Seminaras „Tarptautinės programos „eTwinning“ veiklos mažųjų ugdyme“ Vilniaus r.
ikimokyklinio ugdymo pedagogams
Programos „eTwinning“ tikslas yra skatinti bendradarbiavimą su kitomis ES programomis, integruoti
projektus į ugdymo turinį, užtikrinti, kad įvairaus amžiaus dalyviai gautų kuo daugiau naudos dalyvaudami
šioje programoje. Programa „eTwinning“ labai turtinga, nes yra daug veiklų, kurias galite vykdyti su
pedagogais iš visos Europos (ir ne tik), su ikimokyklinio ugdymo pedagogais ar su kolegomis iš kitų
Lietuvos lopšelių-darželių ir mokyklų.
Tarkime, nusprendžiate pradėti vieną iš programos „eTwinning” veiklų – projektą. Projektai gali būti
paprasti arba sudėtingi. Jų trukmė priklausys nuo to, kokio sudėtingumo projektą rinksitės: vienos pamokos
iki metų ar daugiau. Projektą gali vykdyti du ar daugiau mokytojų, mokytojų komandos, metodinės grupės,
bibliotekininkai, vadovai ir mokiniai, kuriuos vadiname projekto partneriais. Su partneriais galite nagrinėti
bet kokią jums aktualią temą/ problemą. Projektus galima sėkmingai integruoti į pamokos turinį arba vykdyti
per neformalųjį vaikų švietimą.
Šių metų spalio 19 d. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“ įvyko
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„Tarptautinės programos „eTwinning“ veiklos mažųjų ugdyme“.
Seminare dalyvavo Vilniaus m. lopšelių-darželių ,,Pilaitukas“, „Gilužis”, „Gintarėlis”, „Medynėlis” ir
„Krivūlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir administracijos darbuotojos. Seminaro pradžioje kiekviena
dalyvė nusistatė savo motyvaciją, o susitikimo metu buvo pristatytos programos eTwinning galimybės,
metodinės medžiagos resursai „eTwinning svetainėje”, praktiškai išbandytas naujasis „eTwinning Live“
darbastalis: registracija portale, profilio pildymas, partnerių paieška, naujų projektų sukūrimas, prisijungimas
prie projekto „Bendraukime ir bendradarbiaukime“. Buvo apžvelgti TwinSpace įrankiai. Vilniaus lopšeliodarželio „Krivūlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aida Makutėnienė kalbėjo apie gerąją patirtį šioje
veikloje ir pristatė sėkmingus savo vykdytus „eTwinning” projektus. Praktinio užsiėmimo metu dalyvės
poromis iš skirtingų lopšelių – darželių kūrė projektus ir juos užregistravo. Be to seminaro dalyvės buvo
supažindintos su interneto resursais, skirtais mažųjų ugdymui ir jų praktiniais taikymais projektiniame darbe.
Seminaro pabaigoje dalyvės apie šio seminaro darbą savo įvertinimus pateikė
ŠMPF renginio vertinimo anketoje. Po seminaro sulaukta klausimų ir
pasiūlymo pravesti dar vieną seminarą pažengusiesiems.
Likau sužavėta Viliaus lopšelio-darželio ,,Pilaitukas” aplinka, ikimokyklinio ugdymo pedagogių rimtu darbu
seminaro metu, geromis naujųjų technologijų žiniomis. Ačiū šios įstaigos direktorei Rasitai Gylienei ir
pavaduotojai ugdymui Indrei Krištolaitytei. Viliamės, kad po šio seminaro atsiras naujų eTwinning projektų!
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„eTwinning”, registraciją portale, TwinSpace įrankių panaudojimą, gerosios patirties pavyzdžius rasite
centriniame eTwinning portale bei nacionalinėje eTwinning interneto svetainėje.
Programos „eTwinning“ ambasadorė Utenos regione Loreta Tarvydienė

