T

www.languages.dk

TOOLS projektas finansuojamas su Europos Komisijos pagalba. Ðis leidinys atspindi
tik autoriaus mintis, ir Europos Komisija negali bûti atsakinga uþ bet koká èia pateiktos
informacijos panaudojimà.

T

TOOLS pasirinko bendradarbiavimo ir dalijimosi rezultatais kursà
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Jei dalyvaujate (ar dalyvavote) kalbos projekte, praðom, sëskite á mûsø laivà ir
susiekite savo projekto rezultatus su kitais kalbø mokymo projektais.
Bendradarbiaudami mes lengviau pasieksime tiesioginius vartotojus, o poveikis
bus akivaizd•iai didesnis. Dalindamiesi informacija ir rezultatais kartu
iðvengsime naujo dviraèio iðradinëjimo.

Suvienykime savo projektus
Prisijunkite prie TOOLS dabar
El. paštas: ka@sde.dk

TOOLS (“Priemoniø, skirtø integruotam kalbos mokymui, kûrimas”) yra Europos
Komisijos dalinai finansuojamas projektas, kurio metu bus kuriama ir vystoma
nemokama internetinë programa/priemonë, skirta integruotam kalbos mokymui
(CLIL- Integruotas kalbos ir turinio mokymas), o jo dalyviai siekia apjungti savo
pastangas su kitais kalbø mokymo projektais.
Tegu tools ir pools tinklalapis apjungia ir jûsø darbo rezultatus. Ið tinklalapio jûs
galite nemokamai pasiekti ir parsisiøsti ávairias kalbø mokymo priemones,
video, medþiagà bei metodines rekomendacijas/apraðus, kaip naudoti èia
pateikiamus metodus, kuriuos galite naudoti darbe ar átraukti á savo projektus.
Ðokite valtin ir prisijunkite prie tools ir pools komandø, parašydami elektroniná
laiškà: ka@sde.dk
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Brochure available in Arabic Danish, English, Gaelic Irish,
Gaelic (Scottish), Lithuanian, Portuguese, and Spanish
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Poreikiø analizës šaltiniai: CLIL (turinio ir kalbos integruotas mokymas) ir
LWUTL (reèiau naudojamø kalbø mokymas) mokytojai paprastai naudojasi
iðskirtinai savo paèiø sukurtomis mokymo priemonëmis (EURYDICE 2005 m.
ataskaita “Pagrindiniai kalbø mokymo rodikliai Europos mokyklose”). ICC
(Nuotolinis kalbø mokymas)ataskaitoje “Naujø informaciniø technologijø ir
interneto poveikis uþsienio kalbø mokymui” paþymima, kad :”Ateityje bus
þenklus posûkis nuo pasyvaus jau sukurtø programø vartojimo prie
nepriklausomo ir savarankiðko turinio kûrimo, pritaikyto specialioms grupëms ar
individams.”
Sklaida: Projekto rezultatai bus vieðinami per EuroCall tinklà ir ávairias
konferencijas. Projekto tinklalapis ásilieja á jau egzistuojantá www.languages.dk,
kuriame per metus registruojama daugiau nei 50.000 individualiø vartotojø.

Tikslai: TOOLS projekte bus sukurta nemokama interneto programa/priemonë,
kuri padës profesiniø mokyklø, universitetø ir suaugusiøjø mokymo ástaigø kalbø
mokytojams kurti technologijomis grástus ádomius pratybø puslapius, skirtus mokytis
kalbø, kur tekstø þodþiai bus automatiðkai sujungti su daugiau nei ðimtu interneto
þodynø.
Projekto metu sukurta internetinë programa bus tokia paprasta ir lengva, kad
kiekvienas mokytojas, besinaudojantis, pvz., Facebook’u , beveik •aibo greitumu
susikurs sau internetinius mokymo med•iagos išteklius.
Lengvai pasiekiamos internetinës mokymo priemonës privalumas bus tai, jog ji dirbs
su visomis esanèiomis ir bûsimomis operacinëmis sistemomis, (ne vien Microsoft); ji
leis mokymo medþiagà ir kalbos mokymo uþduotis kurti, panaudojant mobilià
árangà/planðetinius kompiuterius(pvz., iPad’us).
Ši programa - nemokama ir visiems prieinama; jos pagalba vartotojai galës sukurti
ir patalpinti savo interneto puslapius, kuriuos bus galima ákelti á savo tinklalapius ar
saugoti kitose sistemose, tokiose, kaip dropbox.com.
Interneto puslapius, sukurtus projekto programoje, bus galima naudoti visiems
•enklams (UTF8), taigi, taip pat ir lietuviø, graikø, arabø kalboms.
Projekto komandos pademonstruos programos gebëjimus ir sukurs internetines
kalbos mokymo priemones/pavyzdþius arabø, danø, airiø keltø, ðkotø keltø, lietuviø,
portugalø ir ispanø kalbø mokymui.
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Projekto gyvavimo metu (30 mënesiø nuo 2012 sausio) partneriai iðleis aðtuonis
informacinius biuletenius, dalyvaus keturiose konferencijose (EfVET ir
EuroCall)bei surengs keletà bandomøjø kursø.
Projekto tikslinë grupë – 560 kalbos mokytojø ir studentø, kurie dalyvaus
mokymuose projekto metu. Pasibaigus projekto finansavimo periodui, vyks
internetiniai kursai Webheads ir
asocijuotø projekto partneriø pagalba,
kuriø poveikis, kaip tikimasi, bus
daugiau nei 2000 kalbos mokytojø.
Projekto rezultatai sustiprins integruotà
kalbos mokymà Europoje.
Jus taip pat mielai kvieèiame rengti
tokius kursus ir pasinaudoti nemokama
TOOLS projekto medþiaga ir
priemonëmis.
Daugiau informacijos: Registruotø
projekto vartotojø bendruomenë nuolat
auga ir tampa masišku tinklu. Jûs taip
pat galite tapti jo nariu arba
uþsiregistruoti projekto tinklalapyje
www.languages.dk arba Facebook’e
facebook.com/tools4clil ir gauti
informacinius biuletenius.

