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CLIL – tai galimybė tiek 

man, tiek mokiniams 

tobulinti anglų kalbos 

žinias

CLIL – tai galimybė 

išmokti inovatyvių

mokymo metodų 

CLIL – tai galimybė 

susipažinti su kitų šalių 

darbo patirtimi

CLIL – tai galimybė 

bendradarbiauti ir 

dalintis darbo patirtimi 

su kolegomis



MOKYMOSI VIZITAS SLOVAKIJOJE

2018 m. kovo mėn. 12 – 16 d.

 Dalyvavau seminare, 
kuriame supažinau  su 
MACMILLAN mokymo 
duomenų baze

 Prešovo Pedagogikos 
metodiniame centre 
klausiausi pranešimų apie 
CLIL metodo taikymą

 Košicės katalikiškoje šv. 
Kirilo ir Metodijaus
pagrindinėje mokykloje 
stebėjau CLIL pamokas.

 Vertinga galimybė 
pasimokyti CLIL metodo 
taikymo, išgirsti ir pamatyti 
kitų šalių mokytojų patirtį.



DARBO PATIRTIS

2017 – 2018 m.m. pravestos 4 integruotos anglų k. ir 

geografijos pamokos su anglų k. mokytoja metodininke 

Sigita Šližauskaite:

•Gegužės 7d. “People in Africa: past and present”, 7 kl.

•Gegužės 11 d. “Egypt-the gift of the Nile” 7 kl.

•Gegužės 21  d. “Continents: Europe” 4 kl.

•Gegužės 25 d. “Difficult life in Africa” 7 kl.



INTEGRUOTOS PAMOKOS

ORAI IR KLIMATAS

Weather and climate

Egypt – the gift
of the Nile

Integruota geografijos ir anglų kalbos

pamoka

Afrikos gyventojai praeityje ir

dabar.

People in Africa: past and 

present



Sunkus gyvenimas Afrikoje
Difficult life in Africa
Integruota geografijos ir angle kalbos
pamoka (CLIL)



CLIL PAMOKA –

KONFERENCIJA

„ENVIRONMENT

: PROBLEMS 

AND 

SOLUTIONS“



ĮGYTA PATIRTIS

 Projekte turėjau galimybę patobulinti profesines žinias, pabendrauti su kolegomis iš Čekijos, 
Ispanijos ir Slovakijos, bei praturtinti geografinį pasaulėvaizdį.

 Nepaprastai įdomu buvo dalyvauti mokymuose Slovakijoje. Susipažinau su MACMILLAN 
mokymo duomenų baze, kuri atveria daugybę galimybių naudotis metodine medžiaga, 
animacijomis, vaizdine informacija kūrybiškai vedant pamokas.

 Prešovo Pedagogikos metodiniame centre teko klausytis Prešovo universiteto pedagogikos 
mokslų daktarės Evos Lange ir magistrės Michaelos Sepešiovos pranešimų, kuriuose jos 
pasidalino pedagogine patirtimi ir praktiniais patarimais kaip naudoti CLIL metodą, su kokiais 
sunkumais jos susidūrė ir kaip juos sprendė.

 Košicės katalikiškoje šv. Kirilo ir Metodijaus pagrindinėje mokykloje, kuri turi didelę darbo su 
CLIL metodu patirtį, teko stebėti matematikos, anglų k. pamokas. Buvo įdomu pamatyti naujus 
mokymo metodus, kai kuriuos iš jų būtinai panaudosiu savo pamokose.

 Taip pat labai smagu susitikti su jau gerai pažįstamais per eilę metų projekto dalyviais ir Vinės
mokyklos mokytojais, pasidalinti asmenine patirtimi, pabūti kartu. Susitikimo organizatoriai 
pasirūpino ir mūsų laisvalaikiu. Grožėjomės Zemplinska Širava apylinkėmis, aplankėme 
šventyklas, Košicės filharmonijoje klausėmės nuostabaus koncerto, o Aukštųjų Tatrų kalnuose 
pakerėjo kalnų didybė ir grožis.

 Labai džiaugiuosi galimybe pasimokyti CLIL metodo panaudojimo galimybių, išgirsti ir pamatyti 
kitų šalių mokytojų patirtį. Tai suteikia pasitikėjimo savimi, visapusiškai praturtina ir atveria 
naujas galimybes mūsų darbe.





SKLAIDA

 Straipsnis Gimnazijos interneto svetainėje 

“CLIL pamoka – konferencija „Environment: 

problems and solutions“

http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/?p=8547

 Rusų k. ir geografijos integruota pamoka 

“LIETUVOS L ANKYTINOS VIETOS” 

2018-05-28



TĘSTINUMAS

 CLIL metodą naudosiu geografijos pamokose;

 Pagal galimybes mokysiuosi anglų k.;

 Dalyvausiu tęstinėse veiklose;

 Dalinsiuosi įgyta patirtimi su kolegomis 

gimnazijoje ir už jos ribų.


