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Projektas „POOLS-M“ (Producing Open Online Language Systems – Methods – Atviros elektroninės 

mokymo sistemos kūrimas –metodai 

 
Marijampolės profesinio rengimo centras (autorius Jolita Lepšienė) 

  

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Mokymo metodai ir priemonės; Užsienio kalbų mokymas  

Priemonės įgyvendinimas 

„POOLS-M“ – inovacijų perkėlimo (TOI) projektas, kuris skatina penkis komunikacinės kalbos mokymo 

metodus, tinkamus ne tik bendrojo ugdymo, bet ir profesinių mokyklų mokytojams bei mokiniams. Kievienam 

metodui projektas siūlo metodinės medžiagos paketus ir instrukcijas, kaip tai panaudoti pamokose. Norint 

padėti mažiau patyrusiems mokytojams, pateikiami video įrašai su pavyzdinėmis pamokomis. 

Projekto partneriai:  

1.Ozel Marmara Anadolu Meslek Lisesi, Turkija.  

2. CSCS Cetro Servizi Cultura Sviluppo Srl, Italija.  

3.Syddansk Erhversskole Odense –Vejle, Danija.  

4.SUPSI – Servizio Lingue e Mobilita, Šveicarija.  

5. Marijampolės profesinio rengimo centras, Lietuva. 

Projektas „POOLS-M“ siūlo išbandyti 5 mokymo metodus: 

1. Task Based Learning (TBL) – užduotimi paremtą mokymo būdą; 

2. Computer Assissted Language Learning (CALL) – mokymąs(-is) kompiuterių pagalba; 

3. Simulations – simuliacijas; 

4. Physical Emotional and Cultural Approach – fizinį, emocinį ir kultūrinį pažinimą; 

E-Tandem – elektroninį tandemą. 

Pasiekti rezultatai  

Projekto produktai: 

 Vaizdo įrašų biblioteka (DVD ir internete) su įrašytais projekto komentarais, naudojamais klasėse. 

Vaizdo įrašai turi itališkus, lietuviškus, turkiškus titrus, taip pat egzistuoja vaizdo įrašai su baskų, 

danų, olandų, anglų, galų, vokiečių, rumunų ir ispanų kalbų titrais. 

 Vadovėlis su mokymo medžiaga, metodų apibūdinimais yra parengti itališkai, lietuviškai ir turkiškai. 

 Kursų vadovas, kaip vesti užsiėmimus ir taikyti metodus. 

 Pateikiama medžiaga italų, lietuvių, turkų kalbų mokymui, paremtą skirtingais kalbų mokymo 

metodais. 

 Vadovas mokiniams, besiruošiantiems įsidarbinti pagal mobilumo programas užsienyje. 

 Pilotiniai kursai mokytojams vyko Italijoje, Lietuvoje ir Turkijoje. 

 Tinklapyje esančią medžiagą galima nemokamai parsisiųsti, pvz. vadovėlį, vadovą, mokymo 

medžiagą, vaizdo įrašus (kintančiu formatu). 

Tinklapio adresas: www.languages.dk/methods 

http://www.languages.dk/methods
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Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Naudojant projekto metodus mokymo procesas tapo įdomesnis, gyvesnis, mokiniai labiau įsijungia į įvairias 

veiklas. Projekto partneriai sutinka, kad nėra vieno universalaus metodo, kurį pritaikius, pamoka taptų įdomi, 

aktyvi. Todėl būtina naudoti kuo įvairesnius, netikėtus būdus, tik tada mokiniai taps motyvuotais, domėsis 

mokomuoju dalyku. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

2011 metų vasario-kovo mėnesiais vyko kalbų mokymo metodikos kursai Marijampolės regiono užsienio 

kalbų mokytojams. Kursuose dalyvavo virš 50 apskrities pagrindinių mokyklų, gimnazijos, kolegijos kalbų 

mokytojų. Mokytojai užpildė vertinimo anketas, kuriose gauti rezultatai rodo, kad šie metodai yra tinkami 

ugdomajam procesui vykdyti. Daug mokytojų nutarė naudotis patarimais savo darbe.      

 


