
Erasmus+ projekto “Education 
Material, Planning, Strategy 
and Tools for CLIL Education”

veikla 2017-2018 m. m.
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR MATEMATIKOS VYRESNIOJI  

MOKYTOJA

OLGA ANDRIJANOVIENĖ



Mokymosi vizitas Čekijoje
Spalio 9-13 d. kartu su anglų kalbos mokytoja metodininke Sigita Šližauskaite ir istorijos 
vyresniąja mokytoja Virginija Giedraityte praleidome Čekijos miesto Hradec Kralove mokykloje. 
Buvo organizuoti labai naudingi praktiniai užsiėmimai apie CLIL metodikos taikymą. 



Mokymosi vizitas Čekijoje
Mes netik išgirdome daug informacijos, bet ir visus metodus išbandėme pačios, aktyviai 
bendradarbiaujant su kitomis šalimis partnerėmis.



Mokymosi vizitas Čekijoje
Savaitės pabaigoje taip pat išbandėme projekto metu sukurtus "ready to use" pamokų 
planus - pravedėm pamoką apie orą 5 klasės čekų mokinukams. Įgijome dar daugiau 
patirties ir drąsos vesti tokias pamokas. 



Mokymosi vizitas Čekijoje

Įgytas žinias galėsiu panaudoti 
paįvairinant savo CLIL pamokas, 

padarant jas naudingesnes ir 
įdomesnes mokiniams. 



Dirbtuvės, taikant CLIL metodą, 4 klasėje
Balandžio 18 d. IIIG klasės mokiniai J.Karužis, J.Narbutas ir T.Pilecki (mokytojos 
O. Andrijanovienė ir S. Šližauskaitė) vedė matematikos užsiėmimą „Fractions“, naudojant 
CLIL metodą, 4 klasėje.

http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/?p=8625


Dirbtuvės, taikant CLIL metodą, 4 klasėje
Ketvirtokai turėjo galimybę sužinoti kaip rašyti ir tarti angliškai tokius matematinius 
terminus kaip trupmena (angl. Fraction), skaitiklis (angl. numerator), vardiklis (angl. 
denominator), bei išmoko tarti trupmenų pavadinimus.

http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/?p=8625


Dirbtuvės, taikant CLIL metodą, 4 klasėje
Taip pat 4 klasės mokiniai žaidė „Domino“ (gimnazistai tokiu būdu mokė tarti trupmenų 
pavadinimus anglų kalba), turėjo rasti atitikmenį tarp piešinio dalies ir trupmenos, atliko įvairias 
užduotis. Dirbtuvių metu tikrai netruko veiklos ir tikiuosi, kad tokie užsiėmimai vyks dažniau.

http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/?p=8625
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Kokias kompetencijas patobulinau?

Profesinis tobulėjimas (tarptautinė patirtis kitose Europos ugdymo 
institucijose, kolegų patirtys, įgytų žinių pritaikymas savo pamokose) 

Asmeninis tobulėjimas (pasitikėjimas savimi, kalbinė kompetencija, 
tarpkultūrinė kompetencija, savarankiškumas)



Ką daryčiau kitaip?

 CLIL pamokas organizuočiau pamokų ciklui, o ne vienai pamokai 
(mokiniai geriau įsimena dėstomą medžiaga, galimybė kartoti ir 
įtvirtinti);

Dažniau taikyčiau grupinį darbą.



Kaip panaudosiu įgytas žinias ir patirtį 
ateityje?
Vesiu CLIL pamokas (mokiniams tai yra tikrai naudinga ir įdomu )

Organizuosiu veiklas, integruojant anglų kalbą

Stengsiuos kuo dažniau į pamokas įtraukti bent nedidelę dalį CLIL‘o (mokiniai 
galės praplėsti savo anglų kalbos žodyną)



REZULTATAS

Laimingas 

mokytojas

Laimingi 

mokiniai


