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Mokomųjų dalykų integracija – vienas iš mokymo metodų, kuris didina 

mokinių motyvaciją, skatina mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą 

pamokose.



Remdamosi daugybės vestų integruotų pamokų patirtimi, drąsiai

tvirtiname, kad įdomesnė veikla, netradicinės užduotys, darbo

metodai, aplinka, priemonės,skatina mokytis, plėsti akiratį.



Bendradarbiaudamos pirmiausia renkamės, kokį integracijos variantą 

taikysime. 

Vienas iš variantų- multidiscipliniškumas.



multidiscipliniškumas
Pasirenkama bendra tema. 

Skirtinguose dalykuose yra imamasi šios temos.

Nėra bendrų užduočių skirtinguose dalykuose. Kiekvienas mokytojas gali 

daryti, ką nori ir kaip nori . 



temos pasirinkimas

Ugdymo procese svarbios sąsajos su realiu gyvenimu.Tokiose pamokose su 

mokiniais mokomės to, kas jiems svarbu, prasminga ir pritaikoma realiame 

gyvenime. 

,,Vievio miesto istorija”



istorija
Pamokų tikslai:

1. Susipažinti gyvenamosios vietos istorija.

2. Ugdyti suvokimą, kaip pasikeitė Vievis.

3. Atskleisti istorikų darbo metodus.



istorija
Pirmoji pamoka – „Vievio istorija“:

● Oginskių dvaras Vievyje;

● Vienuolyno spaustuvė (M. Smotrickio „Slavų gramatika“)

● Miestelio augimas XIX a. viduryje.

● Vievis tarpukariu

● Sovietinių laikų Vievis

● Vievio herbas



istorija
Tarpinės užduotys:

● Kiek Vieviui dabar metų?

● Ką simbolizuoja kompozicija žiedinėje sankryžoje?

● Kur Vievyje yra paminklinė lenta ir kam ji skirta?

● Kokios religijos išpažinėjų yra šie maldos namai?



istorija
Antroji pamoka – „Vievis dabar“:

● Įmonės ir organizacijos

● Mokymo įstaigos

● Kultūros įstaigos

● Kulto pastatai

● Vievio lobiai



istorija
Tarpinės užduotys:

● Atpažinkite, kokios tai Vievio Vietos.



istorija
Trečioji pamoka – „Žmonės, garsinantys Vievį“

Tarpinės užduotys: Ar girdėjote apie šį žmogų? Ką apie jį žinote?

J. Milančius I. Jankaitis B. Gruzdienė



istorija
Ir pabaigai ...



Muzika
Muzikai, garsinantys Vievį:

T. Šumskas

D. Pulauskas J. Cechanovičius

G. Rinkevičius



dailė

● Tema:  artimiausios aplinkos vizualieji reiškiniai- gyvenamoji vietovė. 

Žymiausi architektūriniai statiniai, skulptūros.

Kompozicinės išraiškos priemonės- taškas, linija, dėmė.

● Užduotis- sukurti kompoziciją „Mano Vievis“ ir dekoruoti ją taškais, 

linijomis, dėmėmis. 











Bendradarbiavome ir su Vievio 

bendruomene „Santarvė“. 

5a klasė kūrė skulptūros,  skirtų 

Oginskių dinastijos atminimui, eskizus. 

Dešimt mokinių- parodos dalyviai. 





Visi mokinai gavo padėkas bei atminimo dovanėles už dalyvavimą bei kūrybą, o 

dvi mokinės tapo laureatėmis. 



Akimirkos iš Oginskių dinastijos atminimui skirtos skulptūros eskizų parodos 



Lietuvių 
kalba



„Kiekvienas žmogus – savo miesto ambasadorius“



Užduotis

● Parašyti kolektyvinį laišką bendraamžiams iš kitos mokyklos.



Projektas ,,Bendradarbiaujančios klasės“

● Tai mokytojų tinklaveikos projektas.

● Bendradarbiauti galima rengiant bendras pamokas, keičiantis 

užduotimis, idėjomis ir kt.



adresatas



rezultatas



rezultatas



Rezultatas



refleksija



Pasiekimai
Mokiniai nurodo 

● reikšmingiausius Vievio praeities įvykius, 

● didžiąsias įmones ir organizacijas, jų produkciją ir veiklas, 

● įvardija miestą garsinusius žmones, jų nuopelnus,

● yra tikri savo miesto ambasadoriai.


