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Aktualumas

• IT taikoma sporadiškai, nepakankamai

• Mokymo turinys neatitinka poreikių ir lūkesčių

• 5-6 klasių mokytojai pasigenda paramos



Uždaviniai

• Skleisti asociacijos narių gerąją patirtį

• Naudoti IT mokomosios medžiagos kūrimui

• Išmokyti mokytojus naudotis 4 įrankiais
• HOT POTATOES

• POWER POINT INTERAKTYVIAM TURINIUI

• GOOGLE DOCS SU TESTŲ TIKRINIMO ĮSKIEPIU

• MOODLE APLINKA

• Parengti užduočių banką 5-6 klasėms



Tikslinė grupė

• 5-6 klasių mokytojai

• Kuo daugiau regionų / apskričių

• LAKMA nariai ir ne nariai



Vertinimo kriterijai

• Turinio:
- kalbos mokėjimo lygis A1-A2

- supratimo ir raiškos gebėjimai

- integruotas gramatikos ir leksikos mokymasis

- ...

• Techniniai:
- įrankių įvairovė;  užduočių tipų įvairovė

- interaktyvumas

- sąsajų tikslinis veikimas

- ...



Tematika

• Mano šalis Lietuva
– Lankytinos vietos

– Vilnius – sostinė

– Pilys, muziejai

– Garsūs žmonės, istorinės asmenybės

– Regioniniai prakai, gamta

– Šventės, tradicijos

– ...



Konkurso eiga

• Įvadiniai mokymai

• Konsultacijos online
– techniniais klausimais

– turinio ir metodikos klausimais

• Forumas 

• Vertinimas / apdovanojimai



Rėmėjai / prizai

• ŠMM / ITC / UPC

• Britų Taryba Lietuvoje

• CUP leidykla

• OUP leidykla

• Pearson leidykla

• AMES kalbų mokykla

• Knygynas Rotas

• JAV ambasada Lietuvoje



• Konkurso rezultatai

–14 medžiagos komplektų

–12 mokyklų

–10 skirtingų vietovių
Elektrėnai, Ignalina, Panevėžio raj., Prienų raj., 
Rokiškis, Sudervė, Šilutė, Vilnius



Medžiagos kūrėjai

Sonata Česevičienė, Justina Dainovska

Astra Daugėlienė, Kristina Greičienė

Margarita Gudeikienė, Asta Makarevičiūtė

Rita Markovskaja, Daiva Matusevičiūtė

Aušra Paulauskaitė, Vidutė Repšienė

Aida Skarbalienė, Laura Stašelienė

Lina Vrubliauskienė



Projekto konsultantai

Jurgita Bertulienė

Information Technologies SIG

Nida Burneikaitė

Young Learners SIG



                                                    

Darbus bus galima rasti

www.lakmaonline.lt

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija 

LAKMA

http://www.lakmaonline.lt/
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