
Projektinės veiklos integravimo į 

mokomuosius dalykus būdai. 

Comenius projektas „Draugystės 

kalba“. 

Pranešėja Virgina Budinavičienė, 

Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės 
mokyklos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė  



Didžiausias uždavinys mokytojui - 

pritaikyti ugdymo turinį taip, kad  

 kiekvienas mokinys pajustų sėkmę, 

  įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam 

mokymuisi bei prasmingam gyvenimui, 

mokiniai būtų aktyvūs ugdymo proceso 

dalyviai, 

mokymas(is) įgautų prasmę. 
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Projekto tikslas 

    

 skatinti moksleivius mokytis 

anglų kalbos ir ugdyti 

tarpkultūrinį supratimą.  



    Projekto veikla integruota į 

mokomuosius dalykus:  

             

pasaulio pažinimą, 

anglų kalbą,  

dailę ir technologijas,  

muziką,  

šokį.  



Projektinės veiklos integravimas 

pasaulio pažinimo pamokoje 

Mokiniai partneriams kūrybiniuose darbuose pristatė savo šalį, 
miestą, mokyklą. 



Rinko medžiagą apie šalis partneres 

ir parengė plakatus 



Susipažino su bendraamžiais 

užsienyje 
  





Projektinės veiklos integravimas 

anglų kalbos pamokoje 

 laiškų rašymas partneriams 

 (pasirinkome temas – ,,Šeima ir jos 

pomėgiai”, ,,Mano miestas”, ,,Tradicijos 

ir šventės”), 

 video laiškas (anglų k. vyr. mokytoja 

Andžela Lamakinienė), 

 gautų laiškų aptarimas, pristatymas 

angliškai. 

 



Anglų kalbos pamokose plačiai taikoma 

drama, žaidimai, dainos, eiliuotės 



Pokalbiai su svečiais iš partnerių 

mokyklų 



Projektinės veiklos integravimas dailės 

ir technologijų pamokoje 

Kalėdinių ir velykinių sveikinimų šalims partnerėms gaminimas 



Supažindinome partnerius su 

Užgavėnių kaukėmis  



Pradinukai pasipuošė savo klasių 

duris  



Mokiniai piešė Comenius atvirukus 



   Mokėsi Kalėdinio laikotarpio giesmių ir ratelių 

 

Projektinės veiklos integravimas 

muzikos ir šokio pamokoje 



 Pristatė Kalėdų laikotarpio 

papročius 



Išmoko lietuvių liaudies dainų ir šokių, 

juos pristatė svečiams 



Integruojant projekto veiklą į mokomuosius 

dalykus, mokiniai susipažino: 

 
mokėsi angliškų eilių ir dainų,  

 vaidino dramas.  

 susipažino su kitų šalių šventėmis, 

tradicijomis ir papročiais, 

 vieni kitiems pateikė informacinius 

tekstus apie savo šalies vaikus, jų  

kūrybinius darbus, 

 rašė laiškus ir siuntė sveikinimus 

partneriams. 



Tarptautinės projektinės veiklos 

integravimo rezultatai 

 Įvairesnė pamokinė veikla. 

 Dalykinės žinios taikomos praktiškai. 

 Motyvacijos didėjimas. 

 Bendraujant išauga pasitikėjimas savimi. 

 Mokiniai mokosi reprezentuoti savo mokyklą, 

miestą, šalį. 

 Pažintis su kitų šalių kultūra. 

 Vyksta tarptautinis bendradarbiavimas. 

 Gerosios patirties sklaida tarp šalių partnerių. 

 

 



Projektinės veiklos metu parengta: 

 mokinių kūrybinių darbų foto knyga, 

 anglų kalbos mokymo veiklos ir metodai 

(CD), 

 pasakų incenizacijos (vaidintos angliškai) 

(CD),  

 tradicijos ir šventės bei renginiai partnerių 

mokyklose (DVD). 



 Ačiū už dėmesį 


