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E-knyga
“Anglų kalba ir IT įgūdžiai
visam gyvenimui”
Vienas iš pagrindinių projekto produktų - eknyga jau parengta! Šios mokymo priemonės tikslas padėti senjorams ir kitiems besimokantiesiems įveikti
sunkumus, kylančius dėl baimės vartoti svetimą kalbą
ir naująsias IT. E-Knygoje pateikta savarankiško anglų
kalbos mokymosi medžiaga yra orientuota tobulinti IT
įgūdžius, pasitelkiant patrauklią aktyvią kalbų
mokymo metodiką. Mokytojai šią priemonę gali
naudoti kaip papildomą medžiagą kalbos mokymo
kursuose. Kviečiame išbandyti!

E-knygą sudaro 4 moduliai:
1.

Komunikuokime

2.

Tarpusavio santykių plėtojimas

3.

Bendravimas socialinėje aplinkoje

4.

Socialinių tinklų vartojimo gidas

Pirmuosius tris modulius sudaro pamokos su iliustruotu žodžių ir
frazių sąrašu ir 5 tipų pratimai (sakinio dėlionė, kryžiažodis ar
pan.) su atsakymais. E-knygoje taip pat pateikiami frazių ir žodžių
garso įrašai, todėl besimokantieji turi galimybę juos išgirsti it
pakartoti.
Ketvirtasis modulis pateikia socialinės žiniasklaidos priemonių
(Skype, Facebook, YouTube) naudojimo ir naujų įgūdžių
kasdieniame gyvenime taikymo gaires.

Išbandykite dabar: book.seniorsonline.eu

Aplankykite mus: www.seniorsonline.eu
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Artėja tarptautinė konferencija
“Iššūkis senjorams– užsienio kalba ir IT
įgūdžiai aktyviam gyvenimui ”
Birželio 28-29 dienomis Vilniuje vyks tarptautinė
konferencija kartu su tarpkultūriniu „Get Together“ renginiu
senjorams.
„Get-together“ vakaras vyks birželio 28 dieną. Jo metu
senjorai iš projekto parterių šalių turės galimybę pristatyti
savo šalių tradicijas ir kultūrų bei pasidalinti įspūdžiais apie
projektą.
Tarptautinė konferencija kuri yra skirta projekto produktų ir
rezultatų pristatymui, diskusijoms apie mokymąsi
vyresniame amžiuje vys birželio 29 dieną. e-knygos “Anglų kalba ir IT
KONFERENCIJOS PROGRAMA
įgūdžiai visam gyvenimui”
pristatymas
10:30-11:00 Registracija
11:15-12:00 Prezentacija „Mokymasis
vyresniame amžiuje – problemų
sprendimas technologinėje aplinkoje ”
12:00-12:30 Seniors Online - projekto
idėjos ir e-Knyga “Anglų kalba ir IT
įgūdžiai visam gyvenimui”
12:30-13:00 Senjorų refleksijos apie
Integruotą anglų kalbos ir IT kursą
13:00-13:30 Kavos pertraukėlė
13:30-14:30 Kalbos ir IT įgūdžių
mokymo seminarai senjorams ir
mokytojams
14:45-15:00 Seminarų apžvalga
18:30-21:00 “Get Together” renginys

Konferencijos kalba: anglų
Vieta: „Congress“ viešbutis, Vilniaus g. 2,
Vilnius, Lietuva

Sekite mus

Kada?
Gegužės 16d. 11 val.

Kur?
Lietuvos edukologijos univeriteto
Profesinių kompetencijų tobulinimo
instituto 15 auditorijoje (Studentų
g. 47, Vilnius)

Kas?
Soros International House ir
Metardo Čoboto trečiojo amžiaus
universitetas maloniai kviečia
senjorus, suaugusiųjų švietėjus ir
kalbų mokytojus dalyvauti e-knygos
“Anglų kalba ir IT įgūdžiai visam
gyvenimui” pristatyme.

