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Participant’s report
to the National Nominating Authority and
the National Contact Point
Meeting report
In the three weeks after the event, please complete this report. It contains two sections:
1. Reporting: this is intended as a feedback on the event, on what was learnt, on how the

event will affect your work and on how it will be disseminated. In addition to the ECML
National Nominating Authority and the National Contact Point in your country the ECML
will use the report1 in the “Experts involved in ECML activities” section of each ECML
member state website (please see http://contactpoints.ecml.at).
This section should be written in one of the project’s working languages.
2. Public information: this is intended as an information on the ECML project and its

expected value for your country. The content should be of interest for a larger audience.
Thus it should link up to interesting publications, websites, events etc. which were
discussed on the occasion of the workshop or which are relevant in your country. The
public information should be a short, promotional text of about 200 words.
This section should be written in (one of) your national language(s).
The completed file should be sent to
• the ECML National Nominating Authority and the National Contact Point in your country (contact
details can be found at http://www.ecml.at/aboutus/members.asp)
• and in copy to ECML Secretariat (Erika.komon@ecml.at)
within the given deadline.
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Only if you authorised the ECML to publish your contact details.

1. Reporting

Name of the workshop
participant

Aina Būdvytytė

Institution

Siauliai Academy of Vilnius University
Romuva Gymnasium Siauliai

E-mail address

aina.budvytyte@yahoo.com

Title of ECML project

CLIL LOTE

ECML project website

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme20202023/CLILinlanguagesotherthanEnglish/tabid/4298/language/enGB/Default.aspx

Date of the event

2021-06-08-09

Brief summary of the content
of the workshop

Seminaras buvo skirtas supažindinti dalyvius su CLIL LOTE projekto
tikslais, uždaviniais ir veiklomis, taip pat buvo dirbama grupėmis
siekiant įsigilinti į įvairius CLIL LOTE įgyvendinimo lygmenis, nuo CLIL
LOTE diegimo nacionalinio lygmens programose, mokyklose iki
mokytojo bei mokinio bendradarbiavimo ir mokomosios medžiagos
kūrimo.

What did you find particularly
useful?

CLIL tema, jos praktiniu įgyvendinimu domiuosi jau daugelį metų tiek
dirbdama universitete ir kurdama programas būsimiems pedagogams,
tiek vesdama seminarus mokytojams. Kaip gimnazijos mokytoja vedu
CLIL užsiėmimus geografija ir vokiečių kalba įvairių gimnazijos klasių
moksleiviams. Šiuo metu Lietuvos Nacionalinėje švietimo agentūroje
dirbu darbo grupėje, kuri atnaujina bendrąsias ugdymo programas
(užsienio kalbos) ir teikiu siūlymus ir idėjas tarpdalykinei integracijai.
Todėl dalyvavimas šiame seminare yra naudingas, nes formuoja
sistemišką požiūrį į CLIL kita nei anglų kalba diegimą, taikimą švietimo
sistemoje.

How will you use what you
learnt / developed in the event
in your professional context?

Manau, kad projekto idėjas galėsiu pritaikyti tiek praktiškai vesdama
integruotas vokiečių kalbos ir kitų dalykų pamokas, tiek vesdama
mokytojams seminarus, tiek dalyvaudama rengiant ir atnaujinant
bendrąsias ugdymo programas.

How will you further contribute
to the project?

Seminaro metu dirbau projekto darbo grupėje, kuri gilinasi į CLIL LOTE
diegimo galimybes ugdymo programose, šiuo metu esame pasidalinę
darbais, medžiaga ir rugjūčio mėn. 18 d. yra numatytas susitikimas,
kuriame keisimės mintimis, idėjomis, kaip CLIL LOTE galėtų sistemiškai

įsitvirtinti ugdymo programose.

How do you plan to
disseminate the project?
- to colleagues
Pasibaigus mano veiklai projekte, pristatysiu jo rezultatus tiek
- to a professional
bendrųjų ugdymo programų rengimo grupei, tiek kolegoms
association
universitete, miesto ir gimnazijos mokytojams. Esant galimybei
- in a professional
pristatysiu rezultatus konferencijoje ar publikacijoje.
journal/website
- in a newspaper
- other
2. Public information
Short text (about 200 words) for the promotion of the ECML event, the project and the envisaged
publication with a focus on the benefits for target groups. This text should be provided in your
national language(s) to be used for dissemination (on websites, for journals etc.).
CLIL LOTE projekto tikslas – sukurti rekomendacijas integruoto kitos nei anglų kalba užsienio kalbos ir
dalyko mokymo formos diegimui ir įgyvendinimui įviairiuose švietimo lygmenyse. Šiuo projekto siekiama
atkreipti dėmesį, kad daugelis mokinių dėl įvairių švietimo sistemų ypatumų praranda motyvaciją mokytis
kitų nei anglų kalbą užsienio kalbų. Vienas iš projektų veiklų – išanalizuoti įvairias CLIL patirtis, švietimo
kontekstus ir nurodyti kryptis, kad CLIL LOTE įgyvendinimas būtų sėkmingas ir motyvuojantis įvairiuose
švietimo lygmenyse, kad būtų garantuotas jo tęstinumas įvairiuose lygmenyse nuo pradinės mokyklos iki
aukštojo mokslo institucijų. Ši analizė yra labai svarbi, nes už CLIL LOTE įgyvendinimą gali būti atsakingos
įvairių lygmenų institucijos ir suinteresuotųjų šalių grupė gali būti labai plati: nuo mokytojų, pedagogų
rengėjų, metodinės medžiagos ir vadovėlių autorių iki ugdymo programų rengėjų ir švietimo institucijų
lyderių, priimančių sprendimus. Todėl CLIL LOTE įgyvendinimo sėkmė – tai pateiktas sisteminis požiūris ir
koordinuotas įvairių lygmenų institucijų darbas.

