TARPTAUTINIS ETWINNING PROJEKTAS
„LITERATŪRINIAI HEROJAI IEŠKO DARBO“
PROJEKTO IDĖJA.
Jūsų mokiniai svajoja apie būsimas profesijas, bet nežino, kokiomis savybėmis pasižymi
patinkančios profesijos atstovai? Jaunuoliai ieško darbo, bet nemoka užpildyti „Europass“ CV?
Jūs skatinate mokinius skaityti, bet jie mieliau renkasi kompiuterinius žaidimus? Jei tris kartus
atsakėte TAIP, šis projektas kaip tik jums ir jūsų ugdytiniams!
PROJEKTO TIKSLAS – Skatinti mokinius skaityti taikant įdėmaus skaitymo strategiją,
padėsiančią įsijausti į knygų herojų būsenas, vertinti jų poelgius, išmokti pildyti pagrindinių
knygos veikėjų „Europass“ CV, susipažinti su įvairiomis profesijomis.

PROJEKTO PLANAS:


Siekiant susirasti partnerių, projekto idėja pateikiama eTwinning portale.



Projekto planas siunčiamas partneriams su prašymu įvertinti jį ir pateikti savo pasiūlymus.



Sulaukus partnerių pritarimo, projekto medžiaga įtraukiama į ugdymo planus, integruojant
ją į gimtosios kalbos, anglų kalbos, informacinių technologijų, ugdymo karjerai disciplinas.



Suderinus projekte dalyvaujančių mokyklų literatūros programas, sudaryti bendrą
rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašą ir pasidalinti skaitomas knygas.



Kiekviena projekte dalyvaujanti komanda perskaito bent po vieną knygą, užpildo
pagrindinių herojų „Europass“ CV ir dalyvauja improvizuotoje Darbdavių mugėje.

PROJEKTO VEIKLOS:


Naudodami įvairius IT įrankius, parengs projekto dalyvių prisistatymus „Susipažinkime!“



Vasaros atostogų metu skaitys mokytojų pasiūlytas knygas.



Skaitydami knygas pildys pagrindinių herojų gyvenimo aprašymo formas.



Prasidėjus mokslo metams, gimtosios kalbos pamokose mokysis pildyti „Europass“ CV.



Naudodamiesi įgytomis žiniomis ir gebėjimais, aptars literatūrinių herojų CV, papildys
juos trūkstama informacija.



Anglų kalbos pamokose išvers literatūrinių herojų CV ir patalpins juos Darbdavių mugės
puslapyje.



Projekto dalyviai skaitys literatūrinių herojų gyvenimo aprašymus ir bandys atspėti, iš
kokių kūrinių jie yra. Naudodamiesi turima informacija, siūlys jiems tinkančias profesijas.



Projekto pabaigoje bus sukurta profesijų atmintinė, padėsianti suprasti, kokiomis
žmogiškosiomis savybėmis turi pasižymėti konkrečių profesijų atstovai.
PROJEKTO VERTĖ.
Projekto metu mokiniai išmoks pildyti „Europass“ CV, sužinos, kokiomis savybėmis turi

pasižymėti įvairių profesijų atstovai, bus skatinami skaityti knygas, įsijausti į knygų herojų
būsenas, vertinti jų poelgius.
ĮRANKIAI: nemokamos Microsoft programos ir įrankiai, skirti ugdymui, interaktyvūs
apklausų įrankiai, elektroninis paštas, programa Skype, skaitmeninis fotoaparatas, skaitmeninė
vaizdo kamera, įranga, skirta dirbti su įvairialype informacija (multimedija), socialiniai tinklapiai
Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo ir kt.
PROJEKTO DALYVIŲ AMŽIUS – nuo 15 iki 18 metų
PROJEKTO LAIKAS – 2019 m. birželis–2020 m. vasaris

