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REKOMENDACIJOS, KAIP NAUDOTIS DOSJö
Šis dosj÷ yra skirtas jums surinkti kartu darbų pavyzdžius ir kitus dokumentus kaip
kalbos, kurią jūs mokot÷s, kompetencijos įrodymą. Tai pad÷s jums apibūdinti jūsų
pažangą, ir jūs gal÷site kitiems pademonstruoti, ką gebate.
Jūsų dosj÷ turinys gali būti toks:
• geri kalbos darbų raštu pavyzdžiai,
• garso/vaizdo įrašai,
• projektin÷s veiklos aprašymai ir rezultatai,
• dokumentai, diplomai ir pažym÷jimai,
• kursų aprašymai,
• svarstymai apie kalbos mokymosi pažangą,
• vadovų ar mokytojų atsiliepimai,
• kitų žmonių teiginiai apie jūsų kalbinius geb÷jimus,
• dalykai, kuriuos jūs nor÷tum÷te saugoti ir parodyti kitiems.
Jūs pats priimate sprendimą, kas tur÷tų sudaryti jūsų dosj÷.
Jūs galite šį dokumentą atnaujinti taip dažnai, kaip pageidaujate, ir pakeisti senus
darbus naujesniais.
Jūs galite jį naudoti apibendrinti ir parodyti savo įvairių kalbų geb÷jimus, ar galite
panor÷ti į vieną vietą surinkti medžiagą, siekdami tam tikro tikslo, t.y. kaip priedą
prie prašymo darbui ar kai pateikiate prašymą švietimo institucijai.
Jūs galite įd÷ti darbą, kuris, kaip jūs jaučiate, yra ypač geras, ar galite panor÷ti
saugoti senesnį darbą, kad parodytum÷te, kokią pažangą padar÷te.
Atnaujinkite dosj÷ turimą medžiagą. Naudokite atskirą puslapį kiekvienai kalbai.
(Leidžiama kopijuoti ar perkelti puslapį iš interneto adresu: www.eaquals.org arba
www.alte.org ).
Įsivertinimo lentel÷je nustatykite medžiagos tipą, kurį jūs pristatote savo dosj÷ (pvz.:
rašinį, įrašą kaset÷je, laišką, eil÷raštį ir pan.), ir trumpai pateikite turinį.
Pažym÷kite skiltyje, dešin÷je, kad nurodytum÷te, ar tai jūsų pačių darbas, ar
bendras darbas, atliktas su kitais besimokančiaisiais. Pažym÷kite paskutin÷je
skiltyje, ar šis darbas buvo peržiūr÷tas po jūsų mokytojo ar kito vertintojo pataisymo.
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MANO DOSJö

KALBA:_____________________

Įrašykite darbus, kuriuos jūs pristatote savo dosj÷.
Medžiagos tipas

Turinys

Individualus
darbas

Bendras
darbas

Su
pataisymais
(pvz.,
mokytojo)
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