
108 Regina Žukienė  informacinių technologijų panaudojimas mokant vgtu studentus... 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS  
MOKANT VGTU STUDENTUS UŽSIENIEČIUS  

LIETUVIŲ KALBOS KAIP SVETIMOSIOS

Regina Žukienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius  Lietuva 
El. paštas lkk@vv.vgtu.lt

Lietuvos universitetai gyvena naują visuomenės pokyčių, globalizacijos ir milžiniškos technologijų plėtros 
laikotarpį, kuriame įgyvendinama nemažai aktualių tarptautinių programų. Viena iš tokių yra aukštajam 
mokslui skirta tarptautinė programa Erasmus, kurios tikslas – stiprinti europinį bendradarbiavimą, skatinti 
studentų ir dėstytojų mobilumą, taip pat aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą. Pagal 
Erasmus mainų programą iš užsienio į Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VGTU) atvykusiems stu-
dentams stengiamasi suteikti progą Lietuvoje gauti geriausios mokslinės, kalbinės, kultūrinės ir švietėjiškos 
patirties. Tam labai padeda į mokymosi procesą diegiamos informacinės technologijos (IT), kurios atveria 
puikią galimybę ne tik išmokti naujų kalbų, bet ir nepaisant kultūrinių skirtumų bendrauti. Kompiuterinės 
kalbų mokymo priemonės yra šiuolaikinė, efektyvi, lanksti alternatyva tradiciniam mokymuisi auditorijose 
ir papildoma priemonė, leidžianti didinti studijų efektyvumą. 

Straipsnyje pristatoma el. kalbų mokymosi programa “First Steps of HERMES”, aptariami jos valdymo 
būdai, įvertinamos virtualios mokymosi aplinkos galimybės ir apibendrinami bandomojo programos teikimo 
VGTU rezultatai.

Reikšminiai žodžiai: Erasmus programa, lietuvių kalba kaip svetimoji, informacinės technologijos, progra-
ma “First Steps of HERMES”. 
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Įvadas

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), at-
sirado galimybių siekti, jog šalies mokslinė 
kompetencija ir specialistų rengimas pakiltų į 
europinį lygį. Aukštosioms mokykloms svarbu 
išnaudoti visas ES ir jos valstybių teikiamas 
galimybes bendrauti ir bendradarbiauti su 
užsienio partneriais, aktyviai dalyvauti Lietuvai 
atsivėrusiose įvairiose tarptautinėse programo-
se, kurių lėšomis šimtams aukštųjų mokyklų 
studentų sudaromos sąlygos stiprinti ne tik 
profesines kompetencijas, bet ir kitų kalbų 
įgūdžius bei įvairių kultūrų supratimą. Viena 

iš tokių programų yra tarptautinė Erasmus 
programa, pradėta įgyvendinti jau 1987 m. ir 
iki 2010 m. suteikusi galimybę praleisti dalį 
studijų svečioje ES šalyje daugiau nei 2 mln. 
studentų (Du milijonasis Erasmus studentas 
2009). Erasmus siekia pagerinti aukštojo mokslo 
kokybę ir sustiprinti jo europietišką dimensiją, 
remiant tarptautinį aukštojo mokslo institucijų 
bendradarbiavimą, skatinant studentų ir 
aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo 
mobilumą, tobulinant studijų bei kvalifikacijų 
skaidrumą ir akademinį pripažinimą visoje 

mailto:lkk@vv.vgtu.lt


109Santalka: Filologija, Edukologija  2011, 19(1): 108–116

Europos Sąjungoje. Užsienyje praleistas studijų 
semestras ar mokslo metai – unikalus būdas 
susipažinti su studentais iš visos Europos, pato-
bulinti užsienio kalbos žinias ir pasisemti žinių 
Europos universitetuose. Motyvai, skatinantys 
jaunimą studijuoti užsienyje, nesikeičia – stu-
dentus traukia Erasmus „gyvenimo mokykla“: 
daugiakultūrė aplinka, nežinomų kalbų moky-
masis, nauji draugai ir teigiamos emocijos. 

Lietuvių kalbai, kaip vienai iš Europos 
kalbų, atsiranda lygios galimybės europiniu 
mastu būti tyrimo, plėtojimo ir sklaidos objektu. 
Teigiama, kad Europos vienijimosi ir plėtros 
projektas sėkmingai įgyvendintas gali būti tik 
tuomet, jeigu bus išsaugota ir puoselėjama 
Europos kalbų įvairovė (Grumadienė 2004). Be 
kita ko, lietuvių kalba, kaip geriausiai išlaikiusi 
indoeuropiečių prokalbės ypatumus, garsėja 
visame pasaulyje, tad nenuostabu, jog ji yra 
įtraukta į daugelį žiniatinkliuose pateiktų kalbų 
mokymo programų, tokių kaip: <http://www.
oneness.vu.lt>; <http://www.balticlanguages.
eu; http://www.vocalproject.eu> (Medvedeva 
2010).

Akivaizdu, kad lietuvių kalbos kaip sveti-
mosios mokymasis reikalauja naujai pažvelgti į 
mokymo procesą, metodus ir mokymo būdus. 
Daugėja nuomonių, kad pagal naujausią 
svetimųjų kalbų mokymo kryptį mokant lietuvių 
kalbos kaip svetimosios reikėtų orientuotis į 
tarpkultūrinę komunikaciją, t. y., į bendravimą 
tarp žmonių, kalbančių įvairiomis gimtosiomis 
kalbomis ir priklausančių įvairioms kultūroms 
(Ramonienė 2004). Taip pat teigiama, kad 
lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo būdai, 
taikant komunikacinį metodą praktiškai, turėtų 
užtikrinti sąsajų su Lietuvių kultūros vertybėmis 
sklaidą (Buivydienė 2005: 130). Pati sąvoka 
„Lietuvių kalba kaip svetimoji“, pradėta var-
toti pastaraisiais metais, atskleidžia užsieniečių, 
besimokančių lietuvių kalbos, kaip antrosios 
ar trečiosios kalbos, mokymo metodikos ypa-
tumus (Ramonienė 2004). Beje, mokslininkai 
vartoja ir kitą panašią sąvoką – „Lietuvių 
kalba, kaip negimtoji“ (Salienė 2006: 68). Tai 
didaktikos sistema, skirta lietuvių kalbai, kaip 
antrajai kalbai (rusų ir lenkų mokyklose), 

mokyti(s). Šios metodikos pagrindas – taip pat 
komunikacinis svetimųjų kalbų mokymas(is), 
paremtas tarpkultūrinio švietimo idėjomis 
(Salienė 2006: 69). Be šių, užsienio šalyse 
dirbantys pedagogai dar vartoja ir „Lietuvių 
kalbos kaip užsienio kalbos“ sąvoką. Tačiau, 
jų teigimu, būdama labai maža kalba, lietuvių 
kalba neturi nusistovėjusios ir kaip užsienio 
kalbai tinkamos mokymo(si) metodikos, nes 
dėl sudėtingos ir sunkios gramatikos sistemos 
jai suvokti vien komunikacinio metodo nepa-
kanka ir todėl tenka naudotis informacinėmis 
technologijomis (IT): Microsoft PowerPoint 
prezentacijų programa, kalbų mokymo(si) 
žiniatinkliais, kompiuteriniais žodynais, CD ir 
DVD (Lemanaite-Deprati 2010).

Pagal Erasmus mainų programą iš užsienio 
į Lietuvos aukštąsias mokyklas atvyku- 
siems studentams taip pat turi būti sudarytos 
galimybės gauti geriausios kalbinės, kultūrinės 
ir švietėjiškos patirties. Tam labai padeda į 
mokymosi procesą diegiamos informacinės 
technologijos, kurios ne tik praturtina aplinkinį 
pasaulį, bet ir atveria puikias galimybes mokytis 
naujų kalbų ir bendrauti nepaisant kultūrinių 
skirtumų. Kompiuterinės mokymo priemonės 
yra šiuolaikinė, efektyvi, lanksti alternatyva ir 
papildoma priemonė tradiciniam mokymuisi 
auditorijose. El. mokymo priemonių naudoji-
mas leidžia didinti studijų efektyvumą: reikia 
mažiau laiko užduotims atlikti, todėl atsiranda 
galimybė skirti daugiau ir įvairesnių užduočių, 
geriau prisitaikyti prie asmeninio studento 
mokymosi tempo. IT naudojimas (nuoto-
linis mokymas, el. mokymo technologijos) jau 
dešimtmetį iš esmės gerina mokymąsi univer-
sitetuose ir kitose mokymo institucijose, nes 
finansinės krizės iššūkiai reikalauja aktyviaisiais 
mokymo būdais perprojektuoti visus mokymo 
dalykus. Asmeninio ir grupinio aktyviųjų 
mokymo būdų paplitimas, jų santykis su paskai-
tiniu mokymu, nors ir nėra pakankamai nuo-
dugniai išanalizuotas Lietuvoje, tačiau daugelyje 
valstybių tai sudaro atskirą mokymo projekta-
vimo pramonės sritį, sąlygotą besimokančiųjų 
įvairovės siekio mokytis jiems tinkamiausiais 
ir veiksmingiausiais mokymo būdais (Baskas 
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2007). Taigi visuomenės pokyčiai, milžiniška 
technologijų plėtra ir įvairovė verčia Lietuvos 
mokymo institucijas žvelgti į mokymą kaip 
visuotinį reiškinį, nes kuriasi pasaulinė žinių 
bendruomenė. Netolygus kūrimasis gali sukelti 
informacinės, o kartu ir socialinės bei kultūri-
nės atskirties pavojų: kai kurie regionai ir juose 
egzistuojančios tam tikros socialinės grupės 
gali išsiskirti iš bendros informacinės erdvės, iš 
žinių visuomenės ir žinių ekonomikos raidos. 
Akivaizdu, kad informacijos sprogimas ir jį 
lydinti globali komunikacija dabarties pasau-
lyje kuria atvirą naujos kokybės konkurencinę 
aplinką, kurioje svarbiausią pranašumą teikia 
žinios ir informacinė kompetencija. 

2010 metų gegužės ir spalio mėnesiais 
Vilniaus Gedimino technikos universitete 
(VGTU) buvo praktiškai išbandyta kalbų 
mokymo(si)  programa “First  Steps  of 
HERMES”.

Šio straipsnio tikslas – apžvelgti lietuvių 
kalbos kaip svetimosios mokymosi VGTU 
situaciją, pateikti programos “First Steps of 
HERMES” tikslus, struktūrą, turinį ir valdymo 
būdus, aptarti studentų apklausos, prieš prade- 
dant naudoti el. mokymo programą ir ją pabai-
gus, rezultatus.

Darbe naudoti metodai: 
Literatūros šaltinių analizė (analizuo- −
jama lietuvių kalbos kaip svetimosios 
mokymosi metodika ir informacinių 
technologijų taikymo mokymosi procese 
realijos).
Anketinė apklausa. Apklausoje iš viso  −
dalyvavo 135 į VGTU 2010 m. pavasario 
ir rudens semestrais atvykę studentai už-
sieniečiai. Buvo naudotos projekto “First 
Steps of HERMES” autorių1 parengtos 
anketos. 

1  STAFILIDIS PUBLICATIONS 3 g.gENNADiOu 
St 10678 AtHENS, gREECE; Tudomany Langua-
ge School tavasz u.3 H-1033, Budapest, Hungary; 
Public Service Language Centre vilniaus 39 / 6 
vilnius, Lithuania; Ankara university turkish and 
Foreign Language Research and Application Center 
tOMER.

Eksperimentas. Pedagoginiame eksperi- −
mente dalyvavo 2 studentų (iš viso 135 
studentai) grupės: I-oji grupė (pavasario 
semestras) – 37 studentai, kurie progra-
mą “First Steps of HERMES” naudojo 
kaip papildomą medžiagą, sudėtą į DVD, 
auditorinėse paskaitose kartu su dėstyto-
ju, antroji grupė (rudens semestras) – 98 
studentai programos medžiagą, pateiktą 
internete, naudojo po paskaitų namie, 
mokydamiesi savarankiškai. 
Statistinė analizė (gauti apklausos duo- −
menys buvo suskaičiuoti ir pateikti dia-
gramose). 

Programos “First Steps of HERMES” 
bandomojo teikimo eiga 

Visi mokymo eksperimente dalyvavę 135 į VGTU 
2010 m. pavasario ir rudens semestrais atvykę stu-
dentai užsieniečiai kalbų mokymo programą “First 
Steps of HERMES” naudojo dvejopai: I-oji grupė 
(pavasario semestras) – 37 studentai programą 
“First Steps of HERMES” naudojo kaip papildomą 
medžiagą, įrašytą į kompaktinį diską, auditorinėse 
paskaitose, mokydamiesi įprastiniu būdu kartu su 
dėstytoju, antroji grupė (rudens semestras) – 98 
studentai programos medžiagą, pateiktą inter-
nete, naudojo po paskaitų namie, mokydamiesi 
savarankiškai be dėstytojo. Toliau pateikti šalių, iš 
kurių atvyko studentai, duomenys. 

1 pav. Mokymo eksperimente dalyvavusių studentų 
šalys



111Santalka: Filologija, Edukologija  2011, 19(1): 108–116

Kaip matyti iš 1 pav., daugiausia į VGTU 2010 
m. atvykusių studentų, kurie pasirinko mokytis 
neprivalomą lietuvių kalbos kursą, buvo iš Ispanijos, 
Turkijos, Vokietijos, Portugalijos ir Čekijos. 

Studentų poreikių analizė

Siekiant ištirti studentų poreikius, buvo naudo-
tos “First Steps of HERMES” jungtinės autorių 
grupės parengtos anketos, kuriomis buvo 
apklausti 165 studentai. Nors anketoje studen-
tams buvo pateikta daug bendrojo pobūdžio 
klausimų, tačiau straipsnyje išsamiau aptariami 
tik 5 aktualesni (2–6 pav.):

Kokių kalbų planuojate mokytis artimiau- −
sioje ateityje?
Koks, jūsų nuomone, kalbų mokymosi  −
metodas yra efektyviausias?
Kur vartosite naujai išmoktą kalbą? −
Kas kalbos mokymo medžiagai teikia pa- −
trauklumo?
Kokius mokydamiesi lietuvių kalbos įgū- −
džius norėtumėte suformuoti?

2 pav. Studentų planuojamos išmokti kalbos

Pirmuoju anketos klausimu norėta sužinoti, 
kokių studentai apskritai planuoja mokytis 
kalbų ir ar jiems, trumpam atvykusiems į 
Lietuvą, yra svarbus lietuvių kalbos mokėjimas. 
Iš atsakymų paaiškėjo, jog visi apklaustieji stu-
dentai nori išmokti lietuvių kalbą, kiek daugiau 
nei trečdalis planuoja mokytis taip pat ir rusų 
kalbos, panašios dalies studentų planuose – 

vokiečių kalba, kiek mažiau pageidauja mokytis 
ispanų, prancūzų ir kinų kalbų (3 pav.).

3 pav. Efektyviausias kalbų mokymosi metodas

Antruoju anketos klausimu norėta sužinoti, 
koks kalbų mokymosi metodas studentams 
atrodo efektyviausias. Iš atsakymų paaiškėjo, kad 
didžiajai daliai atvykusių į VGTU studentų pri-
imtiniausias kalbų mokymosi būdas yra įprastinis 
mokymasis auditorijoje su dėstytoju (3 pav.), taip 
pat gana efektyvūs – patirtimi pagrįstas moky-
masis ir el. kalbų mokymo medžiaga.

Trečiuoju anketos klausimu norėta sužinoti, 
kur naujai išmoktą lietuvių kalbą studentai 
planuoja vartoti. (4 pav.). Iš atsakymų paaiškėjo, 
kad beveik visi studentai naujai išmoktą lietuvių 
kalbą žada vartoti bendraudami, daugiau 
negu pusė norėtų ją vartoti darbo reikmėms, 
trečdalis – savo pačių malonumui ir mokymuisi, 
taip pat bendravimui namuose.

4 pav. Naujai išmoktos kalbos vartojimo sritys
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Į klausimą, kokius mokydamiesi lietuvių 
kalbos įgūdžius studentai norėtų susiformuoti, 
dauguma atsakė, jog pirmiausia jie norėtų 
išsiugdyti klausymo, skaitymo, kalbėjimo, 
rašymo ir tik nedidelė dalis (maždaug trečdalis 
apklaustųjų studentų) gramatikos suvokimo 
įgūdžius (5 pav.). 

5 pav. Pageidaujami susiformuoti lietuvių kalbos 
vartojimo įgūdžiai 

Penktuoju klausimu norėta sužinoti, kas, 
studentų nuomone, kalbų mokymo medžiagai gali 
teikti patrauklumo (6 pav.). Studentų atsakymai 
parodė, kad dauguma atvykusių studentų mano, jog 
patrauklumo kalbų mokymo medžiagai gali suteikti 
pirmiausia jos turinys ir iliustracinė medžiaga, 
taip pat jos naudojimo paprastumas, medžiagos 
išdėstymas ir šiuolaikiškumas. Beje, iš studentų 
atsakymų paaiškėjo, kad jiems nelabai svarbus da-
lykas yra mokymo medžiagos užduočių įvairumas.

6 pav. Pageidaujami mokomosios kalbų medžiagos 
ypatumai

Taigi atlikta apklausa parodė, jog į VGTU 
atvykę studentai užsieniečiai yra suintere-
suoti išmokti daug naujų kalbų, iš jų taip pat 
ir lietuvių kalbos. Priimtiniausias kalbų moky-
mosi metodas yra auditorinis, kai mokymo 
procese dalyvauja ir studentas, ir dėstytojas. 
Naujai išmoktą lietuvių kalbą atvykę studentai 
pageidauja vartoti pirmiausia bendravimo ir 
darbo reikmėms, taip pat labiausiai jie norėtų 
susiformuoti klausymo, skaitymo ir kalbėjimo 
įgūdžius. Studentų nuomone, svarbiausias kalbų 
mokymo medžiagos dalykas yra jos turinys ir 
vaizdinė medžiaga. 

Programos “First Steps of HERMES” 
tikslas, paskirtis, valdymas ir struktūra 

“First Steps of HERMES” yra tarptautinis pro-
jektas, kurio tikslas – sukurti graikų, vengrų, 
lietuvių ir turkų kalbų A1 lygio mokymosi pro-
gramas elektroninėje aplinkoje ir kompaktinės 
plokštelės versijose (Prieiga per internetą: 
<http://www.helesi.gr/dwn/hermes2/index.
html.>). Šios kalbų mokymo(si) programos, 
kuriomis galima naudotis mokantis kalbų 
savarankiškai ir grupėje, yra skirtos aukštųjų 
mokyklų studentams ir kitiems asmenims, 
norintiems išmokti nurodytų kalbų bei šias 
kalbas dėstantiems pedagogams. Mokymui(si) 
palengvinti papildomai sukurtos Studento ir 
Mokytojo knygos. 

Programa “First Steps of HERMES” leidžia 
besimokantiems asmenims įgyti graikų, vengrų, 
lietuvių ar turkų kalbų pagrindus. Mokantis 
vienos iš šių kalbų savarankiškai, galima įgyti 
klausymo, skaitymo, taip pat kalbėjimo bei 
rašymo įgūdžių, atitinkančių pradedančiojo 
vartotojo (A1) lygį (Kalbos mokėjimo lygiai 
2009). Programą sudaro 7-ios temos (moduliai), 
turinčios 7 potemes (submodulius). Kaip įžanga 
į kiekvieną temą yra naudojama panoraminė 
nuotrauka (7 pav.). Iš viso programoje panau-rogramoje panau-
dota 360 panoraminių nuotraukų, kurios turėtų 
leisti vartotojui lengviau susiorientuoti svetimo-
je šalyje bei vizualiai susipažinti su kultūriniais 
tos šalies objektais. Šiose nuotraukose vartotojas 
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gali „žvalgytis“ vedžiodamas pelyte ir spragtelė-
jęs ant pažymėtų vietų atsidurti jį dominančiose 
teritorijose. Virtuali klaviatūra naudojama tam, 
kad būtų išvengta kliūčių vartojant atitinkamus 
simbolius (raides), kurių nėra kitų šalių kla-
viatūrose. Patogu tai, kad mokymo medžiagą 
galima ir išsispausdinti, todėl ja galima naudotis 
ir nesėdint prie kompiuterio.

7 pav. Projekto “First Steps of HERMES” įrankių 
langas

Kiekviena potemė prasideda įgarsintu dia-
logu, kuris yra tarsi įvadas į užduotis. Didžioji 
dalis pratimų taip pat yra įgarsinti ir norint 
juos atlikti pirmiausia būtina juos išklausyti. 
Jei vartotojai pageidauja, jie klausymo pratimus 
gali naudoti ir kaip skaitymo užduotis. Potemių 
pratimai su įžanginiais dialogais nėra tiesiogiai 
susiję, tačiau juos visus jungia ta pati tematika 
ir žodynas. Tuo pačiu pagrindu yra sudaryti ir 
skaitymo tekstai bei jų užduotys. 

Programos temos pristato kasdienio gyven-
imo situacijas, su kuriomis paprastai susidu-
riama atvykus į nepažįstamą šalį. Vaizdinė bei 
lingvistinė medžiaga, pvz., parduotuvė, mais-
tas, apranga, žmonių gyvenimo įpročiai ir kt. 
perteikia įvairias sociokultūrines šalies situaci-
jas bei žmonių gyvensenos Lietuvoje aspektus. 
Programoje pateiktos šios 7 temos : 

1 tema: Susipažinti.
2 tema: Šeima ir gyvenamoji aplinka.
3 tema: Maistas.

4 tema: Apsipirkti.
5 tema: transportas.
6 tema: Mieste.
7 tema: Būstas ir nuoma (8 pav.).

8 pav. Projekto “First Steps of HERMES” temų 
sąrašas

Svarbiausias kriterijus, lėmęs būtent tokių 7 
temų pasirinkimą – siekis perteikti praktiškas kas-
dienio gyvenimo situacijas. Kiekviena iš 7 minėtų 
temų taip pat susideda iš septynių potemių: 
pirmosios šešios apima įvairias pagrindinę temą 
atspindinčias kalbines situacijas, o septintoji – 
skiriama išeitai medžiagai pakartoti, kadangi 
mokantis kalbų labai svarbu reikiamus kalbinius 
gebėjimus suformuoti ir įgyti nuosekliai.

Studentų apklausos po bandomojo “First 
Steps of HERMES” programos teikimo 
rezultatai 

Realizavus bandomąjį programos “First Steps of 
HERMES” teikimą, buvo organizuota pakartotinė 
anketinė abiejų eksperimentinių studentų grupių 
apklausa. Studentams anketose buvo pateikta 
daug bendrojo pobūdžio klausimų, tačiau toliau 
straipsnyje aptariami tik aktualesni (9–12 pav.).

Iš pirmosios eksperimentinės grupės 
studentų buvo norima sužinoti, ar programos 
“First Steps of HERMES” autorių sukurtos 
mokymo(si) užduotys jiems buvo tinkamos 
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ir ar ši kalbų mokymo programa paįvairino 
jų mokymąsi pamokose. Studentų atsakymai 
parodė, kad dauguma studentų mokymo 
užduotis ir programą “First Steps of HERMES” 
įvertino gana palankiai (9 pav.), nors kai kurie 
iš studentų reiškė ir kritišką nuomonę: 

„Ši programa auditorijoje netinka, geriau ja 
naudotis asmeniškai; Nors visi buvome įtraukti į 
darbą ir todėl daug ką pakartojome, tačiau būtų 
geriau, jei mūsų auditorijoje būtų mažiau“. 

9 pav. I-osios eksperimentinės grupės studentų 
atsakymai 

Apklausiant II-osios eksperimentinės 
grupės studentus buvo siekta nustatyti, kas 
savarankiškai naudojantis programa “First Steps 
of HERMES” geriausiai padėjo ugdyti lietuvių 
kalbos įgūdžius (10 pav.). Iš studentų atsakymų 
matyti, kad ši kalbų mokymo programa yra 
„puiki galimybė mokytis naujos kalbos“, nes 
programos užduotys suformuluotos tinkamai, 
yra daug ir įvairių žodžių vartosenos ir klausy-
mosi pratimų. Nepaisant „ne visada geros garso 
kokybės“, studentams visos temos buvo aiškios, 
įvadiniai dialogai ne per ilgi, o naudotis progra-
mos valdymo įrankiais buvo visai nesudėtinga. 
Studentų nuomonė buvo kritiškesnė kalbant 
apie vaizdinę medžiagą: „Skurdokas dizainas 
ir grafinė raiška, todėl reikėtų įvairesnio ir pa-
trauklesnio dizaino, norėtume daugiau spalvų, 
modernesnių valdymo įrankių“. Studentams 
taip pat nepatiko „negalėjimas reguliuoti dialogų 
greičio“, kai kurie iš jų pageidavo „ daugiau 
kūrybingumo“, nes „po kurio laiko nusibosta 
ta pati medžiagos pateikimo tvarka“, taip pat 
daugelio netenkino tai, kad „mažai žinoma apie 
šį el. produktą“.

10 pav. II-osios eksperimentinės studentų grupės 
atsakymai

Atsakydami į klausimą, ar naudodamiesi 
programa “First Steps of HERMES” studentai 
išmoko ko nors naujo apie Lietuvą ir jos kultūrą, 
beveik visi abiejų eksperimentinių grupių stu-
dentai atsakė teigiamai, nors pasitaikė ir kritiškų 
nuomonių: „tai praktinės situacijos, apie kultūrą 
čia mažai; Aš visa tai apie Lietuvą jau žinojau; 
Čia daugiau apie kalbą, bet ne kultūrą“.

11 pav. Studentų atsakymai, ko jie išmoko

Studentų taip pat buvo klausiama, ar ir toliau 
mokydamiesi kalbų savarankiškai jie naudotųsi 
šia el. mokymo medžiaga. Daugiau negu pusė 
studentų tvirtino galbūt taip ir padarysią (12 
pav.): Lengva naudoti, tai tinka užsieniečiams 
studentams, nes yra galimybė klausytis taisyklin-
gos tarties; Labai patiko dialogai, bet būtų geriau, 
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kad šalia klausomų ir skaitomų tekstų visur būtų 
pateiktas ir vertimas į anglų kalbą“. 

12 pav. Studentų planai naudotis el. programa 
savarankiškoms studijoms

Taigi abiejų eksperimentinių grupių ap-
klausa parodė, kad programa “First Steps of 
HERMES” labiau tinka mokytis ne auditorijoje, 
bet savarankiškai. Eksperimente dalyvavus-
iems studentams patiko mokymo medžiagos 
paprastumas ir galimybė klausytis įrašų, tačiau 
jie pageidavo, kad apie šią mokymo medžiagą 
būtų daugiau informacijos, taip pat kad būtų ne 
tik patobulintas programos dizainas ir pateikta 
daugiau vertimų į anglų kalbą, bet ir labiau 
išryškėtų kultūriniai šalies aspektai.

Išvados

Naudojant IT daugelyje mokymo įstaigų 1. 
sudaryta galimybė mokytis ir savarankiškai, 
ir gauti greitą tikslinę mokytojo pagalbą – tai 
virtuali mokymosi aplinka, leidžianti naudoti 
įvairesnius mokymosi būdus ir metodus, iš 
kurių vienas – el. kalbų mokymo programos.
Užsienio kalbų mokymasis – tai būdas 2. 
pažinti šalį ir jos kultūrą, o kultūros pa-
žinimas yra būdas mokytis kalbos, todėl 
mokant lietuvių kalbos kaip svetimosios 
būtina atsižvelgti į studentų lūkesčius, 
iš kurių matyti, kad didesnis dėmesys 
mokymo procese turėtų būti skiriamas 
sociokultūrinėms temoms nagrinėti. 

Studentai užsieniečiai, atvykę į VGTU pa-3. 
gal tarptautinę Erasmus programą, yra su-
interesuoti išmokti daug naujų kalbų, taip 
pat ir lietuvių kalbos, jiems priimtiniausias 
kalbų mokymosi metodas yra auditorinis, 
kai mokymo procese dalyvauja ir studen-
tas, ir dėstytojas. Naujai išmoktą lietuvių 
kalbą atvykę studentai pageidauja vartoti 
bendravimo ir darbo reikmėms, tam jie 
nori susiformuoti klausymo, skaitymo ir 
kalbėjimo įgūdžius. 
Išanalizavus studentų užsieniečių, da-4. 
lyvavusių teikiant bandomąją kalbų 
mokymo(si) programą “First Steps of 
HERMES”, nuomonę, paaiškėjo, kad 
studentai, iš pradžių skeptiškai vertinę 
galimybę lietuvių kalbos mokytis naudo-
damiesi el. mokymo medžiaga, projekto 
teikimo pabaigoje gana palankiai įvertino 
IT poveikio jų kalbinei kompetencijai 
reikšmę.
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN TEACHING FOREIGN VGTU STUDENTS LITHUANIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE

Regina Žukienė

Lithuanian universities are currently undergoing a novel period of social changes, globalization and rapid 
technological development. A substantial body of relevant international programmes are being implemented. 
One of them is Erasmus – an international higher education programme aiming to strengthen cooperation at 
the European level and promote the mobility of students and lecturers, as well as to enhance the interaction 
between enterprises and higher education institutions. Vilnius Gediminas Technical University attempts to 
provide foreign Erasmus students with the best scientific, linguistic, cultural and educational experiences. For 
this purpose, the use information technologies in learning processes proved to be very helpful by opening a 
unique possibility to learn new languages and to communicate despite cultural differences. Computer aided 
language teaching tools are modern, effective and flexible alternatives to traditional learning in auditoriums 
and serve as auxiliary means to increase the effectiveness of studies. 

The article presents an e-learning programme “First Steps of HERMES” for learning languages. The 
management of the programme is discussed, the possibilities provided by online learning are assessed and 
the results of the pilot offering of the programme to VGTU are summarized.

Keywords: Erasmus programme, Lithuanian as a foreign language, information technologies, programme 
“First Steps of Hermes”.
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