KONKURSO „INTERAKTYVIOS ISTORIJOS“ ORGANIZAVIMO IR ISTORIJŲ
PANAUDOJIMO METODIKA

Neįprasta šio projekto veikla buvo interaktyvių istorijų kūrimas. Idėja – kitokia knyga.
Neribojamos, plataus spektro temos, aktualios jaunimui (nors ir ne visiems suaugusiems
patinkančios, tokios kaip, pvz., trileriai, siaubo siužetai...). Skatinama vaikų kūryba. Istorijų tęsiniai
(siužetai) gali būti skaitomi pagal nuotaiką ar laiko turėjimą. Įdomus metodas kalbų pamokose,
kuriant trumpas 2–3 sakinių istorijas su daugeliu siužeto linijų.
Vieną istoriją kūrė ne mažiau kaip 3 klasės/grupės mokiniai. Sudėtingiausia šios projekto
veiklos dalis – vertimas į anglų kalbą, nes literatūrinis vertimas turi atitikti autoriaus stilių. Istorijos
įžangą sudaro ne daugiau kaip 30–40 žodžių, bendra istorijos apimtis – ne mažiau kaip 400 žodžių.
Istorijoje turi būti ne mažiau kaip trys siužetinės linijos.
Siūlomos istorijų temos:
 Svajonės;
 Meilė;
 Tarpusavio santykiai, bendravimas;
 Mokykla;
 Tautų draugystė;
 Kelionės;
 Ir kita...
Interaktyvios istorijos siužetinės linijos pagal turinį gali būti vienodų arba skirtingų tipų
(modelių). Siūlomi tipai (modeliai):
 Fantastikos;
 Siaubo;
 Nuotykinis;
 Humoristinis;
 Kriminalinis;
 Romantinis;
 Detektyvinis.
Lietuviški ir angliški istorijų variantai iš Word dokumento buvo patalpinti į programą,
leidžiančią skaityti bet kurį pasirinktą siužetą.
Sukurtos istorijų įžangos išverstos verčiamos į anglų kalbą ir pasiūlytos projekto
partneriams Vokietijoje – Biureno miesto privačios Mauricijaus gimnazijos mokiniams, kad jie
sukurtų naujas siužeto linijas. Jos išverstos į lietuvių kalbą.

Interaktyvių istorijų panaudojimo metodas pamokose
 Darbas grupėse ar poromis;
 Kiekviena grupė gauna voką su ant jo priklijuota istorijos pradžia (kiekvienai grupei
skirtinga) ir lapelį, kokią siužeto liniją turi ta grupė sukurti pvz. romantišką;
 Grupė parašo siužeto turinį ant lapelio ir įdeda jį į voką;
 Po maždaug 8 min. grupės keičiasi vokais ir gauna naujus lapelius su siužeto kryptimi;
 Pamokos pabaigoje istorijos perskaitomos, įvertinamos ir t. t.;
 Sakinių kiekį, vaizdingų žodžių ar sudėtingų sakinių kiekį mokytojas nustato pagal
klasės ar grupės lygį.
Darbai vertinami už:
 Pavadinimą;
 Intriguojančią istorijos pradžią;
 Kalbinę raišką;
 Nurodytų žodžių kiekio atitikimą.
Interaktyvių istorijų kūrimas lavina vaizduotę ir skatina skaityti.
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