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

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Washingtone rinkosi lituanistinių mokyklų mokytojai

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

ŽIVILĖ UČKURONIENĖ

K

ompetentingas mokytojas yra
ne tas, kuris viską žino ir moka,
bet tas, kuris drįsta išmokti! Tokiais žodžiais lapkričio 8 dieną Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone prasidėjo seminaras, skirtas JAV
lituanistinių mokyklų mokytojams.
Lituanistinė šių dienų mokykla, kokia
ji? Koks turi būti mokytojas ir mokymo
programa? Kaip pasiekti pamokos tikslus? Nuo ko pradėti ir būti tikram, kad
esi teisingame kelyje... Šie ir dar daugelis kitų klausimų kyla mokytojui, kuris imasi nepaprastai atsakingo darbo,
išmokyti vaikus lietuvių kalbos, išsaugoti kultūros ir tradicijų pamatus,
išugdyti pilietišką, besididžiuojantį ir
laimingą vaiką, kuris lietuvių kalbos
dėka galėtų jausti ryšį su savo prigimtine teise būti lietuviu.

Aptarė mokymo metodiką
Taigi, seminarą, kurio temos buvo
„Mokymo turinys lituanistinėje mokykloje” bei „Mokymosi tikslai pamokoje”, organizavo JAV Švietimo taryba,

Lietuvių Fondas, Washingtono Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Bujanauskas bei
mokyklos bendruomenė. Seminaro
lektorės Bostono lituanistinės mokyklos vedėja Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė ir tos pačios mokyklos gimnazijos klasės mokytoja Eglė Šležienė
pasidalino savo patirtimi, idėjomis,
mokymo metodikomis, pamokų sudarymo tikslais ir mokymo programa.
Pirmoji seminaro dalis, kurią pristatė Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė,
buvo skirta supažindinti su lietuvių
kalbos mokymo bei mokymosi programa pagal kalbines veiklos sritis
(klausymas, kalbėjimas, skaitymas,
rašymas), kalbos mokymosi kompetencijomis, sociokultūrinio konteksto
ir turinio supratimu, vaikų kalbos lygių supratimu, raida bei Vilniaus universiteto lituanistinių studijų katedros
dėstytojų darbo patirtimi, mokant užsieniečius. Taip pat buvo pristatyti
Ritos Mikelionytės ir Gailutės Narkevičienės lietuvių kalbos pradinio ugdymo programa šeštadieninėms JAV
mokykloms ir plačiai aptariami programos komponentai, mokinio įverti-

nimo lygių ir turinio santykis, programos ir mokomosios medžiagos santykis ir, žinoma, privalumai bei galimi
sunkumai.

įdomi diskusija šiuo klausimu. Ir visgi buvo prieta nuomonės, kad lietuvių
kalba yra paveldėtoji kalba. Toks yra
teisingiausias apibrėžimas.

Lietuvių kalba: pirma ar antra?

Lituanistinių mokinių mokiniai
vertinami pagal lygius

Antroji seminaro dalis, kurią pristatė Eglė Šležienė, buvo skirta išsiaiškinti, 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 (scholastiniu metodu): nuo formos prie vartojimo, nuo kalbos vieneto bet kuriame lygyje analizės pereinant prie vienintelio aktualizuojamo tikslo – rašymo.
Visame pasaulyje kalbų mokyme vyrauja komunikacinis metodas, ruošiantis mokinį realiam gyvenimui, situatyviniam kalbos panaudojimui. Pamąstykime... Pasaulinės globalizacijos
sąlygomis augantys ir besimokantys
lietuvių kalbos vaikai nebegali būti laikomi vienakalbiais. Tai kurioje vietoje gi yra lietuvių kalba: pirma ar antra, gimtoji ar...? Seminaro metu įvyko

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 UrbonaitėNarkevičienė, 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.

Kalba yra žmonių žodinė komunikacijos priemonė. Ji reikalinga tam,
kad tauta išliktų. Nebus kalbos, nebus
tautos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad
mokantis kalbos reikia lavinti visas keturias kalbinės veiklos sritis: klausymą, kalbėjimą, skaitymą ir rašymą.
JAV lituanistinių mokyklų 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 „Pusiaukelė” (A2) ir savarankiškas kalbos
vartotojas „Slenkstis” (B1).
Lektorės G. Narkevičienės teigimu, visoms lituanistinėms mokykloms reikėtų orientuotis būtent į šiuos
lygius, nes C1 ir C2 yra labai aukštos
kvalifikacijos kalbiniai lygiai, kurių lituanistinė mokykla išmokyti praktiškai negali. Ne kartą paskaitos metu
buvo pabrėžta, kad lituanistinė mokykla, tai ne lietuvių kalbos kursai.
Seminaro metu buvo pateikiami
pavyzdžiai, kuo skiriasi kalbos lygių
vartojimas situacijose? A1 lygio mokiniai geba suteikti ir gauti būtiniausią
informaciją. A2 lygio mokiniai ne tik
geba suteikti ir gauti būtiniausią informaciją, bet ir išsakyti savo nuomonę. B1 lygio mokiniai geba ne tik suteikti informaciją, bet ir keistis nuomonėmis, pagrįsti savo nuomonę.
Daug abejonių ir spėliojimų buvo
diskutuojant sociokultūrinės kompetencijos metu. Ar tikrai A1 lygio mokiniams turi būti žinoma, kokių elgesio
normų reikėtų laikytis svarbiausiose
kasdienio gyvenimo situacijose?
Taip pat ar lygių A2 ir B1 vaikams turi būti žinoma apie lietuvių
žmonių kasdienį gyvenimą, t. y. šventes, mitybos kultūrą, laisvalaikio leidimo formą, gyvenimo būdą visuomenės narių santykius, didžiausias vertybes, svarbiausius pažiūrų aspektus
(politiką, religiją, tradicijas, mokslą, rasių santykius ir panašiai). Ar mes,
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lietuviai, tikrai paisome šių autentiškų normų?
Atsakymas į šį klausimą liko atviras. Pavyzdžiui, juk lietuvis lietuvį sutikęs turėtų nesiglėbesčiuoti ir nebučiuoti į abu skruostus, o santūriai pasisveikinti. Tik su labai gerais pažįstamais bučiuojamasi, ir tik – į lūpas.

Dėmesio centre –
mokymas bendrauti
Vienas nepaprastai svarbus aspektas kalbos
mokyme yra komunikacinis kryptingumas, tai yra –
visų keturių kalbinės veiklos rūšių (kalbėjimo, klausymo, rašymo ir skaitymo) harmonija ir šnekamosios
kalbos pirmumas rašytinės kalbos atžvilgiu. Dėmesio centre atsiduria mokymas bendrauti, komunikacinių ketinimų, abstrakčiųjų ir konkrečiųjų sąvokų
reiškimo, kalbos funkcijų, o ne tam tikrų gramatikos
taisyklių, žodžių, ar gramatinių (sintaksinių) struktūrų mokymas.
Sukluskite! Ne linksniavimo, asmenavimo, kitų
formų kaitymo mokymas ar diktantų rašymas. Lietuvoje svetimųjų kalbų mokymo komunikacinė
kryptis yra dar palyginti nauja, prie jos pereinama
nelengvai, nors ir suprantami bei vertinami jos privalumai. Dirbantiems išeivijoje, tenka dvigubai sunkesnė užduotis: ne tik reformuoti lietuvių kalbos dėstymą, bet ir identifikuoti mūsų mokinių kalbos mokėjimo lygius, jų komunikacinius poreikius. Tuos poreikius galime tik nujausti. Anot G. Narkevičienės,
patikimų metodiškai pagrįstų tyrimų mažoka.

Svarbu „neiškalti” gramatiką
Taigi, kaip neignoruojant gramatikos, išmokyti vaikus lietuvių kalbos? Juk lietuvių kalba yra labai gramatiška. Svarbu ne tik gerai išmanyti pačią
kalbą, bet dėstyti ją taip, kad vartotojas suprastų. Jei
„iškalsime” linksnius ir daiktavardžių galūnes, ar išmoksime juos vartoti? Gal visgi daug įsimintinesnis
būdas mokytis linksniams yra konkreti situacija. Pavyzdžiui: Man patinka kas? – ledai; aš nenoriu
ko? – ledų; aš mėgstu ką? – ledus. Funkcijos arba
reikšmės nustatymas yra vienas svarbiausių mokytojo pasiruošimo komponentų. Kraštutinis atvejis
yra gramatikos visiškas nepaisymas, tačiau tada netenkama sistemos ir pamato kalbos tobulinimui.
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Dar vienas svarbus momentas, kad kalbant reikia siekti taisyklingos tarties. A2 ir B2 lygio mokiniai turi aiškiai tarti lietuvių kalbos garsus, atpažinti
iš klausos žodžių junginius, kalbėti bendrine lietuvių kalba taip, kad juos suprastų asmenys, kuriems
ši kalba gimtoji, ir tie, kurie ją išmokę.
Mokiniai turi gebėti sieti garsus su raidėmis, nustatyti žodžio kirčio vietą žodyje, atskirti intonaciją. Na, ir, žinoma, atkreipkite dėmesį į tai, kaip galite praplėsti ir įtvirtinti vaiko vartojamą žodyną. Viskas turi turėti tikslą ir prasmę. Svarbiausias principas yra funkcinis prioritetas. Kokio žodyno ir
gramatikos reikia, kad mokiniai galėtų pasiekti komunikacinę kompetenciją? Naudokite tokį žodyną,
kuris būtų naudingas numatytos temos metu. Labai
tikslingai numatyti, kokios komunikacinės intencijos
mokoma pamokoje. Ar tai klausimas, prašymas,
kreipimasis, sutikimas, atsisakymas, prieštaravimas,
neigimas, informacijos perklausimas...

Užduotys turi atitikti mokinių
kalbos lygį ir amžiaus grupę
Žodynui įtvirtinti labai padeda kalbinė situacija. Kur bus galima vartoti žodžius, pavyzdžiui, mokykloje, namuose, parduotuvėje, restorane, stotyje,
stovykloje, pokalbis telefonu... Ir visgi gramatikos tęstinumas bei leksikos aktualizavimas yra glaudžiai susiję dalykai. Žodyno bazės formavimui mokytojas gali
kurti korteles, žodynėlius. Demonstruoti paveikslėlius ir nepamiršti netradicinių būdų. Reikia siekti,
kad vaikas suvoktų žodžių pagrindines ir išvestines
formas, darinius ir sinonimus, tačiau tai darant mokytojui būtina paisyti mokinių kalbos lygio.
Taigi, apibendrinant galima teigti, kad kalbinės
kompetencijos formavimui yra reikalinga ugdyti
skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus,
supratimo ir kompensavimo strategijas, turėti aiškią
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pamokos temą, plėsti žodyną, kurti kalbos vartojimo
situacijas, sugebėti suprasti abstrakčiųjų sąvokų raišką 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 visus turimus gebėjimus.

Pamokos planas ir
tikslai – konkretūs
Mokytojas turi turėti aiškų ir pagrįstą pamokos
planą, apimantį visas kalbinės veiklos sritis ir integruojanti visų keturių gebėjimų formavimą. Kaip
lektorė Eglė Šležienė teigė, pamokos planas ir tikslai turi būti konkretūs ir išmatuojami. Tai padaryti galime tikslus atitinkančiais pratimais, skirtingais
įvertinimo būdais. Ko aš noriu, kad mokiniai išmoktų? Kokius pratimus aš naudosiu? Kaip aš patikrinsiu ar mokiniai suprato? Turėti metinį planą,
su numatomais pasiekti lingvodidaktiniais tikslais.
Niekada nekurti užduočių be tikslo. Prisiminti,
kad nereikalauju to, ko nemokinau. Nepamiršti žaisti, nes žaidimo elementai yra smagiau ir mokiniui,
ir mokytojui.
Tik visi kartu mes galime daug nuveikti lituanistinių mokyklų ir jų bendruomenių labui! Nuoširdus ačiū seminaro lektorėms Gailutei Narkevičienei ir EgleiTŠležienei už informatyvias paskaitas.
Taip pat dėkojame JAV Švietimo tarybai, Lietuvių
Fondui, Lietuvos Respublikos ambasados darbuotojams, Washingtono Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos direktorei Jūratei Bujanauskas bei
mokyklos bendruomenei ir visiems dalyvavusiems.
Iki kitų susitikimų!
Živilė Učkuronienė – Washingtono Kristijono
Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja

Gyvas gaidys pamokoje. Kodėl gi ne?

Pamokos pagrindinės dalis – naujos
medžiagos pateikimas
Klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo gebėjimų derinimas pamokose gali vykti taip: pamokos
pradžioje pakartokite ko jau mokėtės. Vėliau sudominkite nauja tema bei paaiškinkite, kuo ji yra aktuali. Taip pat vaikams svarbu suvokti paraleles su
kitomis kalbomis (anglų, ispanų). Pamokos pagrindinės dalis – naujos medžiagos pateikimas. Nereikalaukime, kad vaikai suprastų tekstą dar nepateikus naujos mokomosios bazės, ypač naujų žodžių. Patartina pradėti žodžiais, pereinant prie teksto (skaitomo ar klausomo) ir, žinoma, svarbus gramatikos
funkcinis pateikimas. Įtvirtinkite ko mokėtės! Nepamirškite žodinių dėstymo metodų (pasakojimas, aiškinimas), pokalbio ir diskusijų metodų, spausdintų
šaltinių panaudojimo metodo bei demonstravimas ir
stebėjimo.
Ar lengva visa tai padaryti? Žinoma, kad ne. Sunkumai iškyla, nes nuolat kinta sociokultūrinė situacija, jaučiama mokomosios medžiagos stoka ir neatitikimas, laiko ir mokymo programos neadekvatumas. Visose mokyklose susiduriama su mokinių lygių nevienodumu, kintančiu mokytojo ir mokinio
santykiu bei situacija, tėvų lūkesčių ir santykio su
mokykla bei istorijos, geografijos, muzikos, kultūros
mokymo integravimu.

Svarbi tartis, garsai,
kirtis ir intonacija
Mokydami vaikus mes norime, kad jie kalbą galėtų vartoti įvairiose situacijose, kad jie gebėtų suteikti ir gauti faktinę informaciją: apie asmenį, apie
paslaugas, tariantis dėl susitikimo, perkant, užsisakant valgyti ir gerti, vykdant nurodymus mokykloje, bendraujant su žmonėmis ir panašiai, todėl ir buvo
sukurta Ritos Mikelionytės ir Gailutės Narkevičienės Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programa
šeštadieninėms JAV mokykloms, apimanti 12 pagrindinių temų. Pradedant nuo pirmos klasės kryptingai ir nuosekliai mokyti vaikus to paties, plečiant
žodyną, keičiant situacijas, įtvirtinant gramatiką...

Skiauterėtas gražuolis tikrai sužadino pačių mažiausių – darželinukų – K. Donelaičio mokyklos auklėtinių žingeidumą.
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 daugiau naudos išpeštum. Juk jis dar turi plunksnas,
o kačiukas namie kailį. Koks panašumas ar skirtumas? Ar sparnai panašūs į lėktuvo, su kuriuo
mes skrendame į Lietuvą? Žiūrėkit į skiauterę! Ar neatrodo kaip pasipūtėlis? Gieda kaip Mišiose, 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 galimybių tęsti Lietuvos pažinimą šitiems žingeidukams.
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 lietuanistinės mokyklos mokytojas

