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Europos Taryba įvairiuose tarptautiniuose projektuose deklaruoja, kad daugiakalbiškumas – Europos šalių 
stiprybė. Kiekvienam europiečiui turi būti sudaryta galimybė mokytis kalbų visą gyvenimą, nes kalbos 
šiuolaikiniame pasaulyje atveria daug galimybių. Be to, kalbų mokymas (-is) ugdo toleranciją ir supratimą 
tarp skirtingų kultūrų žmonių. Straipsnyje, remiantis užsienio svetimųjų kalbų mokymo (-si) patirtimi, 
teigiama, kad ir mokant (-is) lietuvių kalbos kaip svetimosios reikia taikyti komunikacinį kalbų mokymo 
(-si) metodą, kuris akcentuoja komunikacinių kompetencijų įgijimą, o ne gramatinių konstrukcijų at-
kartojimą. Nepaisant to, kad populiariausia Europos Sąjungos valstybėse yra anglų kalba, o antroji beveik 
visur – prancūzų kalba, netrūksta dėmesio ir „mažosioms“ kalboms. Tuo ypač rūpinasi Europos Tarybos 
įkurta SOCRATES Europos švietimo programa, kurios vienas iš tikslų – gerinti ir skatinti Europos kalbų 
mokymą (-si). Pagal tarptautinę SOCRATES dėstytojų ir studentų mainų programą į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas (iš jų ir VGTU) kiekvienais metais atvyksta dešimtys dėstytojų ir studentų užsieniečių, kuriems 
Lietuvoje taip pat turi būti sudarytos galimybės gauti geriausios kultūrinės, švietėjiškos ir kalbinės patirties. 
Daugelis iš atvykusiųjų į VGTU studentų vienu iš pasirinktų studijuoti dalykų nurodo lietuvių kalbos stu-
dijas. Vadinasi, iškyla klausimas, kaip organizuoti lietuvių kalbos studijas neilgam atvykusiems užsienie-
čiams, kad jiems šios studijos būtų įdomios, naudingos ir įsimintinos. Studentų apklausa, atlikta VGTU, ir 
metodinės literatūros analizė leidžia daryti išvadą, kad tinkamiausia taikytina metodika, mokant lietuvių 
kalbos kaip svetimosios, yra komunikacinė, kuri atitinka studentų kasdienio bendravimo poreikius.

Reikšminiai žodžiai: kalbų mokymas (-is), lietuvių kalba kaip svetimoji, komunikacinis metodas.

Įvadas
Kalbų mokymas ir mokymasis – sudėtingas 
procesas, kuriame dalyvauja mokytojas ir mo-
kinys. Mokoma ir mokomasi gimtosios kalbos 
ar svetimųjų kalbų. Kalbų mokymas ir moky-
masis – taikomosios lingvistikos sritis (Crystal 
2005: 24), kita vertus – lingvistika yra kertinis 
akmuo, kuriuo turi remtis kalbų mokymo ir 
mokymosi metodika (Prator 1991: 13). Būtent 
šiai – kalbų mokymo ir mokymosi – sričiai 
daugiakalbėje Europoje vis daugiau skiriama 
dėmesio. Tiek Europos Sąjunga, tiek Europos 
Taryba skatina žmones domėtis kitomis kal-
bomis. Pastaruoju metu itin daug dėmesio 

yra skiriama vadinamosioms „mažosioms“ 
(turinčioms mažiausiai vartotojų) ar dar kitaip 
sakant – rečiau vartojamoms kalboms. Europos 
Sąjunga, Europos Taryba ir įvairūs tarptautiniai 
projektai skelbia, kad daugiakalbiškumas – pa-
grindinė Europos stiprybė. Kiekvienas euro-
pietis privalo turėti galimybę mokytis įvairių 
kalbų visą gyvenimą, nes kalbos šiuolaikiniame 
pasaulyje atveria daug galimybių. Be to, kalbų 
mokymas (-is) ugdo skirtingų kalbų ir kultūrų 
žmonių toleranciją ir supratimą.

Lietuvių kalba kaip svetimoji – vis dar 
naujas lietuvių kalbos mokymo (-si) patirties 
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dalykas, todėl ir jos mokymas, ir mokymasis, 
įgijus svetimosios kalbos statusą, reikalauja 
naujai pažvelgti į mokymo (-si) procesą, me-
todus ir mokymo būdus, kurie gana seniai 
taikomi klasikinėms ir kitoms moderniosioms 
(anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) kalboms 
mokyti (Buivydienė V., Žukienė R. 2006: 4). 
Remiantis užsienio pedagogų svetimųjų kalbų 
mokymo (-si) patirtimi, teigiama, kad ir mokant 
lietuvių kalbos kaip svetimosios reikia taikyti 
komunikacinį kalbų mokymo (-si) metodą. Prie 
komunikacinės krypties, kuri remiasi studentų 
kasdienio bendravimo poreikiais, plėtojimo 
prisideda ir Europos Taryba. Yra parengtas ko-
munikacinių gebėjimų aprašas – „Bendrieji Eu-
ropos kalbų metmenys: mokymasis, mokymas, 
vertinimas“ („Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment“). Tai vientisa sistema – aiškiai ap-
rašyti 6 kalbos mokėjimo lygiai (A1 „Lūžis“ 
(angl. Beakthrough), A2 „Pusiaukelė“ (angl. 
Waystage), B1 „Slenkstis“ (angl. Treshold Level), 
B2 „Aukštuma“ (angl. Vanage), C1 „Efektyvus 
mokėjimas“ (angl. Effective proficiency), C2 
„Meistriškumas“ (angl. Mastery) – taikoma 
Europoje, o dabar ir Lietuvoje mokant užsienio 
kalbų. Šis aprašas, kaip teigiama Užsienio kalbų 
mokymo strategijos gairėse, „plačiai naudoja-
mas tiek švietimo politikų, kuriančių ugdymo 
programas, tiek mokytojų, egzaminų rengėjų 
kaip pagrindas planuoti mokymą ir vertinimą“. 
Remiantis bendraisiais metmenimis, parengti 
trijų lygių lietuvių kalbos kaip svetimosios 
mokymo turinio aprašai: I lygis – „Pusiaukelė“, 
II lygis – „Slenkstis“ ir III lygis – „Aukštuma“. 
Šiuose aprašuose pateikiamos situacijos, kuriose 
gali prireikti kalbos, aprašomos komunikacinės 
intencijos ir jų raiškos būdai lietuviškai, pavyz-
džiui, kaip pasiteirauti, atsakyti, pateikti infor-
maciją, sužinoti ar išsakyti savo nuomonę, kaip 
išreikšti jausmus, kaip paraginti ir kaip pradėti 
ar užbaigti pokalbį.

Apibūdintaisiais bendrųjų metmenų kalbų 
mokėjimo lygiais remiasi ir „Europos kalbų ap-
lankas“. Tai kalbinių kompetencijų vertinimo ir 
savęs įvertinimo priemonė, kurios tikslas – pa-

dėti studentui pačiam įvertinti savo kalbos 
mokėjimą ir prilyginti jį Europoje pripažintiems 
lygiams. Aplankas susideda iš trijų dalių: „Kalbų 
paso“, „Kalbų biografijos“ ir „Dosjė“. „Kalbų 
pase“ apibūdinamas mokinio kalbų mokėjimo 
lygis tam tikru mokymosi metu. Jame nurodo-
ma, kiek ir kokių kalbų mokomasi, kurių kalbos 
mokėjimo lygių siekiama ar jau yra pasiekta. 
Lentelėse pateikiami šešių kalbos mokėjimo 
lygių (A1–C2) aprašai (remiantis „Bendraisiais 
Europos kalbų mokymosi, mokymo ir verti-
nimo metmenimis“), pagal juos apibūdinami 
komunikaciniai mokinio gebėjimai. Taip pat 
registruojama formalus kalbos mokėjimo ver-
tinimas (egzaminų įvertinimas, pažymėjimai, 
diplomai ir pan.) ir apibūdinama kultūrinė 
patirtis. Be to, pase dar gali būti aprašomos ir 
įvairios dalinės kompetencijos. Be abejo, šis 
aplankas palengvina visų Europos valstybių 
piliečių tarptautinį mobilumą, skatina mokytis 
kitų kalbų ir pažinti kitas kultūras.

Svetimųjų kalbų mokymosi metodų 
raida ir taikymas mokant (-is) 
lietuvių kalbos

Mokytis kitų kalbų raginama ir 1995 m. vadina-
mojoje Baltojoje knygoje „Mokymas ir moky-
masis: besimokančios visuomenės link“, kurioje 
visi piliečiai skatinami mokėti bent tris kalbas: 
gimtąją ir dar dvi kalbas. Nepaisant to, kad 
populiariausia pirmoji užsienio kalba Europos 
Sąjungos valstybėse yra anglų, o antroji beveik 
visur – prancūzų, netrūksta dėmesio ir „ma-
žosioms“ kalboms. Tuo ypač rūpinasi Europos 
Tarybos įkurta SOCRATES Europos švietimo 
programa, kurios vienas iš tikslų – gerinti ir 
skatinti Europos kalbų mokymą (-si). Pagal 
šią tarptautinę SOCRATES mainų programą į 
Lietuvos aukštąsias mokyklas (iš jų ir Vilniaus 
Gedimino technikos universitetą) kiekvienais 
metais atvyksta dešimtys studentų ir dėstytojų 
užsieniečių, kuriems Lietuvoje taip pat turi būti 
sudarytos galimybės gauti geriausios kultūrinės, 
švietėjiškos ir kalbinės patirties. Nenuostabu, 
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kad daugelis iš atvykusiųjų į Lietuvą studentų 
vienu iš pasirinktų studijuoti dalykų nurodo 
lietuvių kalbos studijas. Vadinasi, iškyla klau-
simas, kaip organizuoti lietuvių kalbos studijas 
neilgam laikui  atvykusiems užsieniečiams, kad 
jiems šios studijos būtų įdomios, naudingos ir 
įsimintinos.

Šio straipsnio tikslas – paanalizuoti svetimų 
kalbų mokymo (-si) metodikos raidą ir istoriją 
ir aprašyti konkrečios lietuvių kalbos kaip sve-
timosios mokymo (-si) situacijos lyginamojo 
tyrimo, atlikto VGTU universitete, rezultatus.

Darbe buvo taikyti šie metodai:
• Literatūros šaltinių analizė (analizuojama 

kitų kalbų mokymo (-si) patirtis, kalbų mo-
kymo metodų formavimosi ir panaudojimo 
istorija ir lietuvių kalbos kaip svetimosios 
mokymo (-si) metodikos problema);

• Anketinė apklausa (VGTU studentams už-
sieniečiams parengtose anketose buvo pa-
teikti klausimai, skirti atskleisti šių studentų 
požiūrį į lietuvių kalbos mokymą (-si), jų 
nuomonę apie lietuvių kalbos dėstymo 
turinį, kultūrinius studentų interesus, jų 
santykį su kalba ir pan. Buvo apklausti 128 
į VGTU 2004–2006 m. m. atvykę studentai 
(21 studentas – 2004 m. m.; 27 studentai 
2005 m. m. ir 80 studentų 2006 m. m.); 

• Stebėjimas (mokant studentus užsieniečius 
buvo stebima jų lietuvių kalbos kaip sveti-
mosios mokėjimų formavimo (-si) skalė);

• Statistinė analizė (gauti apklausos duome-
nys buvo apskaičiuoti ir pateikti diagramo-
mis).
Svetimųjų kalbų mokymas (-is) turi ilgą 

istoriją. Apskritai galima sakyti, kad iki XX a. 
vyravo dvi kalbų mokymo (-si) kryptys: viena 
kryptis dėmesį skyrė kalbos vartosenai (pvz., 
kalbėjimui, supratimui), kita – kalbinei anali-
zei (pvz., gramatikos taisyklių mokymui (-si) 
(Celce-Murcia 1991: 3). Pirmosios svetimosios 
kalbos, kurių Europoje buvo mokoma (-si), 
buvo graikų ir lotynų kalbos. Joms mokytis iš 
pradžių buvo naudojami ranka perrašyti tekstai, 
kurie buvo skaitomi ir verčiami, nes vadovėlių 
nebuvo, o vėliau, jau Renesanso laikotarpiu, kai 

buvo išrastos spausdinimo mašinos ir atsirado 
spausdintų tekstų, buvo skatinamos gramatikų 
studijos. Nors jau tada buvo pastebėta, kad gra-
matikose ir klasikiniuose tekstuose lotynų kalba 
gerokai skiriasi nuo kasdienėje kalboje vartoja-
mos „lingua Franca“, tačiau mokyklose ir toliau 
buvo tenkintasi gramatikos taisyklių mokymu ir 
klasikinių tekstų skaitymu bei vertimu.

Tačiau visuomeniniame gyvenime pamažu 
ėmė ryškėti praktinė vadinamųjų gimtųjų kalbų 
svarba, o tai paskatino žmones mokytis kaimy-
ninių regionų ar šalių kalbų, todėl dėmesys vėl 
buvo pradėtas skirti kalbos vartosenai. Tam di-
delę įtaką turėjo žymus XVII a. čekų pedagogas 
J. A. Komenskis (1592–1670), savo darbuose 
siūlęs, užuot mokiusis gramatikos taisyklių, 
skatinti mokinius imituoti įvairias šnekamo-
sios kalbos situacijas ir kalbėti, naudojant pa-
veikslėlius ir t. t. Šio požiūrio į svetimųjų kalbų 
mokymą (-si) kurį laiką buvo laikomasi, tačiau 
XIX a. pradžioje vėl buvo grįžta prie klasikinių 
graikiškų tekstų studijų, taip pat gramatikos ir 
vertimo metodo, kuris, beje, įsitvirtino ne tik 
mokant (-is) klasikinių, bet moderniųjų kalbų. 
XIX a. pabaigoje padėtis vėl pasikeitė – išpopu-
liarėjo vadinamasis tiesioginis metodas (Direct 
Method), kuriuo buvo  pabrėžiama, kad svarbu 
išmokti kalbą vartoti, o ne analizuoti ją per 
gramatikos taisykles. Beje, šis metodas XX a. 
pradžioje buvo pasiekęs net JAV, tačiau, pa-
aiškėjus, kad per mažai yra mokytojų, galinčių 
laisvai kalbėti užsienio kalbomis, išpopuliarėjo 
vadinamasis skaitymo metodas, nes buvo ti-
kimasi, kad studentas bent jau gebės skaityti 
grožinę literatūrą ta kalba, kurios mokosi (Cel-
ce-Murcia 1991: 5).

XX a. išryškėjo dar dvi ryškios kryptys: 
struktūrinė ir komunikacinė. Šioms kryptims 
susidaryti didelę įtaką turėjo įvairios lingvis-
tinės, sociolingvistinės, psicholingvistinės ir 
pedagoginės kryptys ir mokyklos (Peterson 
1989: 2), pvz., struktūrinė kryptis atsirado 
maždaug 1920–1930 m. ir yra siejama su Leo-
nardu Bloomfieldu (1887–1949) ir jo pasekėjais 
(Crystal 1992: 46). Šiai krypčiai įtaką turėjo 
bihevioristinė psichologija, ypač jų aprašyti ir 
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ištirti stimulo, reakcijos ir pastiprinimo mecha-
nizmai.

B. F. Skinneris ir kiti radikaliojo bihe-
viorizmo atstovai netgi yra bandę teigti, kad 
„kalba – tai ne kas kita, kaip tam tikras įgytų 
refleksų rinkinys“ (Wikipedija), todėl struktū-
rinės krypties atstovai į kalbos mokymą (-si) 
žiūrėjo kaip į įpročių formavimą – studentai 
atidžiai be platesnio konteksto turi kartoti vis 
sudėtingesnes sakinių konstrukcijas, kurios 
įtvirtinamos pratybų sistema. Natūralu, kad 
šios krypties atstovai akcentavo gramatikos ir 
taisyklių išmokimo svarbą, nes būtent tai, pasak 
šios krypties atstovų, galėjo užtikrinti tolesnį 
kalbos vartojimą (Peterson 1989: 3).

Mokymo proceso centre – mokytojas, kuris 
yra svarbiausias asmuo: pateikia klausimus, 
išklauso, atsako, „instruktuoja“. Be kita ko, iš 
struktūrinės krypties išsirutuliojo ir keletas kitų 
metodų, iš kurių populiaresni buvo audioling-
vistinis (audio-lingual) ir situacinis (situational). 
Audiolingvistinis metodas atsirado kaip atsakas 
į skaitymo metodą ir labai išpopuliarėjo JAV. 
Šiuo metodu buvo pabrėžiamas klausymo ir 
kalbėjimo įgūdžių lavinimas, tačiau jis išliko 
labai artimas tiesioginiam metodui, tik daugiau 
rėmėsi struktūrine lingvistika ir bihevioristine 
psichologija. Situacinis metodas taip pat atsira-
do kaip atsakas į skaitymo metodą, tačiau rėmė-
si ne struktūrine, o J. R. Firthiano (1890–1969) 
lingvistika. Beje, šis metodas nuo 1940 m. iki 
1960 m. buvo labai populiarus Didžiojoje Bri-
tanijoje (Celce-Murcia 1991: 7).

Kaip jau buvo minėta, iki atsirandant 
struktūrinei krypčiai, mokant (-is) kalbų buvo 
naudojama įvairi  technika: gramatikos ir ver-
timo, tiesioginis, skaitymo ir kt. Galima sakyti, 
kad kartu su struktūrine kryptimi atsirado ir 
susidomėjimas mokymo technika, pradėta 
skirti nemažai dėmesio būsimiesiems kalbos 
mokytojams rengti, mokymo tikslams numatyti, 
atsirado poreikis įvertinti ne tik mokymo me-
džiagą, bet ir mokymo būdus bei metodus, taigi 
struktūrinės krypties atsiradimas palengvino 
kalbos mokytojų darbą, nes padėjo pagrindus 
mokymo metodikai atsirasti.

Komunikacinė kryptis, nors daugeliu atvejų 
ir buvo priešinga struktūrinei krypčiai, tačiau 
visiškai nepaneigė pastarosios krypties nuopel-
nų (Peterson 1989: 4), nes dauguma kalbos mo-
kytojų savo darbe paprastai yra įpratę naudoti 
keletą metodikų. Būtent taikomais metodais ir 
veikla mokymo (-si) metu komunikacinė kryp-
tis nuo struktūrinės ir skiriasi labiausiai. Komu-
nikacinės krypties mokymo centre – mokinys, 
dėmesys skiriamas kalba perteikiamai reikšmei, 
labai svarbus kontekstas, o struktūrinė kryptis, 
atvirkščiai, pabrėžia kalbos formą, mokymas 
tenkinasi sakiniu, platesnis kontekstas nereika-
lingas, mokymo centre – mokytojas.

Akivaizdu, kad vyraujanti dabartinė už-
sienio kalbų mokymo (-si) kryptis – komuni-
kacinė. Tačiau teigiama, kad šis pavadinimas 
yra daugiaprasmis, siejantis daugybę mokymo 
(-si) strategijų, kurias vienija tai, kad jų tikslas 
yra ugdyti komunikacinę studento kompeten-
ciją (Watkins 2005: 10). Kitais žodžiais sakant, 
mokėti kalbą – reiškia gebėti efektyviai komu-
nikuoti realiose situacijose. „Komunikacinis 
užsienio kalbų mokymas integruoja geriausias 
kitų metodų ypatybes, labiausiai padedančias 
suvokti ir įsiminti medžiagą, formuoti produk-
tyviosios kalbos gebėjimus“, teigiama Užsienio 
kalbų mokymo strategijos gairėse (Užsienio 
kalbų mokymo strategijos gairės). Tai nulemia 
mokymo metodų pasirinkimą, nes komunika-
cinė kryptis inicijuoja indukcinių metodų, kurie 
skatina studento aktyvumą ir mąstymo ugdymą, 
pasirinkimą. Mokomoji medžiaga pateikiama 
kuriant situacijas, kurios skatina neformalų 
bendravimą. Šnekamosios kalbos ugdymas 
yra svarbesnis nei rašytinės kalbos mokymas 
(Narbutas ir kt. 1997: 9), tačiau per pamoką turi 
būti realizuojamos visos keturios pagrindinės 
kalbinės veiklos rūšys – kalbėjimas, klausymas, 
rašymas ir skaitymas.

Be kita ko, komunikacinė mokymo kryptis 
akcentuoja funkcinės kalbos suvokimą ir ko-
munikacinių kompetencijų įgijimą, o ne nesą-
moningą gramatinių konstrukcijų atkartojimą. 
Akivaizdu, kad ši kryptis kritikuoja bihevioristų 
teoriją, kuri yra pagrįsta stimulu-reakcija-pa-
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stiprinimu, ji remiasi Noamo Chomsky darbais, 
kuriuose „faktiškai buvo remiamasi įvykdytais 
bihevioristiniais tyrimais, paneigiant pagrindi-
nius B. F. Skinnerio teiginius ir įrodant kalbos, 
kaip mąstymo ir proto dalies aktualumą bei 
faktais pagrindžiant įgimtus žmonių kalbinius 
sugebėjimus“ (Wikipedija). Natūralu, jog ko-
munikacinės krypties atstovai siūlo komunika-
cinės kompetencijos koncepciją, kuri remiasi 
psichologinėmis, kultūrinėmis ir socialinėmis 
taisyklėmis, galinčiomis reguliuoti kalbos var-
toseną. Pedagoginiu požiūriu sociolingvistinė 
ir komunikacinė kompetencijos yra daug svar-
besnės už gramatinę kompetenciją.

Komunikacinė kompetencija susideda iš 
kelių subkompetencijų: lingvistinės, socioling-
vistinės, diskursinės, strateginės, sociokultūrinės, 
socialinės ( Užsienio kalbų mokėjimo strategijos 
gairės). Ugdydamiesi lingvistinę tam tikros  
kalbos subkompetenciją studentai turi galimybę 
susipažinti su kalbos sistemos dėsningumais, jos 
sandara, kalbos savitumu, išplitimu, normomis, 
funkcijomis, stiliaus bei kalbinės raiškos prie-
monėmis, pažinti ir įvaldyti žodyną, išmokti 
tarti, kirčiuoti, įgyti bendriausią supratimą apie 
kalbos funkcionavimą. Ugdantis sociolingvisti-
nę subkompetenciją, mokomasi vartoti ir inter-
pretuoti kalbos formas pagal situaciją, ugdantis 
diskursinę subkompetenciją, mokomasi supra-
sti ir formuluoti rišlius ir aiškius sakytinius ir 
rašytinius tekstus, o ugdantis strateginę sub-
kompetenciją, mokomasi naudotis įvairiomis 
strategijomis, siekiant suprasti klausomą arba 
skaitomą tekstą, kuriant savo tekstą raštu arba 
žodžiu, bendraujant su pašnekovu. Ugdantis 
sociokultūrinę subkompetenciją, siekiama su-
vokti sociokultūrinį kontekstą, kuriame ši kalba 
vartojama. Sociokultūrinė subkompetencija 
tobulinama visais kalbos mokymo (-si) būdais ir 
šaltiniais. Stengiamasi susipažinti su tai kultūrai 
būdingiausiais ypatumais ir faktais, ryškinamos 
kalbos ir kultūros sąsajos su gimtąja kalba ir 
kultūra. Natūralu, kad puoselėjant socialinę sub-
kompetenciją ugdomas pasitikėjimas savimi ir 
noras bendrauti su kitais, lavinamas mokėjimas 
elgtis pagal įvairias socialines situacijas. Taigi 

komunikacinė kompetencija – tai gebėjimas 
suprasti kitų mintis ir perduoti jas aplinkiniams 
sakytine arba rašytine kalba, taip pat žodžiu ir 
raštu bendrauti su kitais, gebėti tarpininkauti, 
kai komunikuoja skirtingas kalbas vartojantys 
asmenys (Užsienio kalbų mokėjimo strategijos 
gairės).

Be komunikacinės krypties, XX a. ryš-
kesnės buvo dar kelios kryptys: kognityvinė 
(Cognitive Approach), emocinė-humanistinė 
(Affective-Humanistic Approach) ir pabrėžianti 
supratimą (Comprehension-Based Approach) 
(Celce-Murcia 1991: 7). Kognityvinė kryptis, 
kaip ir komunikacinė, kritikavo bihevioristinės 
psichologijos taikymą mokant kalbų. Ši kryptis 
į kalbų mokymą (-si) žvelgė kaip į taisyklių 
suvokimą, o ne į įpročių formavimą. Emocinė-
humanistinė kryptis skatino daugiau dėmesio 
skirti emocijoms. Kalbų mokymasis – tai savęs 
realizavimas, todėl studentai privalo turėti ga-
limybių išreikšti save, taigi labai svarbi teigiama 
klasės atmosfera, nes dėmesys ir pagarba turi 
būti rodoma kiekvienam iš jų. Supratimą pa-
brėžiančios krypties mokymas (-is) remiasi 
gimtosios kalbos mokymo (-si) metodika. Šios 
krypties atstovai laikosi nuostatos, kad už-
sienio kalbos mokymas ir išmokimas yra labai 
panašus į gimtosios kalbos išmokimą, todėl 
labai svarbus yra klausymas, kuris laikomas 
svarbiausia veiklos rūšimi, padedančia išmokti 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Mokymas prasideda 
nuo klausymo užduočių, į kurias studentai iš 
pradžių atsako neverbaline kalba, kol jaučiasi 
nepajėgūs patys kalbėti svetimąja kalba (Celce-
Murcia 1991: 9).

Vadinasi, šios keturios kryptys – komuni-
kacinė, kognityvinė, emocinė-humanistinė ir 
akcentuojanti supratimą – nebūtinai turi būti 
supriešinamos, nes dauguma svetimųjų kalbų 
mokytojų naudoja keletą metodikų ir pritaria 
kelioms mokymo kryptims. Tad negalima nu-
vertinti nei struktūrinės krypties, nei visų kitų 
iki XX a. pradžios egzistavusių metodikų, nes 
iš kiekvienos jų galima pasimokyti. Svarbiausia 
yra dėmesys kalboms, jų mokymui ir mokymui-
si, nes šiuolaikiniame pasaulyje kalbos atveria 
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daugybę galimybių, o kartu ir pats kalbų moky-
masis – tai susipažinimas su tos kalbos, kurios 
mokoma (-si), kultūra, papročiais ir istorija. 
Kad žmonės mokytųsi kuo daugiau kalbų, kad 
būtų sudarytos palankios sąlygos mokytis, kad 
išliktų mažosios kalbos, rūpinasi Europos Są-
junga, Europos Taryba ir jos inicijuojami įvairūs 
projektai (SOCRATES Lingua, Grundtvig ir kt.). 
Dėmesio sulaukia ir lietuvių kalba – vis daugiau 
užsieniečių atvyksta į Lietuvą norėdami išmokti 
kalbėti lietuviškai, lietuvių kalbos yra mokoma 
(-si) ir užsienio šalyse. Nors lietuvių kalbos 
kaip svetimosios mokymas (-is) dar neturi ilgų 
tradicijų, jau yra parengti (remiantis gebėjimų 
aprašu „Bendrieji metmenys“) trijų lygių lietu-
vių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio 
aprašai („Pusiaukelė“, „Slenkstis“, „Aukštuma“). 
Mokant naudojamasi tarptautiniu mastu pri-
pažinta lygių sistema (A1–C2), komunikacine 
mokymo metodika, orientuota į komunikacinės 
kompetencijos ugdymą.

Tačiau, kiek lietuvių kalbos žinių reikia to-
kiam užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvą trum-
pam, pvz., pagal kultūrinę mainų programą 
besimokančiam asmeniui? Ar tokiam žmogui 
svarbiausia yra mokytis lietuvių kalbos rašybos, 
gramatikos, skyrybos ir pan.? Ar reikalinga to-
kia gausa žodžių ir gramatikos, kokia pateikia-

ma lietuvių kalbos vadovėliuose kitakalbiams? 
Siekiant parengti kuo geresnę mokymo medžia-
gą ir sužinoti, ko šiems studentams reikia, buvo 
naudojamasi 2004–2006 m. VGTU atvykusių 
studentų apklausos duomenimis (1 pav.).

Iš trejus metus vykdytos apklausos duomenų 
matyti, kad užsieniečiai labiausiai nori išmokti 
elgtis įprastose socialinėse situacijose (parduo-
tuvėje, kavinėje, gatvėje ir t. t.) (86 % – 2004 m.; 
82 % – 2005 m.; 84 % – 2006 m.). Taip pat jie nori 
įgyti bendravimo lietuvių kalba įgūdžių įvairiose 
kasdieninėse komercijos, politikos, ekonomikos, 
meno ir buities situacijose (86 % – 2004 m.; 
82 % – 2005 m.; 84 % – 2006 m.). Be abejo, tam, 
jų nuomone, būtina suvokti kultūrinius Lietu-
vos ir savo šalies skirtumus (62 % – 2004 m.; 
37 % – 2005 m.; 46 % – 2006 m.) ir būti išlavi-
nusiems klausymo įgūdžius (67 % – 2004 m.; 
78 % – 2005 m.; 73 % – 2006 m.). Mažiausiai 
studentai užsieniečiai pageidauja studijuoti 
gramatiką (33 % – 2004 m.; 11 % – 2005 m.; 
21 % – 2006 m.), šiek tiek daugiau nori moky-
tis skaityti (57 % – 2004 m.; 41 % – 2005 m.; 
34 % – 2006 m.), rašyti (52 % – 2004 m.; 19 % – 
2005 m.; 14 % – 2006 m.) ir įgyti Lietuvos isto-
rijos žinių (43 % – 2004 m.; 37 % – 2005 m.; 
28 % – 2006 m.).

1 pav. Studentų užsieniečių nuostatų diagrama
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Kitoje anketos dalyje užsieniečių studen-
tų buvo teiraujamasi, kaip reikėtų lietuvių 
kalbos mokyti (-is) (2 pav.). Dauguma at-
vykusių į VGTU užsieniečių studentų nu-
rodė, kad jie norėtų mokytis ne gramatikos, 
o įsisąmoninti leksiką mokydamiesi įvairias 
kultūrines situacijas atitinkančių frazių ir 
posakių (95 % – 2004 m.; 93 % – 2005 m.; 
93 % – 2006 m.) Be to, maždaug trečdalis ap-
klaustų studentų pageidavo įvairesnių pratimų 
per pratybas (29 % – 2004 m.; 15 % – 2005 m.; 
36 % – 2006 m.), taip pat, kaip ir pirmojoje 
anketos dalyje, studentai manė galėsiantys 
geriau suvokti mokomąją medžiagą, klausy-
dami lietuviškų tekstų įrašų (43 % – 2004 m.; 
41 % – 2005 m.; 35 % – 2006 m.). Kaip vieną 
iš norimų mokymo (-si) būdų studentai nu-
rodė kalbos žaidimus (33 % – 2004 m.; 56 % – 
2005 m.; 49 % – 2006 m.) ir galimas diskusijas 
sociokultūrinėmis temomis (14 % – 2004 m.; 
11 % – 2005 m.; 24 % – 2006 m.). Tiesa, grama-
tikos reikšmę neigė ne visi studentai. Kad tai 
gali padėti studijuojant, teigė 33 % – 2004 m.; 
11 % – 2005 m.; 21 % – 2006 m. VGTU studen-
tų. Bemaž tiek pat lietuvių kalbos mokytis kar-

tu analizuodami Lietuvos ir kitų Europos šalių 
skirtumus (29 % – 2004 m.; 26 % – 2005 m.; 
30 % – 2006 m.).

Taigi iš literatūros šaltinių analizės ir atlikto 
tyrimo duomenų akivaizdu, kad lietuvių kalbos 
kaip svetimosios mokymas (-is) turėtų būti pa-
grįstas komunikacine mokymo metodika, jun-
giančia daugybę mokymo (-si) strategijų, kurias 
vienija tai, jog pagrindinis tikslas – ugdyti ko-
munikacinę studento kompetenciją – gebėjimą 
komunikuoti realiomis  situacijomis. Kalbos 
mokymas (-is) užsieniečiams turėtų būti vie-
nas iš būdų geriau pažinti kitą šalį, suvokti jos 
kultūrą ir vertybes, o kultūros pažinimas turėtų 
tapti būdu mokytis kalbos. Todėl lietuvių kal-
bos studijos – tai žmonių elgesio ir tarpusavio 
santykių stebėjimo bei supratimo studijos, tai 
aplinkinio gyvenimo išraiškos įsisąmoninimas. 
Be abejo, tai turėtų skatinti ir mokymui (-si) 
parinktos temos, kurios iš esmės turėtų būti 
susijusios su lietuvių kultūra (pvz., maistas ir 
su tuo susijusios mįslės, patarlės, liaudies dai-
nos). Tai suteiktų ne tik žinių apie Lietuvą, bet 
ir duotų peno diskusijoms ir tai padėtų suvokti 
kultūrų skirtumus.

2 pav. Studentų pageidaujamų lietuvių kalbos mokymosi būdų diagrama
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Išvados

1. Svetimųjų kalbų mokymo (-si) raida api-
ma daug mokymo (-si) krypčių, iš kurių 
ryškiausios – struktūrinė ir komunikacinė.

2. Komunikacine mokymo kryptimi pa-
brėžiamas funkcinės kalbos išmokimas ir 
komunikacinių kompetencijų įgijimas, bet 
ne gramatinių konstrukcijų nesąmoningas 
atkartojimas.

3. Užsienio kalbų mokymo praktikoje jau 
keletą dešimtmečių naudojamas komu-
nikacinis kalbų mokymo metodas, tačiau 
dėstant lietuvių kalbą kaip svetimąją jis tik 
pradedamas taikyti.

4. Užsieniečių, studijuojančių Vilniaus Gedi-
mino technikos universitete pagal tarptau-
tinę studentų mainų programą, apklausa 
parodė, kad daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama ne gramatikai mokyti, o komuni-
kaciniams gebėjimams ugdyti.

5. Užsienio kalbos mokymas – tai būdas pa-
žinti šalį ir jos kultūrą, o kultūros pažinimas 
yra būdas mokyti (-is) kalbos. Todėl mokant 
lietuvių kalbos kaip svetimosios daugiau 
dėmesio turėtų būti skiriama lietuvių kul-
tūros vertybėms propaguoti ir įvairioms 
sociokultūrinėms temoms nagrinėti.
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APPLYING THE COMMUNICATIVE METHODIC IN LEARNING 
LITHUANIAN AS A SECOND LANGUAGE

Vaida Buivydienė, Regina Žukienė

One of the strengths of European countries is their multilingual nature. That was stressed by the European
Council during different international projects. Every citizen of Europe should be given the opportunity to
learn languages life long, as languages open new perspectives in the modern world. Besides, learning lan-
guages brings tolerance and understanding to people from different cultures. The article presents the idea,
based on the experience of foreign language teaching, that communicative method in learning languages 
should be applied also to Lithuanian as a foreign language teaching.

According to international SOCRATES exchange programme, every year a lot of students and teachers 
from abroad come to Lithuanian Higher Schools (VGTU included). They should also be provided with
opportunities to gain the best language learning, cultural and educational experience.

Most of the students that came to VGTU pointed out Lithuanian language learning being one of the subjects 
to be chosen. That leads to organizing interesting and useful short-lasting Lithuanian language courses.

The survey carried in VGTU and the analysis of the materials gathered leads to the conclusion that the
communicative approach in language teaching is the best to cater the needs and interests of the learners to 
master the survival Lithuanian.

Keywords: learning languages, Lithuanian as a second language, communicative methodic.
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