
Paraiška Nr. 5 

1. Projekto pavadinimas:  EUROPE'S DREAM TREE 
2. Programa/projektas: eTwinning 
3. Projektą koordinavusi institucija:  Josvainių gimnazija  
4. Projekto koordinatorius Lietuvoje: Sniežana Slavinskienė 
5. Bendra informacija apie projektą. Tai projektas, kuriame dalyvauja mokyklos iš 13 šalių. Visų partnerių bendras 

tikslas - sukurti svajonių medį savo mokyklose naudojant pačių mokinių kurtomis svajonių kortelėmis, 
atvirutėmis. Sukurtas unikalus svajonių medis pristatė mokinių išreikštus jausmus, lūkesčius, planus ar svajones 
apie savo ateities karjeros planus. Taipogi, apėmė ir globalias temas, tokias kaip taika, tarša, badas pasaulyje. 
Tarpusavyje bendradarbiaudamos mokinių komandas išrinko geriausias svajonių atvirutes ir dalinosi 
tarpusavyje.  

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Dirbdami grupėse mokiniai lavino bendravimo ir 
bendradarbiavimo įgūdžius. Taip pat darbas grupėse padėjo formuoti savarankiško darbo įgūdžius. Atliekant 
užduotis mokiniai naudojosi  įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Jie atsakingai atliko jiems skirtas 
kūrybines užduotis, sprendė iškilusias problemas, lavino kritinį mąstymą. Mūsų komanda taikė šias novatoriškas 
kompiuterines programas: Smilebox, Prezi, Padlet, Kizoa, Glogster, Google skaidrės ir kt. Mokiniams buvo 
įdomu taikyti šias programas, vykdyti skirtas užduotis bei tobulinti skaitmeninį raštingumą. 
 

7. Projekto rezultatai. Dalyvavimas projekte buvo labai naudingas mokiniams. Jie ieškojo informacijos, tyrinėjo 
aplinką, reiškinius ir kt., identifikavo problemas, formulavo hipotezes, darė sprendimus, pristatė rezultatus ir 
vertino. Dar daugiau, jie geriau suvokė savo kultūrinį-tautinį paveldą, palyginę su kitomis kultūromis. Suvokė 
Europą kaip multikultūrinę, demokratinę erdvę, įgijo draugų užsienyje. Išmoko tikslingai panaudoti IKT. Įgijo bei 
tobulino bendravimo užsienio kalba įgūdžius, informacinio bei kultūrinio raštingumo. Išmoko bendrauti ir 
bendradarbiauti su savo draugais mokykloje ir su projekto partneriais Mokėsi iš bendraamžių. Rinkdami 
informaciją iš įvairių šaltinių, jautė pasididžiavimą savo kraštu, norėjo geriau pristatyti savo kraštą, papročius 
bei tradicijas. Nemažesnė nauda ir pačiai mokyklai. Mokytoja ir mokiniai galėjo nemokamai naudotis įvairiais 
internetiniais įrankiais, taip didėjo mokinių motyvacija. Mokiniai turėjo galimybę naudotis saugia internetine 
erdve.  
 

8. Projekto sklaida.  Mūsų gimnazijos internetinėje buvo pateikta informacija apie moksleivių dalyvavimą 
eTwinning projekte, projekto rezultatai ir nauda bei suteiktą Kokybės Ženklelį. Tokiu būdu buvo stiprinamas 
Josvainių gimnazijos įvaizdis.  
http://www.josvainiai.kedainiai.lm.lt/naujienos/pasiekimai/2016/05/sekme-etwininnig-projekte-europes-
dream-tree  
 

9. Projekto tęstinumas.  Mokyklos gali organizuoti partnerių sukurtų svajonių kortelių, atvirukų parodą. Taip pat  
mokiniai savo mokyklai gali paruošti padalomąją medžiagą apie projekto veiklą ir rezultatus. 
 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

 http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e444d344e6a55324f44493d0d0a  

 https://twinspace.etwinning.net/7099/pages/page/85586    

 https://twinspace.etwinning.net/7099/pages/page/85611   

 https://twinspace.etwinning.net/7099/pages/page/85067  

 https://twinspace.etwinning.net/7099/pages/page/85570   

 https://docs.google.com/presentation/d/1mYH_fPCQ4JE61XEaMO1ItEPeD5VHnTZkOWijTi9_zuE/edit?
usp=sharing   

 https://twinspace.etwinning.net/7099/pages/page/85086  

 http://padlet.com/sniezana_slavin/8sggfv85wyjj   

 http://www.kizoa.com/Movie-Maker-Video-Editor/d38136049k8181939o1l1/thoughts   

 http://www.calameo.com/read/0044170866859adf6019a  
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