PARTNERIAI
Projekte dalyvauja 7 partneriai iš 4
skirtingų Europos šalių:
• Universidad Nacional de Educación
a Distancia (Ispanija)
• ISIS Leonardo Da Vinci (Italija)
• Pixel Associazione (Italija)
• Kauno Jono ir Petro Vileišių
mokykla (Lietuva)
• Fundatia EuroEd (Rumunija)
• IES Juan Sebastián Elcano (Ispanija)
• IES Marqués de Santillana (Ispanija)

DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS
SUSISIEKITE SU:

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia
pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė,
todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už
informaciją panaudotą šiame leidinyje.
Projekto portalas: https://bimo.pixel-online.org/
Projekto numeris: 2020-1-ES01-KA201-081917

Inmaculada Senra-Silva
Universidad Nacional de Educación a Distancia
c/Senda del Rey, 7 - 28040 Madrid (ES)
Tel.: +34 913 986 839
isenra@flog.uned.es
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla
Demokratų g. 36, Kaunas 48420 (LT)
gediminas.gresius@vileisiumokykla.lt
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KONTEKSTAS

TIKSLAI

TIKSLINĖS GRUPĖS

Šiuolaikinėje visuomenėje užsienio
kalbos mokėjimas ir jos įvaldymas yra
laikomi būtinu ir nepakeičiamu
įgūdžių ypač kai kalbame apie naujas
kartas. „BiMo“ projekte gilinamasi į
dvikalbių švietimo programų vystymą
atliepiant tikslinės grupės dalyvių
(vaikų, šeimų, mokyklos) padėtį ir
poreikius.

Projekto „BiMo“ tikslai:
• Padėti mokyklų vadovams ir
mokytojams praplėsti tėvų požiūrį,
nuomonę ir poreikius vienakalbėse
bendruomenėse, kuriose diegiamos
dvikalbės švietimo programos;
• Sukurti bendrą ryšį/sąjungą su
visuomenėmis, turinčiomis didesnę
kasdienės dvikalbystės ir dvikalbio
švietimo patirtį;
• Dalintis tarptautine patirtimi, siekiant
socializacijos, integracijos ir ugdymo
proceso gerinimo, kai jis vyksta ne
viena kalba.

Projekto tikslinės grupės yra:
• Tėvai (ypač iš dvikalbių šeimų);
• Mokyklų vadovai;
• Mokyklų dvikalbių programų
koordinatoriai;
• CLIL (integruoto dalyko ir kalbos
mokymo) mokytojai;
• Mokiniai (ypač iš dvikalbių šeimų);
• Politikos formuotojai.

REZULTATAI
Pagrindiniai projekto rezultatai:
• 3 masiniai atviri internetiniai kursai
(MAIK) skirti šeimoms, CLIL,
mokytojams ir mokyklų vadovams;
• Politikos rekomendacijų knyga;
• Atvejų analizės ir gerosios praktikos
pavyzdžių rinkinys, susijęs su
dvikalbių mokymo programų taikymu
mokykloje.

