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AKADEMINĖ ANGLŲ KALBA

Laimutė Kitkauskienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva  
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Straipsnyje aptariamas akademinės anglų kalbos mokymas. Pateikiami motyvai, skatinantys studentus mokytis 
šios kalbos. Gretinant tris anglų kalbos atšakas – bendrinę (General English), specifinę (English for Specific 
Purposes) ir akademinę (English for Academic Purposes) – norėta nustatyti bendrus jų bruožus ir subtilybes – 
skirtumus, rodančius tos kalbos rūšies reikšmingumą tam tikroje srityje. Remiantis praktine dėstytojų patirtimi 
ir jų skelbtais leidiniais apie akademinės anglų kalbos mokymą, nagrinėjama, kaip ir kokias užduotis reikia 
skirti studentams, kad jiems būtų patrauklesnės, įdomesnės kalbos pratybos ir skatintų juos saviraiškai, t. y. 
gebėjimui ne tik išlaikyti testą, konspektuoti užrašus, dalyvauti dalykinėse diskusijose, bet ir mokytis kritiškai 
mąstyti, suformuoti savo požiūrį į aptariamus dalykus, pateikti jų įvertinimą sklandžia, taisyklinga anglų kalba.

Reikšminiai žodžiai: akademinė anglų kalba, aktyvusis žodynas, pateikti užduotis, kalbiniai įgūdžiai, gebė-
jimas, suvokimas, supratimas, kritiškas mąstymas.
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Įvadas

2012 m. lapkričio 21 d. Oksfordo universiteto 
spaudos (Oxford University Press) atstovybė, 
Vilniaus knygynas Humanitas bei Lietuvos 
anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) 
surengė seminarą-konferenciją Oxford Univer-
sity Press Conference on English for Academic 
Purposes (lietuviškai būtų trumpiau – Apie 
akademinę anglų kalbą). Renginyje gausiai ir 
aktyviai dalyvavo anglų kalbos mokytojai bei 
aukštųjų mokyklų dėstytojai ne tik iš Vilniaus. 
Vienintelis pranešėjas, ilgametis Londono 
universiteto anglų kalbos dėstytojas Eduardas 
de Šazalis (Edward de Chazal) dalijosi savo 
patirtimi, mokant studentus anglų kalbos, pa-
iliustravo, kaip kūrybiškai dirbti su konkrečiu 
tekstu – suformuluoti tikslią užduotį ir tik tada 
pereiti prie mokslinio teksto analizės. Iškėlęs 
klausimus auditorijai, pats pateikdavo galutinį, 
apibendrintą atsakymą. Seminaras vyko gyvai, 
buvo įdomu klausytis pranešėjo paaiškinimų 

ir samprotavimų. Dalyvavusieji gavo pažymė-
jimus.

Šio straipsnio autorė ir dar keletas VGTU 
Užsienio kalbų katedros dėstytojų dalyvavo 
šiame renginyje. Per katedros posėdį kolegos 
buvo supažindinti su seminare girdėtomis idė-
jomis apie akademinės anglų kalbos mokymą. 
Pasiūlyta parašyti straipsnį šia tema. Šiame 
straipsnyje bus aptariamos mintys ir įžvalgos, 
kurias seminare iškėlė pranešėjas.

Tyrimo objektas. Akademinė anglų kalba 
(EAP).

Tyrimo metodas. Teorinis-analitinis, na-
grinėjantis seminare pateiktus siūlymus ir 
rekomendacijas, kaip efektyviau mokyti EAP.

Straipsnio tikslas – pateikti daugiau infor-
macijos apie EAP, įvardyti esminius dalykus – 
būdus ar priemones, gerinant studentų kalbi-
nius įgūdžius ir gebėjimus, tikslingai mokant 
akademinės anglų kalbos.
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Akademinė anglų kalba  
(English for Academic Purposes)

Eduardas de Šazalis pataria jau pirmą paskaitą 
studentams paaiškinti, kas yra akademinė anglų 
kalba. Tai kalba, kuri vartojama akademinėje 
bendruomenėje – aukštųjų mokyklų vadovė-
liuose, mokslo įstaigų leidiniuose, pratybose, 
paskaitose, seminaruose, egzaminuose, suda-
rant testus (Academic Language. The Source-
book for Teaching Science; What is academic 
Language?; Using Academic Language). 

Jau Valstybinės kalbos politikos 2003–
2008 m. gairėse pažymėta, kad „didėja dalis 
valstybės finansuojamų mokslo darbų ir kitų 
intelektinės veiklos produktų ne valstybine 
kalba“ (Gairės 2003: 2). Valstybinės kalbos 
politikos 2009–2013 m. gairėse (Gairės 2008) 
nurodoma, kad ,,pirmenybė teikiama publi-
kacijoms ne lietuvių kalba“. Straipsniai rašomi, 
pranešimai dažniausiai skaitomi anglų kalba, 
rečiau – rusų ar vokiečių kalbomis. Neapsiri-
bojama lietuviškais žurnalais. Mokslo žurna-
lai Lietuvoje jau leidžiami anglų kalba, nors 
vienas kitas straipsnis juose dar įdedamas ir 
lietuvių ar kuria kita kalba. Kad patektų į kitų 
šalių darbo rinką, studentas siekia išsilavinimo 
anglų kalba. Darbdaviai Lietuvoje užsienio 
kalbos (dažniau anglų k.) mokėjimą traktuoja 
kaip privalumą, priimdami jaunuolį į darbą. 
Įvairios mobilumo ir tarptautinių mainų pro-
gramos yra motyvas, skatinantis mokytis anglų 
kalbos. Studijų programos, jų turinys siejami 
su anglų kalba – sudaromos studentų, norinčių 
specialybės bei kitus dalykus mokytis anglų 
kalba, grupės (kartu su studentais iš užsienio ar 
vien tik lietuvaičių). Dalykines paskaitas skaito 
kviestiniai lektoriai ir profesoriai, dažniausiai 
angliškai. Kad studentas galėtų sėkmingai da-
lyvauti paskaitose ir susidorotų su anglų kalbai 
studijų tikslais keliamais reikalavimais, reikia 
turėti tvirtą kalbos pagrindą.

Akademinė anglų kalba būtina norintiems 
pasirengti studijoms užsienyje, o gal jau ir 
studijuojantiems akademinius dalykus anglų 
kalba. Akademinė anglų kalba yra ypač aktuali 
šiuolaikinei visuomenei. Ji yra tarsi visuomenės 

užsakymas reaguoti ne tik į poreikį mokyti 
ar  mokytis anglų kalbos (fonetikos, leksikos, 
gramatikos), bet būtinybė ieškoti naujos infor-
macijos, ja keistis, į ją gilintis, tapti mąstančiais, 
sąmoningais anglų kalbos vartotojais, ne tik ple-
čiančiais savo kultūrinį-intelektinį akiratį, bet ir 
sugebančiais išmaniai įteigti savo nuomonę ar 
argumentuotai atmesti nepriimtiną.

Šia kalba skaitomos paskaitos ir pranešimai, 
konspektuojami straipsniai, rašomi užrašai, 
disertacijos, vadovėliai, anotacijos, organizuo-
jamos konferencijos, svarstomos dalykinės 
problemos, vyksta pokalbiai ir prezentacijos, 
rengiami dokumentai, kalbamasi socialiniais, 
kultūriniais, švietėjiškais ar akademiniais 
klausimais. Kad mokymasis būtų efektyvus, jis 
vyksta auditorijoje (grupinis ar komandinis) 
ar savarankiškai, laboratorijoje ar virtualioje 
Moodle aplinkoje, internetu ar diskusijose (Cox; 
Hill 2011: 8–15; Chazal 2012: 4–5). 

Seminare pranešėjas pažymėjo, kad šiandien 
inžinierius ar gydytojas esti susiję su daugeliu 
kitų sričių: jam tenka būti administratoriumi ir 
vadybininku, ekonomistu ir aplinkosauginin-
ku, teisininku ar net psichologu, verslininku 
ir t. t., taigi, išsilavinusiu žmogumi, mokančiu 
iškelti klausimus, pateikti užduotis, aiškiai su-
formuluoti savo mintis, argumentuotai įteigti, 
įtvirtinti savo nuostatą ar požiūrį į ką nors. 
Tokiam piliečiui labai svarbi ir gimtoji lietuvių 
kalba. Tačiau anglų kalbos dažnam prireikia ne 
tik tada, kai skaito nusipirktų buitinių ar kito-
kių prietaisų darbo instrukcijas ar keliauja po 
pasaulį. Juk jam teks dalyvauti konferencijose, 
dalytis savo patirtimi, skaityti mokslinius pra-
nešimus ar dalyvauti diskusijose, pokalbiuose. 
Tam reikalinga akademinė anglų kalba (Scar-
cella 2003).

Koks bendrinės anglų kalbos (General En-
glish – GE) vaidmuo? Vidurinė mokykla yra 
pirmoji anglų kalbos mokymo grandis. Ben-
drinė kalba tarnauja kaip pagrindas daugeliui 
įvairių šios kalbos vartojimo sričių, bet ypač 
kasdieniame gyvenime. Ji yra akademinės anglų 
kalbos dalis, pradmenys. Akademinės anglų 
kalbos mokymas prasideda jau mokykloje. Jis 
remiasi bendrinės anglų kalbos mokėjimu, net 
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ir elementariausiais suformuotais įgūdžiais, 
įgytais vidurinėje mokykloje, t. y. joje išmoktais 
dalykais – fonetika, leksika, gramatika. Jie teikia 
atramą tolesniam anglų kalbos mokymuisi. 
Negalima supriešinti akademinės anglų kalbos 
su bendrine: akademinė kalba neatsiejama nuo 
bendrinės, bet ji apima kur kas daugiau nei ben-
drinė, yra sudėtingesnė už bendrinę (Gebhart; 
Willet 2008: 41–45).

Specialybės anglų kalba (English for Speci-
fic Purposes – ESP = anglų kalba specifiniais 
tikslais) taip pat remiasi bendrine anglų kalba, 
mokykloje suformuotais įgūdžiais bei leksikos 
ir gramatikos žiniomis. ESP skiriasi nuo bendri-
nės anglų kalbos ir nuo akademinės specialiąja 
leksika, t. y. vienos kurios specialiosios srities 
(specialybės dalyko) terminais bei sąvokomis, 
susijusiomis su ta sritimi. ESP yra sąmoningas, 
apgalvotas specialybės žodyno bei gramatinių 
konstrukcijų, vartojamų mokslo srityje, patei-
kimas ir mokymas. ESP tenkina profesinius 
studento poreikius, gilina turimas kalbines 
žinias, praturtindamas specialybės žodžiais, 
kuriuos jis mokosi skaitydamas ir nagrinėdamas 
dalykinius specialiuosius tekstus (Johns 1991: 
5–15; Kitkauskienė 2006: 88–92). Visos trys 
anglų kalbos rūšys – GE, ESP ir EAP – ugdo 
bendruosius kalbinės veiklos įgūdžius, skatina 
tinkamai, tikslia reikšme vartoti žodžius ir tai-
syklingas gramatines konstrukcijas.

Akademinei anglų kalbai nerūpi specialiųjų 
dalykų mokymas. Jos tikslas – gerinti kalbinę 
besimokančiojo kompetenciją, kad jis galėtų per 
kalbą siekti žinių ir jomis dalytis. 

Akademinės anglų kalbos  
mokymo tikslai

1. Kalbinių įgūdžių lavinimas

Kalbos mokymas ir mokymasis reikalauja to-
bulinti receptyviuosius (skaitymo ir klausymo) 
bei produktyviuosius (kalbėjimo ir rašymo) 
įgūdžius. Prelegentas aptarė visas keturias 
kalbinės veiklos rūšis, jų svarbą ir ugdymą 

auditorijoje per pratybas ar savarankiškai. Jis 
gana detaliai nusakė kiekvienos kalbinės veiklos 
rūšies tikslus.

Pradiniai skaitymo tikslai yra šie: 1) atpa-
žinti teksto struktūrą; 2) atrinkti svarbiausias, 
reikšmingiausias teksto vietas (pranešėjas jas 
vadina „perlais“); 3) atsirinkti naują dalykinę 
ar išskirtinę, ypatingą informaciją; 4) pasirengti 
apgalvotai referuoti tekstą – atpasakoti jį savais 
žodžiais; 5) pasiruošti diskusijoms – aptarti 
tekstą su grupe, draugais ir mokėti argumen-
tuotai kritikuoti gautą informaciją; 6) deko-
duoti – tai aktyvus žinių, t. y. perskaityto teksto 
suvokimas. Pastebėta, kad laisvai anglų kalba 
skaitančius studentus lengviau, greičiau pasie-
kia naujos idėjos. Todėl pabrėžiama būtinybė 
ugdyti gebėjimą skaityti angliškai.

Rašymas prasideda nuo jau mokykloje 
įprastų darbų: 1) reikia pasižymėti namų ar 
klasės darbų užduotis; 2) tenka užsirašyti 
nežinomus (ar tarptautinius) žodžius su jų 
apibrėžtimis ar paaiškinimais anglų kalba; 
3) privalu konspektuoti paskaitas, t. y. užsira-
šinėti tai, ką dėstytojai aiškina, ko moko per 
specialybės paskaitą; 4) tekstui be pavadinimo 
sugalvoti pavadinimą ir jį užrašyti; sugalvoti 
pavadinimą kuriai vienai teksto pastraipai ir jį 
užrašyti; 5) pateikti teksto planą raštu; 6) para-
šyti savais žodžiais rašinį – teksto santrauką, 
kurioje būtų išreikšta subjektyvi (t. y. rašinio 
autoriaus) nuomonė; 7) parengti paskirta tema 
pranešimą ar prezentaciją (raštu); 8) parašyti 
mokslinį straipsnį studentui reikalinga tema 
(ši užduotis labiau tiktų magistrui ar dokto-
rantui). Akademinė kalba turi savitus būdus, 
kaip reikia rašyti. Atsižvelgiama į tai, kokiai 
auditorijai rašoma, pavyzdžiui, pranešimo 
klausytojams ar teksto skaitytojams. Svarbu 
tinkamai išdėstyti pranešimo ar teksto dalis, 
kuriam sakiniui suteikti prasminį krūvį pas-
traipoje, tiksliai nurodyti šaltinius, kuriais re-
miamasi rašant, sudaryti naudotos literatūros 
sąrašą, pateikti citatų nuorodas. Išskiriamas 
akademinis rašymas, kaip kiek formalesnė, 
tačiau svarbi kalbinės veiklos dalis. Akademi-
nėje bendruomenėje daug bendravimo vyksta 
raštu. Ne tik konspektuojami užrašai, bet raštu 
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atliekama daugelio dalykų patikra – testai. Į 
klausimus taip pat dažnai atsakinėjama raštu. 
Rašymas yra grafinė mūsų minčių raiška. Stu-
dentai nelabai noriai atlieka užduotis raštu. 
Rašymas – labai organizuojantis veiksmas, 
procesas, kuriam reikia kruopščiai pasiruoš-
ti, reikalinga praktika, be to, raštu mintys 
reiškiamos ilgiau, užtat apgalvotai – tiksliau, 
taisyklingiau, sklandžiau (Hewings 2012: A 
Course in Writting Skills).

Klausymas – kaip ir skaitymas – apima to-
kią pačią kalbinę-mąstomąją veiklą: 1) pratina 
susivokti paskaitos (ar teksto) struktūroje ir iš-
skirti svarbiausią informaciją; 2) skatina atpa-
žinti pagrindines klausomojo dalyko mintis ir 
užfiksuoti jas sąmonėje; 3) moko konspektuoti, 
t. y. pasižymėti, užsirašyti iš klausos suvoktus 
dalykus – idėjas, pastabas. Klausymas yra svar-
biausias kelrodis žmogaus bendravimo procese. 

Kalbėjimo įgūdžiai vystomi: 1) atsakant į 
klausimus; 2) pasakojant tekstą savais žodžiais; 
3) įsiterpiant į pokalbį, palaikant jį ar nutrau-
kiant; 4) dalyvaujant diskusijose, kai reikia 
argumentuotai pritarti teiginiui ar jį atmesti; 
5) darant pranešimą, kalbėti pagal sudarytą 
planą, atsakinėti į pastabas ar klausimus pra-
nešimo tema. Galima interaktyvioji veikla, 
ne tik klausimai–atsakymai, bet ir interviu ar 
pokalbiai vaidmenimis.

Kalbėjimas ir klausymas yra žmogaus tie-
sioginio bendravimo (komunikavimo) su kitais 
priemonė, garsinės, žodinės raiškos būdai. Skai-
tymas ir rašymas yra rašytinės kalbinės veiklos, 
arba bendravimo, minties reiškimo forma. Kita 
vertus, skaitymas ir klausymas atlieka tą pačią 
kalbinę paskirtį – gauti informaciją iš užrašyto 
ar įgarsinto teksto. Taip yra atgaminamos kito 
žmogaus mintys.

Eduardas de Šazalis pabrėžė, kad aukštojoje 
mokykloje kalbinių įgūdžių lavinimas yra sie-
tinas su visų 4 rūšių kalbine veikla. Studentas 
klauso paskaitų ir gauna užduočių, skaito tekstą 
vadovėlyje ar mokslinį straipsnį, žodžiu ar raštu 
atsakinėja į klausimus, rašo santrauką ar esė, 
ruošia pranešimą ar prezentaciją, diskutuoja 
su draugais ar pildo dokumentus (pavyzdžiui, į 
kitą aukštąją mokyklą pagal ERASMUS mainų 

programą) – visur jam prireiks ne vienos, o 
dviejų ar net keturių kalbinės veiklos rūšių, 
gebėjimo jomis naudotis.

Seminare akcentuota, kad akademinės anglų 
kalbos mokymas yra visų kalbinės veiklos rūšių 
sujungimas, integravimas. Jos yra glaudžiai susi-
jusios, papildo viena kitą komunikacijos veiks-
mo metu. Vienos rūšies išugdyti mechanizmai 
skatina kitos kalbinės veiklos rūšies atsiradimą, 
tapsmą. Rekomenduojama vienu metu mokyti 
visų kalbinės veiklos rūšių, nors per pratybas 
gali nusverti, t. y. būti svarbesnė viena rūšis, 
ne visos. Tai priklauso nuo užduoties, nuo to, 
kam teikiamas didesnis dėmesys. Egzistuoja 
integruota priklausomybė tarp šių keturių 
kalbinės veiklos rūšių. Pavyzdžiui, po skaitymo 
galima užsirašyti pagrindines mintis ar sudaryti 
teksto planą, vėliau – keistis informacija žodžiu 
(klausimais ir atsakymais). Galima informacijos 
santrauka žodžiu ar raštu ir t. t. Visą mokymosi 
laiką dera tobulinti moksliniame kontekste visus 
įgūdžius: kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klau-
symo. Įgūdžių lavinimo pagrindas yra žodynas 
ir gramatika.

2. Žodynas: kaip jį pagerinti

Vienas stabdžių, trukdančių studentui suprasti 
tekstus ar įdėmiai klausytis paskaitų, yra men-
kos ar nepakankamos akademinio žodyno 
žinios. Akademinis žodynas nėra vienos kurios 
disciplinos ar specialybės žodynas, bet bendrieji 
mokslo žodžiai, tam tikrų sąvokų įvardijimai. 
Dažnai tai bus iš lotynų ar graikų kalbų kilę 
žodžiai, vartojami kasdienėje kalboje, ne kartą 
girdėti ar skaityti dar mokykloje, tačiau rečiau 
vartojami, todėl studentai jų nesupranta (plg.: 
academic – akademinis (= mokslo, mokymo; 
pavyzdinis ir kt.); assumption – prielaida; basis – 
pagrindas, hypothesis – hipotezė (= spėjimas); 
integrate – integruoti (= apjungti; sulieti); 
ratify – ratifikuoti (= patvirtinti / pasirašyti 
sutartį); rational – racionalus (= apgalvotas, 
pagrįstas; protingas); theory – teorija (= tyrimų 
paaiškinimas). Yra sudarytas akademinėje anglų 
kalboje dažniausiai vartojamų, todėl privalomų 
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mokėti žodžių sąrašas ir mokymo tikslais pa-
teiktas internete. Tokius žodžius, kaip address, 
annotate, articulate, background, code, conclude, 
contradict, extract, figure, focus, correlate, detect, 
note, introduce, origin, paraphrase, summarize 
ir kt., studentai privalo suprasti, o ne manyti, 
kad supranta (Burke). Šie ir kiti žodžiai būna 
kruopščiai išrinkti iš vadovėlių bei užduočių. 
Taip pat studentams reikia priminti neteisingai 
vartojamus, labai panašius rašyba ir tartimi, bet 
visai kitos reikšmės žodžius (plg.: access – assess, 
hung – hanged, personal – personnel).

Pranešėjas seminare teigė, kad beveik pusė 
akademinio (t. y. mokymo tikslais) aukštojoje 
mokykloje skaitomo teksto žodžių, susijusių su 
turiniu, turi įprastines pagrindines reikšmes. 
Tie žodžiai yra skirtingų gramatinių kategorijų 
(būdvardžiai, daiktavardžiai, veiksmažodžiai, 
prieveiksmiai), todėl tą pačią informaciją per-
duoda skirtingu būdu. Būtina plėsti, turtinti 
žodyną, pasinaudojant morfologinėmis žodžio 
galimybėmis, vienų kalbos dalių tapsmą ki-
tomis. Prisiminus žodžių darybos pagrindus, 
studentams rekomenduojama pildyti žodžių 
formų lenteles. Tik šitaip jie supras, kas yra 
žodžių šeimos, išmoks atpažinti išvestinius žo-
džius, pagal priesagas skirstyti žodžius į kalbos 
dalis, o pagal priešdėlius – atpažinti ar bent jau 
nutuokti, kokią reikšmę gali turėti tas žodis. 

Išmokius naudotis morfologine žodžio 
analize, reikia aptarti angliško žodžio semantiką 
(Marzzano 2006). Vieno kito žodžio semantinė 
analizė padės perprasti ar bent suprasti sudė-
tingą žodžio reikšmės raidą. Būtina prisiminti 
ypatingą dažno anglų kalbos žodžio savybę – 
polisemiją, t. y. daugiareikšmiškumą, kuris kelia 
daug problemų, nes tokio žodžio prasmę paaiš-
kina tik konkreti sritis, kurioje jis vartojamas.

Beveik po 15 metų (Pearson; Hubert; Kamel 
2007) žodynas vėl užima svarbią vietą kalbų 
mokymo procese, ypač kalbant apie skaity-
mą. Siūloma ieškoti būdų, kaip sudominti 
studentus tikslingu žodžių mokymusi, nuolat 
kartojant žodžius, laipsniškai ar pakopomis 
„auginant“ gausinti savo žodyną, ieškoti žodžio 
skirtingame tekste, mokėti pasirinkti tinkamą 
žodį konkrečioje situacijoje. Čia būtina prisi-

minti žodžio valentingumą, t. y. jo junglumo 
su kitais žodžiais galimybes ir išgales. Tai 
reiškia, kad reikia ieškoti koreliatyviųjų sąsajų 
tarp žodžių. 

Kalbininkai (Brozo, Flynt 2006) pabrėžia 
ir tyrimai rodo, kad reikia ne tik paminėti ar 
nurodyti studentams, kad jie privalo mokytis 
žodžių, bet skirti žodynui pakankamai laiko 
per pratybas, nuolat ir sistemingai jų mokyti bei 
mokytis. Dėstytojui svarbu sudaryti akademinės 
anglų kalbos žodynėlį (gali pasinaudoti kalbi-
ninkų sudarytais tokios kalbos žodžių sąrašais) 
ir mokėti, gebėti įterpti į mokymo programą 
skaitomus tekstus, nagrinėjamas temas bei 
vykstančius dialogus.

Žodyno įsisavinimas suteikia daugiau gali-
mybių tinkamai reikšti savo mintis tiek raštu, 
tiek žodžiu. Išsamus žodynas lavina mąstymą, 
lengvina paskaitos, teksto ar pranešimo supra-
timą. Todėl kalbos dėstytojas turi rūpestingai 
parinkti žodžius, kurių reikia mokytis ir išmok-
ti. Atlikti tyrimai rodo, kad studentai geriau 
supranta ir greičiau išmoksta naujus žodžius, 
kai jais manipuliuojama (t. y. jie sumaniai 
vartojami) grupėje, per pratybas. Akademinė 
anglų kalba yra bendra visiems dalykams. Tai 
reiškia, kad anglų kalbos žodynas yra vartoja-
mas visose akademinėse disciplinose. Jai svarbu 
mokyti studentus suprasti tekstą, analizuojant 
jį, atkuriant savais žodžiais reikšmingas vie-
tas. Nereikia mokyti specialybės terminų – jų 
mokymas yra specifinės anglų kalbos (ESP) 
mokymo dalykas, – kaip teigė pranešėjas. Dar 
kartą primenama, kad terminų mokymas yra 
profesinės kalbinės kompetencijos ugdymas. 
Kryptingai mokant EAP, rekomenduojama 
daugiau dėmesio skirti žodynui – jį gausinti ir 
įtvirtinti.

3. Teksto analizė – pasirengimas  
kritiniam mąstymui

Jau minėta, kad kalbinė veikla vyksta auditori-
joje (per pratybas, paskaitas) ir visur, kur stu-
dentas kalba angliškai ar klausosi anglų kalbos. 
Tačiau, kalbos mokymas ir mokymasis daž-
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niausiai remiasi tekstu iš vadovėlio, interneto ar 
publikacijos. Kalbos dėstytojui reikia išmokyti 
studentą „dekoduoti“ tekstą, iššifruoti, surasti 
jame svarbiausią mintį, reikalingą mąstymo ir 
supratimo strategijai ugdyti, vystyti.

Remdamasis iš anksto paruošta ir seminaro 
dalyviams išdalyta medžiaga (trimis konkrečiais 
tekstais: Culture / Kultūra: The Print Revolution 
/ Spaudos revoliucija ir Cyberculture: the Artifi-
cial World of the Internet / Kibernetinė kultūra: 
dirbtinis interneto pasaulis), prelegentas kū-
rybingai pademonstravo, nuo ko prasideda ar 
turėtų prasidėti teksto analizė.

Prieš skaitant tekstą Culture pranešėjas 
auditorijos paklausė, ar visiems aišku vien iš pa-
vadinimo, apie ką tekste bus kalbama, ir pasiūlė 
klausytojams išvardyti tuos dalykus, kurie, jų 
nuomone, yra kultūros kaip reiškinio požymiai. 
Vardyti tokie dalykai kaip kalba (language), re-
ligija (religion), tautiniai rūbai (national dress), 
vertybės (values), valgis (meal), gamta (nature) 
ir kt. Tada paprašė atidžiai peržiūrėti tekstą ir 
atpažinti jame skirtumus bei panašumus tarp 
Rytų ir Vakarų kultūrų socialiniu bei verslo 
požiūriu. Pasiūlyta pasvarstyti, ką galėtų sukelti 
kultūrų skirtumai (nesupratimą, nesutarimus, 
gal net konfliktus)? Kodėl galimi tokie nesusi-
pratimai? Todėl, kad šalys nenori prarasti savo 
vertybių, nes į kultūrą žiūrima kaip į tam tikrą 
visuomenės vertybių rinkinį.

Nagrinėjamame tekste cituojamas trijų skir-
tingų autorių kultūros supratimas. Kiekvienam 
jų svarbus ar įdomus tik tam tikras kultūros 
aspektas, todėl skiriasi žodžiais perteikiamas 
kultūros supratimo turinys, t. y. suvokimas. 
Vienas autorius kultūrai priskiria vienus 
dalykus, kitas – kitus, trečias – dar kitokius. 
Seminaro dalyviams pasiūloma palyginti ir 
pasirinkti kurį vieną ir paaiškinti savo pasi-
rinkimą. Galima kritikuoti pasirinktą kultūros 
apibrėžtį ar ją papildyti. Gal kas galėtų pateikti 
savitą, visai kitokį kultūros supratimą ir pateikti 
kultūros apibrėžtį? Po teksto yra pratimas, kur 
duota 10 žodžių, tinkančių kultūrai apibūdinti. 
Tuos žodžius reikia išdėstyti pagal jų svarbą. 
Pasiūlyta prisiminti, ar būtent šie žodžiai 
buvo paminėti pačioje pirmoje užduotyje, kai 

buvo prašoma nurodyti kultūrą nusakančius 
požymius. Studentams galima pateikti ir tokią 
užduotį – naujame tekste ar pastraipoje rasti ar 
atpažinti keletą svarbiausių, atraminių žodžių. 
Teksto analizė, nebūtinai labai išsami (ar detali), 
leidžia studentui suvokti teikiamą informaciją ir 
perduoti ją kitiems.   

Pereinama prie kitų užduočių, kaip antai: 
1) reziumuoti pastraipą savais žodžiais vienu 
sakiniu; 2) išrinkti svarbiausią, reikšmingiausią 
pastraipą; 3) sudaryti teksto planą; 4) aptarti, 
ar pavadinimas tinka tekstui, o gal būtų galima 
pavadinti kitaip; 5) jei tekstas be pavadinimo, jį 
sugalvoti; 6) atsakyti, kurią teksto dalį lengviau-
siai suprato; 7) nurodyti, kuri dalis pasirodė 
įdomiausia; 8) rasti, kuri dalis teikia daugiausia 
informacijos.

Analizei pranešėjas pasitelkė puikius auten-
tiškus tekstus. Autentiški, nes paimti iš mokslo 
darbų ar vadovėlių, kuriuos leidžia Oksfordo 
universiteto leidykla. Puikūs, nes įvairūs ir įdo-
mūs, skelbia naujas idėjas, aptaria šiuolaikines 
svarbias problemas. Kuo įdomesnį, autentiškes-
nį tekstą parenka dėstytojas, tuo bus didesnis 
jo poveikis studentui. Teksto analizė padės 
studentui susidoroti su naujais, dar nežinomais 
žodžiais. Analizuojant tekstą, jis suskaidomas 
į dalis, dažniausiai į pastraipas (taip tekstus 
paprastai skirsto vadovėlių ir publikacijų auto-
riai). Teksto dalys išnagrinėjamos, jose ieškoma 
naujos, įsidėmėtinos informacijos. Baigus anali-
zuoti tekstą, gauta informacija apibendrinama.   

Mąstymas yra labai sudėtinga žmogaus psi-
chikos veiklos forma, neatsiejama nuo žodžio 
ir kalbos. Mąstydamas žmogus nustato ryšius 
tarp daiktų ir (ar) reiškinių, atranda tarpusavio 
sąveikos priežastis, atkurdamas tai, kas buvo 
anksčiau suvokta. Mąstymas – protinis proce-
sas, verčiantis žmogų daryti sprendimus, spręsti 
problemas, teiginius ir išvadas daryti remiantis 
faktais. Mąstymu siekiama suformuoti nuomo-
nę, tai smegenų veikla, kurią sudaro sąvokos, 
sprendimai, protaujant prieitos išvados. Mąs-
tymas ir kalba yra glaudžiai susiję. Kalbėdami 
mes reiškiame savo mintis – mąstymo rezul-
tatą. Kalbą sudaro ne abstraktūs dalykai, bet 
fonemos, morfemos, leksemos ir pan. (Wolpert 
2006: 32–33).   
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Kalbant apie akademinės anglų kalbos 
mokymą ir mokymąsi, ypatingas dėmesys ski-
riamas mąstymo ugdymui. Seminare kalbėta ne 
apskritai apie mąstymą, bet apie kritinį mąsty-
mą. Buvo paaiškinta, kad kritinis mąstymas 
nėra tik mokėjimas savais žodžiais interpretuoti 
ar papasakoti skaitytą tekstą, išklausytą prane-
šimą. Anot kalbėtojo, kritinis mąstymas yra 
gebėjimas pagrįsti, tinkamais žodžiais išreikšti, 
pateikti savo kritines pastabas, argumentuotai 
pakritikuoti tekste ar pratimuose iškeltas min-
tis, o gal jas papildyti, pateisinti, joms pritarti 
(Critical Thinking 2009). Kritinį mąstymą reikia 
skatinti – čia seminaro prelegentas pavartojo 
angliškų žodžių junginį „distilling the text“ = 
„distiliuojant tekstą“ – išgaunant iš teksto esmę, 
t. y. kas svarbiausia, ir tą esminę informaciją 
kritiškai įvertinti žodžiu ar raštu. Kritinis mąs-
tymas nuteikia studentą savarankiškam darbui, 
formuoja asmens reakciją į gautą informaciją, 
padeda sieti dalykus ne tik vieno teksto rėmuo-
se, bet ir skirtingų autorių įvairiuose tekstuose, 
verčia juos palyginti ir įvertinti. Teksto analizė 
teikia peno kritiniam mąstymui, kuris atspindi 
perskaitytos ar išklausytos informacijos supra-
timą, suvokimo gilumą. Kritinis mąstymas yra 
akademinių studijų pagrindas. Šis mąstymo 
būdas yra ne tik informacijos suvokimas, bet 
ir saviraiška, t. y. gebėjimas išsakyti savąjį su-
pratimą ir nuomonę, ją pagrįsti. Vertinant kitų 
argumentus, neužtenka tik kalbinių įgūdžių, ku-
rie suformuoja mintis į sakinį. Reikia sugalvoti, 
„išmąstyti“ argumentus už ar prieš, padaryti 
išvadas. Kritinis mąstymas yra kalbinių įgūdžių 
ir mąstymo junginys, derinys.

4. Gramatikos vaidmuo

Kritiškam požiūriui reikšti labai svarbus yra riš-
lus, harmoningas perėjimas nuo vienos minties 
(vieno dalyko) prie kitos. Tokiais žodžių jun-
giniais ar žodžiais (prieveiksmiais), kaip antai: 
first of all (= pirmiausiai), after that, followed by 
/ next /then (dalyviu) followed (visų reikšmė po 
to) ir kt. išvengiama painiavos minčių labirinte. 
Šie žodžiai nurodo tam tikrą kalbėtojo minčių 

seką, nustato ribą, kur baigiasi viena mintis ir 
prasideda kita.

Yra prieveiksmių, kurie išreiškia, iškart 
atskleidžia teksto autoriaus ar kalbančiojo 
požiūrį arba nuomonę, pritarimą ar nepritari-
mą, pvz., generally (= apskritai), apparently (= 
akivaizdžiai), indeed (= iš tikrųjų), arguably (= 
ginčytina), relatively (= palyginti), mistakenly 
(= klaidinga) ir daug kitų. 

Gramatinė kompetencija yra būtina kal-
bos mokėjimo dalis. Mokant akademinės 
anglų kalbos, gramatika nesureikšminama, 
neišskiriama iš bendrojo kalbos mokymo. Gra-
matinių-morfologinių ir sintaksinių įgūdžių 
lavinimas protingai įjungiamas, „įaudžiamas“ 
į kalbos mokymą – tekstų analizę, pratimus, 
diskusijas ir t. t. Gretinant neapsieinama be 
aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio bū-
dvardžių ar prieveiksmių. Tada atsiranda gera 
proga įtvirtinti sudėtingesnes gretinamąsias 
konstrukcijas (the more ... , the better = kuo 
daugiau ... , tuo geriau; rather than ... = verčiau, 
nei) ir kitas.

Gramatiškai yra daugiau būdų, kaip gretinti 
dalykus, kurių vienas svarbesnis už kitą, o gal 
ir pats svarbiausias. Pvz., more flexible approach 
(lankstesnis supratimas), bet ir completely diffe-
rent (visiškai skiriasi) ar can vary (gali skirtis 
– neutralu), similarly (panašiai, panašu), bet in 
contrast (skirtingai) ir t. t.

Skaitant ir ypač analizuojant tekstą, dera 
atkreipti dėmesį į tuos gramatinius dalykus, ku-
rie: 1) svarbūs reiškiant savo mintis; 2) dažniau 
vartojami; 3) apsunkina teksto supratimą (kai 
esti sudėtingos konstrukcijos ar ilgi sakiniai).

Nagrinėjant tekstą, ypač kai jame atsispindi 
kelios nuomonės, studentams dera paaiškinti, 
kad autorių informacija ne visuomet yra kate-
goriška. Kalbininkai pastebi, kad tiksliuosiuose 
moksluose, kur remiamasi konkretesniais, 
dažnai laboratoriniais tyrimais pagrįstais duo-
menimis, mokslininkų teiginiai esti vienareikš-
miai, tvirti, neabejotini (Šinkūnienė 2013: 5). 
Tačiau mokslinio straipsnio autoriaus požiūris 
į pateikiamą teiginį gali būti ne kategoriškas ar-
neaiškus, bet įmanomas ar tikėtinas. Tada, anot 
pranešėjo (taip yra ir lietuvių kalboje), labai 
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praverčia tekste vartojami prieveiksmiai: may 
be / possible / perhaps (galbūt, turbūt, galimai), 
rather (greičiau, verčiau) ir kiti, vadinamieji 
„sąšvelniai“ (Šinkūnienė 2013).

Gramatiniai akademinės anglų kalbos 
ypatumai ryškiai atsispindi ir rašytinėje kalbo-
je. Joje nevartotinos gramatinės santrumpos 
couldn’t, wouldn’t, won’t. Akademiniame tekste 
ar pranešime vengtinas daugiažodžiavimas, 
kuris apsunkina informacijos suvokimą. Gra-
matiniai dalykai, kaip ir žodžiai, yra geriau 
įsimenami, juos kartojant. 

Išvados 

Pagal mokymo programas kalbėti ir rašyti aka-
demine kalba reiškia vartoti anglų kalbos C1/
C2 lygmenį atitinkančias gramatines-lingvis-
tines konstrukcijas, akademinės anglų kalbos 
aktyvųjį žodyną, skaityti, suprasti ir analizuoti 
akademinius tekstus ir mokslinius straipsnius, 
kritiškai vertinti sukauptas žinias ir naujai gau-
namą informaciją, parašyti straipsnio anotaciją, 
mokėti cituoti autorius ir sudaryti skaitytos bei 
naudotos literatūros sąrašą. Akivaizdu, kad:

 − akademinės anglų kalbos mokymasis su-
aktualėjo, nes atsirado motyvų tobulinti 
šios kalbos įgūdžius. Studentai gali rinktis 
studijas anglų kalba užsienio ar Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, dalyvauti tarptau-
tinėse mainų programose;

 − geras kalbos mokėjimas – didesnė gali-
mybė pasirinkti įdomesnį darbą;

 − akademinės kalbos mokymasis reikalauja 
apgalvotai ir sąmoningai atlikti užduotis;

 − kalbos dėstytojas turi pasirūpinti, kad 
kalbos studijos būtų įdomios ir naudin-
gos. Reikia: a) naudotis įdomiais tekstais; 
b)  kiekvieną kartą studentams nurody-
ti tikslias užduotis; c)  skatinti studentų 
savarankiškumą ir domėjimąsi kalba; 
d)  daugiau dėmesio skirti akademiniam 
anglų kalbos žodynėliui, nuolat papildant 
jį naujais žodžiais;

 − tobulinant anglų kalbos įgūdžius, tiks-
linga formuoti ir aktyviai ugdyti kritinį 
mąstymą.
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ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP)

Laimutė Kitkauskienė

The teaching of EAP is discussed in the article. Reasons encouraging students to learn the EAP are given. 
Comparison of the three branches of English – General English, English for Specific Purposes and English 
for Academic Purposes –is aimed to determine their common features as well as subtleties, small differences 
showing the importance of one type of English in some field. Referring to publications on EAP teaching and 
to the experience of language teachers in higher educational institutions the problems of what assignments 
and how they could be given to students in order to make their classes more attractive, more interesting are 
analyzed. Such classes should encourage students to self-expression, i.e. not only  develop the ability to pass 
the test, write notes, take part in subject-matter discussions but also to learn critical thinking, form one’s own 
approach on the items under discussion and give their evaluation in a fluent correct English.
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comprehension, understanding, critical thinking.
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