ERASMUS+ Inovatyvios technologijos aktyviai kalbų klasei
Inovatyvios technologijos aktyviai kalbų klasei, tai trijų metų ERASMUS+ strateginė
mokyklų partnerystė, kurioje dalyvauja aštuonios vidurinės mokyklos iš Čekijos Respublikos,
Prancūzijos, Graikijos, Makedonijos, Rumunijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos.
Projekto metu bus siekiama pagerinti mūsų mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į užsienio
kalbų mokymąsi, suteikiama galimybė ugdyti kalbinės komunikacijos kompetenciją, susipažinti
su kaimyninėmis Europos šalimis, atrasti Europos kultūrą savo gimtajame krašte, pristatyti savo
pačių kultūrą, praplėsti kultūrinius horizontus bei stiprinti savo europietišką pilietiškumą.
Valstybės partnerės sutarėme palyginti valstybių mokymo metodus, keistis praktika ir dalintis
patirtimi. Taip pat bus organizuojami penkių dienų IKT (informacinių ir komunikacinių
technologijų) mokymai mokytojams 2015 m. kovo mėnesį Nidoje. Po tris mokytojus iš kiekvienos
partnerinės organizacijos mokysis naudotis įvairiomis IKT priemonėmis Jie taip pat išmoks
naudotis nuotraukomis, video, judančia animacija, išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais
kompiuteriais, įgyvendinti netradicinės klasės modelį, patalpinti bei dalintis visa sukurta medžiaga
projekto internetiniame puslapyje.
Šio projekto metu bus organizuojami keturi tarpvalstybiniai projekto susitikimai. Šie
susitikimai suteiks galimybę mokytojams stebėti pamokas kitose šalyse, jas palyginti su savo
vedamomis. Tai leis jiems dalintis savo patirtimi su kitais, vesti inovatyvias pamokas savo
mokiniams bei gauti iš jų grįžtamąjį ryšį. Galiausiai, jie praktikuos savo užsienio kalbos žinias ir
susipažins su Europos kultūrine įvairove.
Kalbant apie mūsų mokinius, mes, visų pirma, atliksime pirminius vertinimus ir
įvertinsime mokinių gebėjimus bei įgūdžius. Atsižvelgę į rezultatus, mes kryptingai sukursime
skirtingų įgūdžių ir lygio grupes, įtrauksime į komandinio darbo veiklas, atitinkamai pritaikytas
pagal jų gebėjimus ir galimybes.
Taip pat mes duosime jiems atlikti užduotis, kurios skatins naudoti bei ugdyti IKT ir
kalbėjimo įgūdžius, kuriuos jie, tikėtina, naudos savo ateities profesiniame gyvenime. Be to, mes
įtrauksime mokymo veiklas, kurios bus paremtos naujųjų technologijų naudojimusi, siekiant
gerinti darbo grupėje procesą. Taip pat mes parinksime temas ir užduotis, kurios yra susijusios su
realiu pasauliu ir yra aktualios mūsų mokinių gyvenimui. Galiausiai, jie dalyvaus trejose dešimties
dienų kalbų stovyklose, kurios bus organizuojamos skirtingose partnerinėse valstybėse. Šie
susitikimai sukurs mokiniams autentiškas tarpusavio bendravimo situacijas su kitais
bendraamžiais, besimokančias europiečiais, bei suteiks jiems neįtikėtinas galimybes tobulinti
komandinę dvasią, įgauti daugiau atsakomybės, praplėsti kultūrinius horizontus, susirasti naujų
draugų ir skatinti toleranciją.
Įvairios sukurtos ir naudojamos įvertinimo priemonės užtikrins mūsų strategijos
efektyvumą. Dažna komunikacija tarp partnerių naudojant Skype ir E-twining erdves - užtikrins
kuo geresnes tolimesnes partnerystės veiklas. Mūsų rezultatų skleidimui mes sukursime Facebook
paskyrą, Yahoo grupę, publikuosime straipsnius vietinėje ir regioninėje spaudoje.
Visos sukurtos pamokos ir medžiaga bus laisvai dalijamasi projekto internetiniame
puslapyje, kad mokiniai bei kalbų mokytojai Europoje ir visame pasaulyje galėtų ja naudotis,

palikti savo atsiliepimus. Projektui pasibaigus, mūsų partnerystė tęsis bendradarbiaujant Etwinning portale.
Todėl, ši partnerystė ne tik padės mūsų mokiniams, kurių turėtų būti apie keturi šimtai, vystyti
užsienio kalbų kalbinius įgūdžius ir kurti jų europietišką pilietybę, bet taip pat pagerins jų
socialines galimybes.
Dalyvaujantiems mokytojams, kurių bus apie penkiasdešimt, bus suteikta galimybė
tobulinti savo kalbinius įgūdžius, išmokti naudotis inovatyviomis skaitmeninėmis ir IKT mokymo
priemonėmis savo praktikoje. O pamokos taps patrauklesnės, labiau įtraukiančios ir
motyvuojančios mokinius siekiant geresnių rezultatų.

