taip pat!”). Be to, kiekvienas projektas turi 
profi lį, kuriame kitiems pateikiama informacija apie projektą (eTwinning 
dalyviai gali palikti komentarą svečių knygoje). 
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Projektas (eTwin-
ning)

Projektą kurti gali mažiausiai dvi mokyklos iš dviejų skirtingų šalių. Vėliau 
jį patvirtinti turi abiejų šalių NPT. 

Registracija Kai mokytojai užsiregistruoja eTwinning programoje, jiems suteikiamas 
prisijungimas prie darbastalio su visais įrankiais. Visus besiregistruojan-
čius mokytojus patikrina NPT, kad mokytojų duomenų bazė būtų saugi ir 
patikima. 

Rinkiniai (eTwin-
ning) 

Nuoseklūs sėkmingo projekto vedliai su konkrečiais patarimais mokyto-
jams, kaip įgyvendinti Europinio bendradarbiavimo projektą su savo moki-
niais. Rinkiniais galima naudotis taip, kaip parašyta, arba prisitaikius tam 
tikrai mokymo situacijai. 

Sklaidos kanalas 
(RSS) 

Žiniatinklio sklaidos kanalų formatai, skirti publikuoti dažnai atnaujinamą 
medžiagą bei informaciją. 

Socialinis 
bendradarbiavimas 
tinkluose

Naudojimasis internetinės bendruomenės programine įranga, kad galima 
būtų užmegzti virtualius ryšius su panašių pomėgių žmonėmis. 

Stovykla 
(eTwinning) 

Tai pagrindinis eTwinning Apdovanojimų konkurso prizas. Stovykloje su-
sitinka mokytojai ir mokiniai, kurių projektai tapo nugalėtojais skirtingose 
apdovanojimų kategorijose, ir dalyvauja seminaruose bei su IKT susijusio-
je veikloje kokioje nors saulėtoje Europos vietovėje. Stovykla dažniausiai 
tęsiasi 4-5 dienas. 

Svečių knyga 
(eTwinning)

Kiekvienas eTwinning projektas turi svečių knygą savo profi lyje, kur kiti 
eTwinning programos dalyviai gali palikti komentarus. 

Šalys (eTwinning) Šiuo metu eTwinning programoje dalyvauja trisdešimt dvi šalys. Visą sąra-
šą galite rasti čia: http://www.etwinning.net/en/pub/help/nss.htm.

eTwinning programoje dalyvauti gali tiktai tie mokytojai, kurie dirba tų ša-
lių švietimo sistemoje. 

Tinklaraštis Asmeninė žiniatinklio erdvė, žurnalas ar dienoraštis, kuriame galima 
skelbti „įrašus” tam tikra tema. Vėliau kiti šiuos įrašus gali komentuoti. 

TwinSpace Saugi bendradarbiavimo platforma, kuria naudojasi mokyklos (mokytojai 
ir mokiniai) įgyvendindamos projektą. TwinSpace kiekvienam projektui 
suteikia privatumo. Projekto dalyviai gali ja naudotis, kai tik NPT patvirtina 
projektą. Administratoriai gali publikuoti savo TwinSpace internete.

Twitter Populiaraus „mikrotinklaraščio” pavyzdys, kuriame tekstai negali būti il-
gesni nei 140 spaudos ženklų.

Valdiklis Maža iškarpa iš kitų svetainių kodo, kuri leidžia į savo svetainę įterpti 
aktyvų turinį be svetainės administratoriaus pagalbos ar atnaujinimo. Pa-
vyzdžiui, eTwinning programoje naudojamasi LRE valdikliu.
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Vikipedija Vienas populiariausių pasaulyje bendrai kuriamų vikių, kuriuo naudojamasi 
kaip internetine enciklopedija informaciniais tikslais. 

Vikis Internetinis įrankis, kuris leidžia vartotojams lengvai kurti ir kartu reda-
guoti tinklalapius.

Visuomeninė pro-
graminė įranga 

Programinės įrangos sistemos ir priemonės, skirtos palengvinti bendra-
vimą tarp žmonių ir keitimąsi turiniu. Pavyzdžiui: internetinės bendruo-
menės (Facebook, MySpace), vaizdo įrašų siuntimo svetainės (YouTube) ir 
keitimosi nuotraukomis platformos (Flickr). 

Visuomeninė 
žiniasklaida 

Internetinės visuomenės informavimo priemonės, skirtos panašių pomėgių 
žmonėms greitai ir lengvai dalintis informacija tarpusavyje. Kalbant apie 
visuomeninę žiniasklaidą dažnai turimas omenyje „vartotojo kuriamas tu-
rinys” arba „vartotojo kuriamos visuomenės informavimo priemonės”.

Visuomeninis 
ženklinimas

Bendras turinio klasifi kavimas internetu, kurį atlieka vartotojai, kad būtų 
lengviau aprašyti informaciją ir jos ieškoti internete. Populiarūs informaci-
jos ženklinimo įrankiai yra Del.icio.us ir Technorati.

Žemėlapis 
(eTwinning)

eTwinning mokyklų ir projektų iš visų dalyvaujančių šalių duomenų bazė. 
Galima atlikti paiešką pagal mokyklą, šalį, regioną arba dalyką.

Ženklelis 
(eTwinning)

Pažymėjimas, įteikiamas visiems eTwinning projektams ir patvirtintas 
NPT. Projekto partneriai gali jį parsisiųsti iš darbastalio.

Žiniatinklis 2.0 
arba antrosios 
kartos žiniatinklis

Populiarus žodelis, vartojamas kalbant apie antrosios kartos žiniatinklį, 
kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas bendravimui, bendradarbiavimui 
tinkluose, mainams ir, svarbiausia, vartotojo kuriamam turiniui.
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Padėka 
CPT dėkoja visoms Nacionalinėms paramos tarnyboms (NPT) už pagalbą atliekant 
vertimų korektūrą.

•

•

Kontaktiniai duomenys

eTwinning Centrinė paramos tarnyba

Europos Mokyklų tinklas

Rue de Trèves 61
1040 Briuselis • Belgija

www.etwinning.net 
info@etwinning.net 

Svetainės redaktorius

editor@etwinning.net 

CPT pagalbos biuras

css-helpdesk@eun.org 

Svetainės administratorius

webmaster@etwinning.net

Centrinė paramos tarnyba (CPT)
eTwinning Centrinei paramos tarnybai vadovauja Europos Mokyklų tinklas Europos Komi-
sijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros vardu (www.eun.org). 
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Nacionalinių paramos tarnybų kontaktiniai duomenys (NPT)

AIRIJA

Léargas (Mainų biuras)
Kontaktams: Kay O‘Regan, koregan@leargas.ie 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.ie

AUSTRIJA

Nationalagentur Lebenslanges Lernen 
(Nacionalinė Mokymosi visą gyvenimą programos agentūra)
Kontaktams: Ursula Großruck, ursula.grossruck@oead.at 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.at

BELGIJA (prancūziškai kalbanti bendruomenė)

Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
(Prancūziškai kalbančios bendruomenės Mokymosi visą gyvenimą programos agentūra)
Kontaktams: Cecile Gouzee, cecile.gouzee@cfwb.be  
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.be 

BELGIJA (olandiškai kalbanti bendruomenė)

Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs en Vorming
(Švietimo ir mokymų ministerija, švietimo ir mokymų departamentas)
Kontaktams: Sara Gilissen, info@etwinning.be 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.be

BULGARIJA

Център за развитие на човешките ресурси
(Žmogiškųjų išteklių plėtros centras)
Kontaktams: Stoyan Kulev, skulev@hrdc.bg
Nacionalinė eTwinning svetainė: etwinning.hrdc.bg
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BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
(Nacionalinė Europos švietimo programų ir mobilumo agentūra)
Kontaktams: Dejan Zlatkovski, dejan.zlatkovski@na.org.mk 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.na.org.mk 

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Dům zahraničních služeb MŠMT –  Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
(Tarptautinių paslaugų centras MoEYS – Europos švietimo programų nacionalinė agentūra)
Kontaktams: Petr Chalus, petr.chalus@naep.cz 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.cz

DANIJA

UNI-C, Danmarks IT-center for uddannelse og forskning
(Danijos Švietimo ir tyrimų IT centras)
Kontaktams: Ebbe Schultze and Claus Berg, etwinning@uni-c.dk 
Nacionalinė eTwinning svetainė: http://etwinning.emu.dk 

ESTIJA

Tiigrihüppe Sihtasutus (Tigro Šuolio fondas)
Kontaktams: Elo Allemann, elo@tiigrihype.ee
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.tiigrihype.ee

GRAIKIJA

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπόλογιστών
(Akademinis kompiuterinių technologijų tyrimo institutas)
Kontaktams: Chrysa Kapralou, etwinning@sch.gr 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.gr

ISLANDIJA

Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins (Tarptautinio švietimo taryba)
Kontaktams: Gudmundur Ingi Markusson, gim@hi.is 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.is 
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ISPANIJA

Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación 
(Švietimo technologijų institutas, Švietimo ministerija)
Kontaktams: Carlos Medina, informacion@etwinning.es 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.es

ITALIJA

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell‘Autonomia Scolastica 
(Nacionalinė mokyklų autonomijos plėtros agentūra) 
Kontaktams: Donatella Nucci, etwinning@indire.it
Nacionalinė eTwinning svetainė: etwinning.indire.it/ 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

British Council 
(Britų Taryba)
Kontaktams: JK eTwinning komanda, etwinning@britishcouncil.org 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.britishcouncil.org/etwinning  

KIPRAS

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  
(Europos Mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimo fondas)
Kontaktams: Thekla Christodoulidou, tchristodoulidou@llp.org.cy 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.llp.org.cy/etwinning

KROATIJA

Agecija za mobilnost i programe Europske unije
(Mobilumo ir ES programų agentūra)
Kontaktams: Maja Musnjak, etwinning@mobilnost.hr 
Nacionalinė eTwinning svetainė: http://mobilnost.hr/?lang=hr&content=63

LATVIJA

Izglītības un Zinātnes Ministrija
(Švietimo ir mokslo ministerija)
Kontaktams: Guna Stahovska, guna.stahovska@izm.gov.lv 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.lv
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LENKIJA

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Švietimo sistemos plėtotės fondas)
Kontaktams: Agnieszka Wozniak, agnieszka.wozniak@socrates.org.pl 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.pl

LIETUVA

Švietimo informacinių technologijų centras, Švietimo ir mokslo ministerija 
Kontaktams: Violeta Čiuplytė, violeta.ciuplyte@itc.smm.lt 
Nacionalinė eTwinning svetainė: http://www.etwinning.lt/

LIUKSEMBURGAS

ANEFORE asbl Agence nationale pour le programme européen pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie
(Nacionalinė Mokymosi visą gyvenimą programos agentūra)
Kontaktams: Sacha Dublin, sacha.dublin@anefore.lu 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.eTwinning.lu

MALTA

Direttorat Ghall-Kwalita‘ u Standards Fl-Edukazzjoni
(Švietimo programų įgyvendinimo kokybės bei standartų valdyba ir elektroninio 
mokymosi departamentas)
Kontaktams: Jeannette Cardona, jeannette.cardona@gov.mt 
Nacionalinė eTwinning svetainė: http://etwinning.skola.edu.mt/ 

NYDERLANDAI

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs (Europos platforma)
Kontaktams: Marjolein Mennes, mennes@epf.nl 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.nl 

NORVEGIJA

Utdanningsdirektoratet (Švietimo ir mokymų valdyba) 
Kontaktams: Karianne Helland, Karianne.Helland@utdanningsdirektoratet.no 
Nacionalinė eTwinning svetainė: http://skolenettet.no/etwinning 
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PORTUGALIJA

Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular - Ministério da Educação
(Naujovių diegimo ir ugdymo programų plėtotės bendroji valdyba)
Kontaktams: Rute Baptista, eTwinning@dgidc.min-edu.pt 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.erte.dgidc.min-edu.pt/etwinning 

PRANCŪZIJA

Centre national de documentation pédagogique (SCÉRÉN-CNDP)
(Nacionalinis pedagoginės dokumentacijos centras)
Kontaktams: Claude Bourdon, claude.bourdon@cndp.fr 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.fr 

RUMUNIJA

Institutul de Stiinte ale Educatiei (Pedagoginių mokslų institutas)
Kontaktams: Simona Velea, echipa@etwinning.ro 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.ro

SLOVAKIJA

Žilinská univerzita (Žilinos universitetas) 
Kontaktams: Lubica Sokolikova, lubica.sokolikova@etwinning.sk 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.sk

SLOVĖNIJA 

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS
(Slovėnijos Respublikos mobilumo ir pedagoginių mokymų programų centras)
Kontaktams: Urška Slapšak, etwinning@cmepius.si 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.cmepius.si/etwinning.aspx 

SUOMIJA

Opetushallitus (Nacionalinė švietimo ministerija)
Kontaktams: Yrjö Hyötyniemi, yrjo.hyotyniemi@oph.fi 
Nacionalinė eTwinning svetainės: www.edu.fi /etwinning (suomių kalba), 
  www.edu.fi /etwinning/svenska (švedų kalba)
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ŠVEDIJA

Internationella programkontoret för utbildningsområdet
(Tarptautinės švietimo ir mokymų programos biuras)
Kontaktams: Ann-Marie Degerström, ann-marie.degerstrom@programkontoret.se 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.programkontoret.se/etwinning

VENGRIJA

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - eLearning Igazgatóság
(Pelno nesiekianti švietimo visuomeninių paslaugų organizacija - eLearning valdyba)
Kontaktams: Zsófia Szabó, szabo.zsofia@educatio.hu
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.hu 

VOKIETIJA

Schulen ans Netz e.V.
(Mokyklos internete)
Kontaktams: Maike Ziemer, etwinning@schulen-ans-netz.de 
Nacionalinė eTwinning svetainė: www.etwinning.de

TURKIJA 

Milli Eğitim Bakanlığı; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Nacionalinė švietimo ministerija: Švietimo technologijų generalinis direktoratas) 
Kontaktams: Mehmet Muharremoğlu, eTwinning@meb.gov.tr 
Nacionalinė eTwinning svetainė: http://etwinning.meb.gov.tr
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