KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
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apibūdinimas

Tarptautinė eTwinning programa
Projektas „Ar pažįsti mano šalį?“
2017-2018m.m.
Tikslas – skatinti mokinius domėtis savo šalies ir kitų šalių istorija, kultūra,
papročiais bei tradicijomis.
Uždaviniai:
 Supažindinti mokinius su kitų šalių istorijomis, kultūromis.
 Skatinti mokinių domėjimąsi savo ir kitų šalių papročiais ir tradicijomis.
 Ugdyti mokinių kūrybiškumą, aktyvumą, žadinti smalsumą.
 Dalintis ir keistis projekto medžiaga ir informacija su projekto partneriais,
bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio šalių mokytojais ir mokiniais.
 Naudoti IT priemones projekto vykdymui.
Jūratė Lukauskienė, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla, Lietuva
Inguna Juhņeviča, Aizkraukles pagasta sākumskola, Latvija

Projekto dalyviai

Projekto vadovas/
koordinatorius

Svitlana Lenarska, Cherkasy сollegium "Berehynia", Ukraina
Camilla Heath, IVKO, Olandija
Mzia Beradze, LEPL Kharagauli municipality village Khidari public school,
Gruzija
Milka Lalic, OŠ "Vuk Karadžić" Lipe, Serbija
Stela Negoescu, Şcoala Gimnazială "Titu Maiorescu", Rumunija
Jūratė Lukauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Veikla

Rugsėjis

Paruošti pristatymą apie Lietuvą. Parengti skaidres - pristatymą apie savo šalį (bendra
informacija – plotas, geografinė padėtis, gyventojų skaičius ir kt.)

Spalis

Paruošti pristatymą apie Kretingą.

Lapkritis Paruošti pristatymą apie Marijono Daujoto mokyklą.
Gruodis

Parengti kalėdines atvirutes – sveikinimus projekto partneriams.

Sausis

Paruošti pristatymą apie projekto dalyvius – mokinius.

Vasaris
Kovas

Surinkti ir pateikti medžiagą apie Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, paminėti
ir skleisti žinią apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.
Rinkti ir kaupti medžiagą apie savo šalies geografiją, gamtą, įdomiausias lankytinas vietas.

Balandis

Ieškoti ir rengti informaciją apie Lietuvos papročius ir tradicijas bei šventes.

Gegužė
Birželis

Sukurti knygutę, į kurią susegti rinktą bei kurtą informaciją, piešinius apie savo šalies
geografiją, gamtą, įdomiausias lankytinas vietas, tradicijas, papročius ir šventes.
Projekto užbaigimas, informacija apie projekto rezultatus, stendo paruošimas, straipsnis į
mokyklos svetainę ir rajoninę spaudą.

Visas veiklas, susijusias su projektu, fotografuoti, kai kurias filmuoti. Nuolat dalintis medžiaga su
projekto partneriais.
Numatomas rezultatas
Mokiniai susipažins su savo šalies ir kitų šalių kultūra.
Įgis žinių apie savo ir kitų šalių istoriją.
Sužinos informaciją apie tradicijas, papročius ir šventes.
Ugdysis kūrybiškumą, aktyvumą ir kitas asmenines savybes.
Patobulins anglų kalbos ir IKT gebėjimus.
Pagerins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Sužinos apie eTwinning programos galimybes.

Informacija apie
projektą

https://www.etwinning.net

