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Remiantis jau atliktais integruoto dalyko ir kalbos mokymo (IDKM) įgyvendinimo Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose tyrimais, galima teigti, kad šio pasaulyje jau seniai taikomo ir gana populiaraus mokymo diegimas 
Lietuvoje taip pat nėra pradiniame etape, nors dar egzistuoja daug veiksnių, stabdančių jo įgyvendinimą 
Lietuvoje lyginant su kitomis Europos šalimis. Pristatant IDKM taikymo Lietuvoje patirtį, analizuojamas 
Šiaulių Didždvario gimnazijos IDKM taikymo modelis bei patirtis, kuri galėtų būti vertinga Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokykloms, planuojančioms įdiegti IDKM. Atliekant tyrimą apie IDKM naudą, efektyvumą bei 
priežastis, stabdančias šio mokymo būdo įgyvendinimą, buvo taikoma kiekybinio ir kokybinio metodų sintezė 
bei interviu su IDKM mokytojais, mokyklos administracija ir mokiniais. Apibendrinusios IDKM taikymo 
Šiaulių Didždvario gimnazijoje patirtį, tyrimo autorės pateikia IDKM modelio diegimo Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose SSGG analizę ir rekomendacijas toliau diegiant IDKM.

Reikšminiai žodžiai: integruotas dalyko ir kalbos mokymas (IDKM), IDKM mokytojų kvalifikacijos tobu-
linimas, IDKM nauda tobulinant dalyko ir užsienio kalbų kompetencijas, IDKM diegimas Lietuvoje.

Įvadas

Šiuolaikinėje žinių visuomenėje sisteminga 
mokymo (-si) koncepcijos kaita yra neišven-
giama ir pageidautina, nes sparčiai keičiasi tiek 
besimokantys asmenys, tiek mokymo metodai. 
Integruotas dalyko ir kalbos mokymas (IDKM), 
įgalinantis tobulinti dalyko, užsienio kalbos, 
tarpkultūrines, kognityvines, sociokultūrines, 
komunikacines, analitinio mąstymo ir koman-
dinio darbo kompetencijas tuo pat metu, jau 
kurį laiką yra tiek tyrėjų, tiek praktikų epicentre. 
Per kelis IDKM taikymo dešimtmečius buvo at-
likta daug tyrimų, analizuojančių ir vertinančių 

IDKM mokytojų, mokinių, švietimo institucijų, 
taikančių ar planuojančių taikyti IDKM, IDKM 
mokytojų rengėjų nuomones, poreikius, to-
bulinimo galimybes ir pasiektus rezultatus 
(Būdvytytė-Gudienė et al. 2011; Dalton-Puffer 
et al. 2010; Lorenzo, Moore 2010), analizuota 
atskirų valstybių arba regionų IDKM speci-
fika (Abello-Contesse et al. 2013), nagrinėtas 
IDKM taikymas visuose švietimo lygmenyse: 
pradinėse, vidurinėse ir aukštosiose mokyklo-
se (Dafouz, Guerrini 2009). Taip pat išleista 
nemažai mokomosios ir mokslinės literatūros 
apie IDKM modelius, didaktiką, IDKM moky-
tojų kompetencijų tobulinimą, IDKM mokinių 
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vertinimą ir veiksnius, kliudančius įgyvendinti 
IDKM (Coyle et al. 2010; Dale, Tanner 2012; 
Deller, Price 2007). Tačiau reikia pripažinti 
sisteminių analitinių tyrimų trūkumą, ypač tų, 
kurie būtų orientuoti į Lietuvos bendrojo lavi-
nimo mokyklų kontekstą ir bendrąją Lietuvos 
švietimo politiką IDKM atžvilgiu.

2001–2006 m. Lietuvoje išbandyti du pro-
jektai inicijavo pradines IDKM įgyvendinimo 
gaires ir parodė, kad labiausiai įdiegiant IDKM 
kliudo kvalifikuotų mokytojų bei kokybiškos 
mokymo medžiagos trūkumas, vadybiškai 
paremto sisteminio IDKM taikymo mokyklose 
nebuvimas ir didelės šio mokymo metodo įgy-
vendinimo išlaidos (Andriulienė et al. 2006). 
Pradėjus realiai taikyti IDKM Lietuvos ben-
drojo lavinimo mokyklose, atsirado poreikis 
tirti IDKM pamokų kokybę, IDKM mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo problematiką, IDKM 
mokinių ir jų tėvų nuomonę apie šio mokymo 
naudą. 2012 m. atliktas tyrimas, kurio vienas iš 
tikslų buvo išanalizuoti IDKM mokytojų arba 
planuojančių jais tapti asmenų IKT naudojimo 
įpročius įvairiose kasdieninio gyvenimo ir 
profesinės veiklos terpėse ir ištirti jų požiūrį 
į informacinių komunikacinių technologijų 
(IKT) taikymą, vieną iš svarbių IDKM mokyto-
jo kompetencijų, integruojant dalyko ir kalbos 
mokymą (Bijeikienė et al. 2012). Tyrimo rezul-
tatai parodė, kad IDKM mokytojai teigiamai 
vertina IKT taikymą integruotų pamokų metu 
dėl technologijų suteikiamų galimybių panau-
doti autentiškus šaltinius užsienio kalba, dife-
rencijuoti mokymo procesą, skatinti savaran-
kišką mokinių mokymąsi, organizuoti kūrybinį 
komandinį mokymąsi, rengti bendrus projektus 
su kitų mokyklų, miestų ir šalių bendraamžiais, 
tačiau tyrimas atskleidė, kad ne visi IDKM 
mokytojai yra kompetentingi efektyviai taikyti 
IKT integruotose pamokose, todėl būtina kurti 
sąlygas IDKM mokytojų kvalifikacijai kelti.

Atliepiant Europos IDKM mokytojų švieti-
mo metmenis (Marsh et al. 2010), skirtus IDKM 
mokytojų profesinio tobulinimosi bendrosioms 
programoms rengti, didžiausias iššūkis IDKM 
mokytojui yra pats integravimo procesas – kal-
bos ir dalyko, IDKM ir savo ugdymo įstaigos 
konteksto. Štai kodėl svarbu kurti metodinę 

medžiagą, pritaikytą lietuviškoms bendrojo ug-
dymo programoms, analizuoti ir vertinti visos 
mokyklos ir valstybės politikos taikymo IDKM 
atžvilgiu galimybes bei sistemingai kelti IDKM 
mokytojo, dažniausiai kompetentingo mokyti 
arba kalbą, arba dalyką, didaktinę kompetenciją. 
Kitas svarbus žingsnis, keliant IDKM pamo-
kų kokybę ir šį mokymą sistemiškai diegiant 
Lietuvoje, yra IDKM mokytojų kompetencijų 
vertinimas ir jų pripažinimas. Anot Kembridžo 
egzaminų centro teikiamos informacijos, kie-
kvienais metais jų centre yra įvertinamos dau-
giau nei 3 milijonų IDKM mokytojų ir mokinių 
iš 130 šalių kompetencijos (Teaching Knowledge 
Test 2010). Taigi ir Lietuvos IDKM mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimas yra neatsiejamas nuo 
jų kompetencijų vertinimo, Lietuvos švietimo 
įstaigoms ieškant galimybių bendradarbiauti su 
pasaulyje pripažintais IDKM vertinimo centrais.

Teorinis pagrindimas: IDKM samprata

IDKM jau kelis dešimtmečius sėkmingai taiko-
mas tiek Europoje, tiek platesniame, pasaulio, 
kontekste. Šio mokymo būdo ištakų pirmiausia 
turėtume ieškoti dvikalbėse arba daugiakalbėse 
aplinkose, kur jis buvo pasitelktas kaip bendrojo 
ugdymo politikos įrankis, siekiant išugdyti to-
kias moksleivių kalbines kompetencijas, kurios 
užtikrintų sėkmingą jų įsiliejimą į dvikalbės 
arba daugiakalbės aplinkos, mokslo, studijų ir 
darbo rinkas. Bene žymiausias tokio IDKM 
modelio pavyzdys – nuo 1960-ųjų prancūziš-
kajame Kanados regione, Kvebeke, taikytas 
„panėrimo“, arba „imersijos“ (angl. immersion), 
modelis, skirtas moksleiviams, kurių pirmoji 
kalba anglų, plėtoti prancūzų kaip antrosios 
nacionalinės kalbos kompetencijoms (Dalton-
Puffer et al. 2010). Kvebeko „panėrimo“ mo-
delio diegimą skatino tikėjimas, kad puikios 
antrosios kalbos kompetencijos neįmanoma 
išugdyti vien tik kalbos pamokose.

Išplitęs šiapus Atlanto maždaug apie 
1990-uosius metus, IDKM įgijo platų formų ir 
modelių spektrą, nulemtą kiekvienos šalies arba 
regiono kalbinės bei tautinės sudėties. Daugeliu 
atvejų europietiškasis IDKM buvo orientuotas 
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į užsienio kalbų mokymą, tačiau kanadietiškas 
antrosios kalbos mokymo modelis taip pat išli-
ko. Kai kurie regionai dėl savo kalbinės specifi-
kos IDKM diegia siekdami sujungti ir užsienio, 
ir antrosios kalbos mokymą. Toks pavyzdys – 
baskų autonominės srities Ispanijoje taikomi 
modeliai, apimantys baskų, ispanų (kastilų) ir 
vienos iš užsienio kalbų, dažniausiai anglų arba 
prancūzų, vartojimą ugdymo procese (Ruiz 
de Zarobe 2010).

Matydami IDKM taikymo formų ir mode-
lių gausą, IDKM teoretikai bando rasti platų 
ir daug aspektų apimantį IDKM apibrėžia-
mą. Coyle et al. (2010) apibrėžia IDKM kaip 
dvikryptį požiūrį į ugdymą, kai vartojama 
papildoma kalba (angl. additional language) 
tiek dalykui, tiek kalbai mokyti bei mokytis. 
Atsižvelgiant į tam tikrą IDKM modelį, papildo-
mos kalbos vietą gali užimti užsienio, antrosios, 
paveldo ar kitos kalbos statusą atitinkamoje 
bendruomenėje turinti kalba. Nepriklausomai 
nuo to, kokio statuso būtų pasirinktoji IDKM 
kalba, IDKM pranašumas ir vertė slypi kalbos 
ir dalyko samplaikoje, leidžiančioje užtikrinti 
dalykinių ir kalbinių kompetencijų plėtojimo 
sinergijos efektą. Coyle, Hood ir Marsh (2010) 
išskiria keturias tokią IDKM sinergiją užti-
krinančias dimensijas, angliškoje literatūroje 
žinomas kaip 4-C: turinys (content), kultūra 
(culture), komunikacija (communication) ir su-
vokimas (cognition). Anot mokslininkų, bet kuri 
IDKM pamoka, ar tai būtų matematika, istorija, 
geografija, ar kitas dalykas, apima kompetencijų 
plėtojimą visose keturiose dimensijose: anali-
zuojami autentiški šaltiniai dalyko tematika, 
mokomasi specifinio žodyno, terminijos, frazių, 
būdingų gramatinių struktūrų, atpažįstamos 
kultūrinės subtilybės ir skirtybės bei ugdomi 
kognityviniai, analitiniai gebėjimai, siekiant su-
sidoroti su dalyko turiniu per dviejų kalbų priz-
mę. Svarbiausia pabrėžti, jog IDKM nėra dalyko 
mokymas vien tik negimtąja kalba, pavyzdžiui, 
anglų (kaip tai daroma tarptautinio bakalaure-
ato klasėse); atsižvelgdamas į moksleivių turimą 
kalbinę kompetenciją, pamokos tikslus bei kitas 
aplinkybes, IDKM mokytojas pasirenka, kokiu 
santykiu derins gimtosios ir užsienio kalbos 
vartojimą tam tikroje IDKM pamokoje.

Tyrimo pagrindimas

2011–2013 m. Vytauto Didžiojo universiteto 
Užsienio kalbų instituto vykdyto projekto 
„Užsienio kalbos ir dalyko sinergija“ (Nr. VP1-
2.2-ŠMM-05-K-02-025) metu išryškėjo poreikis 
atlikti mokslinius IDKM tyrimus, kurie suteiktų 
galimybę apibendrinti IDKM mokytojų, moki-
nių bei šį mokymą taikančių mokyklų patirtį ir 
lūkesčius, sukurti kokybiškas IDKM mokytojų 
rengimo programas, sistemiškai analizuoti 
specifinius IDKM taikymo modelius Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklų kontekste bei tęsti 
IDKM diegimą Lietuvoje. Analizuojant IDKM 
įgyvendinimo veiksnius, svarbu viešinti tokių 
tyrimų rezultatus bei vykdyti IDKM sklaidą tarp 
mokinių, jų tėvų, mokytojų bei mokyklų vadovų.

Šiame straipsnyje pristatomame tyrime apie 
IDKM naudą, efektyvumą bei priežastis, stab-
dančias šio mokymo būdo įgyvendinimą, buvo 
taikoma kiekybinio ir kokybinio metodų sintezė 
bei interviu su IDKM mokytojais, mokyklos 
administracija ir mokiniais. tyrimo tikslas – iš-
tirti minėtųjų respondentų požiūrį į IDKM, jų 
patirtį ir lūkesčius, susijusius su šiuo mokymo 
metodu. Tyrimo metu buvo apklausta 20 moky-
tojų, 118 mokinių ir 6 mokyklos administracijos 
darbuotojai. Tyrimo autorių nuomone, siekiant 
sklandžiai įgyvendinti IDKM labai svarbi ir 
visos mokyklos politika, kuri turėtų būti ne tik 
palanki diegiant IDKM, bet visų pirma padėtų 
sukurti sistemingą užsienio kalbos kompeten-
cijų tobulinimo programą savo mokyklos mo-
kytojams. Dėl minėtos priežasties šeši mokyklos 
administracijos darbuotojai buvo paprašyti 
pasidalinti patirtimi, susijusia su šio metodo 
diegimu Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Be to, 
vienas iš tyrėjų tikslų buvo palyginti IDKM mo-
kytojų ekspertų, t. y. taikančių šį metodą jau ilgą 
laiką, ir jaunųjų pedagogų, turinčių mažą inte-
gruoto mokymo taikymo patirtį, taip pat mo-
kinių, besimokančių tarptautinio bakalaureato 
programos ir paprastose klasėse, nuomonę 
bei lūkesčius. Neretai viešojoje erdvėje girdint 
nuogąstavimus apie IDKM keliamas grėsmes 
tobulinant gimtosios kalbos kompetencijas, 
siekta išsiaiškinti, ar lietuvių kalbos specialistai 
nemato grėsmės lietuvių kalbai, jeigu pamokos 
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vedamos integruojant užsienio kalbą. Tuo tikslu 
apklausti ir lietuvių kalbos mokytojai, kurie 
išreiškė gana prieštaringą nuomonę.

Anketinės apklausos metu IDKM mokytojų 
ir mokinių prašyta pareikšti nuomonę apie 
IDKM teikiamą naudą ir efektyvumą mokymo 
procese pagal anketoje pateiktas kategorijas, 
orientuojantis į šio mokymo įtaką mokant (-is) 
užsienio kalbų ir dalyko, lavinant tarpkultū-
rines kompetencijas ir skatinant motyvaciją 
mokytis. Respondentai turėjo nurodyti, kokia, 
jų nuomone, turėtų būti mokytojų ir mokinių 
užsienio kalbos kompetencija, kad būtų už-
tikrintas kokybiškas mokymo (-si) procesas, 
taikant IDKM.

Kiekybinių tyrimų rezultatų analizė buvo 
papildyta ir pagrįsta tiriamųjų nuomone, išsaky-
ta interviu metu, kai mokiniai buvo suskirstyti 
grupėmis ir turėjo reflektuoti tyrėjų pasiūly-
tomis temomis apie IDKM. Individualizuoti 
interviu su mokytojais leido giliau paanalizuoti 
mokytojų IDKM kompetencijos tobulinimo, 
didaktines ir psichologines problemas, susiju-
sias su IDKM taikymu. Pokalbių su mokyklos 
administracija metu buvo gvildenama IDKM 
organizavimo mokymo įstaigoje tema, „visos 
mokyklos“ politikos taikymo IDKM atžvilgiu 
privalumai, IDKM mokytojų kvalifikacijos kė-
limo problematika, IDKM sklaida tarp mokinių 
tėvų ar jų globėjų, taip pat Lietuvos švietimo 
politika IDKM atžvilgiu (cf. Clegg 2003; Dale, 
Tanner 2012). Šio straipsnio autorės nedisku-
tuoja apie IDKM vertinimą ir pripažinimą, 
tačiau pabrėžia didžiulį tokių tyrimų poreikį bei 
svarbą tolesnėms ateities studijoms.

Tyrimo rezultatai

Išanalizavus apklausos anketų duomenis (žr. 1 ir 
2 pav.), galima išskirti bendrą teigiamą mokyto-
jų ir mokinių nuomonę apie IDKM naudą tobu-
linant dalyko ir užsienio kalbų kompetencijas. 
Ši nauda yra pagrindžiama toliau pateikiamais 
mokinių komentarais apie tokio mokymo įtaką 
dalyko žinioms:

„labiau įsigilinama į dalyką.“

„Žinios nenukenčia, išmokstame naujų sąvo-
kų anglų kalba.“

„Šis mokymosi būdas yra lėtesnis, nes sten-
giamasi suprasti, tačiau žinios nedaug nukenčia.“

„Žinoti tą dalyką dviem kalbomis nėra 
blogiau, priešingai – gilinamos žinios.“

„tai nėra painus mokymosi būdas, kadangi 
mokytojai ir mokiniai gali padėti suprasti vieni 
kitus.“

Verta pažymėti, kad patys mokiniai labai 
taikliai pastebi terminijos žinojimo užsienio 
kalba svarbą, mokytojo pasiruošimo IDKM pa-
mokai ir tos pamokos metu vartojamos užsienio 
kalbos adaptavimo arba sąvokų vertimo į gim-
tąją kalbą būtinybę, lemiančią IDKM pamokos 
kokybę. Tiek mokytojai, tiek mokiniai labiausiai 
vertina IDKM kaip metodą, padedantį tobulinti 
užsienio kalbos kompetencijas, dėl galimybės 
išmokti sąvokas ir terminiją užsienio kalba bei 
lavinti šnekamąją, diskutavimo ir argumenta-
vimo kalbą:

„iDkM – efektyvus būdas mokytis užsienio 
kalbos, nes lavinama šnekamoji kalba, į kurią 
per užsienio kalbos pamokas nėra kreipiamas 
didelis dėmesys.“

„išmokstama šnekamosios ir dalykinės užsie-
nio kalbos, plečiamas žodynas.“

„Gyvenimiškos situacijos padeda lengviau 
įsiminti terminus / leksiką.“

„Ugdo gebėjimą reikšti mintis kita kalba.“
Mokytojų ir mokinių nuomonė apie IDKM 

naudą tobulinant tarpkultūrines kompetencijas 
šiek tiek skiriasi: beveik visi mokytojai pritaria 
tyrėjų pasiūlytam teiginiui, o mokiniai, nors ir 
pritardami teiginiui, yra linkę išreikšti abejones 
savo komentaruose:

„ne visai tiesa, nes mokomės konkretaus 
dalyko, o ne kultūros.“

„Priklauso nuo dalyko, kuris integruotas.“
„visiškai nepadeda pažinti kitų kultūrų, nes 

mes mokomės tik sąvokas ir terminus.“
„Jeigu mokytojai per pamoką integruoja 

informaciją apie kitas šalis ir kultūrą, tada taip.“
Tokios mokinių abejonės leidžia daryti iš-

vadą, kad IDKM pamokų metu dalyko temos, 
įvairios situacijos ir problemos bei jų sprendimo 
būdai gali būti pateikiami per kitų šalių pavyz-
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džius, taip akcentuojant kultūrų pažinimą ir 
skatinant mokinius domėtis kitomis kultūromis, 
jas vertinti savo kultūros kontekste bei ugdyti 
gebėjimą pasakoti apie savąją kultūrą užsienio 
kalba. IDKM mokytojo vaidmuo ir kruopštus 
pasiruošimas, planuojant tokią pamoką, kurioje 
integruojami dalykiniai, kalbiniai ir kultūriniai 
aspektai, yra nediskutuotinas.

Analizuojant respondentų nuomonę apie 
tai, kad mokantis užsienio kalba gali nukentėti 
gimtosios kalbos kompetencija, vėl pastebimas 
skirtumas: didžioji dauguma mokinių tvirtai 
įsitikinę, kad toks mokymosi būdas neturi 
neigiamos įtakos gimtajai kalbai, o pusė atsa-
kiusiųjų mokytojų iš dalies sutinka su tyrėjų 
pasiūlytu teiginiu. Atidžiau patyrinėjus mokinių 

1 pav. Mokytojų nuomonė apie IDKM įtaką tobulinant dalyko, gimtosios ir užsienio kalbų bei 
tarpkultūrines kompetencijas

2 pav. Mokinių nuomonė apie IDKM įtaką tobulinant dalyko, gimtosios ir užsienio kalbų bei  
tarpkultūrines kompetencijas
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„Šiek tiek įdomesnės, jei moki angliškai, bet 
jei vaikas nemoka kalbos, tai jam bus nuobodu, 
gali visiškai prarasti motyvaciją.“

„Priklauso nuo žmogaus, kai kuriems sveti-
ma kalba sukelia diskomfortą.“

„Pamokos nebūtinai įdomesnės. Sakyčiau 
naudingesnės ir informatyvesnės.“

„Šitos pamokos įdomesnės, nes jos nestan-
dartinės.“

Iš pateiktų komentarų galima daryti išvadą, 
kad IDKM mokytojai privalo gerai išmanyti 
mokymo ne gimtąja kalba specifiką, susijusią su 
emocine besimokančiojo užsienio kalba būse-
na, užsienio kalbos adaptavimu pagal tikslinės 
auditorijos užsienio kalbos kompetencijos lygį 
bei pakankamu gimtosios kalbos vartojimo 
santykio užtikrinimu. Kita reikalinga IDKM 
mokytojo kompetencija – efektyvus mokymo 
strategijų, aktyvių metodų ir technologijų tai-
kymas pamokų metu, nes integruotos pamokos 
reikalauja specifinės didaktikos motyvuoti 
mokinius ir užtikrinti kokybišką mokymo (-si) 
procesą.

Bendraujant su esančiais ar būsimais 
IDKM mokytojais VDU Užsienio kalbų ins-
tituto koordinuojamo projekto „Užsienio 
kalbos ir dalyko sinergija“ metu išryškėjo 
mokytojų nepasitikėjimas savo užsienio kalbos 
kompetencija, lemiantis mokytojų nenorą tai-
kyti IDKM savo pamokų metu. Analizuojant 
anketinius Šiaulių Didžiadvario gimnazijos 
mokytojų ir mokinių duomenis, susijusius su 
respondentų požiūriu į IDKM mokytojų užsie-
nio kalbos kompetencijos svarbą, atsiskleidžia 
toliau 4 pav. pateikti tyrimo rezultatai.

Didžioji dauguma IDKM mokinių mano, 
kad kokybiškai taikyti IDKM gali tik specialis-
tai, turintys aukštą (C1 / C2) užsienio kalbos 
kompetenciją. Didesnė dalis IDKM mokytojų 
iš dalies sutinka su tokia nuomone, nors nėra 
tokie kategoriški. Šiuo atveju derėtų pabrėžti, 
kaip svarbu tinkamai suvokti IDKM sampratą 
tiek mokytojams, tiek mokiniams: visų pirma, 
gali būti taikomi skirtingi IDKM modeliai, 
pasirenkant skirtingą integruojamos užsienio 
kalbos ir gimtosios kalbos santykį, priklausantį 
nuo mokytojo ir jo mokinių užsienio kalbos 

komentarus, išryškėja jų noras puikiai išmokti 
anglų kalbą, kuri jau senokai yra tapusi lingua 
Franca, t.  y. susikalbėjimo kalba, ir kurios 
mokėjimas yra neatsiejamas nuo akademinės 
ir profesinės karjeros. Tačiau patys mokiniai 
pripažįsta, jog mokymasis ne gimtąja kalba gali 
turėti ir neigiamų aspektų:

„lietuvių kalba šiek tiek nukenčia, kartais 
tampa patogiau išreikšti save angliškai.“

„Pasimiršta lietuviški žodžiai, ypač nebežino-
me naujai išmoktų lietuviškų terminų, taisyklin-
gumas taip pat nukenčia.“

„kartais sunku rasti angliško žodžio ati-
tikmenį lietuvių kalboje, nes pradedi mąstyti 
angliškai.“

„Būna, kad kartais nebežinau, kaip pasakyti 
žodį lietuviškai ir greičiau pasakau angliškai.“

„kai kurių terminų nesužinosime gimtąja 
kalba.“

„Galbūt kažkiek žinios nukenčia, nes moki-
niai nebenori, nebemoka šnekėti gimtąja kalba.“

Diskutuojant apie IDKM naudą ir prasmę, 
būtina pabrėžti ir gimtosios kalbos pamokų 
svarbą bei lietuvių kalbos ir kitų dalykų moky-
tojų misiją – įskiepyti savo mokiniams suvoki-
mą, kad gimtoji kalba ir kultūra yra didžiausia 
vertybė, neatsiejama nuo žmogaus tapatybės, 
taigi taisyklingai kalbėti ir rašyti gimtąja kalba 
turėtų būti kiekvieno mokinio siekiamybė. 
Apklaustieji mokiniai patys pripažįsta, kad jų 
gimtosios kalbos kompetenciją būtina tobulinti, 
ir pabrėžia kokybiškų lietuvių kalbos pamokų 
ar projektų, skatinančių geriau mokėti savo 
gimtąją kalbą, svarbą.

Vertinant IDKM įtaką skatinant motyvaciją 
mokytis, respondentų nuomonės kardinaliai 
išsiskyrė. Iš 3 pav. matyti, kad didesnė dalis 
mokytojų sutinka arba iš dalies sutinka su 
teiginiu, kad IDKM motyvuoja mokytis dėl 
taikomų įdomių mokymo strategijų, nors jų 
nuomonę atsveria nemaža dalis respondentų, 
kurie nesutinka arba iš dalies nesutinka su ty-
rėjų pasiūlytu teiginiu. Didžioji dalis mokinių 
aiškiai nesutinka su šia nuomone, savo neigiamą 
reakciją motyvuodami komentaruose:

„Priklauso nuo dėstymo būdo ir informacijos 
pateikimo.“
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kompetencijos. Jeigu ši kompetencija aukšta 
(pvz., C1 lygmens pagal Bendruosius Europos 
kalbų metmenis), gimtosios kalbos gali būti 
vartojama minimaliai, bet pamokos kokybė dėl 
to nenukentės. Tačiau galima taikyti ir tokius 
modelius, kai pristatomi tik dalyko terminai, o 
visa kita veikla vyksta gimtąja kalba. Praktika 
rodo, kad tinkamiausiai IDKM taikyti yra 
pasirengę specialistai, turintys dvi specialybes – 
dalyko ir užsienio kalbos, taigi šį faktą būtina 

turėti omenyje, rengiant IDKM mokytojų 
programas (interviu su prof. Ebke (Giersberg 
2007)). Akivaizdu, kad IDKM mokytojo užsie-
nio kalbos kompetencija negali būti pradinio 
lygmens, jeigu siekiame kokybiško IDKM, 
tačiau respondentų komentarai rodo, kad jie 
yra labai lankstūs mokiniai ir geranoriški mo-
kytojų atžvilgiu. Toliau pateikiamos ištraukos iš 
respondentų komentarų:

3 pav. Mokytojų ir mokinių požiūris į IDKM įtaką skatinant mokymosi motyvaciją 

4 pav. Mokytojų ir mokinių požiūris į IDKM mokytojų užsienio kalbos kompetencijos svarbą
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„Mokytojas gali mokėti tik svarbius terminus 
ir kartu kalbos mokytis iš mokinių.“

„nebūtinai labai gerai mokėti kalbą. Jis tie-
siog gali reikalauti iš mokinių kalbėti ta kalba.“

„Mokytojas mokosi kartu su mumis.“
Kita vertus, mokiniai puikiai suvokia mo-

kytojo užsienio kalbos kompetencijos svarbą 
mokymo procese:

„laužyta ar netaisyklinga kalba gali neigia-
mai paveikti tiek pamoką, tiek vaikų žinias.“

„taip, nes jei jis jos nemokės, gali nukentėti 
mokomo dalyko kokybė.“

„Blogai mokantis kalbą mokytojas blogai 
išmokys mokinį.“

„kuo geriau jis moka kalbą, tuo lengviau 
man.“

Vienas iš tyrėjų tikslų buvo palyginti IDKM 
mokytojų ekspertų, t. y. taikančių šį metodą jau 
ilgą laiką, ir jaunųjų pedagogų, turinčių gana 
mažą integruoto mokymo taikymo patirtį, 
nuomonę ir lūkesčius. Dėl minėtos priežasties 
buvo apklausti du IDKM mokytojai: mokytoja, 
taikanti integruotą mokymą nuo 2004 m. eko-
nomikos ir matematikos pamokose, ir biologijos 
mokytojas, kuris pradėjo taikyti IDKM tik prieš 
metus laiko. Anot matematikos mokytojos, nuo 
pat pradžių ji jautėsi atsidūrusi itin palankioje 
terpėje: Šiaulių Didždvario gimnazija jau nuo 
seno turėjo gilias sustiprinto anglų kalbos 
mokymo tradicijas, bet to, tai buvo mokykla, 
siekianti gauti Tarptautinio bakalaureato (TB) 
licenciją. Kaip šios mokyklos absolventė minė-
toji mokytoja turėjo gana aukštą anglų kalbos 
kompetenciją, kurią, beje, ir toliau gali tobulinti 
dėl palankios Šiaulių Didždvario gimnazijos 
politikos kalbų atžvilgiu. Būtina pastebėti, kad 
gimnazijos administracija jau iš pat pradžių 
rūpinosi, kad būsimieji IDKM mokytojai išma-
nytų IDKM didaktiką, todėl jiems organizuoda-
vo IDKM didaktikos seminarus, kuriuos vedė 
tokie žymūs IDKM lektoriai, kaip Keith Kelly. 
Pirmoji parodomoji integruota anglų kalbos 
ir matematikos pamoka miesto mastu, kurioje 
dalyvavo 10-os klasės mokiniai, atlygino už 
visas pastangas ir įdėtą darbą. Nors mokiniams 
nebuvo rašomas joks formalus įvertinimas ir 
dalyvavimas šioje veikloje nebuvo būtinas, visi 

mokiniai norėjo dalyvauti tokioje neįprastoje 
pamokoje ir jiems ji labai patiko. Nuo tada 
mokytoja suprato, kad IDKM mokinius žavi 
kitoniškumu, neįprasta metodika bei kitokiais 
mokytojo ir mokinių santykiais pamokos metu. 
Dar verta paminėti, kad šios pamokos pagrindu 
buvo išleista viena iš pirmųjų integruotų mate-
matikos ir užsienio kalbos pamokų metodinė 
priemonė.

Kadangi minėtoji mokytoja turi nemažą 
IDKM taikymo patirtį, buvo įdomu išgirsti jos 
nuomonę apie IDKM naudą mokiniui. Anot jos, 
IDKM ne tik kelia mokinių motyvaciją mokytis, 
bet ir atskleidžia jų kūrybiškumą, suteikia dau-
giau erdvės kūrybai, improvizavimui ir padeda 
atsiskleisti mokinio asmenybei. Beje, mokyto-
jos pastebėjimas, kad IDKM pamoka daugiau 
tinkama jau išeitai pamokai kartoti ir įsisavinti, 
pasirodė labai logiška ir taikli. Mokiniai jau 
būna susipažinę su naujos pamokos turiniu ir 
pagrindiniais lietuviškais terminais, o anglų 
kalbos integravimas ir kitokios didaktikos 
taikymas kitame etape gali padėti pasiekti itin 
gerų rezultatų.

Einant jau gerai pramintu keliu, kitam 
Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojui, inte-
gruojančiam biologiją ir anglų kalbą, jau iš pat 
pradžių IDKM pasirodė patrauklus mokymo 
būdas su sąlyga, jog IDKM pamoka – gerai 
didaktiškai organizuota, kruopščiai suplanuota 
ir vertinama kaip rimta pamoka, o ne žaidimas 
ar eksperimentavimas. Šis pedagogas taip pat 
pabrėžė, kaip svarbu IDKM mokytojui turėti 
gana aukštą užsienio kalbos kompetenciją tam, 
kad jis pats jaustųsi gerai psichologiškai ir juo 
pasitikėtų mokiniai. Kadangi šis mokytojas 
moko pagal TB programą, jis be galo džiaugėsi 
turįs galimybę dirbti su motyvuotais ir gabiais 
mokiniais. Taikant IDKM, teigia biologijos 
mokytojas, patys sunkiausi būna pirmieji du 
mėnesiai, kol mokiniai susipažįsta su pagrindi-
niais dalyko terminais ir patobulina kalbinius 
gebėjimus, reikalingus IDKM pamokai. Tada 
jau mokiniai gali netgi pranokti patį mokytoją, 
nes vaikai labai imlūs kalbai. Beliktų pridurti, 
kad šis mokytojas nemato grėsmės dalyko 
žinioms ar lietuvių kalbai, nes šią jo nuomonę 
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patvirtina puikūs mokinių mokymosi rezultatai 
ir egzaminų įvertinimai.

Įdomu tai, kad abu pedagogai pabrėžė, 
jog paties mokytojo motyvacija taikyti IDKM 
atsiranda iš asmeninio siekio tobulėti, mokytis 
didaktinių naujovių, priimti naujus iššūkius ir 
taip padidinti savivertę. Nors, anot biologijos 
mokytojo, čia atsiranda ir kartų skirtumų – jau-
noji mokytojų karta yra labiau linkusi pasitikėti 
savimi ir iš tiesų turi aukštesnes užsienio kalbos 
(anglų, vokiečių ar prancūzų) kompetencijas, o 
vyresnioji mokytojų karta mato didesnę grėsmę 
dalyko žinioms, taip pat ir lietuvių kalbai, jeigu 
pamokų metu taikomas IDKM. Tyrimo autorės 
norėtų atkreipti dėmesį, kad VDU koordinuoja-
mo projekto „Užsienio kalbos ir dalyko sinergi-
ja“ metu daug mokytojų entuziastingai priėmė 
integruotą mokymą, gilinosi į visas projekto 
veiklas ir stropiai atliko užduotis, tačiau vis tiek 
jų savivertė dėl užsienio kalbos kompetencijos 
išliko gana menka. Kadangi minėtieji moky-
tojai dažniausiai turi gana aukštą rusų kalbos 
kompetenciją, o kitas kalbas yra išmokę tik 
pradiniu lygmeniu, derėtų šiems mokytojams 
sudaryti tinkamas sąlygas nuosekliai tobulinti 
pasirinktos užsienio kalbos kompetencijas. Čia 
būtų labai svarbi ir visos mokyklos politika, 
kuri turėtų būti ne tik palanki diegti IDKM, bet, 
visų pirma, padėtų sukurti sistemingą užsienio 
kalbos kompetencijų tobulinimo programą savo 
mokyklos mokytojams.

Nors interviu dalyvavę mokytojai išvardijo 
daug IDKM privalumų, jie taip pat kalbėjo 
ir apie problemas, susijusias su šio metodo 
taikymu. Mokytojai teigia, kad pati pradžia iš 
tiesų gali būti iššūkis mokytojui, bet jie šį iš-
šūkį daugiau sieja su moraliniu pasitenkinimu 
ir savivertės padidėjimu. Tačiau papildomos 
laiko sąnaudos ruošiantis IDKM pamokoms, 
metodinės medžiagos, ypač pritaikytos Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklų programoms, 
trūkumas, konsultacijų su užsienio kalbos spe-
cialistais stoka, nepakankama užsienio kalbos ar 
IDKM didaktikos kompetencija, vienodo mo-
kinių pasiekimų vertinimo nebuvimas yra labai 
svarbūs aspektai, galintys smarkiai demotyvuoti 
tiek IDKM mokytoją, tiek IDKM mokinį.

Kadangi straipsnio autorės turėjo galimybę 
pasiteirauti lietuvių kalbos mokytojų nuomonės 
apie IDKM, visų pirma minėti mokytojai buvo 
paprašyti pareflektuoti, ar jie nemato grėsmės 
lietuvių kalbai, jeigu pamokos vedamos in-
tegruojant užsienio kalbą. Vertėtų pabrėžti, 
kad lietuvių kalbos specialistai išreiškė gana 
prieštaringas nuomones. Viena iš jų buvo gilus 
įsitikinimas, kad šiuolaikinis jaunuolis tiesiog 
privalo puikiai kalbėti tiek gimtąja, tiek užsienio 
kalbomis, o IDKM – puikus būdas patobulinti 
užsienio kalbos kompetenciją. Mokytoja pabrė-
žė, kad toks kalbos mokymasis turi būti natūra-
lus – labai svarbu parinkti tinkamus dalykus ir 
temas, kurios tiktų IDKM. Šiuolaikinės globa-
lizacijos kontekste, anot lituanistės, labai svarbu 
išsaugoti savo kultūrines vertybes ir istoriją, o 
tai, kad mokinys išmoksta apie tai papasakoti 
užsienio kalbomis, tik padeda skleisti lietuvybę, 
o ne kelia grėsmę jai. Mokytoja pabrėžė, kad 
IDKM taikymas reikalauja ypatingo mokytojo 
kūrybiškumo, įvairių didaktinių metodų tai-
kymo ir veiklų, skirtų mokiniams, įvairovės, 
bei teigė, kad tada netgi mokytojas, turintis 
žemesnę užsienio kalbos kompetenciją, galėtų 
įdomiai pravesti IDKM pamoką. Antroji nuo-
monė buvo daug skeptiškesnė IDKM atžvilgiu ir 
netgi aiškiai pabrėžianti IDKM keliamą grėsmę 
dalyko žinioms ir lietuvių kalbos kompetencijai.

Siekiant išsiaiškinti, kiek svarbi visos moky-
klos politika įgyvendinant IDKM, šeši mokyklos 
administracijos darbuotojai buvo paprašyti pasi-
dalinti patirtimi, susijusia su šio metodo diegi-
mu Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Visų pirma, 
paaiškėjo šios gimnazijos teigiamas požiūris 
į kalbų mokymą (-si) ir daugiakalbystę, nes, 
anot administracijos darbuotojų, „kuo daugiau 
kalbų moki, tuo geriau žinai savo gimtąją kalbą“. 
Visos mokyklos politika pasireiškia kalbų mo-
kymosi sistemos ir IDKM modelio sukūrimu, 
t. y. didesniu anglų kalbos pamokų skaičiumi, 
besirengiant tarptautinio bakalaureato klasėms, 
projektų dalyko tematika pristatymu anglų kalba 
mokslo metų pabaigoje, laipsnišku integruotų 
įvairių dalykų ir anglų kalbos pamokų didinimu, 
mokytojų ir mokinių dalyvavimu tarptautiniuo-
se projektuose, nuolatiniu IDKM mokytojų 
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anglų kalbos ir IDKM didaktikos kompetencijų 
tobulinimu seminaruose ar kursuose, taikant 
savanoriškumo principą ir suvokiant, kad 
IDKM mokytojas turi būti motyvuotas tobulėti 
ir suvokti IDKM prasmę bei naudą. Beje, buvo 
pabrėžta, kad galimybė dviem mokytojams 
(dalyko ir kalbos) vesti IDKM pamoką būtų 
neįkainojama pagalba pradedantiesiems IDKM 
mokytojams. Deja, šį modelį ne visada pavyksta 
taikyti dėl finansinių priežasčių. Gimnazijos 
administracija pageidautų bendros valstybinės 
švietimo politikos mokinių užsienio kalbos ir 
IDKM kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
atžvilgiu. Be to, universitetų pirmakursių dia-
gnostinio anglų kalbos testo rezultatų sklaida ir 
analizė sudarytų galimybę vertinti, kokią realią 
anglų kalbos kompetenciją bendrojo lavinimo 
mokyklos suteikia savo mokiniams.

Apibendrinant Didždvario gimnazijos 
mokinių, mokytojų ir administracijos darbuo-
tojų nuomonę, derėtų išskirti šiuos aspektus, 
į kuriuos pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, 
rengiant IDKM mokytojus ar keliant jų kvali-
fikaciją:

1) iDkM mokytojų rengimas
 − IDKM mokytojų rengimo programos su-
kūrimas (formalios, neformalios arba tęs-
tinės studijos) ir jos įgyvendinimas.

 − IDKM mokytojų kvalifikacinių reikalavi-
mų įvedimas (pažymėjimas, sertifikatas 
arba diplomas).

 − IDKM mokytojų užsienio kalbos verti-
nimo ir įsivertinimo priemonių parengi-
mas.

2) Sąlygų iDkM mokytojų kvalifikacijai kelti 
sudarymas

 − Finansinė parama IDKM projektų tęsti-
numui užtikrinti (užsienio kalbos, IDKM 
didaktikos seminarai mokytojams).

 − Papildomi pliusai IDKM mokytojams jų 
atestacijos metu.

 − IDKM mokytojų pedagoginio krūvio 
mažinimas dėl papildomų laiko sąnaudų 
ruošiantis IDKM pamokoms.

 − Bendradarbiavimo su kolegomis kalbi-
ninkais skatinimas mokyklose (kalbinin-
kų konsultacijų įtraukimas į darbo krūvį).

3) Metodinė parama iDkM mokytojui
 − Metodinio leidinio „Integruoto dalyko 
ir užsienio kalbos ugdymo bendrojo la-
vinimo mokykloje rekomendacijos“ su 
integruotų pamokų scenarijais ir teminių 
planų pavyzdžiais parengimas.

 − Metodinė, informacinė ir konsultacinė 
parama mokykloms, taikančioms IDKM.

 − Dvikalbio mokymo vadovėlių, suderintų 
su Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 
programa, parengimas.

 − IDKM metodinės medžiagos duomenų 
bazės kaupimas virtualioje erdvėje.

Išvados ir tolesnių tyrimų perspektyva

Apibendrinus IDKM taikymo Šiaulių Didž dvario 
gimnazijoje patirtį ir pristačius IDKM mokytojų, 
mokinių ir administracijos nuomonę apie IDKM 
naudą, efektyvumą bei priežastis, stabdančias 
šio metodo įgyvendinimą Lietuvoje, pateikiama 
IDKM modelio diegimo Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose SSGG analizė. Minėtojo 
mokymo metodo stiprybės, silpnybės, galimy-
bės ir grėsmės atsispindi keliais lygmenimis: 
asmenybės (mokinio ir mokytojo), mokyklos 
ir visuomenės. Kiekvienas iš šių lygmenų yra 
glaudžiai sąveikaujantis ir papildantis vienas kitą.

Asmenybės lygmeniu nauda mokiniui yra 
neabejotina: lyginant dviejų kalbų atitinkamo 
dalyko terminiją, mokinys gali tobulinti dalyko 
ir kalbines kompetencijas, gilinti kognityvinius 
gebėjimus ir pažintinę kompetenciją, tai leidžia 
aiškiau suvokti dalyko turinį. Tyrimai rodo, jog 
šis metodas padeda atsiskleisti mokinio asme-
nybei, didina jo savivertę ir suteikia daugiau 
erdvės kūrybai. Be to, toks mokymasis skatina 
kognityvinę, sociokultūrinę, komunikacinę ir 
emocinę mokinių raidą bei kritinį mąstymą. 
Akivaizdu, kad integruotas dalyko ir kalbos 
mokymas (-is) skatina puoselėti daugiakalbystę, 
mokytis kalbų, kurios padeda siekiant akade-
minės ir profesinės karjeros. Vertėtų paminėti, 
kad toks mokymas gali būti naudingas ir mo-
kytojui tobulinant metodologiją, ir gerinant 
bendrą mokymo kokybę: IDKM – vienas iš 
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metodų, suteikiančių galimybę individualizuoti 
ir diferencijuoti pamoką, kurios metu gerinama 
mokinių bendrųjų mokymosi kompetencijų 
ugdymo kokybė.

Mokyklos lygmeniu IDKM suteikia galimy-
bę sukurti netradicinę mokymo (-si) aplinką, 
kurioje mokiniai tampa aktyviais, kūrybingais 
ir motyvuotais mokymosi proceso dalyviais tra-
dicinėje lietuviškoje mokykloje. Tiek mokinių, 
tiek mokytojų atsiliepimai rodo, kad integruo-
tas mokymas labiau motyvuoja ir sudomina 
kitoniškumu, neįprasta metodika bei kitokiais 
mokytojo ir mokinių santykiais pamokos 
metu. Derėtų nepamiršti, kad IDKM taip pat 
padeda efektyviai mokyti užsienio kalbos tai-
kant aktyvius mokymo metodus, novatoriškas 
mokymo strategijas, taip pat leidžia giliau įtvir-
tinti mokinių žinias ir įgūdžius, integruojant 
užsienio kalbos terminiją ir IDKM didaktiką. 
Neabejotina IDKM vertė mokyklai yra ta, kad 
jis suteikia jai patrauklumo ir kelia jos prestižą, 
skatina mokinius bei jų tėvus rinktis tokią mo-
kyklą, padeda mokyklai plėtoti tarptautinius 
ryšius bei dalyvauti tarptautiniuose projektuose, 
kuriuose tobulėjimo galimybės suteikiamos ir 
mokiniams, ir mokytojams.

IDKM yra vertingas ir visuomenės lygme-
niu, nes šis mokymo metodas padeda lavinti 
Lietuvos jaunimo tarpkultūrines kompetenci-
jas bei pozityvias nuostatas ir toleranciją kitų 
kultūrų ir kalbų atžvilgiu. Gebėjimas užsienio 
kalbomis papasakoti apie lietuvių tautines kul-
tūrines vertybes, Lietuvos istoriją, ekonomiką, 
meną, mokslą ir visuomenę padeda pristatyti 
Lietuvą kitose šalyse bei skleisti lietuvybę.

Nors akivaizdu, kad kaip mokymo meto-
das IDKM gali būti naudingas tiek mokyklai, 
tiek mokiniui ir mokytojui, tačiau realus tokio 
metodo diegimas susijęs su daugybe Lietuvoje 
dar neišspręstų problemų. Visų pirma, trūksta 
IDKM mokytojų kompetencijų ir kvalifikacinių 
reikalavimų aprašo, pritaikyto Lietuvos bendro-
jo lavinimo mokykloms. Vadovaujantis tokiu 
aprašu, derėtų vykdyti IDKM mokytojų kvalifi-
kacijos kėlimą nacionaliniu ir regioniniu lygme-
nimis. Tai galėtų padėti išspręsti kvalifikuotų 
IDKM mokytojų stokos problemą. Labai svarbu 

IDKM mokytojams teikti sistemingą metodinę 
paramą, galbūt netgi sukurti IDKM metodinės 
medžiagos duomenų bazę virtualioje erdvėje, 
sudaryti galimybes mokytojams stebėti IDKM 
pamokas Lietuvos arba užsienio mokyklose bei 
parengti IDKM metodinę medžiagą, suderintą 
su Lietuvos bendrojo ugdymo programų daly-
kų turiniu. Kalbant apie realią pagalbą IDKM 
mokytojams, reikėtų pabrėžti ir dalyko bei 
užsienio kalbos mokytojų bendradarbiavimo 
svarbą. Kitas probleminis aspektas yra bendrų 
IDKM mokinių vertinimo nuostatų nebuvimas, 
tai lemia diskusijas apie tai, ar reikėtų vertinti 
mokinių kalbinę kompetenciją, kokie turėtų 
būti vertinimo kriterijai ir kt. Mokyklos mastu 
šio mokymo metodo įgyvendinimą stabdo 
bendros mokyklos politikos, palankios kalboms 
ir IDKM, nebuvimas bei vadybinių IDKM or-
ganizavimo gebėjimų stoka. Nacionaliniu mastu 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas IDKM 
tęstinumui pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programose užtikrinti ir sukurti teisi-
nei bazei, palankiai diegti IDKM nacionaliniu 
mastu.

Akcentuojant IDKM suteikiamas galimybes, 
pirmiausia reikėtų atkreipti deramą dėmesį 
į IDKM sklaidą, mokytojų, mokinių, moky-
klos administracijos, mokinių tėvų ar globėjų 
švietimą apie šio metodo svarbą šiuolaikinėje 
ES mokymo (-si) erdvėje. Labai svarbu, kad 
visi suinteresuotieji asmenys suvoktų, kad 
IDKM taikymas  – tai galimybė atnaujinti 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moky-
mo programas, dėstymo metodus ir ugdymo 
turinį. IDKM mokytojų rengimo programos 
parengimas (formalios, neformalios arba tęs-
tinės studijos) ir jos įgyvendinimas suteiktų 
galimybę mokytojams kelti kvalifikaciją arba 
persikvalifikuoti, užsiskaityti užsienio kalbos, 
išmoktos neformaliuoju arba savaiminiu būdu, 
kompetenciją. Be abejonės, derėtų pagalvoti ir 
apie IDKM mokytojų motyvacijos skatinimą, 
pavyzdžiui, skiriamus papildomus pliusus 
atestacijos metu, pedagoginio krūvio mažinimą 
ar kt. IDKM mokinio pažymėjimo išdavimas 
bei pripažinimas galėtų būti vienas iš veiks-
mingų būdų skatinti mokinius rinktis IDKM. 
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Pažymėtinas ir tarptautinio bendradarbiavimo 
aspektas – galimybė priklausyti tarptautiniams 
IDKM mokyklų tinklams ar organizuoti tarp-
tautines IDKM stovyklas Lietuvoje. Virtualaus 
IDKM tinklo sukūrimas Lietuvoje, įtraukiant 
ikimokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
įstaigas, padėtų užtikrinti bendradarbiavimą ir 
metodo tęstinumą įvairiose ugdymo pakopose. 
ES struktūrinių fondų parama ir IDKM projek-
tų tęstinumas galėtų pagelbėti, sistemiškai die-
giant šį metodą mokyklose. IDKM integravimo 
analizė suteiktų galimybių vykdyti mokslinius 
IDKM taikymo tyrimus.

Vertinant bet kokio mokymo metodo teikia-
mą naudą, būtina atsižvelgti ir į galimą neigia-
mą poveikį mokiniui, mokytojui, mokyklai ar 
visuomenei. Visų pirma, svarbu pažymėti, kad 
didžiausia grėsmė galėtų iškilti dalyko žinioms, 
taikant nekokybišką IDKM, dėl nepakankamos 
mokytojo užsienio kalbos / IDKM didakti-
kos kompetencijos arba motyvacijos mokytis 
kritimo dėl nepakankamos mokinių užsienio 
kalbos kompetencijos. Dar daugiau, gali kilti 
grėsmė mokymo (-si) kokybei, laikant šį metodą 
žaidimu ar eksperimentavimu. Verta paminėti 
ir grėsmę apskritai neturėti kvalifikuotų IDKM 
mokytojų, jeigu nebus išspręsti finansiniai mo-
kytojų apmokėjimo klausimai, nes pasiruošimas 
IDKM pamokoms reikalauja dvigubai ar net 
trigubai daugiau laiko. Galiausiai per didelis 
mokymo (-si) krūvis, IDKM modulių nesude-
rinamumas su bendrojo ugdymo programomis 
taip pat gali kenkti mokymo (-si) kokybei ir 
mažinti tiek mokytojų, tiek mokinių motyvaciją 
rinktis tokį mokymą.
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In view of the existing research into the implementation of CLIL in Lithuania, it can be claimed that this well-
established and globally applied teaching and learning methodology has already had some due appreciation 
in Lithuanian secondary schools. Nevertheless, there still exist numerous obstacles to the broader and more 
intensive application of CLIL which is strongly lagging behind in comparison to many other countries in 
Europe and world-wide. The present study aims at exploring the rich experience in CLIL implementation 
accumulated by Šiauliai Didždvario gymnasium and examining their multifaceted CLIL module which could 
be an important source of knowledge and practical know-how for other Lithuanian secondary education insti-
tutions planning to start implementing CLIL. The research follows a synthesis of qualitative and quantitative 
methodology including interviews with CLIL teachers, students and school administration. The study results 
in a SWOT analysis of implementing CLIL in Lithuania on the basis of CLIL practices at Šiauliai Didždvario 
gymnasium and sets forth some guidelines for its further advancement.

Keywords: content and language integrated learning (CLIL), CLIL teacher training, benefits of CLIL for the 
quality of content and foreign language competence, implementation of CLIL in Lithuania.
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