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Pažangios interaktyvios grafinės novelės
mobiliuose jutikliniuose įrenginiuose
Inovatyvus e-mokymosi požiūris
į kalbų mokymąsi
su profesinio ugdymo pavyzdžiais
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Kas yra AGnovel?
AGnovel yra projektas, kurį
remia EK Mokymosi visą
gyvenimą programa pagal
pagrindinį veiksmą Nr. 2,
prasidėjęs 2014 m. sausio
mėn. ir pasibaigsiantis 2015 m.
gruodžio mėn.
Projekte dalyvauja aštuoni
partneriai iš septynių šalių,
atstovaujantys viešas ir
privačias mokymo institucijas:
- Paderborno universitetas
(Vokietija) yra koordinatorius.
-IK Ingenious Knowledge
(Vokietija)
- Mido bendruomenės kaimo ir
socialinio vystymo partnerystė
(Airija)
- Europos mokymosi tinklas
(Jungtinė Karalystė)
- Granados universitetas
(Ispanija)
- Romos universitetas (Italija)

Konsorciumas ėmėsi misijos
sukurti programą mobiliems
jutikliniams įrenginiams, skirtą
mokytis kalbų grafinės novelės
pagalba.
Grafinės novelės čia yra
interaktyvios grafinės
novelės. Jūs galite naudoiti
keturis elementus mokymui(si)
palengvinti:
Vizualinis didaktinis
elementas Garsinis
didaktinis elementas
Tekstinis didaktinis
elementas Mokymo
programos metodika
Be to, pateikiama ir didaktinė
medžiaga.
Jūs taip pat galite pasinaudoti
naujų technologijų ir svarios
paramos mokymuisi
galimybėmis, kurias teikia
projekto partneriai.

Įrankis skirtas žmonėms, kurie
mokosi kalbų savarankiškai.
- Lietuvos edukologijos
Įrankis taip pat pritaikytas
universitetas (Lietuva)
naudoti jį kitosi mokymo(si)
- Tyrimų ir švietimo centras situacijose.
„Synthesis“ (Kipras)
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Tikslai:
 Sukurti kalbos mokymosi įrankį, kuris būtų linksmas,
intuityvus ir pakankamai lengvai naudojamas be
papildomų instrukcijų;
 Sukurti ir išplatinti modelį, skirtą kitiems turinio kūrėjams,
kurie galėtų pasinaudoti AGnovel ir publikuoti savo
grafines noveles elektroninėje ervėje;
 Parengti didaktines nuorodas kalbų mokytojams apie
įrankio naudojimo galimybes pamokose;
 Naudoti sukurtą pažangią grafinę novelę kaip pavyzdį ir
pristatyti jį besimokantiesiems
 Publikuoti tyrimų ir patirties mainų rezultatus
akademinėje erdvėje;
 Analizuoti būdus, kaip kurti grafines noveles projektui
pasibaigus.
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Ką gali daryti jei…?
esi studentas?

esi mokytojas?

Gali skaityti istoriją ir dialogus Gali naudoti naują įrankį kalbos
bei klaustis jų kalba, kurios pamokose
ir
pakeisti
jų
mokaisi*:
dinamiką:
Tu gali klausyti
gimtąja kalba.

pokalbių Tu gali pateikti studentams
kalbos pavyzdžių.

Tu gali pasitikrinti supratimą Tu gali atlikti skaitymo pratimus
interkatyvių užduočių pagalba. kitokiu būdu.
Tu gali sukurti kitokią istorijos Tu
gali
naudoti
naują
eigą.
technologiją,
kurią
tavo
studentai
naudoja
savo
Tu gali rasti naujus žodžius kasdienėje aplinkoje (darbe,
žodynėlyje.
laisvalaikiu).
Tu gali mėgautis skaitydamas Mes suteiksime pagalbą, kaip
grafinę novelę, sąveikaudamas mokytojui pamokose naudoti
su ja ir kalbomis, kurių mokaisi. medžiagą, mokymo program ir
organizuoti mokymo kursus.

* Kalbos: anglų, vokiečių, ispanų,
italų, lietuvių ir graikų.
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Me sesame ir socialiniuose tinkluose.
Sekite AGnovel naujienas Twitter ir
Facebook… įvairiomis kalbomis:
Vokietija
https://de-de.facebook.com/AGnovel
https://twitter.com/AGnovel
Italija
https://twitter.com/AGNovelItalia
https://www.facebook.com/AGNovelIT
Ispanija
https://www.facebook.com/agnovel.granada
https://twitter.com/AgnovelE
Lietuva
https://www.facebook.com/pages/AGnovelLietuva/1505194719702246
https://twitter.com/AGnovel_Lietuva
Kipras
https://www.facebook.com/AGnovelCyprus?ref=hl
Jungtinė Karalystė
https://twitter.com/AGNovel1
https://www.facebook.com/pages/AG-NovelUK/405731466270251
Airija
https://www.facebook.com/agnovelireland
https://twitter.com/agnovel_ireland

https://www.facebook.com/
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Prof. Dr. Marc Beutner
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