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Apie ką šis projektas? 
19/07/2021 -23/07/2021 Ispanija, Barselona

Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL 

Education;
● Integruoto dalyko ir kalbos (anglų) mokymas;

● Metodinė/praktinė medžiaga, strategijos, įrankiai integruoto 

dalyko ir kalbos mokymui

2



● Latvija

● Prancūzija

● Lietuva

● Lenkija

● Graikija

● Albanija

● Vengrija
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Kursų dalyviai



CLIL: novatoriški ir veiksmingi metodai bei 
priemonės

● Kursai skirti mokytojams, kurie dirba pradiniame, viduriniame ir profesiniame

sektoriuose, dirbantiems su CLIL, arba ketinantiems taikyti CLIL savo mokymo

metodikoje. 

● Veiklų metu susipažinau su CLIL principais ir IKT integravimo į CLIL klasę būdais. 

● Analizavome ir išbandėme internetinės programinės įrangos priemones, 

tinkamas CLIL.

● Tyrinėjant, analizuojaant ir aptariant priemones, buvo plėtojami dalyvių

bendravimo anglų kalba įgūdžiai. Diskusijų metu keitėmės CLIL patirtimi, IKT 

taikymo ugdyme galimybėmis.

● Susipažinau su tinkamomis svetainėmis, susijusiomis su tolesniu mokymo

įgūdžių tobulinimu ir asmeniniu profesiniu tobulėjimu.
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CLIL - Integruoto dalyko ir kalbos mokymas
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KĄ REIŠKIA BŪTI CLIL MOKYTOJU?

● Mokytojų rengimas ypatingai svarbus tiek kabant apie kalbos mokėjimą, tiek

apie metodiką.

● Kai kuriose šalyse taip pat nustatyti CLIL mokytojo profesiniai standartai. 

● Pavyzdžiui,Italijoje CLIL privaloma taikyti aukštesnėse vidurinės mokyklos

klasėse, o CLIL mokytojai turi turėti C1 kategoriją pagal Bendrą Europos

kalbų mokėjimo orientacinę sistemą ir privalo būti baigę 20 kreditų

universitetinius CLIL metodikos taikymo kursus.
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http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr


CLIL STRATEGIJOS IR GILUS MOKYMASIS

● CLIL pamokose galima pritaikyti skirtingas strategijas. Tokios strategijos

gali apimti projektais grindžiamą mokymąsi, mokymąsi pagal užduotis,

užduotis porose ir grupėse, mokymąsi vieniems iš kitų ir tarpusavio

vertinimą, darbą laboratorijose, modeliavimą ir „įtraukiantį“ mokymąsi.
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CLIL strategijos ir gilus mokymasis

● Kursų metu susipažinau ir praktiškai išbandžiau interaktyvius

įrankius: ProwisePresenter, LearningApps, ClilStore, WordArt, 

HalfaCrossword.

● Taikant CLIL metodą, dėmesys sutelkiamas ne tik į kalbos

mokėjimą ir nekalbinio dalyko mokymą – tai gali padėti tobulinti

ir tokius bendruosius įgūdžius kaip bendradarbiavimas, 

kūrybiškumas, pilietiškumas, kritinis mąstymas ir pan. –

esminius XXI a. besimokančiųjų ir piliečių įgūdžius.
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prie CLIL: novatoriški ir veiksmingi met
CLIL: novatoriški ir veiksmingi metodai bei priemonės odai 

bei priemonės monės
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Bookcreator.com
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Kultūrine programa
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Kultūrinė programa
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● CLIL vis labiau įsitvirtina

tokios mokymosi

technologijos kaip

interneto priemonių, 

programų, multimedijos, 

socialinės žiniasklaidos ir

tinklų integracija bei kitos

skaitmeninės priemonės, 

kurios gali sustiprinti

mokinių motyvaciją ir

prisidėti prie geresnių tiek

kalbų, tiek kito turinio

mokymosi rezultatų. 

● CLIL priemonė gali būti 

vaizdo įrašai ypač

taikant „atvirkščias“ 

pamokas. Mokiniams

patinka patiems kurti

vaizdo įrašus , 

pamokose gali būti

naudinga atlikti įdomias

kūrybines užduotis. 

● CLIL pamokoms galima

naudoti daug įvairių

internetinių priemonių, 

tokių kaip saugyklos

(pavyzdžiui, „Khan 

Academy“, CLIL pamokų

duomenų bazės

(pavyzdžiui, „CLILstore“, m

okymosi planavimo

priemonės

(pavyzdžiui, „Learning 

Designer“) ir vertinimo

priemonės

(pavyzdžiui, „Rubistar“).
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TECHNOLOGIJOMIS SUSTIPRINTAS CLIL

https://www.khanacademy.org/
http://multidict.net/clilstore/
http://learningdesigner.org/
http://learningdesigner.org/


Patobulintos bendrosios kompetencijos

● asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija –

CLIL metodo taikymas ypač praturtino anglų kalbos žinias, viešinant

projektus; refleksija užtikrina (įsi)vertinimą bei profesinių žinių atsinaujinimą;

● kultūrinė kompetencija – Dalyvavimas suteikia galimybę dalyvauti 

švietimo kaitos procesuose, kur CLIL metodas tampa vis populeresniu;

● naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija –

kiekvienoje CLIL pamokoje yra naudojamos IKT;

● profesinės komunikacijos kompetencija – projekto rezultatų

nuolatinė sklaida, dalijimasis patirtimi 
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Future plans

● Užtikrinti CLIL 
metodo taikymo 
tęstinumą 
gimnazijoje 
pasibaigus 
projektui.

● Teminis CLIL 
būrelis
mokiniams?

● Siūlyti gimnazijai
siekti
nuoseklumo, 
sistemingumo
taikant/ 
organizuojant
ugdymo procesą
(CLIL pamokas)

● Kurti mokytojų 
bendruomenę, 
taikančią 
integruotą dalyko 
ir kalbų mokymo 
metodą.
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Mokymosi šaltiniai

● Edpuzzle.com

● Playposit.com

● Bookcreator.com

● Flipgrid.com

● Blendspace

● Nearpod.com

● Storyjumper.com
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