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eTwinning programa 

• eTwinning programa - programa, kuri remia 

virtualaus bendradarbiavimo projektus 

mažiausiai tarp dviejų mokyklų iš bent jau 

dviejų skirtingų Europos šalių 

 



DALYVAUJANČIOS ŠALYS 

1. Airija  

2. Austrija 

3. Belgija 

4. Bulgarija 

5. Danija 

6. Estija 

7. Graikija 

8. Islandija 

9. Ispanija 

10. Italija 

11. Jungtinė 

karalystės 

12. Kipras 

13. Latvija 

14. Lenkija 

15. Lietuva 

16. Liuksemburgas 

17. Malta 

18. Norvegija 

19. Olandija 

20. Portugalija 

21. Prancūzija 

22. Slovakija 

23. Slovėnija 

24. Suomija 

25. Vengrija 

26. Vokietija 

27. Čekijos 

Respublika 

28. Švedija 

29. Rumunija 

30. Turkija 

31. Makedonija 

32. Kroatija 

 33.Šveicarija 



VEIKLOS TIKSLAI 

• Projektų integravimas į ugdymo turinį; 

• Bendradarbiavimas su kitomis ES programomis. 

 

• Minimalus partnerių skaičius – 2; 

• Maksimalus – griežtai neribojama;  

• Bendradarbiavimo kalba pasirenkama laisvai; 

• Projekto trukmė: nuo 1 pamokos iki mokslo metų 

ir daugiau. 

 



KAS GALI DALYVAUTI? 

• Priešmokyklinės ugdymo įstaigos 

• • Mokyklos-darželiai 

• • Pradinės mokyklos 

• • Progimnazijos 

• • Pagrindinės mokyklos 

• • Vidurinės mokyklos 

• • Gimnazijos 

• • Profesinį išsilavinimą teikiančios įstaigos 

• • Neformaliojo ugdymo įstaigos 

• PASTABA: mokinių amžius nuo 3 iki 21 metų 

 



eTwinning PROGRAMOJE SIŪLOMOS 

GALIMYBĖS 

• organizuojami konkursai nacionaliniu ir 

Europos mastu (pvz. ,“Pasodink eTwinning 

medį”) 

•  eTwinning savaitės; 

 



PROGRAMOJE SIŪLOMOS GALIMYBĖS 

MOKINIŲ STOVYKLOS. 

  
Mokinių stovykla “Baltų kalbų mokymasis” (Rygoje, 

Latvijoje) spalio mėn. 2011 m. 





Kasmetiniai “Geriausios eTwinning mokyklos Lietuvoje” 

rinkimai.  

 

PROGRAMOJE SIŪLOMOS GALIMYBĖS 

Kasmetiniai Europos eTwinning apdovanojimai 



eTwinning INFORMACINIAI RENGINIAI 

     EK eTwinning projektas suteikia galimybę dalyvauti 

organizuojamuose tarptautiniame eTwinning profesinės  raidos 

seminaruose.  

     Pvz. Druskininkai PDW 2012. 

PROGRAMOJE SIŪLOMOS 

GALIMYBĖS 



dalyviai 

Europoje:   
249941 Mokytojai 
 
33379 Projektai  
 
122380 Mokyklos 

http://www.etwinning.net/lt/pub/news/press_corner/statistics.cfm
http://www.etwinning.net/lt/pub/news/press_corner/statistics.cfm
http://www.etwinning.net/lt/pub/news/press_corner/statistics.cfm


EK numato svarbesnį eTwinning vaidmenį Europos 
mokyklų bendradarbiavimo kontekste 
 
Yra numatomos šios naujovės: 

Sustiprinti mokyklų bendradarbiavimo 
platformą:  
-eTwinning - išorinis langas į pasaulį,  
-galimybė mokyklai tapti matoma; 
-daugiau dėmesio eTwinning bendruomenės 
valdymui (bendruomenė bendruomenėje). 



• Didesnės galimybės mokytojų profesiniam 
tobulinimuisi: 
 

• - Mokymosi kursai; 
• - Paskaitos internetu = Ekspertai kalba (naujiena); 
• - valdymo internetu kursų plėtra/tobulinimas = kaip sėkmingai dirbti 

internetu (naujiena); 
• - dabartinių mokymosi kursų eTwinning ambasadoriams apžvalga; 
• - Mokymosi/tobulinimosi medžiaga (pats mokytojas turės galimybę 

parsisiųsti jį dominančią medžiagą) (naujiena); 
• - Profesinio tobulinimose seminarai; 
• - Profesinio tobulinimosi seminarai Ateities klasės laboratorijoje. 

 

http://www.etwinning.net/lt/pub/progress/learning_events.htm
http://www.etwinning.net/lt/pub/progress/european_workshops.htm
http://www.etwinning.net/lt/pub/progress/european_workshops.htm
http://www.etwinning.net/lt/pub/progress/european_workshops.htm
http://www.etwinning.net/lt/pub/progress/european_workshops.htm
http://fcl.eun.org/


      eTwinning Plus 
• Nuo 2013 m. programa eTwinning išsiplėtė, atsirado 

programa eTwinning Plus,  
•  apima 6 šalis iš Europos kaimynystės – Armėniją, Azerbaidžaną, 

Gruziją, Moldovą ir Ukrainą, Tunisą . 
• Su šiomis šalimis yra galimybė bendrauti ir bendradarbiauti rusų 

kalba. 
• Tikslinė grupė – švietimo institucijos, kuriose mokosi mokiniai nuo 3 

iki 20 m. amžiaus: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio 
mokymo institucijos. 

• Išsamią informaciją apie eTwinning veiklą Lietuvoje rasite interneto 
svetainėjewww.etwinning.lt. 

• Informaciją apie eTwinning veiklas Europos mastu rasite interneto 
svetainėjewww.etwinning.net. 
 

http://www.etwinning.net/lt/pub/connect/etwinning_plus.htm
http://www.etwinning.net/lt/pub/connect/etwinning_plus.htm
http://www.etwinning.lt/
http://www.etwinning.net/


Kontaktai 

Violeta Čiuplytė 

eTwinning koordinatorė 

Tel.: 8 5 249 66 04 

E. paštas: 

violeta.ciuplyte[@]smpf.lt 

 

 

 

 

Loreta Tarvydienė 
Regionas: Utena 
Utenos Dauniškio 
gimnazijos fizikos ir 
astronomijos mokytoja 
metodininkė 
el. paštas: 
tarvydiene@yahoo.com 

Giedrė Sudniutė 
Regionas: Utena 
Utenos Dauniškio 
gimnazijos informacinių 
technologijų mokytoja 
metodininkė 
el. paštas: 
gsudniute@yahoo.com 

Švietimo mainų paramos fondas 
Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 
Vilnius 
Tel.: (8 ~ 5) 261 05 92, 212 24 81, 
212 33 64 
Faksas: (8 ~ 5) 249 71 37 
El. paštas: info@smpf.lt 

mailto:tarvydiene@yahoo.com
mailto:gsudniute@yahoo.com
mailto:info@smpf.lt


Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati puikiausia 
gamtos dovana. 

                                                 A. Einšteinas 

 


