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RYTYS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

ŽIVILĖ UČKURONIENĖ

K
ompetentingas mokytojas yra
ne tas, kuris viską žino ir moka,
bet tas, kuris drįsta išmokti! To-

kiais žo džiais lapkričio 8 dieną Lietu-
vos Res publikos ambasadoje Washing -
tone pra sidėjo seminaras, skirtas JAV
li tuanistinių mokyklų mokytojams.
Lituanistinė šių dienų mokykla, ko kia
ji? Koks turi būti mokytojas ir mo kymo
programa? Kaip pasiekti pamokos tiks-
lus? Nuo ko pradėti ir būti tikram, kad
esi teisingame kelyje... Šie ir dar dau-
gelis kitų klausimų kyla mokytojui, ku-
ris imasi nepaprastai atsakingo darbo,
išmokyti vaikus lietuvių kalbos, iš-
saugoti kul tūros ir tradicijų pamatus,
išugdyti pilietišką, besididžiuojantį ir
laimin gą vaiką, kuris lietuvių kalbos
dėka galėtų jausti ryšį su savo pri-
gimtine teise būti lietuviu.

Aptarė mokymo metodiką

Taigi, seminarą, kurio temos bu vo
„Mokymo turinys lituanistinėje mo-
kykloje” bei „Mokymosi tikslai pa mo-
koje”, organizavo JAV Švietimo taryba,

Lietuvių Fondas, Washingto no Kristi-
jono Donelaičio lituanisti nės mokyk-
los direktorė Jūratė Buja nauskas bei
mokyklos bendruomenė. Seminaro
lektorės Bostono lituanis tinės mo-
kyklos vedėja Gailutė Urbo naitė-Nar-
kevičienė ir tos pačios mo kyklos gim-
nazijos klasės mokytoja Eglė Šležienė
pasidalino savo patirtimi, idėjomis,
mokymo metodikomis, pamokų suda-
rymo tikslais ir mokymo programa.

Pirmoji seminaro dalis, kurią pri-
statė Gailutė Urbonaitė-Narkevi čie nė,
buvo skirta supažindinti su lie tuvių
kalbos mokymo bei mokymosi prog-
rama pagal kalbines veiklos sritis
(klausymas, kalbėjimas, skaitymas,
rašymas), kalbos mokymosi kompe-
tencijomis, sociokultūrinio kon teksto
ir turinio supratimu, vai kų kalbos ly-
gių supratimu, raida bei Vilniaus uni-
versiteto lituanistinių studijų katedros
dėstytojų darbo pa tirtimi, mokant už-
sieniečius. Taip pat buvo pristatyti
Ritos Mikelio ny tės ir Gailutės Narke-
vičienės lietuvių kalbos pradinio ug-
dymo programa šeštadieninėms JAV
mokykloms ir plačiai aptariami prog-
ramos komponentai, mokinio įverti-

nimo lygių ir turinio santykis, prog-
ramos ir mokomosios medžiagos san-
tykis ir, žinoma, privalumai bei galimi
sunkumai.

Lietuvių kalba: pirma ar antra?

Antroji seminaro dalis, kurią pri-
 statė Eglė Šležienė, buvo skirta išsi-
aiškinti, kas gi yra sėkminga pamoka
ir kaip suformuluoti bei įgyvendinti
pamokų tikslus.

Kaip teigia Gailutė Narkevičienė,
ilgą laiką ir Lietuvoje ir Amerikoje
buvo mokoma tradiciniu (scholasti -
niu metodu): nuo formos prie vartoji-
mo, nuo kalbos vieneto bet kuriame ly-
gyje analizės pereinant prie vieninte-
lio aktualizuojamo tikslo – rašymo.
Visame pasaulyje kalbų mokyme vy-
 rauja komunikacinis metodas, ruo-
 šian tis mokinį realiam gyvenimui, si-
tuatyviniam kalbos panaudojimui. Pa-
mąstykime... Pasaulinės globaliza cijos
sąlygomis augantys ir besi mo kantys
lietuvių kalbos vaikai ne begali būti lai-
komi vienakalbiais. Tai kurioje vieto-
je gi yra lietuvių kalba: pirma ar ant-
ra, gimtoji ar...? Semina ro metu įvyko

Washingtone rinkosi lituanistinių mokyklų mokytojai

įdomi diskusija šiuo klausimu. Ir vis-
gi buvo prieta nuo monės, kad lietuvių
kalba yra pavel dėtoji kalba. Toks yra
teisingiausias apibrėžimas.

Lituanistinių mokinių moki niai
vertinami pagal lygius

Kalba yra žmonių žodinė komu-
nikacijos priemonė. Ji reikalinga tam,
kad tauta išliktų. Nebus kalbos, nebus
tautos. Reikėtų atkreipti dė mesį, kad
mokantis kalbos reikia lavinti visas ke-
turias kalbinės veiklos sritis: klausy-
mą, kalbėjimą, skaity mą ir rašymą.
JAV lituanistinių mo kyklų mokiniai
yra vertinami pagal Europos Tarybos
kalbos mokėjimo lygius A1, A2, B1(2).
Ką gi šie lygiai reiškia? Pradedantis
kalbos vartotojas yra „Lūžis” (A1),
pradedantis kalbos vartotojas „Pu-
siaukelė” (A2) ir sa varankiškas kalbos
vartotojas „Slenkstis” (B1).

Lektorės G. Narkevičienės teigi-
 mu, visoms lituanistinėms mokyk-
loms reikėtų orientuotis būtent į šiuos
lygius, nes C1 ir C2 yra labai aukštos
kvalifikacijos kalbiniai ly giai, kurių li-
tuanistinė mokykla išmokyti praktiš-
kai negali. Ne kartą pa skaitos metu
buvo pabrėžta, kad lituanistinė mo-
kykla, tai ne lietuvių kalbos kursai.

Seminaro metu buvo pateikiami
pavyzdžiai, kuo skiriasi kalbos lygių
vartojimas situacijose? A1 lygio mo ki-
 niai geba suteikti ir gauti būtiniau sią
informaciją. A2 lygio mokiniai ne tik
geba suteikti ir gauti būtiniausią in-
formaciją, bet ir išsakyti savo nuo mo-
nę. B1 lygio mokiniai geba ne tik su-
teikti informaciją, bet ir keistis nuo-
monėmis, pagrįsti savo nuomonę.

Daug abejonių ir spėliojimų buvo
diskutuojant sociokultūrinės kompe-
tencijos metu. Ar tikrai A1 lygio mo ki-
niams turi būti žinoma, kokių elgesio
normų reikėtų laikytis svarbiausiose
kasdienio gyvenimo situacijose?

Taip pat ar lygių A2 ir B1 vai-
 kams turi būti žinoma apie lietuvių
žmonių kasdienį gyvenimą, t. y. šven-
 tes, mitybos kultūrą, laisvalaikio lei-
dimo formą, gyvenimo būdą visuo me-
nės narių santykius, didžiausias ver-
tybes, svarbiausius pažiūrų as pek tus
(politiką, religiją, tradicijas, mokslą, ra-
sių santykius ir panašiai). Ar mes,

Seminaro lektorė Bostono lituanistinės mokyklos vedėja Gailutė Urbonaitė-Narke vičienė seminaro dalyvius supažindino su lietuvių kalbos mokymo bei mokymosi aspektais.
Evaldo Bujanausko nuotraukos

Į seminarą „Mokymo turinys lituanistinėje mokykloje” bei „Mokymosi tikslai pamokoje” Washingtone susirinko JAV lituanistinių
mokyklų mokytojai. Pirmoje eilėje pirma iš kairės sėdi Bostono lituanistinės mokyklos vedėja ir seminaro lektorė Gailutė Urbonaitė-
Nar kevičienė, trečia iš dešinės – Washingtono Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Bujanauskas, antroje
eilėje šešta iš kairės stovi Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja ir seminaro lektorė Eglė Šležienė.
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lietuviai, tikrai paisome šių autentiškų normų?
Atsakymas į šį klausimą liko at viras. Pavyz-

džiui,  juk lietuvis lietuvį sutikęs turėtų nesiglėbes-
čiuoti ir nebučiuoti į abu skruostus, o santūriai pa-
sisveikinti. Tik su labai gerais pažįstamais bučiuo-
jamasi, ir tik – į lūpas.

Dėmesio centre – 
mokymas bendrauti

Vienas nepaprastai svarbus aspek tas kalbos
mokyme yra komunikacinis kryptingumas, tai  yra –
visų keturių kalbinės veiklos rūšių (kal bėjimo, klau-
symo, rašymo ir skaitymo) harmonija ir šnekamosios
kalbos pirmumas rašytinės kalbos at žvilgiu. Dėme-
sio centre atsiduria mo kymas bendrauti, komuni-
kacinių ke tinimų, abstrakčiųjų ir konkrečiųjų sąvokų
reiškimo, kalbos funkcijų, o ne tam tikrų gramatikos
taisyklių, žodžių, ar gramatinių (sintaksinių) struk-
tūrų mokymas.

Sukluskite! Ne linksniavimo, asme navimo, kitų
formų kaitymo mokymas ar diktantų rašymas. Lie-
 tuvoje svetimųjų kalbų mokymo komunikacinė
kryptis yra dar palygin ti nauja, prie jos pereinama
ne lengvai, nors ir suprantami bei vertinami jos pri-
valumai. Dirbantiems išei vijoje, tenka dvigubai sun-
kesnė užduotis: ne tik reformuoti lietuvių kalbos dės-
tymą, bet ir  identifikuoti mūsų mokinių kalbos mo-
kėjimo ly gius, jų komunikacinius poreikius. Tuos po-
reikius galime tik nujausti. Anot G. Narkevičienės,
patikimų me todiškai pagrįstų tyrimų mažoka.

Svarbu „neiškalti” gramatiką

Taigi, kaip neignoruojant grama tikos, išmoky-
ti vaikus lietuvių kalbos? Juk lietuvių kalba yra la-
bai gramatiška. Svarbu ne tik gerai išma nyti pačią
kalbą, bet dėstyti ją taip, kad vartotojas suprastų. Jei
„iškalsi me” linksnius ir daiktavardžių galū nes, ar iš-
moksime juos vartoti? Gal visgi daug įsimintinesnis
būdas mo kytis linksniams yra konkreti situa cija. Pa-
vyzdžiui: Man patinka kas? – ledai; aš nenoriu
ko? – ledų; aš mėgs tu ką? – ledus. Funkcijos arba
reikš mės nustatymas yra vienas svarbiau sių mo-
kytojo pasiruošimo komponentų. Kraštutinis atvejis
yra grama tikos visiškas nepaisymas, tačiau ta da ne-
tenkama sistemos ir pamato kalbos tobulinimui.

Pamokos pagrindinės dalis – naujos 
medžiagos pateikimas

Klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo ge-
bėjimų derinimas pa mokose gali vykti taip: pamokos
pra džioje pakartokite ko jau mokėtės. Vėliau sudo-
minkite nauja tema bei paaiškinkite, kuo ji yra ak-
tuali. Taip pat vaikams svarbu suvokti paraleles su
kitomis kalbomis (anglų, ispanų). Pamokos pagrin-
dinės dalis – naujos medžiagos pateikimas. Nerei-
kalauki me, kad vaikai suprastų tekstą dar nepatei-
kus naujos mokomosios ba zės, ypač naujų žodžių. Pa-
tartina pra dėti žodžiais, pereinant prie teksto (skai-
tomo ar klausomo) ir, žinoma, svarbus gramatikos
funkcinis patei kimas. Įtvirtinkite ko mokėtės! Nepa -
mirškite žodinių dėstymo metodų (pa sakojimas, aiš-
kinimas), pokalbio ir diskusijų  metodų, spausdintų
šaltinių panaudojimo metodo bei de monstravimas ir
stebėjimo.

Ar lengva visa tai padaryti? Ži noma, kad ne. Sun-
kumai iškyla, nes nuolat kinta sociokultūrinė si-
tuacija, jaučiama mokomosios medžiagos sto ka ir ne-
atitikimas, laiko ir mokymo programos neadekva-
tumas. Visose mokyklose susiduriama su mokinių ly-
gių nevienodumu, kintančiu mokytojo ir mokinio
santykiu bei situacija, tėvų lūkesčių ir santykio su
mo kykla bei istorijos, geografijos, muzi kos, kultūros
mokymo integravimu.

Svarbi tartis, garsai,
kirtis ir intonacija

Mokydami vaikus mes norime, kad jie kalbą ga-
lėtų vartoti įvairiose situacijose, kad jie gebėtų su-
teikti ir gauti faktinę informaciją: apie asme nį, apie
paslaugas, tariantis dėl susitikimo, perkant, užsisa-
kant valgyti ir gerti, vykdant nurodymus mokyklo-
je, bendraujant su žmonėmis ir pana šiai, todėl ir buvo
sukurta Ritos Mi kelionytės ir Gailutės Narkevičie-
nės Lie tuvių kalbos pradinio ugdymo programa
šeštadieninėms JAV mo kykloms, apimanti 12 pa-
grindinių te mų. Pradedant nuo pirmos klasės kryp-
tingai ir nuosekliai mokyti vai kus to paties, plečiant
žodyną, kei čiant situacijas, įtvirtinant grama tiką...

Dar vienas svarbus momentas, kad kalbant rei-
kia siekti taisyklingos tarties. A2 ir B2 lygio moki-
niai turi aiškiai tarti lietuvių kalbos garsus, atpažinti
iš klausos žodžių junginius, kalbėti bendrine lietu-
vių kalba taip, kad juos suprastų asmenys, kuriems
ši kalba gimtoji, ir tie, kurie ją iš mokę.

Mokiniai turi gebėti sieti garsus su raidėmis, nu-
statyti žodžio kirčio vietą žodyje, atskirti intonaci-
ją. Na, ir, žinoma, atkreipkite dėmesį į tai, kaip ga-
lite praplėsti ir įtvirtinti vaiko vartojamą žodyną. Vis-
kas turi turėti tikslą ir prasmę. Svarbiausias prin-
cipas yra funkcinis prioritetas. Kokio žodyno ir
gramatikos reikia, kad mokiniai galėtų pasiekti ko-
munikacinę kompetenciją? Naudokite tokį žodyną,
kuris būtų naudingas numatytos temos me tu. Labai
tikslingai numatyti, kokios komunikacinės intencijos
mokoma pamokoje. Ar tai klausimas, prašymas,
kreipimasis, sutikimas, atsisa ky mas, prieštaravimas,
neigimas, in formacijos perklausimas...

Užduotys turi atitikti mokinių
kalbos lygį ir amžiaus grupę

Žodynui įtvirtinti labai padeda kalbinė situaci-
ja. Kur bus galima vartoti žodžius, pavyzdžiui, mo-
kykloje, namuose, parduotuvėje, restorane, sto tyje,
stovykloje, pokalbis telefo nu... Ir visgi gramatikos tęs-
tinumas bei leksikos aktualizavimas yra glau džiai su-
siję dalykai. Žodyno bazės formavimui mokytojas gali
kurti korteles, žodynėlius. Demonstruoti paveikslė-
lius ir nepamiršti netradicinių bū dų.  Reikia siekti,
kad vaikas suvoktų žodžių pagrindines ir išvestines
formas, darinius ir sinonimus, tačiau tai darant mo-
kytojui būtina paisyti mokinių kalbos lygio.

Taigi, apibendrinant galima teig ti, kad kalbinės
kompetencijos formavimui yra reikalinga ugdyti
skai tymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus,
supratimo ir kompensavimo strategijas, turėti aiškią

pamokos temą, plėsti žodyną, kurti kalbos vartojimo
situacijas, sugebėti suprasti abstrakčiųjų sąvokų raiš-
ką ir susipažinti su sociokultūrinė kompetencija.

Nepamirškite, kad mokymo programų, užduočių
ir testų sudarymo pagrindiniai kriterijai visuomet
turi atitikti mokinių kalbos lygį ir amžiaus grupę bei
būtina atsižvelgti į vi sus turimus gebėjimus.

Pamokos planas ir 
tikslai – konkretūs

Mokytojas turi turėti aiškų ir pa grįstą pamokos
planą, apimantį visas kalbinės veiklos sritis ir in-
tegruojanti visų keturių gebėjimų formavimą. Kaip
lektorė Eglė Šležienė teigė, pa mokos planas ir tiks-
lai turi būti kon kretūs ir išmatuojami. Tai padary-
ti galime tikslus atitinkančiais pratimais, skirtingais
įvertinimo būdais. Ko aš noriu, kad mokiniai iš-
moktų? Kokius pratimus aš naudosiu? Kaip aš pa-
tikrinsiu ar mokiniai suprato? Turėti metinį planą,
su numatomais pasiekti lingvodidaktiniais tikslais.
Niekada nekurti užduočių be tikslo. Prisiminti,
kad  nereikalauju to, ko ne mokinau. Nepamiršti žais-
ti, nes žaidimo elementai yra smagiau ir mokiniui,
ir mokytojui.

Tik visi kartu mes galime daug nuveikti litua-
nistinių mokyklų ir jų bendruomenių labui! Nuo-
širdus ačiū seminaro lektorėms Gailutei Narkevi čie-
 nei ir EgleiTŠležienei už informa tyvias paskaitas.
Taip pat dėkojame JAV Švietimo tarybai, Lietuvių
Fon dui, Lietuvos Respublikos ambasados darbuoto-
jams, Washingtono Kristijo no Donelaičio lituanis-
tinės mokyklos direktorei Jūratei Bujanauskas bei
mokyklos bendruomenei ir visiems dalyvavusiems.
Iki kitų susitikimų!

Živilė Učkuronienė – Washingto no Kristijono
Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja

Atkelta iš 1 psl.

Lengva pasidaro aiškinti, kuo skiriasi žodžiai:
lesa, ėda, laka ar valgo, kai mokiniai patys tą
mato.  Ir nereikia gaidžio kirsti, kad iš jo dar dau-
giau naudos išpeštum. Juk jis dar turi plunksnas,
o kačiukas namie kailį. Koks panašumas ar skir-
tumas? Ar sparnai panašūs į lėktuvo, su kuriuo
mes skrendame į Lietuvą?   Žiūrėkit į skiaute-
rę!  Ar neatrodo kaip pasipūtėlis?  Gieda kaip Mi-
šiose, ankstų rytą pabudina, o dar ir pentinus turi
kaip Vytis.

O kur jo burna? Kur ausys? Kaip ir kur jis
miega? Ką valgo?” (lesa, pataisau), – tokie ir kiti
pasipylė vaikų klausimai, suteikdami dar aibę ga-
limybių tęsti Lietuvos pažinimą šitiems žingei-
dukams.

Galima ir nurodymais mokinti, tik ar galima
nurodyti, kur jie keliaus, kai ant savų kojų stosis?
Turbūt yra geriau skatinti jų žingeidumą, mokinti
rasti kelius, o ne juos nurodyti. Sudominti, kad
vaikai užduotų klausimus yra svarbiausia, paskui

jie jau renkasi savo kelią.  Jie ne tik išmoksta, bet
auga matančiais kūrėjais. O ar ne tokių žmonių
Lietuvai trūksta, tėvynėje ir išeivijoje?

Vytas Pakalniškis – Kristijono Donelaičio lie-
tuanistinės mokyklos mokytojas 

Gyvas gaidys pamokoje. Kodėl gi ne?

Skiauterėtas gražuolis tikrai sužadino pačių mažiausių – darželinukų – K. Donelaičio mokyklos auklėtinių žin-
geidumą. 


