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eTwinning lengviausias būdas 
praverti duris į pasaulį!
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eTwinning projektas: 
You never know who is at 

the other side of the screen

Tu niekada nežinai, kas yra 
kitoje ekrano pusėje
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Nacionalinis kokybės ženklelis
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Europos Kokybės ženklelis 
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Projektas „Vartai į Virtualų Pasaulį“ 
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Nacionalinis kokybės ženklelis
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2017 metais
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Saugesnio interneto ambasadorių 
mokymai
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2018 metai







Sėkmingi rezultatai



Uždaviniai:

1. Analizuoti ir kritiškai vertinti pateikiamą 

informaciją;

2. Ieškoti būdų, kaip saugiai ir atsakingai 

naudotis informacinėmis technologijomis, 

praturtinant savo vidinį pasaulį;

3. Kurti individualiai ir kartu su kitais pagal 

šūkį: „Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai: 

geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“.

Tikslas: Nagrinėjant saugaus interneto 

klausimus skatinti mokinių saviraišką, 

erudiciją, loginį ir kritinį mąstymą, ugdyti 

sąmoningumą bei humaniškumą.

Šis projektas buvo skirtas paminėti 

saugaus interneto dieną, suteikiantis 

mokiniams galimybę bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitų mokyklų 

vaikais, palyginti pasiektus rezultatus. 

Projektas skirtas mokinių nuomonei, 

jausmams, kūrybiškumui atskleisti. 

Jie mokėsi naudotis įvairiomis IT 

priemonėmis pristatymams, 

filmukams ir plakatams kurti. Jie buvo 

skatinami kritiškai skaityti ir mąstyti 

apie interneto privalumus ir 

trūkumus, diskutuoti, dalintis 

patirtimi ir užduoti klausimus.

Apie projektą



Projekto kūrėjos



Projekte dalyvavusios mokymo įstaigos:

Latvija

Italija Ukraina

Slovakija

Lenkija

Rumunija



Projekto Twinspace
https://twinspace.etwinning.net/58227/home

https://twinspace.etwinning.net/58227/home




Logotipai



Situacijos analizė



Plakatas



Filmukai

Priekulės 

gimnazistai 

sukūrė ir 

radijo 

laidas...



Eilėraščiai ir istorijos



Minčių žemėlapiai









Žaislas – mėlynas meškiukas









Patys pasidarėme 
marškinėlius
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Trikalbis žodynėlis. 
Komentuokime mandagiai!





Interaktyvus projekto žemėlapis



Projekto refleksija



Projekto sklaida
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Skirtukų „SAVE SAUGOTI INTERNETE TURI IR TU 

PATS“ ir „ANTITHRET‘o“ piliulių prieš grėsmes 

dalijimas bendruomenės nariams
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Stendas: Ką apie tave „žino“ internetas?
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Saugaus internauto pažymėjimas
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Garbingas sertifikatas
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Skelbimas 
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Kvietimas dalyvauti
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Kvietimas į renginį
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Nauda mokiniams:

O Mokymasis spręsti iškilusias problemas;

O Erdvė kūrybai ir fantazijai;

O Nauji draugai;

O Kultūrų pažinimas;

O Mokymosi motyvacijos skatinimas;

O Komunikacinių, užsienio kalbų ir IT įgūdžių 
tobulinimas;

O Saugesnio interneto klausimų analizavimas 
patrauklia forma.
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Nauda mokytojams:

O Kontaktai su kitais mokytojais iš Lietuvos ir 

užsienio;

O Paskata mokytis užsienio kalbos;

O Kompiuterinių įgūdžių tobulinimas;

O Naujų, efektyvesnių metodų paieška.
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Tai tikrai paprasta!
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