Metodinės priemonės kortelė
Švietimo įstaiga
Dalykas, sritis
Tema
Žanras (monografija,

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Užsienio (II-oji) kalba, rusų kalba
Kultūra. Šventės ir tradicijos
Nuotolinių pamokų ciklas tema „Šventės mūsų gyvenime“

knyga, programa,
pamokų ciklas, tyrimas,
testas, mokomosios
užduotys ir kt.)

Autorius arba autorių
grupė
-pareigos
-kvalifikacinė
kategorija

Anotacija (iki 300
žodžių; tikslas, kam
naudojama)

Rekomendacijos
taikymui
(kaip naudojama, kaip
sudaryta)

Vitalija Kanišauskaitė
Rusų kalbos mokytoja
Mokytoja metodininkė
Šiuolaikiniams mokiniams labai svarbu patekti mokomąją
medžiagą patraukliai, kad jie galėtų mokytis, naudodami
šiuolaikines priemones – išmaniuosius telefonus, kompiuterius ir
planšetes. Įvairios platformos ir programos padeda įprastą
mokomąją medžiagą padaryti interaktyvią.
Ši medžiaga skirta mokytis II-os užsienio (rusų) kalbos 5-ais
mokymosi metais. Ją sudaro interaktyvios pamokų skaidrės,
sukurtos h5p.org programa ir skirtos tam tikras temas mokytis
nuotoliniu būdu arba savarankiškai. Leksikai mokytis ir kartoti
naudojama programa
flippity.net, užduotys atsiskaitymui
pateikiamos per classroom.google.com platformą.
Pamokų pristatymai 10 klasei apima temą „Šventės mūsų
gyvenime“ pagal rusų kalbos vadovėlį „Šag za šagom (novyj) 5“.
Šiuose pristatymuose stengtasi išlaikyti vienodą struktūrą: pamokos
tikslas, pamokos uždaviniai, leksikos mokymasis arba kartojimas,
kalbos įtvirtinimo užduotys, išmoktų struktūrų taikymas kalboje ir
įsivertinimas. Interaktyvios užduotys leidžia mokiniams iš karto
individualiai matyti vertinimą, teisingus atsakymus, galutinį
vertinimą. Jei mokinio netenkina rezultatas, jis visada gali grįžti
atgal ir atlikti užduotį kelis kartus, kol medžiaga bus įsisavinta.
Vertinimas išdėstytas 4 lygiais:
1-34% - žemas lygis (arba nepatenkinamas);
35-54% - patenkinamas lygis;
55-84% - pagrindinis lygis;
85-100% - aukštesnysis lygis.
Galimybė iš karto matyti savo rezultatą, kartoti mokomąją
medžiagą, atlikti užduotis kelis kartus ugdo mokinių savivaldumą,
atsakomybę už savo išmokimą. Tokios pamokos paįvairina
mokymąsi, leidžia mokiniui rinktis užduočių atlikimo seką, dirbti
savo pasirinktu tempu (laikas nurodytas tik orientacinis).
Šių pamokų pristatymų nuorodas lengva siųsti mokiniams į
classroom.google.com, elektroninį dienyną ar elektroninį paštą.
Medžiaga gali būti naudojama su vadovėliu „Šag za šagom (novyj)
5“ kaip nuotolinio mokymosi pamoka arba mokinių savarankiškam
darbui pamokoje. Medžiaga planuota 1,5 val. darbui.

Darbas pristatytas

2020-04-16

(data)

Darbas saugomas

Nuorodos
https://h5p.org/h5p/embed/800334

(ŠPT SŠS, mokykloje,
kt.)

https://h5p.org/h5p/embed/813448

