
Projektinė veikla 5-8 klasių 
mokiniams užsienio kalbų 
pamokose

Kauno „ Vyturio“ gimnazijos, UKMG pirmininkė Daiva Visockienė



Pagrindinės projektinių 
veiklų kryptys

• Integruoti CLIL užsienio kalbos ir kitų mokomųjų dalykų 
projektai.

• E-Twininning projektai: virtualus mobilumas, bendravimas 
forume, bendradarbiavimas, susirašinėjimas su 
bendraamžiais iš kitų Europos valstybių. Vietinės Erasmus+ 
tarptautinių projektų veiklos.  

• Bendradarbiavimas su EST  savanoriais. 

• Tarptautinių Erasmus+ projektų mokinių mobilumų veiklos



Etwinning projektai

Darbas komandoje ir bendravimas internetu anglų kalba su 
bvendraamžiais iš Europos bei oficialus patvirtinimas-projekto 
dalyvio pažymėjimas skatina motyvaciją net ir pasyviausiems 
mokiniams. 

• Internet: curse or blessing? 

• Mes tikrai mylim Lietuvą ar mylit ją jūs? 

• Families sharing stories 

• Music and Art

• Teach me a few words in your language

• ‚1812“

• „ICT- YES“ 



Bendradarbiavimas su EST 
savanoriais: projektinės veiklos 
užsienio kalbų pamokose

• Vokiečių kalbos pamoka projektas „Šv. Mikalojaus diena. 
Tradicijos ir papročiai Vokietijoje ir Lietuvoje". Projekto 
dalyviai : EST savanorė Paulina Schulz iš Vokietijos ir mokyklos 
7 klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbą. (D. 
Balvočienė)



Bendradarbiavimas su EST savanoriais: 
projektinės veiklos anglų kalbos pamokose

• Projektas „ Tradicinės 
lietuvių šventės: 
papročiai ir tradicijos“ 
inicijuotas pačių 8c 
klasės mokinių:  
mokiniai paruošė 
minčių žemėlapius bei 
pateiktis, turėjo 
apsiginti „ diplominius 
darbus“ ir pristatyti 
juos savanorių 
vertinimo komisijai 
anglų kalba. Puikus 
metodas įveikti viešo 
kalbėjimo baimei ir 
komunikaciniams 
įgūdžiams lavinti. 

  ( D.Visockienė)



Bendradarbiavimas su EST savanoriais: 
projektinės veiklos anglų kalbos pamokose

• Šalių, miestų pažinimas kartu su savanoriais Julio, Yana ir 5 -6 
klasių mokiniais.

• Projektų kūrimas pamokose- komandinio darbo įgūdžių 
lavinimas, bendradarbiavimas su užsieniečiais ( nekalbančiais 
lietuviškai) motyvuoja mokytis kalbų.( V. Varžgalienė). 



Bendradarbiavimas su EST savanoriais: 
projektinės veiklos rusų kalbos pamokose
• Rusų kalbos pasakų pėdsakais integruota projektinės veiklos 

pamoka skaitykloje. Šeštų klasių mokiniai susipažino su 
pasakų herojais, rusų folkloru, spėliojo mįsles, identifikavo 
tradicinius rusų pasakų herojus. ( N.Žuravliova)  



Integruotas CLIL užsienio kalbos ir kitų 
mokomųjų dalykų projektas „ Kūrybinis 
kalendorius“ 

• Projekto trukmė 2  - 3 savaitės

• Anglų kalbos pamokose pradžioje 2 savaites, 6 ir 7 klasių mokiniai 
rašė savo sparnuotas frazes apie savo šiandienos nuotaiką, reiškė 
tos minutės mintį anglų kalba.

• Dailės pamokų metu, 6 ir 7 klasių mokiniai piešė savo mintis.
• Tada mintys ir piešiniai buvo sudėti į kalendorių, kurį kartu su 

vaikais kūrė savanorės. (Anglų, vokiečių bei lietuvių kalbomis)

Šio  „ Kūrybinio-tarptautinio kalendoriaus“ metodo- projekto 
privalumai:

• Tarpdalykinė bei savanorystės integracija: anglų kalba, dailė, 
savanorystė

• Aktyvūs, kūrybiški, motyvuoti mokiniai.

• Ugdo grupinio darbo gebėjimus. ( V. Varžgalienė, J. Stravinskienė). 



September – “A big smile changes 
everything.“
                                                         
          Rugsėjis –“Didelė šypsena keičia 
viską.“ 
                                                           
                      September– “Ein großes Lächeln 
ändert alles.“
                                                                            
(Taja Kolytė 6D)



,,Įžymios pasaulio vietos‘‘: integruotas IT ir anglų 
k. projektas  

• Dirbdami poromis ir 
individualiai, 7c kl. mokiniai 
rinko informaciją, naudodami 
informacines  technologijas 
kūrė pristatymus tema ,,
Įžymios pasaulio vietos‘‘ ir 
pristatė juos auditorijai.

• Projektinės veiklos nauda: 

• Kūrybiškumas

• Nedrąsos įveikimas

• Motyvacijos stiprinimas

• Aktyvių mokymosi metodų 
išbandymas. ( V.Gudelienė)



„Kinds of sport and famous sportspeople“: 7c,7d 
klasės  anglų k. projektas

• Integracija su Sveikos gyvensenos 
programa. 

• Projekto tikslas - susipažinti su 
kuo daugiau įvairesnių sporto 
šakų bei juos atstovaujančių 
įžymių sportininkų; skatinti 
domėjimąsi aktyviais laisvalaikio 
leidimo būdais . 

• Veiklos: tekstų apie įdomias sporto 
šakas skaitymas ir atpasakojimas;

• Trumpų video apie sporto šakas 
peržiūra ir aptarimas;

• Sporto naujienų sekimas ir 
trumpas pristatymas pamokose;

• Projektinio darbo apie labiausiai 
patinkančią sporto šaką ir jo 
garsiausius atstovus pristatymas 

• ( V.Paulauskienė)



Projektinio metodo įvertinimas.  Mintys iš   
mokinių paruoštų SWOT.  



Projektinio metodo įvertinimas  anglų k. 
pamokoje- minčių lietus


