EMILE, CLILL, IDUKM – INTEGRUOTO DALYKO IR UŽSIENIO KALBOS MOKYMO
PATIRTIS APTARTA METODINIAME RENGINYJE
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, savita integruotu užsienio kalbų mokymu, kartu su
Kauno pedagogų kvalifikacijos centru š. m. spalio 25 d. organizavo metodinį renginį Kauno miesto
mokyklų užsienio kalbų ir dalykų mokytojams tema „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo
galimybės progimnazijoje: EMILE projektas“. Į renginį atvyko virš 30 mokytojų ir mokyklų vadovų:
integruotas mokymas tiek Lietuvoje, tiek Europoje tampa vis aktualesnis.
Metodiniame renginyje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė
dr. doc. Vilma Bijeikienė, kuri pristatė mokytojams integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo
IDKM (angliškai CLILL - Content Led Integrated Language Learning) sampratą bei pasidalino
patirtimi, rengiant mokytojus darbui CLILL bei tarptautinio bakalaureato klasėse.
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė Lina Viršilienė skaitė parnešimą „Užsienio
kalbos ir dalyko integravimo galimybės progimnazijoje“ bei pristatė unikalų progimnazijoje vykdomą
EMILE projektą. Progimnazijoje 5 – 8 klasėse mokiniai prancūzų kalbos mokosi integruotai. Projektas
vykdomas pagal trišalę sutartį bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe ir Prancūzijos
ambasada Lietuvoje. L. Viršilienė skatino ir kitas Kauno mokyklas ieškoti iniciatyvių mokytojų,
atnaujinti mokymo priemones bei aplinkas ir suteikti galimybių visiems vaikams mokytis integruotai
įvairių užsienio kalbų, nes tai gilina kiekvieno mokinio tarpkultūrinę komunikaciją, plečia pažintinį
lauką ir ugdo naujos kartos vaikus, iš esmės keičiant tradicinio mokymo stereotipus į šiuolaikišką
visuminį asmenybės ugdymą.
EMILE (integruotos prancūzų kalbos ir muzikos dalyko) mokytoja Gema Rudzevičienė
pristatė patirtį įgytą stažuočių metu Prancūzijoje, Caviliam kalbų institute, bei dalinosi metodiniais
pamokų rengimo pavyzdžiais. Projektinės veiklos kaip integruoto užsienio kalbų ir dalykų

sinergijos galimybę pristatė prancūzų kalbos mokytoja metodininkė Vykinta Šaulytė Bukauskaitė,
kurios vykdomi projektai eTweanning platformoje apdovanoti ŠMM ir tarptautinių partnerių
padėkomis. Kitų šalių integruoto mokymo patirtimis dalinosi anglų kalbos mokytoja metodininkė
Daiva Bartkienė, kuri pristatė CLILL mokymą Ispanijos švietimo įstaigose. Metodinio renginio
metu taip pat buvo pristatyti naujausi Europoje naudojami užsienio kalbų vadovėliai ir
interaktyvios mokymo(-si) priemonės, išleistos OXFORD ir HACHETTE leidyklose. Anglų
kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Srodnikovienė demonstravo skaitmeninių priemonių
naudojimą mokantis užsienio kalbos integruotai panaudojant išmaniąją lentą ir planšetinius
kompiuterius.
Apibendrinat diskusijas, progimnazijos direktorė L. Viršilienė pasidžiaugė, jog integruotai
mokantis užsienio kalbų ir naudojant jas komunikacijai mokiniai turi galimybę bendrauti su
užsienio šalių partneriais: 2017 m. rengiamasi įgyvendinti mainų programą su Japonijos Gifu
perfektūros Yaotsu miesto mokyklų mokiniais. Kauno Jurgio Dobkevičiaus ir Kauno Kazio
Griniaus progimnazijų mokytojai džiaugėsi atnaujintomis aplinkomis ir išreiškė dėkingumą Kauno
miesto savivaldybei už paramą įrengiant įstaigose išmaniąsias klases. Su renginio dalyviais aptarta
galimybė integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokytojus burti į partnerių grupę bei patirtimi
dalintis ir ateityje.
Už pagalbą organizuojant renginį ir vykdant informacijos sklaidą dėkojame Kauno miesto
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Diletai Tindžiulienei,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorei Rasai Bortkevičienei, direktorės pavaduotojai
Vilijai Barzdžiuvienei.

