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ĮVADAS

Besikeičiančiame pasaulyje, plėtojantis globalizacijai ir žmonių

mobilumui, kalbos įgyja itin didelę reikšmę, jų mokymasis daugeliui
tampa kaip niekad svarbus. Kartu su kintančiu žmonių bendravimu
vis sparčiau plėtojasi tarpdalykinis taikomosios kalbotyros mokslas,
tiriantis realią kalbinę komunikaciją įvairiapusiškame gyvenimo
kontekste, kalbos fenomeno vaidmenį nuolatos kintančioje visuomenėje, sprendžiantis teorines ir praktines visuomenei kylančias
kalbos ir komunikacijos problemas, apimantis ir kalbų mokymo
bei mokymosi problematiką. Vis svarbesnis tampa ir įvairių šalių
mokslininkų bei praktikų, užsiimančių kalbų mokymu ir kita praktine su kalbomis susijusia veikla, susikalbėjimas, vienodas šioje
erdvėje vartojamų sąvokų supratimas. Iki šiol stokojome lietuviškų
tiek lingvodidaktikos, tiek nuo jos neatsiejamų daugelio įvairių
taikomosios kalbotyros šakų terminų. Šių sričių terminų žodyno
reikia mokytojams ir dėstytojams, mokslininkams ir vertėjams,
studentams ir doktorantams, susiduriantiems su vis gausėjančia
literatūra: naujomis kalbų mokymo programomis, Lietuvos ir Europos dokumentais, susijusiais su kalbų politika ir mokymu, naujomis
mokomosiomis knygomis ir kitokio pobūdžio naujoviškomis mokymosi ir mokymo priemonėmis, taikomosios kalbotyros tyrimais,
moksliniais straipsniais, disertacijomis ir kitais mokslo darbais. Šis
žodynas yra bandymas užpildyti lingvodidaktikos ir su ja glaudžiai
susijusių įvairių taikomosios kalbotyros terminų spragą, pasiūlyti
jau įėjusių į vartoseną ir visai naujų terminų rinkinį tiems, kam jis
gali būti reikalingas.
Pirmasis šio darbo sumanymas buvo parengti tik lingvodidaktikos terminų žodyną. Tačiau per netrumpą šio žodyno rengimo laiką
išsiplėtojo taikomosios kalbotyros mokslas, apimantis ir kalbų, tiek
gimtųjų, tiek svetimųjų, mokymo ir mokymosi sritį, toji plėtotė papildė mūsų terminiją naujomis sąvokomis, būtinomis šiuolaikiškam
lingvodidaktikos supratimui. Žodyno tikslas buvo pakoreguotas,
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apimtis kiek labiau išplėsta, paėjėta į gretimas, su kalbų mokymu
glaudžiai susijusias sritis. Taigi dabar šiame žodyne pateikiama diduma šiuolaikinės lingvodidaktikos bendrųjų ir specialiųjų terminų,
apimančių sudėtingą kalbų mokymosi ir mokymo kompleksą ir jo
sąsajas su kitais dalykais. Buvo surinkti jau vartojami lingvodidaktikos terminai, sukurti trūkstami anglų, prancūzų, vokiečių, rusų
literatūroje vartojamų terminų lietuviški atitikmenys, sudaryta jų
bendra sistema ir pateiktos visų terminų apibrėžtys.
Bendrąją žodyno struktūrą sudaro tokie teminiai koncentrai:
àà bendroji taikomosios lingvistikos problematika;
àà bendrosios didaktikos problematika;
àà edukologija;
àà kalbos išmokimas, įsisavinimas;
àà bendroji gimtosios ir svetimosios kalbos mokymo problematika;
àà kalbų mokymo metodai ir svarbiausi jų terminai;
àà komunikacinės kalbų mokymo krypties problematika;
àà kalbų mokėjimo tikrinimo, vertinimo, testavimo problematika;
àà su lingvodidaktika glaudžiai susijusių šiuolaikinės kalbotyros
sričių terminija (psicholingvistikos, sociolingvistikos, neurolingvistikos, pragmatikos, tekstynų lingvistikos ir kt.).
Šis terminų žodynas yra aiškinamasis. Laikomasi tokių terminų
žodyno rengimo principų:
àà dauguma įprastų terminų apibrėžiami trumpai, kaip įprasta
aiškinamuosiuose terminų žodynuose;
àà apibrėžiant naujesnius, ne tokius įprastus terminus, susijusius su
Lietuvoje mažiau išplėtotomis taikomosios kalbotyros sritimis,
nevengiama ir platesnio enciklopedinio pobūdžio aiškinimo,
sąvokos istorijos apibūdinimo, pavyzdžių ir pan.;
àà žodyno terminai sukirčiuoti;
àà prie kiekvieno termino pateikiami atitikmenys anglų, vokiečių,
prancūzų ir rusų kalbomis, jeigu jie tose kalbose vartojami.
Jeigu kai kurių kalbų literatūroje vienas ar kitas terminas dėl
skirtingų tradicijų nėra vartojamas, tąja kalba joks atitikmuo
nenurodomas.
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Kai kuriais atvejais žodyne pateikiami terminų sinonimai, jeigu
žinoma, kad jie yra vartojami. Tokiais atvejais termino apibrėžtis
pateikiama prie to termino, kurį žodyno autorės laiko tinkamesniu,
o sinonimas duodamas mažesniu šriftu po teikiamo pagrindinio termino, pavyzdžiui: trùkdis, distråktorius; aktualióji såkinio skaidà,
fùnkcinė såkinio perspektyvà.
Žodyne vartojama keletas nuorodų. Nuoroda žr. siekiama nukreipti į sinoniminį terminą, prie kurio ir teikiama termino apibrėžtis,
pavyzdžiui, jei parašyta distråktorius žr. trùkdis, vadinasi, termino
apibrėžtis pateikiama prie termino trùkdis. Nuoroda žr. ↑ vartojama
tais atvejais, kai terminas atskirai neaptariamas, bet nukreipiama į
kitą straipsnį, pvz., persvåzinė têksto fùnkcija žr. ↑apeliacinė teksto
funkcija, ↑ teksto funkcija. Nuoroda ↑ sieja pateikiamą terminą su
kitu terminu, kuris taip pat aiškinamas šiame žodyne. Nuoroda dar
žr. ↑ nukreipia į kitą terminą, glaudžiai susijusį su apibrėžiamuoju.
Pavyzdžiui, prie apibrėžties diskùrso anålizė dar žr. ↑diskurso
kompetencija reiškia, kad šie terminai yra glaudžiai susiję. Simbolis
∆ apibrėžties tekste pakeičia apibrėžiamą terminą, kad būtų galima
kuo mažiau kartoti tą pačią informaciją (kaip daroma enciklopedijose
ir enciklopediniuose žodynuose). Pavyzdžiui, apibrėžtyje atliktiẽs
vértinimas simbolis ∆ reiškia „atlikties vertinimas“: „∆ priešinamas
↑žinių vertinimui“.
Žodyno gale pridėjome priedus – kalbų mokymui ir mokymuisi
svarbių dokumentų, institucijų, veikalų pavadinimus, paplitusias
jų santrumpas ir apibrėžtis. Šie pavadinimai labai dažnai pasitaiko
įvairiuose lingvodidaktikos darbų tekstuose, Europos ir Lietuvos
švietimo dokumentuose, įvairiuose užsienio kalbomis išleistuose
taikomosios kalbotyros, kalbų mokymo terminų žodynuose ir
enciklopedijose, tad žodyno skaitytojams galėtų būti naudingi ne
mažiau nei patys žodyno terminai.
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angl.

– anglų kalba, angliškai

f

– femininum – moteriškoji giminė

liet.

– lietuvių kalba, lietuviškai

lingv.

– lingvistikos srities

lingvodid.

– lingvodidaktikos srities

m

– masculinum – vyriškoji giminė

n

– neutrum – bevardė giminė, negimininė forma

pl

– pluralis – daugiskaita

pranc.

– prancūzų kalba, prancūziškai

psicholingv.

– psicholingvistikos srities

rus.

– rusų kalba, rusiškai

statist.

– statistikos srities

test.

– testavimo srities

vok.

– vokiečių kalba, vokiškai

vert.

– vertimo srities

žr.

– žiūrėk (-ite)

adresántas

A
abstråkčiosios są́vokos (angl. general notions, pranc. notions

générales (f, pl), rus. общие понятия, vok. allgemeine Begriffe (m,
pl)) bendrosios reikšmės ir konceptai (pvz.: laikas, erdvė, kiekybė,
požymis) bei jų kalbinė raiška, kurią mokiniui reikia mokėti, kad
sėkmingai komunikuotų. Kalbos aprašas remiantis ∆ pateikia kalbos
sistemą einant nuo reikšmės, funkcijos, o ne nuo formos; į kalbą žiūrima plačiai, kaip į komunikavimo, o ne abstrakčių ženklų sistemą.
Lingvistikoje ∆ susijusios su funkciniu požiūriu į kalbą ir svetimųjų
kalbų mokymą, su ↑komunikacine kryptimi. Funkcijomis ir sąvokomis
grįstos kalbų mokymo programos, funkcinės mokomosios gramatikos
remiasi ∆, jų mokymu.
Dar žr. ↑konkrečiosios sąvokos

adekvatùsis vertí̀mas (angl. adequate translation, pranc. tra

duction adequate (f), rus. адекватный перевод, литературный
перевод, vok. adäquate Übersetzung (f)) ↑vertimo rūšis, kai išverstas
tekstas prilygsta originalui informaciniu turiniu ir emociniu poveikiu, o
kalbinės priemonės gali būti arba labiau orientuotos į ↑originalo kalbą,
arba į ↑tikslinės kalbos vartoseną. Pvz., angliškas pasakymas „Yes, Sir“
gali būti verčiamas „Taip, sere“ arba „Klausau, pone“.

adresántas (angl. addresser, pranc. destinateur (m), rus. адресант,
vok. Sender (m), Emittent (m)) verbaliniuose bendravimo modeliuose
siuntėjas, kalbantysis (rašantysis), perduodantis ↑adresatui informacinį
pranešimą kalbos ženklais (kodu) ir kanalu (ryšio priemonėmis).
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a d re s ã t a s

adresãtas (angl. addressee, pranc. destinataire (m), rus. адресат,

vok. Empfänger (m), Rezipient (m)) verbaliniuose bendravimo modeliuose gavėjas, pašnekovas, klausantysis (skaitantysis), gaunantis
pranešimą iš ↑adresanto. Kad ∆ perduotą pranešimą suprastų, jam reikia
turėti bendrų žinių apie pasaulį ir apie pranešimo situacinį kontekstą.
Kad įvyktų komunikacija, iš ∆ yra tikimasi atitinkamos reakcijos,
↑grįžtamojo ryšio.

afåzija (angl. aphasia, pranc. aphasie (f), rus. афазия, vok. Aphasie

(f)) visiškas arba dalinis kalbinių gebėjimų praradimas dėl trauminio
smegenų kalbos centrų (esančių kairiojo smegenų pusrutulio Broka ir
Vernikės zonose) pažeidimo. Esti įvairių tipų ∆ : motorinė ∆ – ligonis
gali suprasti kitų kalbą, tačiau negali pats ištarti garsų, sudaryti sakinių;
sensorinė ∆ – ligonis gali kalbėti, tačiau sunkiai suvokia kitų kalbą;
dinaminė ∆ – ligonis gali sudaryti atskirus sakinius, tačiau praranda
gebėjimą kurti rišlų tekstą, painioja kalbos stilius; paradigminė ∆ –
painiojamos foneminės opozicijos, pvz., duslieji priebalsiai su skardžiaisiais, sukeičiami šalia esantys garsai, nes kalbama labai greitai
(pvz., vietoje kambarys – gambarys arba kabmarys); nesiejami raiškos
ir turinio planai (pvz., futbolo sąvoka apibrėžiama kažkuo iš fizinės kul
tūros; beždžionė pavadinama papūga, nes abu priskiriami egzotiniams
gyvūnams); semantinė ∆ – nesuvokiama sakinio junglumo elementų,
tarkim, prielinksnių (pvz., paprašius pavaizduoti kryžių virš rato, ligonis gali nupiešti kryžių po ratu ir pan.). Kai kurių ∆ simptomai, pvz.,
paradigminės ∆, panašūs ir į sveikų žmonių daromas netyčines klaidas
(↑riktas), arba kai svetimkalbis, silpnai mokantis svetimąją kalbą, tam
tikrą daiktą apibrėžia bendra kategorija, kuriai tas daiktas priskiriamas,
ir kt. Pagal bendriausius kalbos sutrikimų bruožus yra skiriami tokie ∆
tipai: agrafija, pasireiškianti rašymo sutrikimais, aleksija – skaitymo
sutrikimais, anomija – sunkumais parenkant tinkamus žodžius, ir
agramatizmas – gramatikos vartosenos sutrikimais, pvz., individui
sunku parinkti prielinksnius, suderinti linksnius ir pan.
Dar žr. ↑smegenys, ↑neurolingvistika
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áiškinamoji skålė

afektyvîeji metòdai (angl. affective methods, pranc. méthodes

non conventionnelles (MNC) (pl), rus. аффективные методы,
эмоционально-психологические методы, vok. alternative Methoden
(f, pl)) kalbų mokymo metodai, kai remiamasi humanistinės psichologijos ir ↑humanistinio mokymo principais. ∆ pirmenybė teikiama mokinio
asmenybei, jo psichologinėms būsenoms ir poreikiams. Šiems metodams
būdingos įvairios mokymo technikos, atsižvelgiama į mokinių asmenines psichines savybes, remiamasi jų kognityviniais stiliais. Atskirų ∆
principai grindžiami konkrečia psichologijos (pvz., grupės psichologija)
ar psicholingvistikos (pvz., smegenų pusrutulių veikla) teorija.
Dar žr. ↑bendruomenės metodas, ↑natūralioji mokymo kryptis,
↑tylusis mokymas, ↑sugestopedija, ↑fizinio atsako metodas

afektyvùsis fíltras (angl. affective filter, pranc. filtre affectif (m),

rus. теория «эмоционального фильтра», vok. affektiver Filter (m))
S. D. Krascheno hipotezė, kad sėkmingas svetimosios kalbos mokymasis priklauso nuo mokinio psichologinių būsenų. Neigiamos emocijos
(nerimas, baimė, nuovargis, frustracija, ↑kultūrinis šokas), motyvacijos
stoka sunkina mokymąsi, o teigiamos (gera nuotaika, susidomėjimas,
empatija), didelė ↑motyvacija palengvina. ∆ pralaidumas priklauso ir
nuo daugelio kitų veiksnių. Pvz., ∆ pralaidesnis esant gimtosios ir tikslinės kalbų sandaros ir raiškos, kultūriniams panašumams, teigiamam
požiūriui į tos kalbos vartotojus, jei mokiniui tinka pasirinktas mokymo
metodas. ∆ įtakos turi ↑sąveika, jos trukmė, ar žmogus gyvena toje šalyje, kurios kalbos mokosi, kokie yra jo komunikaciniai poreikiai, kokios
jo asmeninės savybės. ∆ neturi didelės reikšmės amžius ar ↑gabumai.

áiškinamoji skålė (angl. illustrative scale, pranc. échelle de de

scripteurs (f), rus. иллюстративная, описательная шкала, vok. Skale
zur Beschreibung, Beurteilung und Selbsteinschätzung der fremdsprach
lichen Kommunikationsfähigkeit (f)) tam tikro kalbos mokėjimo aspekto, arba kategorijos, ↑aptarčių seka, sudaroma pagal tai, kokie tos
kategorijos elementai būdingi vienam ar kitam ↑kalbos mokėjimo lygiui.
Pvz., „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenyse“ pateikiama tokia kalbėjimo ↑laisvumo ∆:
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A

áiškinimas

KALBĖJ I M O LAI S V U MA S

C2 Geba išsamiai reikšti mintis natūralia kalbos tėkme, nesvyruodamas,
nedėdamas tam pastangų. Stabtelima tik pagalvoti, kokie žodžiai
būtų tinkamiausi norimoms mintims perteikti, tinkamam pavyzdžiui
ar paaiškinimui rasti.
C1 Geba kalbėti laisvai ir spontaniškai, beveik be jokių pastangų. Tik
sunki tema gali sutrikdyti natūralią, sklandžią kalbos tėkmę.
B2 Geba komunikuoti spontaniškai, dažnai itin laisvai ir lengvai
reikšdamas mintis net ir tuomet, kai šneka daugiau ir kalba yra
sudėtinga.
Geba produkuoti sakytinius tekstus gana tolygiu tempu; nors gali
būti dvejojama ieškant tinkamos struktūros ar pasakymo, daroma
nedaug ilgesnių pauzių.
Geba bendrauti taip laisvai ir spontaniškai, kad įprastinis bendravi
mas su gimtakalbiais visiškai įmanomas nesukeliant sunkumų nė
vienam iš kalbėtojų.
B1 Geba reikšti mintis palyginti laisvai. Nepaisant formulavimo
sunkumų, kurie verčia stabtelėti ir dėl kurių atsiduriama itin kebliose
situacijose, geba tęsti kalbėjimą niekieno nepadedamas.
Geba kalbėti išsamiai, nors stabtelėjimai ieškant gramatinių
konstrukcijų bei žodžių ir taisantis yra labai akivaizdūs, ypač jei kal
ba daugiau ir nepasirengęs.
A2 Geba trumpai pakalbėti taip, kad būtų suprastas, nors daro daug
pauzių, vis mėgina iš naujo pradėti kalbėti, performuluoja.
Geba pakankamai lengvai produkuoti trumpus pasakymus žinomomis
temomis, nepaisant pastebimų dvejonių bei nesėkmingų mėginimų
pradėti kalbėti.
A1 Geba vartoti labai trumpus, atskirus, daugiausia iš anksto parengtus
pasakymus, kalbėdamas stabčioja rinkdamas pasakymus, stengda
masis ištarti mažiau žinomus žodžius, įveikdamas komunikacijos
nesklandumus.

áiškinimas (angl. exposition, pranc. exposé (m), rus. объяснение,

vok. explikative Themenentfaltung (f), Erklären (n)) ↑teksto tipas, toks
prasmės perteikimo būdas, kai siekiama suteikti žinių, supažindinama
su kuo nors, paaiškinama, ką reiškia kuri nors sąvoka, kaip kas veikia,
kam vartojama ir t. t. Δ gali turėti du komponentus: dalyką, kuris yra
aiškinamas, ir dalyką, kuriuo remiantis yra aiškinama. Skiriami tokie
Δ modeliai: atsakymas į klausimą, teigimas neigiant, aiškinimas nau-
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åkstinas

dojantis kulminaciniu principu, rėmimasis pavyzdžiais, eigos atskleidimas, priežasties ir pasekmės aiškinimas, lyginimas, analizė ir klasifikacija, apibrėžimas ir pan. Δ būdingas, pvz., moksliniams ir mokslo
populiarinamiesiems straipsniams, laboratorinio darbo aprašymams,
instrukcijoms, valgių receptams ir pan. Δ pastraipos gali būti įterpiamos
į ↑pasakojimą, ↑aprašymą, ↑argumentavimą. Mokant ↑rašymo, svarbu
mokyti Δ, pvz., parinkti tinkamas ↑kalbos priemones.

akadêminė kalbâ (angl. academic language, pranc. langage aca

démique (m), rus. академический язык, vok. Wissenschaftssprache (f))
akademinėje veikloje (pvz., studijuojant, dėstant) vartojama ↑dalykinės
kalbos atmaina, t. y. akademinėje situacijoje vartojamos ↑kalbos priemo
nės (pvz., terminai, tam tikros gramatinės formos), kuriami ir suvokiami
tekstų ↑žanrai, pvz., paskaita, referatas, kursinis, diplominis darbas,
mokslinis straipsnis, monografija, pranešimas, seminaras. ∆ tekstų žanrai
yra susiję su tam tikra ↑kalbinės veiklos rūšimi, pvz., paskaitos klausoma,
referatas ar kursinis darbas yra rašomi, mokslinis straipsnis skaitomas,
o darant pranešimą, dalyvaujant seminare, taikomos atitinkamos kalbėjimo strategijos. Mokant ∆, ypač daug dėmesio skiriama akademiniam
rašymui, t. y. mokslinio teksto kūrimo strategijų formavimui.

akce¹tas 1. (angl. accent, pranc. accent (m), rus. акцент, vok. Akzent
(m)) savitas tarimas, skiriantis negimtakalbio, užsieniečio kalbėjimą
nuo gimtakalbio, pasireiškiantis gimtosios kalbos garsų tarimu kalbant
svetima kalba ar tarme. ∆ gali rodyti regioną, šalį, iš kurios kilęs kalbėtojas, socialinę klasę, kuriai priklauso;
2. (angl. stress, pranc. accent (m), rus. ударение, vok. Akzent
(m), Betonung (f)) kalbos vieneto (skiemens, žodžio, sakinio, frazės
ar kt.) elemento garsinis paryškinimas kitų elementų atžvilgiu. Pvz.,
kirčiuotas skiemuo (↑kirtis) gali būti pabrėžiamas tono aukščiu, balso
stiprumu, kiekybe ar kt.

åkstinas, stímulas (angl. stimulus, pranc. stimulus (m), rus. стимул,

vok. Äußerungsanlass (m), Schreibanlass (m), Sprechanlass (m), Stimu
lus (m)) vaizdinė arba žodinė paskata, kalbėjimo ar rašymo ↑užduočių
medžiaga, skatinanti mokinį pateikti atsakymą žodžiu ar raštu, pvz.,
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A

aktyvùsis žodônas

paveikslėliai, grafikai, trumpos nuorodos. Nuo ↑įvesties skiriasi tuo,
kad ∆ yra tik postūmis kurti atsakymą, bet griežtai neriboja mokinio
↑atlikties.

aktyvùsis žodônas, produktyvùsis žodônas (angl. active vo
cabulary, productive vocabulary, pranc. vocabulaire actif (m), rus. ак
тивный словарь, vok. aktiver Wortschatz (m), produktiver Wortschatz
(m), Mitteilungswortschatz (m)) dažniausiai vartojami ir mokinio
produkcinei veiklai (↑kalbėjimui, ↑rašymui) būtini leksikos vienetai;
↑mokinio žodyno dalis. Δ yra kalbos žodyno dalis, susijusi su bendruomenei ar asmeniui svarbiomis realijomis, sąvokomis, situacijomis. Kuo
aukštesnė kalbos ugdymo pakopa, tuo didesnė Δ apimtis. Δ priešinamas
↑pasyviajam žodynui.
Dar žr. ↑pagrindinis žodynas

aktualióji såkinio skaidâ, fùnkcinė såkinio perspektyvâ
(angl. functional sentence perspective, FSP, pranc. perspective fonc
tionnelle (f), progression thématique (f), rus. актуальное членение
предложения, vok. Thema-Rhema-Gliederung des Satzes (f), aktuelle
Satzgliederung (f), funktionale Satzperspektive (f), Mitteilungspers
pektive (f)) sakinio skaidymas komunikaciniu požiūriu atsižvelgiant į
skirtingą jo dalių informacijos krūvį. Aktualiosios skaidos sąvoką įvedė
ir plėtojo Prahos lingvistinės mokyklos atstovai (V. Mathesius, K. Boostas, E. Benešas). Išskiriami du ∆ komponentai: ↑tema ir ↑rema. Tos
pačios sintaksinės sandaros sakinio Δ gali būti įvairi. Jei sakiniu Mūsų
krepšininkai laimėjo norima pasakyti, ką padarė mūsų krepšininkai, t. y.
laimėjo, tai mūsų krepšininkai – tema, o laimėjo – rema; jei žinomas yra
veiksmas, laimėjo, o nauja sakinio informacija yra mūsų krepšininkai, tai
tema – laimėjo, o rema – mūsų krepšininkai (tuo atveju lietuvių kalbai
įprastesnė žodžių tvarka būtų Laimėjo mūsų krepšininkai). Δ paprastai
reiškiama žodžių tvarka, intonacija, loginiu kirčiu, paryškinama dalelytėmis, parodomaisiais įvardžiais, artikeliais. Δ sudaro teksto teminės
struktūros, ↑koherencijos pagrindą, nes sakiniai vartojami ne izoliuotai,
bet kaip temos siejamos teksto dalys. Todėl kuriant tekstą yra svarbu,
kaip vienas su kitu temiškai jungiami sakiniai, pvz.: Mano sesers dukra
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anåfora

Rūta. Rūta jau didelė mergaitė. Ji rudenį eis į mokyklą. Δ ↑atlikties, o
ne ↑kompetencijos kategorija, ji siejama ne su sakiniu kaip sintaksiniu
vienetu, bet kaip su šnekos komunikaciniu vienetu. Todėl Δ lingvodid.
svarbi mokant kurti ↑diskursą.

akultūråcija (angl. acculturation, pranc. acculturation (f), rus.

аккультурация, vok. Akkulturation (f)) procesas, kai bendraujant su
kitos kultūros, skirtingos kalbõs, kitokios vertybių sistemos žmonėmis
laipsniškai prisitaikoma prie svetimos kultūros, palankiai priimant svetimas kultūrines vertybes, pasaulėvaizdį, kalbinės elgsenos stereotipus
ir pan., bet neatsisakant savo kalbinės ir kultūrinės tapatybės. ∆ yra
svarbi mokant ir mokantis svetimosios kalbos, ypač tada, kai imigrantai ar etninių mažumų nariai mokosi valstybinės kalbos. ∆ glaudžiai
susijusi su integracine svetimųjų kalbų mokymosi ↑motyvacija, ji
padeda sėkmingai mokytis kalbos, kai mokomasi norint integruotis į
kitakalbių bendruomenę. Kalbos mokymosi sėkmė mažėja, jei ∆ proceso
pradžioje patiriamas stiprus ↑kultūrinis šokas. ∆ dažnai būna susijusi
ir su ↑kalbinėmis nuostatomis.
Dar žr. ↑asimiliacija, ↑tarpkultūrinė kompetencija

anåfora (angl. anaphora, pranc. anaphore (f), rus. анафора,

vok. Anapher (f), Anaphora (f)) 1. kalbos elementai, rodantys žinomą
dalyką, jau anksčiau paminėtą tekste ar pokalbyje. Dažniausiai ∆ elementai yra įvardžiai, kai kurie prieveiksmiai, pvz.: Petras perskaitė
knygą. Ji jam labai patiko. ∆ elementai yra ji, jam. Pavyzdyje Jis grįžo
namo. Ten, iš kur buvo išėjęs ∆ elementas yra ten. ∆ dažniausiai laikoma
anksčiau pasakyto dalyko nurodymu ir priešinama su ↑katafora, bet gali
būti laikoma tiek ankstesnių, tiek paskesnių dalykų nurodymu. ∆ yra
būdingi teksto elementai, užtikrinantys teksto ↑koherenciją;
2. santykis tarp kalbos elementų, kurių paskesnis, savo reikšme
siejamas su pirmesniu, nurodo pirmesnį. Anaforinio kalbos vieneto
reikšmė paaiškėja tik iš anksčiau įvardyto, o be jo yra neaiški. Anaforiniai dažniausiai esti įvardžiai, dalis prieveiksmių. Priešingas kalbos
vienetų santykis vadinamas ↑katafora.

Dar žr. ↑deiksė
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A

analítinė programâ

analítinė programâ (angl. ↑analytic syllabus, rus. учебная

программа аналитического типа) ↑mokymo programa, pagal kurią
pirmiausia mokoma kalbinio elgesio vienetų (frazių, sakinių, klausimų
ir t. t.), reikalingų komunikacinėms intencijoms reikšti, šnekos aktams
realizuoti, o vėliau analizuojami gramatiniai ir leksiniai elementai, iš
kurių susideda išmokti pasakymai. Pvz., ↑sąvokomis ir intencijomis
grindžiama programa yra ∆. Dažnai priešinama ↑sintetinei programai.

analítinis ska¤tymas (angl. analytical reading, pranc. lecture

analytique (f), rus. аналитическое чтение, vok. analytisches Lesen (n))
↑skaitymo rūšis, teksto supratimas, paremtas gramatine sakinio analize,
kai teksto prasmė suprantama ne tiesiogiai iš kalbos ženklų reikšmės,
bet pirmiausia priskiriant kalbos ženklus tam tikroms gramatinėms
kategorijoms, nustatant sakinio sintaksinius ryšius ar verčiant, pvz.,
analizuojant, kad sakinyje Neatėjau, nes lijo nėra veiksnių, veiksmažodžių galūnės žymi praeities veiksmą, jungtukas nes reiškia priežastį.
Δ – nenatūralus skaitymas, dažniausiai taikomas kalbos mokymo tikslais. Δ dažnai priešinamas ↑sintetiniam skaitymui.
Dar žr. ↑skaitymo strategijos, ↑skaitymas

analítinis vértinimas (angl. analytic assessment, pranc. évaluation

analytique (f), rus. аналитическая оценка, vok. analytische Beurtei
lung (f)) būdas vertinti produktyviosios kalbinės veiklos (t. y. ↑rašymo
ar ↑kalbėjimo) užduočių atlikimą, kai išvados daromos remiantis tam
tikrų vertinamųjų sričių sąrašu, pvz., analitinė rašymo vertinimo skalė
apima teksto temos plėtojimą, siejimo priemonių vartojimą, gramatiką,
žodyną ir t. t. Šiuo požiūriu ∆ priešinamas ↑visuminiam vertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas

andragògika (angl. andragogy, pranc. andragogie (f), rus. андра

гогика, vok. Andragogik (f)) ↑ugdymo mokslas, tiriantis suaugusiųjų
mokymo ir lavinimo problemas. ∆ terminas įsigalėjo XIX a. pradžioje.
Dar žr. ↑ edukologija, ↑ pedagogika

antróji kalbâ (angl. second language, pranc. langue seconde (f),
rus. второй язык, vok. Zweitsprache (f)) asmens kalba, kurią jis moka
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apråšymas

ne taip gerai kaip ↑pirmąją kalbą ir (arba) kuri nėra asmens ↑gimtoji
kalba. Pvz., Lietuvos lenkų ∆ gali būti lietuvių kalba, JAV gyvenančių
ispanų ∆ gali būti anglų kalba, JAV amerikietis kaip savo ∆ gali vartoti
ispanų kalbą. ∆ pavadinti gali būti vartojamas trumpinys K2.
Dar žr. ↑dvikalbystė, ↑valstybinė kalba, ↑svetimoji kalba

antropològinė lingvístika žr. etnolingvístika
apeliåcinė têksto fùnkcija (angl. appellative function, pranc.

fonction appelative du texte (f), rus. апеллятивная функция текста,
vok. apellative Textfunktion (f)) teksto paskirtis daryti įtaką ↑adresatui,
skatinti pakeisti nuomonę kokio nors reiškinio atžvilgiu ar kaip nors
veikti adresatą. Pvz., reklaminiai tekstai, rinkimų agitacija, politinės
kalbos, pareiškimai, įstatymai, prietaisų naudojimo instrukcijos turi
vyraujančią Δ. Kai kurių autorių ∆ susiaurinama iki kreipimosi funkcijos
ir greta išskiriamos dar ir persvazinė, instrukcinė ir direktyvinė teksto
funkcijos. Tokiu atveju persvazinė teksto funkcija įžvelgiama, pvz.,
reklamos ir agitaciniuose tekstuose, instrukcinė teksto funkcija – pvz.,
prietaiso naudojimo instrukcijoje, o direktyvinė – pvz., įstatymuose.
Dar žr. ↑teksto funkcija

apibe¹drinamasis vértinimas (angl. summative evaluation,

pranc. évaluation sommative (f), rus. итоговый контроль, vok. sum
mative Beurteilung (f)) ↑vertinimas baigus mokymo ar mokymosi kursą
arba tam tikrą mokymo ar mokymosi programos etapą; baigto mokymo
proceso ar jo sudedamųjų dalių vertinimas (pvz., baigto individualiosios
mokymo programos kurso). Dažniausiai ∆ yra ↑norminis, ↑vienkartinis,
↑išmokimo vertinimas, priešinamas ↑ugdomajam vertinimui.

apråšymas (angl. description, pranc. description (f), rus. описание,

vok. deskriptive Themenentfaltung (f), Beschreiben (n)) ↑teksto tipas,
toks prasmės perteikimo būdas, kai temos komponentai išdėstomi
erdvėje ir laike, t. y. apibūdinama žmogus, daiktas, gyvūnas, vieta ir
pan. Δ gali būti ir objektyvus, ir subjektyvus. Aprašant objektyviai,
orientuojamasi tik į objektą. Taip aprašoma, pvz., enciklopedijose,
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reportažuose, apybraižose. Subjektyviu aprašymu pateikiami įspūdžiai
apie daiktą, žmogų ir pan. Meniniame aprašyme gali būti pateikiama
įvairių detalių: regimųjų, girdimųjų, uodžiamųjų (pvz., A. Baranausko
„Anykščių šilelyje“). Δ pastraipos gali susipinti su ↑pasakojimu, ↑aiš
kinimu ar ↑argumentavimu. Mokant ↑rašymo, svarbu mokyti Δ, pvz.,
parinkti tinkamas ↑kalbos priemones.

aprėptís (angl. range, pranc. étendue (f), rus. словарный запас, vok.

Spektrum (n)) kalbinės raiškos variantai, kuriuos mokinys geba vartoti.
∆ gali būti labai įvairios apimties: nuo labai siauros (↑pagrindinis žo
dynas, nesudėtingos gramatinės formos, paprastų frazių rinkinys) iki
laisvo tos pačios minties reiškimo labai įvairiomis kalbos priemonėmis,
rodančiomis subtilius reikšmių niuansus, tinkamomis įvairiems stiliams
ir kontekstams. ∆ yra ↑kalbos mokėjimo lygio, kokybės rodiklis: kuo
aukštesnis lygis ir geresnė kokybė, tuo platesnė ∆.

aptartís (angl. descriptor, pranc. descripteur (m), rus. дескриптор,

vok. Deskriptor (m)) kurio nors kalbos mokėjimo aspekto, arba kategorijos, prasminio turinio, būdingo tam tikram ↑kalbos mokėjimo lygiui,
aprašymas. Pvz., gramatinis taisyklingumas gali būti apibūdinamas
tokiomis aptartimis: Ribotai vartojama nedaug paprastų išmoktų
gramatinių formų ir sintaksinių konstrukcijų (A1 lygis); Taisyklingai
vartojamos paprastos gramatinės formos, bet nuolat daroma esminių
klaidų: pavyzdžiui, painiojami laikai, nederinama; vis dėlto paprastai
aišku, kas norima pasakyti (A2 lygis); Gana taisyklingai vartojamos
dažnai pasitaikančios sakinių konstrukcijos ir su labiau nuspėjamomis
situacijomis susiję pasakymai (B1 lygis). Iš visų lygių aptarčių, taikant
tam tikras procedūras, sudaromos atskirų kategorijų ↑aiškinamosios
skalės.

apžvalgínis ska¤tymas (angl. reading for orientation, pranc.

lecture de survol (f), rus. чтение с выборочным извлечением ин
формации; просмотровое чтение, vok. orientierendes Lesen (n))
komunikacinio tikslo ir teksto ↑žanro lemiama ↑skaitymo rūšis, siekiant
išsiaiškinti, ar tekste yra skaitytojui reikalingos informacijos. Nustatęs,
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kad tekste svarbios informacijos nėra, skaitytojas baigia skaityti. Kitaip
nei skaitydamas ↑atrankinio skaitymo būdu, skaitytojas, radęs svarbios
informacijos, gali skaityti toliau taikydamas jau kitą skaitymo rūšį. Apžvalginiu būdu gali būti skaitomi laikraščiai: iš pradžių apžvelgiamos
antraštės, norint sužinoti, ar yra informacijos dominančia tema. Taip
skaitomi ir knygų ar kitų leidinių turiniai.

argumentåvimas (angl. argumentation, pranc. argumentation (f),

rus. аргументация, vok. argumentative Themenentfaltung (f), Argu
mentieren (n)) ↑teksto tipas, toks prasmės perteikimo būdas, kai tezės
patvirtinamos ar paneigiamos pateikiant argumentų. Δ gali būti dvejopo
pobūdžio: įrodymas apeliuojant į ↑adresato protą, logiškai patvirtinant
tezės teisingumą ir įtikinimas norint paveikti adresato jausmus, pakeisti
požiūrį ar elgesį. Δ būdingas, pvz., recenzijoms, pareiškimams, teismo
nuosprendžiams, reklaminiams tekstams, poleminiams bei moksliniams
straipsniams. Mokant ↑rašymo, svarbu mokyti Δ, pvz., parinkti tinkamas
↑kalbos priemones ir pan.
Dar žr. ↑aprašymas, ↑pasakojimas, ↑aiškinimas

asimiliåcija (angl. assimilation, pranc. assimilation (f), rus. ассими
ляция, vok. Assimilation (f)) 1. garso supanašėjimas su kitais to paties ar
gretimo žodžio garsais, pvz., lietuvių kalboje dėl ∆ degti tariama de[k]ti;
2. reiškinys, kai bendraujant su kitos kultūros, skirtinga kalba
kalbančiais žmonėmis laipsniškai atsisakoma savo kalbos, kultūros,
vertybių sistemos ir visiškai perimama svetima kultūra, kalba, vertybių
sistema.

Dar žr. ↑akultūracija, ↑tarpkultūrinė kompetencija

aspèktiniai pratímai (rus. аспектные упражнения) ↑pratimų

tipas pagal paskirtį; ∆ taikomi tam tikrų kalbos aspektų (pagal kalbos
lygmenis) įgūdžiams lavinti, pvz.: tarties, žodyno, formų darybos, kaitybos, sudėtinių sakinių sudarymo. Atsižvelgiant į kalbos lygmenį skiriami
↑fonetikos, ↑leksikos, ↑gramatikos pratimai. Praktiškai komunikacinio
mokymo procese Δ taikomi retai, dažniau – ↑kompleksiniai pratimai.
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atgalínis tèsto póveikis (angl. washback, backwash, pranc.

rétroaction (f), rus. влияние контроля на учебный процесс, vok.
Backwash (n), Rückwirkung (f), Washback (n)) ↑testų įtaka mokymui ar
mokymuisi. Δ gali būti teigiamas ar neigiamas. Pvz., kartais valstybiniai
↑egzaminai taip veikia mokymo ir mokymosi procesą, kad mokomasi tų
dalykų, kurie „bus teste“. Norint ką keisti mokymo procese, įvertinant
Δ, gali būti keičiami testai. Pvz., jei norima, kad mokiniai daugiau
lavintų ↑kalbėjimo gebėjimus, reikėtų į egzaminus įtraukti kalbėjimo
↑testo sandą. Galimas ir atvirkštinis ∆ atvejis – kai mokymo procesas
daro įtaką testams.

atitikmenÿ siejímo užduotís (angl. matching task, pranc. tâche

d’appariement (f), rus. задание на установление соответствия,
vok. Zuordnungsaufgabe (f)) ↑pratimų tipas pagal pateikimo formą,
testo↑užduotis, kai prašoma susieti du skirtingų sąrašų elementus. Viena
šios užduoties rūšių – rasti tinkamas frazes ir jomis užbaigti sakinius.
Paprastai viename sąraše pateikiama daugiau elementų negu kitame,
t. y. pridedama ir keletas ↑trukdžių. Δ pavyzdys: prašoma surasti, ką
kuris užrašas reiškia:
1. Čia jums greitai sutaisys
batus
2. Prašom kreiptis į kitą tar
nautoją
3. Čia jums nereikia mokėti

A. Įėjimas iš kiemo pusės
B. Įėjimas nemokamas
C. Jus aptarnaus prie 10
langelio
D. Skubus avalynės taisymas

Dar žr. ↑daugkartinio atitikmenų siejimo užduotis

atliktiẽs klaidâ (angl. error of performance, pranc. erreur de per

formance (f), rus. речевая ошибка, vok. Performanzfehler (m)) ↑klaida,
atsirandanti dėl to, kad kalbos vartotojas tinkamai nepasinaudoja turima
↑kompetencija. ∆ priešinama ↑kompetencijos klaidai.
Dar žr. ↑klaidų analizė

atliktiẽs tèstas (angl. performance test, pranc. test de performance

(m), rus. тест владения языком, vok. Performanz-Test (m)) ↑testas,
kuriuo kalbos mokėjimas tikrinimas komunikacijos procese. Δ testo
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↑užduotys sudaromos taip, kad ↑kandidatas galėtų parodyti, kaip jis
moka vartoti kalbą realiose gyvenimo situacijose tikroviškame kontekste, kurti tokį diskursą, kurio gali prireikti vartojant kalbą tikrose
gyvenimo situacijose. Paprastai taip tikrinamas ↑kalbėjimas ir ↑ra
šymas, pvz., prašoma parašyti prašymą mokytis universitete, pateikti
savo gyvenimo aprašymą.
Dar žr. ↑atliktis

atliktiìs vértinimas (angl. performance assessment, pranc.

évaluation de la performance (f), rus. оценка владения языком, vok.
Beurteilung der Performanz (f)) išvadų apie ↑kalbos mokėjimą darymas
vertinant ↑atliktį, t. y. vertinimas, kai apie mokinio kalbos mokėjimą
sprendžiama iš ↑kalbėjimo ar ↑rašymo produkto. ∆ yra ↑tiesioginis verti
nimas, tik šiuo atveju akcentuojamas ne vertinimo laikas (vertinama gali
būti ne sinchroniškai, o vėliau, jau mokiniui atlikus užduotį), o objektas
(vertinama, kaip mokinys moka vartoti kalbą praktiniais tikslais, t. y.
atlikdamas užduotį). ∆ priešinamas ↑žinių vertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas

atliktís (angl. performance, pranc. performance (f), rus. владение

языком, vok. Performanz (f)) individo kalbinės veiklos realizavimas,
kalbos pateikimas raštu ar žodžiu. Δ, kaip individų vartojama kalba,
dažnai priešinama ↑kompetencijai, kurios pagrindą sudaro kalbos žinios.
Dar žr. ↑atlikties testas

atmintís (angl. memory, pranc. mémoire (f), rus. память, vok.

Gedächtnis (n)) psichinis procesas, susijęs su jutimo organais gaunamos
objektyvios ar subjektyvios tikrovės informacijos apdorojimu; individo
gebėjimas išsaugoti ir atkurti tai, kas patirta, ir prireikus vėl grąžinti
šią informaciją į sąmonę (arba užmiršti), ja remtis mąstant ir elgiantis.
Δ sieja individo praeitį su jo dabartimi ir ateitimi, labai padeda pažinimui, kartu ir individo vystymuisi. Δ funkcijos: įsiminimas, saugojimas
(laikymas), atkūrimas, užmiršimas. Δ sudaro trys tarpusavyje sąveikaujančios sistemos. Pirmoji – ↑juslinė Δ, kur pirmiausia „užrašoma“
juntama informacija ir išlaikoma čia sekundę ar dvi, kol pradedama
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apdoroti toliau. Vėliau informacija perduodama į ↑trumpalaikę Δ,
kurioje ribotas informacijos kiekis išbūna gana trumpai (apie 30 sekundžių). Trečioji sistema yra ↑ilgalaikė Δ. Čia daugmaž nuolatos saugoma
labai daug informacijos. Prireikus dalis jos grąžinama į trumpalaikę
Δ. Atsižvelgiant į tai, kas geriau įsimenama, skiriamos Δ rūšys, pagal
kurias žmonės priskiriami vienam ar kitam mokymosi tipui. Tai yra:
àà regimoji, vizualinė, Δ, kai geriausiai įsimenama tai, kas matoma (skaitomas tekstas, iliustracijos, piešiniai, diagramos,
spalvos);
àà girdimoji, akustinė, Δ, kai geriausiai įsimenama tai, kas girdima (pasakojimai, aiškinimai, diskusijos, garso įrašai);
àà motorinė Δ, kai geriausiai įsimenama ką nors veikiant (užsirašant, vaikštant) arba įsimenami judesiai, veiksmai;
àà emocinė Δ, kai įsimenami patirti jausmai ir emocijos, susiję
su tam tikra situacija.
Žmogaus Δ, kaip įgytą patyrimą (žinias ir įvairiausius veiksmus, suvokimą, mąstymą bei mokymosi strategijas), galima panaudoti mokant ir
mokantis. Mokymo procese svarbu atsižvelgti į tai, kad žmonių Δ yra
nevienoda, ir lavinti įvairias Δ rūšis. Aktyviai mokantis ilgiau ir daugiau
išlaikoma atmintyje negu pasyviai mokantis.

atrankínis klaũsymas (angl. scanning, selective listening, pranc.

écoute sélective (f), rus. поисковое, селективное слушание, vok.
selgierendes Hören (n), selektives Hören (n)) komunikacinio tikslo
ir teksto ↑žanro lemiama ↑klausymo rūšis, siekiant suprasti tam tikrą
reikalingą informaciją, pvz., traukinio išvykimo laiką, oro prognozę
savo mieste, nesistengiant suvokti viso teksto.
Dar žr. ↑klausymas, ↑klausymo strategijos

atrankí̀nis skaĩtymas (angl. scanning, selective reading, pranc.

lecture sélective (f), rus. чтение с выборочным извлечением инфор
мации; поисковое чтение, vok. selgierendes Lesen (n), selektives
Lesen (n), suchendes Lesen (n)) komunikacinio tikslo ir teksto ↑žanro
lemiama ↑skaitymo rūšis, siekiant tekste rasti tam tikrą ieškomą informaciją, pvz., gimimo datą, rodomą filmą, nesistengiant suprasti viso
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teksto. Kai skaitytojas randa reikiamą informaciją, jis baigia skaityti.
Atrankiniu būdu gali būti skaitomos, pvz., enciklopedijos, žinynai,
eismo tvarkaraščiai.
Dar žr. ↑skaitymo strategijos, ↑skaitymas

åtvejo tyrímas (angl. case study, pranc. étude de cas (f), rus. иссле

дование отдельного случая, vok. Fallstudie (f)) ↑taikomosios kalbo
tyros ir įvairių kitų mokslų (pvz.: sociologijos, psichologijos, politikos
mokslų, istorijos ir kt.) taikomas ↑kokybinio tyrimo metodas, padedantis
empiriškai ištirti dabartinius reiškinius jų egzistavimo kontekste, kai
ribos tarp reiškinio ir konteksto nėra ryškios, kai reiškinio neįmanoma
išanalizuoti kitais tyrimo metodais. ∆ pavyzdžiai taikomojoje kalbotyroje galėtų būti individo, grupės, konkrečios ↑kalbinės bendruomenės
kalbinės elgsenos tyrimai, vaikų ar suaugusiųjų kalbos kaip gimtosios
ar kaip antrosios kalbos įsisavinimo raida per apibrėžtą, pvz., vienerių
metų, laikotarpį ir pan. ∆ prisideda prie teorinių teiginių verifikavimo
ir platesnių analitinių apibendrinimų, ∆ skiriama hipotezei generuoti,
teorijai patikrinti. ∆ dažniausiai taikomi duomenų rinkimo būdai yra
stebėjimas, ↑giluminis interviu.

atviróji pamokâ (angl. open lesson, rus. открытый урок) mokymo bei ugdymo proceso atvirumo bei skaidrumo forma; ↑pamoka
(pratybos), kurią gali stebėti mokinių tėvai, norintys pamatyti mokytojo
ir mokinių veiklą bei sąveiką, ir (ar) mokytojai, norintys pasisemti geros
patirties arba stebėti savo auklėtinius. Nuo ↑parodomosios pamokos
Δ skiriasi tikslu.

audiolingvålinis metòdas (angl. the Audiolingual Method, Au

diolingualism, pranc. méthode audio-orale (f), rus. аудиолингвальный
метод, vok. audio-linguale Methode (f)) svetimųjų kalbų mokymo
↑metodas, pagal kurio nuostatas kalbos mokoma ir mokomasi nuolatos
klausant ir kartojant struktūrinius kalbos modelius. Taip suformuojami
struktūrinių modelių vartojimo įgūdžiai. Šis metodas buvo sukurtas
XX a. 5-ajame dešimtmetyje JAV kariuomenės poreikiams. D remiasi
psichologijos kryptimi – ↑biheiviorizmu. D lingvistinis pagrindas –
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↑struktūrinė kalbotyra. ↑Mokomąją medžiagą sudaro autentiškos kalbos
frazės, pateikiamos tam tikrose situacijose. D daugiau dėmesio skiria
↑klausymui ir ↑kalbėjimui nei ↑skaitymui ir ↑rašymui. Gimtosios ar kitos
mokomosios kalbos pamokoje stengiamasi nevartoti. Labai rūpinamasi
kalbos ↑taisyklingumu ir klaidų prevencija. Kalbos pamoka turi aiškiai
nustatytus principus ir seką: naujų struktūrinių modelių pateikimas, jų
mokymas bei mokymasis kartojant ir vartojimas naujame kontekste.
D kritikuojamas, nes neišugdo gebėjimų laisvai kurti tekstą. D tinka mokyti ir mokytis struktūrinių modelių ir jų vartojimo tipiškose situacijose.
Dar žr. ↑tiesioginis metodas

audiovizuålinis metòdas (angl. the Audio-Visual Method,

Audiovisualism, pranc. méthode audiovisuelĺe (f), audiovisuel (m),
structuro-global audiovisuel (SGAV)(m), rus. аудиовизуальный метод,
vok. audio-visuell Mehtode (f)) svetimųjų kalbų mokymo ir mokymosi
↑metodas, kurio kalbos mokymo principas, kaip ir ↑audiolingvalinio
metodo, yra nuolatinis kalbos struktūrinių modelių kartojimas pasitelkiant vaizdinę medžiagą, pvz., skaidres, paveikslėlius. D buvo sukurtas
XX a. 6-ajame dešimtmetyje Prancūzijoje. Mokant kalbos pamoka turi
tam tikrą struktūrą: pirmiausia situacija vizualizuojama, t. y. klausomas
dialogas iliustruojamas paveikslėliais, vėliau aiškinama struktūrinių modelių reikšmė, po to daug kartų kartojant vaizdinę ir kalbinę medžiagą
dialogai išmokstami atmintinai, pagaliau mokiniai kuria savo dialogus.
Pirmenybė teikiama ↑sakytinei kalbai, t. y. ↑klausymui ir ↑kalbėjimui,
o ↑skaitymo ir ↑rašymo mokoma vėliau. Pamokoje vengiama vartoti
gimtąją ar kitą ↑mokomąją kalbą. Priešingai nei ↑audiolingvalinis
metodas, D daugiau dėmesio skiria situacinių dialogų autentiškumui
ir taip artėjama prie realios komunikacijos. D kritikuojamas, nes nuvertinamas mokinių kūrybiškumas ir kognityviniai gebėjimai, griežta
pamokos struktūra yra monotoniška ir nuobodi, mechaninis kartojimas
neišugdo gebėjimo laisvai kurti tekstą.
Dar žr. ↑tiesioginis metodas

áuklėjimas (angl. values education, pranc. éducation (f), rus.
воспитание, vok. Erziehung (f)) vidinių žmogaus santykių su mikro-
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aplinka ir makroaplinka formavimo ir brandos procesas, grindžiamas
tiesos, gėrio ir grožio vertybėmis (pvz., skiepyti kultūringą elgesį,
idealus, tobulinti jausmus, grūdinti valią ir pan.), ↑ugdymo funkcija.
↑Mokymo ir Δ vienovės dėsnio taikymas praktikoje yra auklėjamasis
mokymas, kai auklėja mokymo turinys, metodai, mokytojo ir mokinių
santykiai ir kt. Mokymo procese mokiniai ne tik įgyja žinių, tobulina
savo protinius gebėjimus, bet ir formuojamos jų visuomeninės, dorovinės pažiūros, pasaulėžiūra, charakteris, jie įgyja bendravimo įpročių
ir įgūdžių, mokosi vertinti socialinius reiškinius, nustato savo vietą
gyvenime. Δ visuomeninė reikšmė – pilietiškumo ir moralės diegimas.
Δ – seniausia žmogaus ugdymo funkcija, jo turinį visais laikais lėmė
istorinės, kultūrinės sąlygos.

auteñtiškas tèkstas (angl. authentic text, pranc. document au

thentique (m), texte authentique (m), rus. аутентичный текст, vok.
authentischer Text (m)) mokymo procese naudojamas tekstas, skirtas
gimtakalbiams, pvz., laikraščių skelbimas, straipsnis, knygos ištrauka,
radijo ar televizijos laidos įrašas ir pan., ne specialiai sukurtas kalbos
mokymo tikslams. Skirtinos tokios Δ rūšys:
àà reguliaciniai – veikiantys visuomenės narių sąveiką ir susiję su
tam tikros sociokultūrinės aplinkos kasdieniu gyvenimu (pvz.,
skelbimai, etiketės, valgiaraščiai, blankai ir pan.);
àà informaciniai – teikiantys žinių apie tam tikros aplinkos reiškinius (pvz., žinios, komentarai, kelionių vadovai, laiškai ir pan.);
àà grožinė literatūra.

autokorêkcija žr. pasita¤symas
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A

bendråvimo situåcija

B
bendråvimo situåcija (angl. communicative situation, pranc.

situation de communication (f), rus. коммуникативная ситуация, vok.
Kommunikationssituation (f)) komunikacijos realizavimo visuma; kalbinės veiklos vyksmo kalbinių ir nekalbinių sąlygų sistema. Δ susideda
iš to, kas, su kuo, apie ką, kada, kur, kodėl, kokiu tikslu vartoja kalbą.
Skiriami keturi Δ komponentai:
àà aplinkybės (bendravimo aplinka);
àà komunikantų santykiai (kiek pažįstami, kokie bendri interesai
ir kt.);
àà komunikacinė intencija;
àà ↑šnekos akto realizavimas.
Δ apibrėžia komunikacijos turinį bei jos struktūrą, kalbos priemonių
pasirinkimą, kalbos tempą ir t. t. Kalbos mokymo programose pateikiamos Δ ir jų leksinės bei gramatinės raiškos sąrašus pagal temas ir
bendravimo sferas. Mokymo tikslams kuriamos ↑mokomosios Δ.

bendrîeji atskaitõs lỹgiai (angl. common reference levels,

pranc. niveaux communs de référence (pl), rus. уровни владения
языком, vok. gemeinsame Referenzniveaus (n, pl)) bendra ↑kalbos
mokėjimo lygių sistema, pagal kurią galima apibūdinti kalbos vartotojo kalbos mokėjimą, mokomąją ar testavimo medžiagą, organizuoti
mokymą ir vertinimą ir pan. Dauguma Europos šalių pereina prie
„Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“ pateikiamos ∆ sistemos.
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bendrîeji atskaitõs lỹgiai

Pradedantis vartotojas

Savarankiškas vartotojas

Geras vartotojas

C2

Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito.
Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones, geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų
šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir
tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose.

C1

Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti
potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras.
Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais,
akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai
sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis, laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas
siejimo priemones.

B2
„Aukštuma“

Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai
spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems
jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų
tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais
klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir
trūkumus.

B1
„Slenkstis“

Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais
susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba.
Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo
situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis.
Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus,
trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.

A2
„Pusiaukelė“

Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui,
apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba
komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus
dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti.
Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo
išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.

A1
„Lūžis“

Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba
prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio
klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus
turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai
paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.
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B

bendrínė kalbâ

bendrínė kalbâ (angl. standard language, pranc. langue standard

(f), rus. литературный язык, vok. Standardsprache (f)) visuotinai
vartojama ↑kalbos atmaina, daugiau ar mažiau sunorminta, pasižyminti
didžiausiu prestižu, aukščiausiu visuomeniniu statusu ↑kalbinėje ben
druomenėje, vartojama kaip raštų, viešojo gyvenimo, švietimo, kultūros,
žiniasklaidos, literatūros, išsilavinusių visuomenės sluoksnių kalba.
∆ nuolat turtinama, sąmoningai kuriama, reguliuojama ir norminama,
tam rengiami žodynai, gramatikos, kiti norminamieji ir mokomieji leidiniai. ∆ norminimu rūpinasi mokslo įstaigos ir valstybės institucijos,
Lietuvoje – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. ∆ atmainos mokoma
mokyklose, jos, kaip ↑svetimosios kalbos, mokomi kitakalbiai.
Dar žr. ↑kalbos norminimas

bendróji programâ (angl. curriculum, pranc. instructions offi

cielles (f, pl), rus. общая программа, vok. Rahmencurriculum (n))
viešasis švietimo dokumentas, reglamentuojantis bendruosius dalyko
(pvz., užsienio kalbos) ar dalykų grupės (pvz., kalbų) ugdymo tikslus,
jiems įgyvendinti reikalingą turinį, mokymo, mokymosi ir vertinimo
būdus. ∆ taikoma ir konkretinama planuojant ugdymo procesą ir
rengiant ↑mokymo programą tikslinei mokinių grupei bei ↑egzamino
programą. ∆ gali būti skirstomos pagal ugdymo pakopą (pvz., vidurinio
ugdymo ∆), sritis (pvz., gamtos mokslų ∆), dalykus (pvz., matematikos
∆). Kalbinio ugdymo ∆ skirstomos pagal kalbos, kurios mokomasi,
statusą (↑gimtosios kalbos, ↑valstybinės kalbos, ↑užsienio kalbos ∆).

bendrúomenės metòdas (angl. Community Language Learn

ing, CLL, pranc. apprentissage communautaire (AC)(m), rus. метод
«общины», vok. Community language learning (n)) svetimųjų kalbų
mokymas ir mokymasis taikant technikas, sukurtas grupiniam žmonių,
turinčių psichologinių ar emocinių problemų, konsultavimui. ∆ remiasi
grupinės ir gelmių psichologijos principais. Bendruomenės metodo
kūrėjas – C. A. Curranas. Kalbos mokoma ir mokomasi tiek mažomis,
tiek didelėmis grupėmis, kurios vadinamos bendruomenėmis; kalbos
mokymasis – socialinės elgsenos dalis. Mokiniai spontaniškai kalba
apie tai, kas jiems svarbu, vartodami ir gimtąją kalbą, arba mokiniai
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bilingvízmas

kalbasi apie jiems iškilusias emocines problemas svetimąja kalba. Daug
iniciatyvos paliekama mokiniams ir parenkant ↑mokomąją medžiagą,
ir kontroliuojant. Taip ugdomas gebėjimas atpažinti tinkamą kalbinę
raišką. Mokytojas, vadinamas konsultantu, reikalui esant padeda rasti
reikiamą ↑tikslinės kalbos atitikmenį. Mokytojo užduotis – panaikinti
kalbos mokymosi baimę, skatinti ne tik kognityvinį, bet ir emocinį
mokymosi pradą, kurti saugią mokymosi aplinką. Per mokymosi kursą
atstumas tarp mokinių ir mokytojo mažėja, kol mokiniai patys tampa
vieni kitų konsultantais. Δ pabrėžia mokinio savijautą ir jo pozityvų
nusiteikimą mokytis, kalba laikoma asmenybės augimo dalimi. Metodas kritikuojamas, nes mokymui netaikoma nei iš anksto parengta
mokomoji medžiaga, nei ↑programa. Δ skatina mokinių iniciatyvumą,
mažina drovėjimąsi kalbėti svetimąja kalba.
Dar žr. ↑metodas

biheiviorízmas (angl. Behaviourism, pranc. béhaviorisme (m), rus.

бихевиоризм, vok. Behaviorismus (m)) psichologijos kryptis, atsiradusi
XX a. pr. JAV (pagrindėjas J. B. Watsonas). Psichiniai procesai aiškinami
remiantis objektyviai suvokiamo elgesio stebėjimu ir aprašymu. Elgesys – organizmo reakcijų į aplinkos stimulus visuma. Elgesio vienetu
laikomas ryšys tarp stimulo ir reakcijos į jį. Pagrindinė Δ išsamiai tirta
problema – išmokimas. Δ mokymosi teorijos autorius B. F. Skinneris
teigė, kad mokymo procesą visų pirma lemia žmogų supantis pasaulis, o
ne genetiniai veiksniai. Veikale „Verbalinis elgesys“ (Verbal Behaviour,
1957) kalbą jis apibrėžia kaip elgesį. Mokymasis laikomas procesu, kai
individas reaguoja į stimulą atitinkamu elgesiu; priklausomai nuo mokytojo reakcijos į jį – skatinimo ar baudimo – šis elgesys bus įtvirtinamas
ir kartojamas arba daugiau taip nebus veikiama. ↑Svetimosios kalbos
mokymasis vyksta imituojant ir yra sustiprinamas giriant ar nėra sustiprinamas mokytojui reaguojant neigiamai. Nuolatos kartojamas ir gyrimu
sustiprinamas kalbinis veiksmas tampa automatiniu kalbiniu įpročiu.
Δ nuvertina žmogaus kūrybinius gebėjimus, aktyvų psichinį procesą.
Δ remiasi ↑audiolingvalinis, ↑audiovizualinis ir ↑tiesioginis metodai.

bilingvízmas žr. dvikalbỹstė
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B

cíkliškoji programâ

C
cíkliškoji programâ žr. konceñtrinė programà

36

dalỹkinės kalbõs tèstas

D
dalỹkinė kalbâ, specialióji kalbâ (angl. language for specific /

special purposes, LSP, pranc. langue sur objectifs spécifiques (f), rus.
язык для специальных целей; язык профессионального общения,
vok. Fachsprache (f)) kurios nors kalbos (pvz., lietuvių, rusų, anglų,
vokiečių) atmaina, kalbos priemonių visuma (leksinių, gramatinių,
teksto), vartojama su dalyku susijusioje situacijoje, pvz., biologijos
kalba, geodezijos kalba, ekonomikos kalba, istorijos kalba, žvejybos
kalba ir t. t. ∆ būdingas specialus norminis žodynas, terminija, tam tikri
tekstų ↑žanrai, pvz., teisės kalbos būdingas tekstų žanras – įstatymas,
verslo kalbos – verslo laiškas. Dalykinės kalbos gramatikai būdingos
formos, reiškiančios dalyko turinį glaustai, pvz., daiktavardinės, dalyvinės konstrukcijos, beasmenės, negimininės formos, neveikiamoji rūšis.
Pagrindiniai ∆ bruožai: standartiškumas, tikslumas, ekonomiškumas
(turinio perteikimas vartojant kuo mažiau ↑kalbos priemonių), anonimiškumas (veikėjo nenurodymas). Atsižvelgiant į mokinių poreikius,
gali būti mokoma ne tik bendrosios, bet ir ∆. Jos mokymo ir mokymosi
dėsningumus tiria ↑lingvodidaktikos šaka – dalykinės kalbos didaktika.
Dar žr. ↑poreikių analizė, ↑suaugusiųjų mokymas

dalỹkinės kalbõs tèstas (angl. LSP test, pranc. test de buts spéci

fiques (m), rus. профессионально-ориентированный тест; тест,
ориентированный на язык специальности, vok. fachsprachliche
Prüfung (f)) ↑testas, kuriuo norima nustatyti ↑kandidato gebėjimą
veikti specifinėje – profesinėje ar akademinėje – srityje. ∆ turinys apibrėžiamas išanalizavus, ką kandidatas turėtų gebėti atlikti vartodamas
kalbą konkrečiame kontekste. Dažniausiai rengiami ↑profesinės kalbos
ar ↑verslo kalbos ∆.
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dárbas grùpėmis

dárbas grùpėmis (angl. group work, pranc. travail en groupes

(m), rus. работа в группах, vok. Gruppenarbeit (f)) mokinių veiklos
per ↑pamoką organizavimo forma, kai klasė suskaidoma į mažesnes
grupeles (po 3–6 mokinius) siekiant bendrai atlikti tą pačią ar skirtingas (kiekviena grupė savo) užduotis. Δ yra aktyvus kolektyvinio darbo
būdas, kai mokiniai gali keistis informacija, pateikti kelias nuomones,
mokytis vieni iš kitų. Δ atsirado iškilus komunikacinei krypčiai ir taikomas komunikacinėms užduotims atlikti: kartu ieškoti informacijos,
bendrai spręsti problemas. Δ imituoja realų bendravimą, kai visi grupės
nariai kalba; sukuria laisvo bendravimo atmosferą, stiprinančią ↑moty
vaciją; ugdo savarankiškumą, saviraišką, savikontrolę ir atsakomybės
jausmą, gebėjimus bendradarbiauti kolektyve. ↑Mokytojo vaidmuo –
iniciatoriaus, organizatoriaus, koordinatoriaus, patarėjo, stebėtojo ir
tyrinėtojo. Svarbu tinkamai suburti grupes ir aprūpinti mokinius reikiama medžiaga (planu, schemomis, lentelėmis, kortelėmis ir kt.). Δ tinka
geresniam mokymo medžiagos įsisavinimui – praktikavimuisi, taip pat
produkavimui ir kontrolei. Δ taikomos tokios užduotys: ↑projektai,
↑mokomasis vaidinimas ir kt.

dárbas poromís (angl. pair work, pranc. travail en binôme (m),

rus. работа в парах, vok. Partnerarbeit (f)) mokinių veiklos per ↑pa
moką organizavimo forma, kai klasė suskaidoma į poras ir mokiniai
dviese atlieka vieną užduotį. Δ – aktyvus kolektyvinio darbo būdas,
kai mokiniai be tiesioginės mokytojo kontrolės natūraliai bendraudami ieško užduoties sprendimo, stebi vienas kitą, taiso klaidas, mokosi
vienas iš kito ir pasiekia geresnių rezultatų nei dirbdami individualiai.
Mokytojas stebi, kontroliuoja, koreguoja. Δ tinka mokymo medžiagai
įtvirtinti; mokantis kalbos yra svarbus, nes imituoja realias situacijas,
kur dažnai kalbama dviese.

dárbas su visâ klasê, frontalùsis dárbas (angl. whole class

work, pranc. enseignement frontal (m), rus. фронтальная работа,
vok. Frontalunterricht (m)) labiausiai paplitusi ↑pamokos organizavimo
forma „mokytojas – klasė“, kai mokymo proceso centre yra mokytojas.
Mokytojas numato temas, užduotis, klausimus ir sprendžia, kas kada
atsako į klausimus ar atlieka užduotis ir t. t. Mokydamas šia forma,
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daugkartínio atitikmenÿ siejímo užduotís

mokytojas turi būti labai gerai metodiškai ir dalykiškai pasirengęs,
gerai mokėti ↑tikslinę kalbą, organizuoti pamokos darbą, t. y. ne tik
susitelkti prie perteikiamo ↑mokymo turinio, bet ir numatyti pamokos
etapus, įvertinti mokinių reakciją, stengtis kuo daugiau mokinių įtraukti
į pamokos darbą. Δ tinka naujai medžiagai pristatyti ir bendrai aptarti, mokyti tarimo ir intonacijos, žodžiams semantizuoti, gramatikos
taisyklėms aiškinti ir t. t., tačiau pamokoje jis neturėtų vyrauti ir ilgai
tęstis, nes, kaip rodo naujausi neuropsichologijos tyrimai, mokymasis
yra aktyvus procesas, išmokstama tik aktyviai veikiant, todėl Δ turėtų
būti taikomas pakaitomis su kitomis mokinių veiklos per pamoką
organizavimo formomis, pvz., ↑darbu grupėmis, ↑darbu poromis,
individualiu darbu.

darbínė atmintís žr. trumpala¤kė atmintís
daugiakalbỹstė (angl. multilingualism, plurilingualism, pranc.

multilinguisme (m), plurilinguisme (m), rus. многоязычие, vok.
Mehrsprachigkeit (f)) individo arba kalbėtojų grupės, pvz., tam tikro
regiono gyventojų ar tautinės grupės, gebėjimas bendrauti trimis ar
daugiau kalbų. Įvairių ↑kalbų mokėjimo lygis gali būti labai skirtingas –
nuo minimalaus susikalbėjimo konkretiems poreikiams patenkinti iki
gerai mokamos ↑antrosios kalbos. Gali skirtis ir ↑kalbiniai gebėjimai,
pvz., gali būti mokama gerai kalbėti, bet nemokama rašyti. Daugiakalbės šalys, kuriose oficialiai vartojamos kelios kalbos, yra Šveicarija,
Indija, Singapūras ir kt.
Dar žr. ↑dvikalbystė

daugkartínio atitikmenÿ siejímo užduotís (angl. multiple

matching task, pranc. tâche d’appariement multiple (f), rus. задание
множественного выбора соответствий, vok. Multiple-Choice-Auf
gabe (f), Mehrfachwahl-Aufgabe (f)) ↑pratimų tipas pagal pateikimo
formą, testo ↑užduotis, kai prašoma susieti du skirtingų sąrašų elementus
ir kurių kiekvienas gali būti siejamas ne su vienu žodžiu iš kito sąrašo.
Δ gera tuo, kad vieną kartą pasirinkto varianto negalima atmesti, nes jis
gali tikti ne vienoje vietoje (ne taip, kaip paprastoje ↑atitikmenų siejimo
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D

dedùkcija

užduotyje), todėl pasirinkus vieną elementą pasirinkčių nesumažėja.
Pvz., prie klausomo teksto apie maistinę kai kurių produktų vertę
pateikiama užduotis: Pažymėkite, iš kokių maisto produktų žmogaus
organizmas gauna šių medžiagų?
angliavandenių 1_____ 2_____ 3_____
baltymų 4_____ 5_____ 6_____
kalcio 7_____ 8_____
kalio 9_____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

makaronai
obuoliai
razinos
šokoladas
varškė
veršiena
vištiena
žuvis

Dar žr. ↑atitikmenų siejimo užduotìs

dedùkcija (angl. deduction, pranc. déduction (f), rus. дедукция,
vok. Deduktion (f)) kalbos gramatinės sandaros dėsnių ir taisyklių
suvokimas ir jų taikymas vartojant kalbą. Dedukciniais mokymo principais akcentuojamas eksplicitinis kalbos mokymosi pobūdis: pirma
išmokstamos ir suprantamos taisyklės, paskui jos praktiškai taikomos
atliekant pratimus.
Dar žr. ↑indukcija

deíksė (angl. deixis, panc. déictique (m), deixis (m), rus. дейксис,

vok. Deixis (f)) bet kuriame pasakyme laiko, vietos, kurioje tas pasakymas produkuojamas, ir asmenų, kurie jį produkuoja ar gauna,
nuorodos. Pvz., sakinyje: Aš dabar esu Vilniuje yra visos trys deiksės:
asmens – aš, pirmasis vns. asmuo; laiko: dabar esu – dabartis, kurią
rodo veiksmažodžio būti esamojo laiko forma bei prieveiksmis dabar;
vietos: Vilniuje – tikrinis daiktavardis, vietininko linksnis.

deklaråcinė têksto fùnkcija (angl. declarative function, pranc.
fonction déclarative du texte (f), rus. декларативная функция текста,
vok. deklarative Textfunktion (f)) teksto paskirtis suteikti kam nors
galią, sukurti naują realybę. Vyraujančią ∆ turi, pvz., paskyrimo raštas,
testamentas.
Dar žr. ↑teksto funkcija
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didåktika

dìrinamoji programâ (angl. negotiated syllabus, process sylla

bus, rus. «программа-договор», vok. prozessorientiertes Curriculum
(n)) ↑mokymo programa, kuri nėra numatyta ar aprašyta iš anksto prieš
pradedant kursą, bet yra sudaroma mokymo procese, derinant ir kuriant
kurso turinį kartu su mokiniais, ir gali būti užrašoma retrospektyviai,
tik kursui ar jo etapui pasibaigus.
Dar žr. ↑bendruomenės metodas

d¸stytojas (angl. lecturer, pranc. enseignant (m), professeur (m),

lecteur (m), rus. преподаватель, vok. Hochschullehrer (m), Dozent
(m)) aukštosios mokyklos pedagogas. Kalbos mokymo požiūriu Δ ir
↑mokytojas yra lygiaverčiai.

detalùsis kla÷symas (angl. listening for detail, intensive listening,

pranc. écoute détaillée (f), rus. детальное слушание, vok. detailliertes
Hören (n), intensives Hören (n), totales Hören (n)) komunikacinio tikslo
ir tekstų ↑ žanro lemiama ↑klausymo rūšis siekiant detaliai suprasti visą
teksto informaciją ir autoriaus intenciją, pvz., detaliai klausoma kelio
nusakymo, anekdoto.
Dar žr. ↑klausymas, ↑klausymo strategijos

diagnòstinis tèstas (angl. diagnostic test, pranc. test diagnostique
(m), rus. диагностический тест, vok. Diagnosetest (m), diagnos
tischer Test (m)) ↑testas, kuris naudojamas mokymo ir mokymosi
procesui organizuoti ir koreguoti. Δ tikrinama, kurie programos dalykai
išmokti geriau, kurie – prasčiau, kokios individualios mokinių silpnybės.
Δ rezultatai padeda nuspręsti, kaip toliau organizuoti mokymo ir (ar)
mokymosi procesą.
didåktika (angl. didactics, pranc. didactique (f), rus. дидактика,

vok. Didaktik (f)) pedagogikos šaka, mokslas apie mokymą ir mokymąsi, tiriantis mokymo ir mokymosi procesą, principus, metodus (pvz.,
iliustracinis, reprodukcinis, interpretacinis, lekcinis, heuristinis, tiriamasis), būdus, formas, kryptis bei ↑mokymo tikslus ir ↑mokymo turinį.
D analizuoja ir nustato dalyko turinio rengimo principus, mokomosios
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medžiagos išmokimo dėsningumus. D tyrimų objektas yra ir ↑pamoka,
t. y. tikslai, turinys, struktūra, tipai, mokymo priemonės ir mokymo
diferencijavimas. Pagrindinis D tyrimų metodas – metodinis eksperimentas. D pamatiniai mokslai – ↑pedagoginė psichologija, ↑socialinė
psichologija, amžiaus tarpsnių psichologija.
Dar žr. ↑lingvodidaktika, ↑metodika

diglòsija (angl. diglossia, pranc. diglossie (f), rus. диглоссия, vok.

Diglossie (f)) vienos ↑kalbinės bendruomenės dviejų tos pačios ↑kalbos
atmainų (ar dviejų kalbų) pakaitinis vartojimas skirtingiems tikslams,
skirtinguose socialiniuose kontekstuose. Paprastai vienas variantas
yra prestižiškesnis, kodifikuotas, „aukštasis“, vartojamas viešosiose
švietimo, žiniasklaidos, religijos sferose, o antrasis, „žemasis“ kodas,
vartojamas privačiojoje (pvz., šeimoje, su draugais), pusiau viešojoje
sferoje (pvz., parduotuvėse). Diglosijos pavyzdžiai galėtų būti vokiškai
kalbančiame Šveicarijos regione kaip „aukštasis“ kodas vartojama
bendrinė vokiečių kalba, o „žemasis“– šveicarų vokiečių tarmės arba
Suomijoje vartojami „knyginės“ (kirjakieli) ir „šnekamosios“ (puhekieli) kalbos variantai.
Dar žr. ↑dvikalbystė, ↑kodas

diktãntas (angl. dictation, pranc. dictée (f), rus. диктант, vok.

Diktat (n)) ↑pratimų tipas, kai mokinys girdi tekstą ir turi jį užrašyti.
Δ skiriami rašybos, skyrybos ir ↑klausymo gebėjimams ugdyti. Skiriama
daug Δ rūšių. Pagal teksto užrašymo būdą Δ esti:
àà atrenkamieji: mokiniai užrašo tik atskirus žodžius ar žodžių
junginius;
àà laisvieji: išklausę dalį teksto, mokiniai stengiasi kuo tiksliau
ją atkurti;
àà kūrybiniai: mokiniai papildo, išplečia, keičia išgirstą tekstą.

Pagal rašybos ar skyrybos aiškinimosi laiką:
àà įspėjamieji: pirma pateikiamas tekstas, aiškinamasi, kaip reikia
rašyti, paskui diktuojama ir rašoma;
àà komentuojamieji: vienas mokinys rašydamas komentuoja,
kaip ir kodėl taip rašo;
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àà aiškinamieji: rašyba ar skyryba aptariama parašius dalį ar
visą diktantą;
àà klausiamieji: rašydami mokiniai pabraukia tas vietas, dėl kurių
abejoja, ir parašę klausia arba kitų mokinių, arba mokytojo.
Pagal tikslą Δ būna mokomieji ir tikrinamieji.
Δ tekstas gali būti rišlus, bet praktikuojami ir pavienių sakinių,
žodžių ar žodžių junginių Δ. Diktuoti gali mokytojas, vienas mokinys
kitam (↑darbas poromis) arba vienas mokinys visiems.

diskùrsas (angl. discourse, pranc. discours (m), rus. дискурс, vok.

Diskurs (m)) 1. prasmingas, rišlus, išplėstas (paprastai daugiau nei
vienos ↑frazės, ↑pasakymo ar sakinio apimties) minties apie kurį nors
dalyką reiškimas, apimantis taip pat ↑adresato ir ↑adresanto bendravimo santykį, priklausomą nuo ↑konteksto. ∆ apima ↑tekstą ir jo
interpretaciją socialinio bendravimo procese;
2. vienos tematikos tekstų visuma, ilgas ir išsamus dalyko nagri-

nėjimas arba aptarimas, pvz., politinis, feministinis ∆.

diskùrso anålizė (angl. discourse analysis, pranc. analyse de dis

cours (f), rus. дискурс-анализ, vok. Dikursanalyse (f)) sakytinio arba
rašytinio ↑diskurso tyrimas. Kalbos atkarpos ir jų prasmė, rišlumas yra
nagrinėjamos visame teksto, socialiniame ir psichologiniame kontekste.
Dar žr. ↑diskurso kompetencija

diskùrso bendrúomenė (angl. discourse community, pranc.
communauté discursive (f), rus. дискурсивная общность, vok.
Diskursgemeinschaft (f)) tam tikra socialinė grupė (profesinė, etninė
grupė, šeima, tauta), kuri vartoja specifinį ↑diskursą savo socialiniams
poreikiams tenkinti. Vienos grupės narių diskursas nuo kitos skiriasi
gramatinėmis, fonologinėmis, leksinėmis savybėmis, informacijos
perdavimo būdu ir bendravimo stiliumi.

diskùrso kompete¹cija (angl. discourse competence, pranc.

compétence discursive (f), rus. дискурсивная компетенция, vok.
Diskurskompetenz (f)) gebėjimas suprasti ir komponuoti rišlų, pras-
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mingą, tinkamos struktūros sakytinį ir rašytinį ↑diskursą; ↑pragmatinės
kompetencijos dalis. ∆ – tai gebėjimas suvokti, kaip atskiri prasminiai
teksto elementai susiję tarpusavyje ir su visu diskursu ir kaip tomis
sąsajomis kuriama prasmė. Ugdantis ∆ reikia žinoti ir suvokti, kaip
sakiniai jungiami į seką, pateikiama žinoma ir nauja informacija, nurodomas laiko, priežasties ir pasekmės ryšys, plėtojama tema ir logiškai
dėstoma mintis, parenkamas ↑registras, kuriamas tam tikras funkcinis
↑stilius ar retorinis efektas ir pan. Ne mažiau svarbu išmanyti sutartines
↑teksto tipų ir ↑žanrų normas, t. y. žinoti, kaip komponuojami tam tikrai
↑diskurso bendruomenei priimtini sakytiniai ir rašytiniai tekstai, pvz.,
kaip sudaromi diskurso vienetai priklausomai nuo ↑teksto funkcijos,
kaip pateikiami argumentai (debatuose, teisme ir pan.), kaip išdėstomi
rašytiniai tekstai lape, kokie tam tikrų žanrų formos ir sandaros reikalavimai (pvz., oficialaus laiško, mokslinio straipsnio). ∆ pasireiškia ir
↑produkavimo, ir ↑recepcijos lygmeniu, todėl svarbu atkreipti dėmesį
į tekstų struktūravimo ypatybes ne tik tada, kai mokiniai kuria tekstus
(kalba ir rašo), bet ir tada, kai jie supranta (klauso ir skaito) tekstus,
juos analizuoja ar interpretuoja.
Dar žr. ↑teksto struktūros modelis

distáncinis mókymas žr. nuotolínis mókymas
distråktorius žr. trùkdis
dvikalbỹstė, bilingvízmas (angl. bilingualism, pranc. bilinguisme

(m), rus. двуязычие; билингвизм, vok. Bilingualismus (m), Zweispra
chigkeit (f)) individo arba kalbėtojų grupės gebėjimas bendrauti dviem
kalbomis. Abiejų ↑kalbų mokėjimo lygis gali būti skirtingas – nuo
minimalaus susikalbėjimo konkretiems poreikiams patenkinti iki gerai
mokamos ↑antrosios kalbos. Gali skirtis ir ↑kalbiniai gebėjimai, pvz.,
asmuo gali mokėti kalbėti, bet nemokėti skaityti ar rašyti. Šalys, kuriose
įteisintos dvi oficialiosios kalbos, yra Suomija, Kanada ir kt.
Dar žr. ↑daugiakalbystė
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E
edukològija (angl. educology, educational sciences, pranc. éduco
logie (f), rus. эдукология, vok. Erziehungswissenschaft (f)) ↑ugdymo
mokslas, apimantis ↑pedagogiką ir ↑andragogiką.

egzåminas (angl. examination, pranc. examen (m), rus. экзамен,

vok. Prüfung (f)) žinių, gebėjimų, įgūdžių tikrinimo ir ↑vertinimo forma. Δ metu ↑kandidatai atlieka praktines užduotis, atsako į klausimus
ir pan. Δ yra ↑vienkartinis vertinimas, vykstantis tam tikru nustatytu
laiku, taip pat ↑apibendrinamojo vertinimo dalis. Kalbos Δ paprastai
apima ↑užduotis raštu ir žodžiu.
Dar žr. ↑testas, ↑norminis vertinimas, ↑kriterinis vertinimas.

egzåmino administråvimas žr. egzåmino vôkdymas
egzåmino programâ (angl. examination syllabus, examination

specifications, pranc. spécifications de l’examen (f, pl), rus. программа
экзамена, vok. Prüfungscurriculum (n)) dokumentas, reglamentuojantis dalyko (pvz., užsienio kalbos) ↑egzamino tikslus, tikrinamąjį turinį,
struktūrą, trukmę, vertinimo nuostatas ir pan. ∆ vadovaujamasi rengiant
egzamino užduotis, vertinimo instrukcijas, jį vykdant.
Dar žr. ↑testo aprašas, ↑konstruktas, ↑vertinimas, ↑bendroji pro
grama, ↑mokymo programa

egzåmino vôkdymas, egzåmino administråvimas (angl. exa

mination administration, test administration, pranc. administration de
l’examen (f), rus. проведение экзамена, vok. Prüfungsdurchführung
(f)) visų dalykų, susijusių su ↑egzamino organizavimu, tvarkymas (datos, vietos, egzamino tvarkos nustatymas, egzaminuotojų parinkimas,
medžiagos išdalijimas, rezultatų skelbimas ir pan.).
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egziste¹cinė kompete¹cija (angl. existential competence, pranc.

compétence de l’existence (f), rus. экзистенциональная компетенция,
vok. existenzielle Kompetenz (f)) asmens gebėjimas tvarkyti savo viešąją
ir asmeninę veiklą atsižvelgiant į individualius asmenybės veiksnius.
∆ yra bendroji asmens ↑kompetencija, apimanti etines ir moralines
nuostatas, religinius, ideologinius, filosofinius įsitikinimus, bendravimo motyvaciją, požiūrį (pvz., į naujoves, kitokias vertybių sistemas,
konvencijas), ↑kognityvinį stilių, charakterio savybes (pvz., optimizmas
/ pesimizmas, spontaniškumas / savitvarda, skrupulingumas / atsainumas, savęs pažinimas / nepažinimas, pasitikėjimas / nepasitikėjimas
savimi). ∆ daro įtaką asmens ↑komunikacinei kompetencijai ir kalbos
↑mokymosi kompetencijai. ∆ ugdymas bendrojo ugdymo programose
numatomas kaip svarbus ugdymo tikslas. Lingvodid. svarbu suvokti,
kurie asmenybės veiksniai padeda ar trukdo mokytis kalbų, kaip mokiniai gali pasiremti savo charakterio ypatybėmis mokydamiesi kalbų,
kaip pritaikyti mokymo programas įvairioms asmenybėms.

eksplicítinis mókymas (angl. explicit teaching, pranc. enseigne
ment explicite (m), rus. эксплицитный подход к обучению, vok. expli
zites Lernen (n)) kalbos sistemos mokymas, kurio pagrindas – išsamus
kalbos taisyklių pateikimas ir aiškinimas ↑metakalbos priemonėmis.
Mokiniai turi šias taisykles suprasti ir gebėti jas sąmoningai taikyti
vartodami kalbą. ∆ remiasi dedukciniai kalbų mokymo metodai, pvz.,
↑gramatinis vertimo, ↑sąmoningasis gretinamasis.
Dar žr. ↑dedukcija

ekstensyvùsis ska¤tymas (angl. extensive reading, pranc. lecture
extensive (f), rus. экстенсивное чтение, vok. extensives Lesen (n))
↑skaitymo rūšis, ilgesnio teksto greitas skaitymas siekiant suprasti
bendrą mintį, rasti norimą informaciją. Δ skirtas formuoti skaitymo
įgūdžiams ir įpročiams, skatinti polinkį skaityti bei plėsti žodyną ir
gramatinių priemonių spektrą. Ekstensyviai skaitant ne taip svarbu sekti
autoriaus argumentaciją, bet per ↑raktažodžius rasti tas vietas, kurios yra
svarbios atsakant į išsikeltus klausimus. Ekstensyviai skaitomi tam tikrų
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↑žanrų tekstai, pvz., mokslo populiarinamieji straipsniai. Skaitymas yra
tuo ekstensyvesnis, kuo daugiau remiamės ↑pamatinėmis žiniomis. Mokant skaitymo svarbu pakankamai dėmesio skirti ir D, nes šis skaitymas
padeda efektyviai ir greitai gauti reikiamos informacijos ir formuoja
greito skaitymo įgūdžius. D yra priešinamas ↑intensyvusis skaitymas.
Žvelgiant kitais aspektais, Δ galėtų būti ir ↑visuminis skaitymas, ↑at
rankinis skaitymas, ↑apžvalginis skaitymas ar ↑sintetinis skaitymas.
Dar žr. ↑skaitymo strategijos, ↑skaitymas

elicitåcija žr. išgavìmas
esº (angl. essay, pranc. essai (m), rus. эссе, vok. Essay (m, n)) 1. ra-

šytinių tekstų ↑žanras, kurio tikslas – pateikti kokio klausimo analizę
ir vertinimą;
2. prozos rūšis, kai rašytojas samprotauja apie kokį dalyką dažniau-

siai savitu ↑stiliumi. ∆ būdingas reflektyvumas, aiški autoriaus pozicija.
∆ žanrą XVI a. sukūrė prancūzų rašytojas Michelis de Montaigne’is,
XVII a. plėtojo anglų eseistas Francis Baconas. Ankstyvosios ∆ buvo
ilgi filosofiniai ar teologiniai traktatai. Šiuolaikinis ∆ žanras apima ir
trumpą paprastą mokyklinę ∆, ir ilgą įmantrią žurnalistinę ∆. Kartais
∆ vadinamas argumentuojamojo pobūdžio ar interpretacinis rašinys.
Dar žr. ↑teksto tipas, ↑rašinys

estêtinė têksto fùnkcija (angl. aesthetic function, pranc. fonction

esthétique du texte (f), rus. эстетическая функция текста, vok.
esthetische Textfunktion (f)) teksto paskirtis padaryti adresatui meninį
poveikį, suteikti pramogą. Vyraujančią ∆ turi grožinės literatūros kūriniai, viešosios proginės kalbos ir pan.
Dar žr. ↑teksto funkcija

etnolingvístika, antropològinė lingvístika (angl. ethnolinguistics,

pranc. ethnolinguistique (f), rus. этнолингвистика, vok. Ethnolinguis
tik (f)) kalbotyros kryptis, tirianti kalbos santykį su kultūra, kalbinių,
etnokultūrinių ir etnopsichologinių veiksnių sąveiką kalboje, kalbos
pasaulėvaizdį, tautos mentalitetą kalboje, kalbos tautiškumą.
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F
fízinio åtsako metòdas (angl. Total Physical Response Method,

TPR, pranc. méthode par le mouvement (f), apprentissage par la
réaction physique totale (m), rus. метод опоры на физические
действия, vok. Methode des Total physical response (f)) J. Asherio
(1965) pagrįstas ↑afektyvusis metodas, kuriuo siekiama į kalbos mokymo procesą įtraukti visą mokinio kūną, t. y. aktyvuoti ne tik kairįjį
smegenų pusrutulį, atsakingą už analitines mąstymo operacijas, bet
ir dešinįjį, reguliuojantį vaizdinių percepciją ir motoriką. Pamokoje
į mokytojo nurodymus, pvz.: atidaryk duris, sėskis, stokis, mokinys
reaguoja veiksmu – atidaro duris, atsisėda, atsistoja. Teigiama, kad
mokantis kalbos kartu su judesiais įsimenama geriau, nes dirba abu
smegenų pusrutuliai. Šis mokymo metodas ypač efektyvus pradiniame
etape, kai svarbus suvokimas. Be to, judėjimas per pamoką mažina
mokinio nerimą, frustracijas.
Dar žr. ↑smegenys, ↑smegenų lateralizacija, ↑kognityvinis stilius.

fonêtikos pratímai (angl. phonetic exercises, pranc. exercices

de phonétique (m, pl), rus. фонетические упражнения, vok. Aus
spracheübungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal kalbos aspektą; jų tikslas –
formuoti fonetinius (klausymo ir tarimo) įgūdžius. Δ mokoma greitai
ir taisyklingai atskirti ir atpažinti girdimą garsą arba modelį, susieti su
jo reikšme ir adekvačiai atgaminti. Esama Δ garsams imituoti, diferencijuoti, suvokti, garsams ir intonacijai kombinuoti.
Dar žr. ↑aspektiniai pratimai

fonològinė kompete¹cija (angl. phonological competence, pranc.

compétence phonologique (f), rus. фонологическая компетенция, vok.
phonologische Kompetenz (f)) kalbos garsų (pvz., balsių, dvibalsių)
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bei prozodijos elementų (pvz., intonacijos, pauzių, tonų) pažinimas
ir gebėjimas juos suvokti bei produkuoti; ↑lingvistinės kompetencijos
dalis. ∆ apima fonemas ir jų realizaciją tam tikruose kontekstuose (alofonus), išskirtines fonetines kalbos ypatybes (pvz., skardumą, duslumą,
nazalizaciją), fonetinę žodžių sandarą (pvz., skiemens struktūrą, žodžio
kirtį, priegaidę), sakinio kirtį ir ritmą, asimiliaciją, balsių trumpėjimą,
kalbos garsų ir intonacijos santykį ir kt.
Dar žr. ↑ortoepinė kompetencija

F

fòrmos pagrįstùmas (angl. face validiy, pranc. validité apparente

(f), rus. внешняя валидность, vok. Face-Validität (f), Augenscheinva
lidität (f)) test.: ↑testo tinkamumo rodiklis, parodantis, kiek užduočių
forma tinka norimiems gebėjimams matuoti. Ar testas yra pagrįstas
formos atžvilgiu, dažniausiai nusprendžiama subjektyviai, neatliekant
jokios objektyvios testo analizės. Δ nelaikomas objektyviu pagrįstumu.
Dažniausiai tiesiog pasakoma, kad „testas patinka“.
Dar žr. ↑pagrįstumas

fòrmų kaitôbos užduotís (angl. structural task, form-focused
task, pranc. tâche de transformation (f), rus. задание на образование
форм, vok. formorientierte Übung (f)) ↑pratimų tipas, testo užduotis,
kai reikia sudaryti žodžio formą remiantis kita, paprastai pagrindine, to paties žodžio forma, kuri pateikiama kaip ↑įvestis. Pvz.: Vi
siems _________ (susirinkti), prasidėjo repeticija.

formúojamasis vértinimas žr. ùgdomasis vértinimas
fosilizåcija (angl. fossilization, pranc. fossilisation (f), rus.

фосилизация, vok. Fossilierung (f)) lingvodid.: klaidingų kalbinių
vienetų sustabarėjimas individo kalboje; reiškinys, kai mokinys nedaro
pažangos ar net regresuoja, kai kalbos vartotojas nuolat daro tas pačias
klaidas ir nepasitaiso (žr.↑ pasitaisymas). ∆ yra ↑tarpukalbės ypatumas,
pasireiškiantis visais kalbos lygmenimis, pvz., ↑akcentas yra sustabarėjusio tarimo pavyzdys. ∆ būdinga ne tik antrajai ar užsienio kalbai,
bet ir gimtajai kalbai (žr. ↑raidos klaida). ∆ įvyksta dėl korekcinio
↑grįžtamojo ryšio stokos, ribotos ar netinkamos ↑įvesties, amžiaus
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veiksnių, ↑motyvacijos stokos. ∆ mažiau tikėtina, kai sąmoningai siekiama ↑taisyklingumo ar ↑akultūracijos.
Dar žr. ↑kompetencijos klaida

fråzė (angl. phrase, pranc. phrase (f), rus. фраза, vok. Phrase (f))

baigtinę mintį reiškiantis ir intonaciškai užbaigtas žodžių junginys.
Kitaip nei sakinys, frazė ne visada turi asmenuojamąjį veiksmažodį ir
predikatinį centrą. Frazėms dažnai priskirtini šūkiai, aforizmai, sentencijos, patarlės, pvz., bala nematė; nei šioks, nei toks.

frontalùsis dárbas žr. dárbas su visâ klasê
frustråcija (angl. frustration, pranc. frustration (f), rus. фрустрация,

vok. Frustration (f)) nemaloni psichinė būsena (įtampa, nerimas, nusivylimas, neviltis, pyktis), sukeliama vidinių ir išorinių priežasčių.
∆ dažnai pasitaiko mokantis svetimųjų kalbų, kai mokiniui nesiseka,
nepavyksta suprasti ar produkuoti tam tikrų kalbos dalykų, kai jis nejaučia psichologinio komforto per kalbos pamoką arba net bijo mokytojo,
jaučia įtampą. Pašalinti, sumažinti mokinių ∆ ypač siekia ↑humanistinis
mokymas ir ↑afektyvieji metodai.
Dar žr. ↑afektyvusis filtras

fùnkcinė gramåtika (angl. functional grammar, pranc. grammaire

fonctionnelle (f), rus. функциональная грамматика, vok. funktionale
Grammatik (f)) lingvistikos teorija, pagal kurią kalba – tai funkcijų sistema, prasmės reiškimo potencialas, socialinės sąveikos ir komunikacijos
priemonė. ∆ tyrinėja, kaip kalbos vartotojas įsisavina kalbą ir vartoja
ją bendraudamas savo socialinėje aplinkoje, aprašo kalbos funkcijas
ir prasmės reiškimo būdus, pasireiškiančius↑šnekos aktuose ir ↑teks
tuose. ∆ požiūriu kalbos vienetai yra ne tik gramatinės ir struktūrinės,
bet ir funkcinės ir komunikacinės prasmės kategorijos, realizuojamos
diskurse. ∆ metodas leidžia aprašyti kalbą kaip prasmių reiškimo sistemą. ∆ teorija radosi veikiama Prahos struktūralizmo, akcentavusio
sisteminę kalbos analizę ir sintagminį bei paradigminį kalbos planus.
∆ pradininkas – M. A. K. Halliday’us. Pagal ∆ principus buvo parašyta
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keletas anglų kalbos funkcinių gramatikų. Lietuvių kalbotyroje (pvz.,
A. Valeckienės darbuose) Δ metodas taikomas atsižvelgiant į lietuvių
kalbos sistemos ypatybes. Kalba nagrinėjama ne tik kaip funkcijų, bet
ir kaip formų sistema, išryškinama, kaip kalbos formos atlieka įvairias
komunikacines funkcijas. Atskiruose kalbos vienetų ranguose išskiriamos įvairių rūšių funkcijos, dar vadinamos funkcijų pluoštais. Sakinio
range išskiriamos trys pagrindinės funkcijos (arba metafunkcijos):
àà sakinio turinio, arba reprezentacinė, funkcija, susijusi su
veiksmažodžio tranzityvumu (pvz.: žymėti veiksmą, veiksmo
atlikėją, aplinkybę);
àà kalbančiųjų sąveikos, arba interpersonalinė, funkcija, susijusi
su nuosaka bei modalumu (pvz.: konstatavimas, skatinimas,
klausimas);
àà tekstinė, arba pranešimo, funkcija, susijusi su ↑tema ir ↑rema.
Grupės ir žodžio range išskiriamos sintagminio plano funkcijos (pvz.:
daiktavardžių ar būdvardžių modifikuojamoji funkcija, prielinksnių
vietos ar krypties funkcija) ir paradigminio plano funkcijos (pvz., įvardžiuotinių būdvardžių pabrėžiamoji funkcija). Morfemos range funkcijos grupuojamos pagal morfemų tipus: šakninių morfemų funkcijos
(žymėti žodžio leksinę reikšmę) ir fleksinių bei derivacinių morfemų
funkcijos (sudaryti to paties žodžio įvairias gramatines formas, suteikti
žodžiui naują giminišką reikšmę).
Dar žr. ↑kalbos funkcijos

fùnkcinė kompete¹cija (angl. functional competence, pranc.

compétence fonctionnelle (f), rus. функциональная, речевая компе
тенция, vok. funktionale Kompetenz (f)) gebėjimas kurti ir suprasti
sakytinius ir rašytinius tekstus realioje komunikacijoje realizuojant
tam tikras ↑kalbos funkcijas arba ↑komunikacines intencijas. ∆ apima
žinojimą, kuriomis kalbinės raiškos priemonėmis realizuojamos tam
tikros komunikacinės intencijos, ir gebėjimą tas priemones tiksliai vartoti produkuojant pasakymą ar tekstą. Pvz., norint lietuviškai išreikšti
pritarimą, sakoma: pritariu, sutinku, ir aš taip manau ir pan., norint
angliškai pasveikinti ką nors su gimtadieniu, sakoma Happy birthday!
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Ugdantis užsienio kalbos ∆, pirmaisiais mokymosi etapais kalbos vartotojui pakanka minimalaus kalbos formų rinkinio, dažnai užtenka mokėti
tik vieną formą kuriai nors intencijai reikšti, pvz., pradedančiajam anglų
kalbos vartotojui pakanka mokėti neutralaus ↑registro žodį ačiū padėkai
reikšti. Vėlesniais etapais kalbos vartotojo disponuojamų formų ištekliai
gausėja, padėkai reikšti jis gali rinktis vieną frazę iš keleto: labai ačiū,
dėkui, labai dėkui, nuoširdžiausiai dėkoju, be galo dėkingas ar kt.,
atsižvelgdamas į sociolingvistinę situaciją. ∆ kokybę galima sąlygiškai
vertinti pagal tai, kiek laisvai ir tiksliai kalbos vartotojas geba reikšti
intencijas, pradėti ir palaikyti ↑sąveiką, ir pagal tai, ar kalbos vartotojas
tiksliai formuluoja mintis ir ar jo pasakymų prasmė yra aiški.
Dar žr. ↑laisvumas, ↑funkcinė gramatika

fùnkcinė såkinio perspektyvâ žr. aktualióji såkinio skaidâ
fùnkcinis stílius žr. ↑stilius
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G
gabùmai (angl. aptitude, pranc. aptitudes (f, pl), rus. способности,

vok. Begabung (f)) individualios psichologinės asmens savybės, lemiančios kurios nors jo veiklos sėkmę. Δ atsiskleidžia mokantis veiklos ir
nustatomi pagal tai, kaip greitai ir tvirtai, palyginti su kitais asmenimis,
individas išmoksta ją atlikti tokiomis pat sąlygomis. Įvairių Δ pagrindu
galima pasiekti tų pačių kurios nors veiklos rezultatų, todėl kurio nors
Δ stoką galima kompensuoti kitu Δ. Skiriamos bendrosios Δ savybės,
kurių reikia daugelio sričių veiklai, ir specialiosios Δ savybės, kurių
reikia tam tikrai veiklos rūšiai (pvz., mokytis kalbų) ir kurios yra ugdomos iš labai įvairių anatominių ir fiziologinių duomenų (pvz., klausa,
atmintis, verbalinis mąstymas).
Dar žr. ↑gabumų testas

gabùmų téstas (angl. aptitude test, pranc. test d’aptitudes (m), rus.

тест успешности, vok. Eignungstest (m)) ↑testas, skirtas numatyti,
kaip individui seksis mokytis tam tikrų dalykų, pvz., užsienio kalbų,
kokio specialaus kurso.

geb¸jimas (angl. ability, skill, pranc. capacité ( f), savoir-faire (m),

rus. умение, vok. Fertigkeiten (f, pl), Fähigkeit (f)) mokėjimas ir galėjimas ką daryti; individo išmoktas veiksmo atlikimo būdas, pagrįstas
įgytomis žiniomis ir įgūdžiais. Δ susidaro ir yra lavinami praktikuojantis.
Išmokęs kurį veiksmą, individas gali jį pakartoti ne tik įprastinėmis,
bet ir pakitusiomis sąlygomis.
Dar žr. ↑kalbiniai gebėjimai, ↑įgūdis

gelmínė struktūrâ, gilióji struktūrâ (angl. deep structure, pranc.
structure profonde (f), rus. глубинная структура, vok. Tiefenstruktur
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(f)) abstraktus konkretaus sakinio pagrindas, lemiantis gramatinius santykius ir sintaksinių elementų funkcijas ir turintis visus sakinio kalbinei
prasmei reikiamus elementus, visų pirma leksemas. Pagal ↑transfor
macinę-generatyvinę gramatiką, taikant transformacines taisykles iš ∆
išvedama ↑paviršinė struktūra. Tai leidžia daryti prielaidą, kad ∆ gali
atspindėti ne vieną paviršinę struktūrą. Pvz., sakinys, turintis tokią ∆:
Vartotojai (vartotojai turi didelių pajamų) perka šiuos automobilius,
gali būti transformuojamas į:
àà sakinį, turintį pažyminio šalutinį sakinį: Vartotojai, kurie turi
didelių pajamų, perka šiuos automobilius,
àà sakinį, turintį išplėstinį pažyminį: Vartotojai, turintys didelių
pajamų, perka šiuos automobilius,
àà neveikiamosios rūšies sakinį: Šie automobiliai yra perkami
vartotojų, turinčių didelių pajamų, ir pan.
Lingvodid. remiantis transformacinėmis taisyklėmis, dažniausiai gramatikai mokyti taikomi ↑transformuojamieji pratimai. Ši pratimų rūšis
ypač būdinga ↑gramatiniam vertimo metodui.

gestótyra (angl. sign language research, pranc. science du langage
des gestes (f), rus. наука о мимико-жестовой речи, vok. Gebärden
forschung (f)) ↑taikomosios kalbotyros mokslo šaka, tirianti ↑gestų
kalbą, jos sandarą ir vartoseną. Lietuvoje ∆ tyrinėjimai pradėti maždaug
nuo 1996 metų.
gêstų kalbâ (angl. sign language, pranc. langage gestuel (m),

langage des gestes (m), rus. мимико-жестовая речь, vok. Gebärden
sprache (f)) gimtoji kurčiųjų bendruomenės kalba, visavertė kalbinė
sistema, turinti savo struktūrą ir raiškos priemonių arsenalą; kalba,
kurią vartoja klausos sutrikimų turintys ar su jais komunikuojantys
asmenys. ∆ prasmės perteikiamos pirštų, rankų, kūno, galvos, veido,
akių ir burnos judesiais. Gestas yra svarbiausias reikšminis ∆ vienetas,
vizualusis kalbos ženklas, komunikacinis vienetas. Skirtingose šalyse
susiformavusios skirtingos ∆ su sava gramatine sistema, pvz., amerikiečių ∆, prancūzų ∆, lietuvių ∆. ∆ tiria ↑gestotyra.
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gilióji struktūrâ žr. gelmínė struktūrâ
gilumínis interviù (angl. depth interview, in-depth interview,

pranc. entretien en profondeur (m), interview en profondeur (m), rus.
глубинное интервью, vok. Tiefeninterview (n)) ↑kokybinio tyrimo
duomenų rinkimo metodas, kai tyrėjas be išankstinės griežtos struktūros
tikslingai organizuoja įvairiapusį pokalbį su respondentu, siekdamas
išsiaiškinti nežinomus dalykus, atskleisti pašnekovo nuostatas, vertinimus, motyvacijas, preferencijas ar pan. dėl kalbų vartojimo, kalbų
mokymo ↑metodo, ↑mokymo programos, ↑mokomosios medžiagos ar kt.

gimtakaµbis (angl. native speaker, pranc. locuteur natif (m), rus.

носитель языка, vok. Muttersprachler (m)) asmuo, kalbantis ankstyvoje vaikystėje bendraujant su tėvais, artimos aplinkos žmonėmis
įsisavinta kalba, kuri dažniausiai jam yra pirmoji kalba.

gimtóji kalbâ (angl. native language, mother tongue, pranc. langue

maternelle (f), langue native (f), rus. родной язык, vok. Muttersprache
(f)) kalba, kuri įsisavinama ankstyvoje vaikystėje bendraujant su tėvais,
artimais asmenimis, girdint ją artimiausioje aplinkoje. ∆ dažniausiai
yra asmens ↑pirmoji kalba. Mokykloje ∆ dažniausiai yra ↑mokomoji
kalba, taip pat ∆ mokoma kaip atskiro dalyko.

gramåtikos pratímai (angl. grammar exercises, pranc. exerci

ces de grammaire (m, pl), rus. грамматические упражнения, vok.
Grammatikübungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal kalbos aspektą (kalbos lygmenį: žodžių darybą, morfologiją, sintaksę), kai dirbama su
gramatine medžiaga, t. y. gramatiniais vienetais (formomis, žodžiais,
tam tikromis konstrukcijomis, sakiniais), žodžių kaitybos ir siejimo
taisyklėmis. Pvz.: formų, žodžių junginių, įvairių tipų sakinių sudarymas, įtvirtinimas ir vartojimas; giminės, skaičiaus, linksnių ir laikų
derinimas ir kt. Skiriami sintezės ir analizės Δ. Jų tikslas – gramatinių
žinių ir gebėjimų ugdymas siekiant kalbinių veiksmų tobulumo.
Dar žr. ↑aspektiniai pratimai
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gramåtinė kompete¹cija (angl. grammatical competence, pranc.
compétence grammaticale (f), rus. грамматическая компетенция,
vok. grammatische Kompetenz (f)) kalbos gramatikos išteklių žinios
ir gebėjimas jomis naudotis; ↑lingvistinės kompetencijos dalis. ∆ – tai
gebėjimas suvokti ir reikšti prasmę atpažįstant ir produkuojant taisyklingus žodžių junginius ir sakinius, sudarytus pagal tos kalbos gramatikos
principus. Ugdant negimtosios kalbos ∆, svarbu numatyti, kokius gramatikos elementus (žodžių klases, morfemas, sintaksines konstrukcijas
ir pan.) mokiniai turi išmokti tam tikrame kalbos mokymosi etape.
Dar žr. ↑gramatinė programa, ↑taisyklingumas, ↑struktūralizmas,
↑funkcinė gramatika

gramåtinė programâ (angl. grammatical / structural / form

al syllabus, pranc. programme grammatical (m), rus. программа
структурного (грамматического) типа, vok. grammatikbasiertes
Curriculum (n)) ↑mokymo programa, kurios turinys grindžiamas
gramatinių formų sąrašu, išdėstytu pagal sudėtingumą ir sunkumą.
Laikomasi nuostatos, kad kalba – tai gramatikos taisyklės ir formos,
kuriomis reiškiama prasmė, ir kad jų galima išmokti atskirai viena po
kitos. Manoma, kad pamokoje išmoktas gramatines formas mokiniai
gebės vartoti bendraudami realiose situacijose. ∆ kritikuotina keletu
požiūrių: joje nepakankamai dėmesio skiriama ↑komunikacinėms in
tencijoms ir neatsižvelgiama į tai, kad viena gramatine forma galima
reikšti keletą intencijų; kalbos įsisavinimas laikomas linijiniu (o ne
visuminiu) procesu; gramatinių formų sudėtingumas tapatinamas su
sunkumu, nors iš tikrųjų ne kiekviena gramatiškai sudėtinga struktūra
yra sunkiai išmokstama.
Dar žr.: ↑sintetinė programa ↑mišrioji programa

gramåtinis vertímo metòdas (angl. Grammar-Translation

Method, pranc. méthode grammaire-traduction (f), rus. грамматикопереводный метод, vok. Grammatik-Übersetzungs-Methode (f)) svetimųjų kalbų mokymo ↑metodas, kuris remiasi klasikinių kalbų (graikų
ir lotynų) mokymo principais, t. y. gramatinės sistemos pateikimu
nurodant išimtis ir verčiant tekstus iš ↑mokomosios kalbos į ↑tikslinę
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kalbą bei iš tikslinės į mokomąją. D susiformavo XIX a. vadinamosioms
gyvosioms kalboms (anglų, prancūzų, vokiečių) mokyti. D taikomas tik
vienakalbėms mokinių grupėms. Mokomoji kalba yra ↑gimtoji kalba.
Pagrindiniai D lingvodidaktiniai principai – dedukcinis, sistemiškas
gramatikos taisyklių mokymas, žodžių sąrašų mokymasis atmintinai,
koncentravimasis į rašytinį tekstą. Kalbos mokymasis laikomas asmenybės formavimo dalimi. Kalbos mokymo tikslas ir mokėjimo matas –
gebėjimas išversti tekstą (dažniausiai grožinės literatūros). D akcentuoja
tik ↑taisyklingumą. XIX a. pabaigoje susiformavo vadinamasis reformų
judėjimas, kritikavęs klasikinių kalbų mokymo principų taikymą naujųjų kalbų mokymui. D kritikuojamas, nes neugdoma ↑komunikacinė
kompetencija, pamokoje nemokoma ↑kalbėjimo ir ↑klausymo.

grẽtinamoji anålizė (angl. Contrastive Analysis, pranc. analyse

contrastive (f), rus. контрастивный, сопоставительный анализ,
vok. kontrastive Analyse f) ↑svetimosios kalbos mokymo principas,
kai mokymo procese gretinamos gimtoji ir svetimoji kalbos, pvz., jų
fonologinės, gramatikos sistemos – tarkim, laikų sistema. Šis principas
pradėtas taikyti XX a. 5–6 deš. atsiradus ↑struktūrinei kalbotyrai ir
išpopuliarėjus struktūriniams ↑audiolingvaliniams metodams (Fries,
1945; Lado, 1957). ∆ remiasi šiais teiginiais:
àà pagrindiniai sunkumai mokantis svetimosios kalbos kyla dėl
gimtosios kalbos ↑interferencijos;
àà ∆ padeda šiuos sunkumus numatyti;
àà rengiant mokymo priemones galima naudotis ∆ siekiant sumažinti interferencijos įtaką.
∆ trūkumas tas, kad neįvertintas pagalbinis gimtosios ar kitų mokamų
kalbų vaidmuo, pvz., leksikos, gramatinių sistemų panašumas anglų ir
prancūzų, lietuvių ir rusų kalbose (teigiamas ↑perkėlimas). ∆ taip pat
neatsižvelgta į tai, jog mokiniai daro klaidų ne tik dėl interferencijos,
bet ir dėl kitų psichinių bei mąstymo procesų įtakos (↑klaidų analizė).
∆ yra naudinga mokytojui, kai jis sąmoningai atkreipia mokinių dėmesį į gimtosios ir svetimosios (bei kitų žinomų kalbų) panašumus bei
skirtumus ir padeda jiems susikurti naują ar modifikuotą svetimosios
kalbos sistemą, besiremiančią jau turimų kalbinių sistemų pagrindais.
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grìtinamoji kalbótyra (angl. contrastive linguistics, pranc.

linguistique contrastive (f), rus. контрастивная, сопоставительная
лингвистика, vok. kontrastive Linguistik (f)) kalbotyros kryptis, tirianti
dviejų ar daugiau kalbų sinchroninius skirtumus ir panašumus visais
kalbos lygmenimis – fonetiniu ir fonologiniu, morfologiniu, sintaksiniu,
semantiniu, teksto (↑diskurso). ∆ tyrimų rezultatai taikomi lingvodid.
siekiant nustatyti gimtosios ir tikslinės kalbų panašumus bei skirtumus (simetrijas bei asimetrijas), išvengti klaidų. ∆ remiasi ↑gretinamoji analizė.

grįžtamâsis ryšýs (angl. feedback, pranc. feedback (m), rétroaction

(f), rus. обратная связь, vok. Feedback (n)) 1. bet kokia informacija,
kuria komentuojamas ar vertinamas kokio elgesio ar atlikto veiksmo
rezultatas, pvz., klausytojo ↑kūno kalba (linktelėjimas ar pan.) ar verbaliniai signalai (Taip, aišku ar pan.) kalbėtojui parodo, kad klausytojas
klausosi ir supranta, kas kalbama. ∆ yra svarbi ↑ sąveikos dalis;
2. informacija ir komentarai, kuriuos mokinys gauna iš mokytojo

ar kitų mokinių apie jo atliktos mokymosi užduoties sėkmę. ∆ susideda
iš ↑vertinimo ir korekcijos. Dažniausiai ∆ siekiama paskatinti mokinį ir
padėti jam pagerinti ↑atliktį. ∆ yra svarbi ↑ugdomojo vertinimo dalis.
∆ pobūdis priklauso nuo vertinamos veiklos ypatumų; pvz., teikdamas
∆ po diskusijos, mokytojas gali apibendrintai komentuoti argumentų
svarumą ir dažniausias ↑klaidas; įvertinus rašinio pirmąjį variantą,
∆ teikiamas individualiai raštu ar žodžiu.
Dar žr. ↑fosilizacija, ↑partnerių recenzija

grupåvimo tèstas (angl. placement test, pranc. test de niveau
(m), test de placement (m), rus. распределительный тест, vok.
Einstufungstest (m)) ↑testas, kurio paskirtis – suskirstyti mokinius į
grupes ar klases pagal žinias ir gebėjimus. Δ nėra apibrėžtos formos
testas – grupavimo tikslams gali būti naudojamos įvairios ↑užduotys
(pvz., ↑diktantas, ↑pokalbis, kalbos vartojimo, ↑skaitymo užduotys).
Užduotys Δ paprastai pateikiamos sunkėjančia tvarka.
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grùpė (angl. group, pranc. groupe (m), rus. группа, vok. Gruppe (f))

mokymo procese – asmenų, kuriuos jungia bendri poreikiai ir tikslai,
visuma. Kalbos mokymui ir mokymuisi reikšmingi šie Δ parametrai:
sandara (santykiai, lyderio nustatymas, vaidmenų pasiskirstymas);
Δ normos ir vertybės, Δ pasiekimų lygis. Δ mokiniai įgyja kolektyvinio
darbo ir bendravimo įgūdžių ir kartu siekia mokymosi tikslų.
Dar žr. ↑darbas grupėmis, ↑klasė

G
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H
hiperapibe¹drinimas (angl. overgeneralisation, pranc. sur

généralisation (f), rus. гиперобобщение, сверхобобщение, vok.
Übergeneralisierung (f)) procesas, būdingas tiek gimtosios kalbos
įsisavinimui, tiek svetimosios kalbos mokymuisi, kai jau žinoma kalbos
taisyklė taikoma plačiau, nei priimtina pagal tos kalbos ↑vartosenos
normas, ir todėl daroma klaidų. Pvz., per plačiai taikant daugiskaitos
sudarymo taisyklę, sukuriamos tokios klaidingos formos: liet. žmo
gus – žmogai (vietoje žmonės), angl. man – mans (vietoje men), rus.
человек – человеки (vietoje люди). ∆ gali būti ↑indukcijos klaidų,
↑hipernormalizmo bei ↑hiperprodukavimo priežastis. ∆ klaidos rodo,
kad mokiniai ne tik imituoja girdimas kalbines struktūras, bet ir patys
aktyviai, kūrybiškai produkuoja kalbą.
Dar žr. ↑raidos klaida

hipernormalízmas, hiperkorêkcija (angl. over-regularization,

hypercorrection, pranc. hypercorrection (f), rus. гиперкоррекция, vok.
Hyperkorrektur (f)) perdėtai taisyklingas tam tikros kalbos formos vartojimas siekiant sudaryti gerą įspūdį; persistengimas laikantis normos,
kurio pasekmė – ↑klaida. Pvz., klaidingai sakoma dvejos savaitės, dveji
mėnesiai pagal analogiją su dveji metai. ∆ labiau būdinga gimtakalbiams. Kartais ∆ prilyginamas ↑hiperapibendrinimui.

hiperprodukåvimas (angl. over-use, pranc. erreurs de surpro

duction (f, pl), rus. ошибки гиперпродукции, vok. Übergeneralisierung
(f)) per dažnas kurių nors ↑tikslinės kalbos formų vartojimas. Pvz., anglų
kalboje mokinys vartoja tik past simple laiką, bet nevartoja present
perfect laiko; lietuvių kalboje mokinys vartoja tik šalutinius sakinius,
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bet nevartoja dalyvinių konstrukcijų. ∆ gali pasireikšti dvejopai: arba
↑klaidomis (žr. ↑hiperapibendrinimas), arba ↑vengimu vartoti kitas, lygiavertes kalbos formas. ∆ gali atsirasti dėl gimtosios ir tikslinės kalbos
skirtumų (žr. ↑perkėlimas) ar perdėto tam tikros formos akcentavimo
mokymosi procese.

humanístinis mókymas (angl. humanistic approach, pranc. en

seignement humaniste (m), rus. гуманистический подход к обучению,
vok. humanistische Lerntheorie (f)) XX a. 7-ajame deš. atsiradęs mokymo principas, kurio psichologinis pagrindas – humanistinė psichologija.
Remiantis šiuo principu, mokant svetimųjų kalbų dėmesio centre yra
žmogiškosios vertybės, asmenybė, jos poreikiai, unikalumas, saviraiška.
Per pamoką siekiama sumažinti mokinio baimes ir frustracijas, skatinti
jį aktyviai dalyvauti. Kartais ∆ lingvodidaktikoje sutapatinamas su tam
tikrų metodų grupe – ↑afektyviaisiais metodais. ∆ pavyzdžiai galėtų būti
↑sugestopedija, ↑tylusis mokymas, ↑bendruomenės metodas, ↑fizinio
atsako metodas ir pan.
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I
idiogråfinis vértinimas (angl. idiographic assessment, pranc.

évaluation idiographique (f), rus. идеографическое оценивание,
vok. Beurteilung anhand der persönlichen Leistungsentwicklung (f),
individuelle Leistungsbeurteilung (f)) individualios pažangos vertinimas; ↑vertinimo principas, kai vertinami kiekvieno mokinio gebėjimai
lyginant juos su ankstesniais to paties mokinio gebėjimais, o ne su iš
anksto numatytais pasiekimų reikalavimais. Δ leidžia stebėti ir vertinti
mokinio daromą pažangą, padeda jam suvokti, kas pavyko, o kur reikia,
pasistengti. Δ dažnai priešinamas ↑norminiam vertinimui. Δ yra aprašomojo pobūdžio, mokinio pažanga ir pasiekimai apibūdinami raštu ar
žodžiu pagal sutartus parametrus.
Dar žr. ↑kriterinis vertinimas

ïgūdis (angl. skill, pranc. habileté (f), rus. навык, vok. Fertigkeit

(f)) labai gerai išmoktas, automatiškas veiksmas, kurio elementų nebereikia sąmoningai kontroliuoti. Δ įgyjamas kartojimu. Δ lengviau
susidaryti padeda ↑motyvacija, mokymosi pažanga, dažna praktika.
Lingvodidaktikoje svarbūs kalbiniai automatizuoti veiksmai – kalbinės
medžiagos apdorojimas recepcinėje ir produkcinėje kalbinėje veikloje
(atpažinimas, elementų jungimas į visumą, pasakymų kūrimas pagal
analogiją ir pan.). Kartojama strategija, kai ji jau taikoma nesąmoningai, tampa Δ.
Dar žr. ↑gebėjimas, ↑strategija

ilgala¤kė atmintís (angl. long-term memory, pranc. mémoire à long

terme (f), rus. долговременная память, vok. Langzeitgedächtnis (n))
trečioji ↑atminties sistema, kurioje iš ↑trumpalaikės atminties atėjusi
informacija saugoma ilgesnį laiką – nuo kelių valandų iki metų, dešim-
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tmečių ar net visą gyvenimą. Δ galimybės – apimtis ir trukmė – beribės;
ji nuosekliai fiksuoja visą įsisąmoninamą informaciją. Δ yra kryptingas
ir organizuotas procesas, veikiantis sąsajų pagrindu. Tai reiškia, kad
medžiaga įsimenama (ir atkuriama) ne pavieniais elementais, o siejant
įsimenamus dalykus su jau atmintyje turimais ir susidarant asociacijoms
tarp atmintyje saugomos medžiagos elementų. Pagal saugomos informacijos turinį E. Tulvigas (1985) skiria tokias Δ sritis: procedūrinę
(konkrečių veiksmų atmintis, sudaranti automatiškų įgūdžių pagrindą),
semantinę (pagrindinės žinios: faktai, taisyklės, sąvokos, teiginiai) ir
epizodinę (atmintis apie asmeniškai patirtus įvykius, atskirus faktus,
vietą ir laiką).

ilokùcija (angl. illocution, pranc. illocution (f), rus. иллокуция, vok.

Illokution (f), illokutionärer Akt (m), illokutiver Akt (m)) ↑šnekos akto
dalis, kalbinis veiksmas, kurį ↑adresantas siekia atlikti kokiu nors
pasakymu: konstatavimas, klausimas, įsakymas, pažadas, apgailestavimas ir pan. Pvz., sakinio Aš pažadu, kad knygą iki pirmadienio
perskaitysiu Δ yra išreiškiama veiksmažodžiu pažadu, o šio pasakymo
turinys, t. y. ↑propozicija, yra išreikšta šalutiniu sakiniu kad knygą iki
pirmadienio perskaitysiu. Δ indikatoriai yra intonacija, skyryba, klausiamieji įvardžiai, modaliniai veiksmažodžiai, veiksmažodžio nuosaka,
žodžių tvarka, tokie Δ žymintys veiksmažodžiai kaip pažadėti, įsakyti,
gailėtis ir pan.

imêrsijos programâ (angl. immersion programme, pranc.

programme d‘immersion (m), rus. программа «погружения», vok.
Immersionsprogramm (n)) dvikalbio ugdymo forma, kai vaikai lanko
mokyklą, kurioje ↑mokomoji kalba yra jų negimtoji kalba, pvz., Kanadoje yra anglakalbiams vaikams skirtų mokyklų, kuriose mokomoji
kalba yra prancūzų kalba. Visiškos ∆ numato visų dalykų mokymą kita
kalba, o dalinės ∆ – keleto dalykų mokymą kita kalba.
Dar žr. ↑dvikalbystė

implicítinis mókymas (angl. implicit teaching, pranc. ensei

gnement implicite (m), rus. имплицитный подход к обучению, vok.
implizites Lernen (n)) kalbos sistemos mokymas neaiškinant kalbos
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taisyklių, nevartojant ↑metakalbos. Kalbos mokomasi remiantis mokytojo sistemingai pateikiamomis formomis ir pavyzdžiais, klausomais
ir skaitomais tekstais. ∆ didelę reikšmę turi lingvistinis ↑kontekstas. ∆
skatina mokinių indukcinius gebėjimus, juo remiasi indukciniai kalbų
mokymo metodai, pvz., ↑tiesioginis metodas.
Dar žr. ↑indukcija

individualióji programâ (angl. individual syllabus, pranc.

cursus individuel (m), rus. индивидуальная учебная программа, vok.
individueller Lehrplan (m)) ↑mokymo programa, parengta konkrečiai
mokinių grupei ar mokiniui, dažniausiai vadovaujantis formaliojo
švietimo įstaigoje galiojančia ↑bendrąja programa. ∆ rengiama vienam
dalykui ar, jei laikomasi integracijos principo, dalykų grupei.

individualizåvimo núostata (angl. individualisation, pranc.

individualisation (f), rus. принцип индивидуализации, vok. Indivi
dualisierungsprinzip (n)) didaktinė mokymo nuostata, kai mokymo
procese ir nepamokinėje veikloje atsižvelgiama į individualias mokinių savybes. Į pirmą vietą iškeliama žmogaus individualybė – jo
individualūs poreikiai, interesai, gebėjimai, patirtis, ↑motyvacija. Taip
sudaromos sąlygos kiekvieno mokinio potencialiems gabumams bei
gebėjimams atsiskleisti. Skiriamas asmenybės, subjekto ir individo
individualizavimas. Asmenybės individualizavimas yra siejamas su
mokinio pasaulėžiūra, interesais, emocijomis, vaidmeniu kolektyve,
amžiumi. Subjekto individualizavimas yra siejamas su mokinio kaip
veiklos subjekto savybėmis. Jo tikslas – išmokyti mokinius optimalių
ir efektyviausių mokymosi būdų, ugdyti gebėjimus organizuoti ir kontroliuoti savo darbą, įsivertinti. Tam rengiamos specialios instrukcijos
ir atmintinės. Individo individualizavimas yra siejamas su atminties,
mąstymo, suvokimo ir t. t. lygiu, kuris nustatomas specialiais testais
(↑gabumų testas). Δ realizuojama į mokinį orientuotame mokyme, kai
dėmesys nukreipiamas į mokymąsi ir į mokinį kaip jo subjektą. Δ siejama su humanistine pedagogika.
Dar žr. ↑mokymo individualizavimas, ↑individualusis mokymas,
↑humanistinis mokymas
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individualizúotasis mókymasis (angl. individualised learning,

pranc. apprentissage individualisé (m), rus. индивидуализированноe
обучениe, vok. Individualisierung (f)) JAV sukurta mokymo ir mokymosi sistema, pagal kurią įprastas mokymo organizavimas pritaikomas
prie mokinių asmeninių (individualių) ypatumų (pamokų tvarkaraštis,
darbo tempas, ↑mokomosios medžiagos apimtis bei turinio sunkumo
laipsnis, ↑vertinimo sistema), ugdomi ↑savarankiško darbo gebėjimai.
Mokiniai mokosi namuose arba specialiuose centruose pagal specialią
mokomąją medžiagą, kuria gali naudotis individualiai ir kuri atitinka
jų poreikius, interesus, amžių. Mokinys pats renkasi tekstus, pratimus
ir užduotis iš kelių pasiūlytų, pats nustato jų kiekį, atlikimo laiką, įsivertina išmokimą, pats reguliuoja atlikimo greitį pagal mokomosios
medžiagos išmokimą bei ↑įsivertinimo rezultatus. Sistema numato
pirminę mokinių gebėjimų diagnostiką, mokymo(si) tikslus, išmokimo
testus. Šiuolaikinėje didaktikoje priklausomai nuo savarankiškumo
laipsnio skiriami Δ tipai:
àà kai Δ organizuoja mokytojas, rengia ir teikia specialiąją medžiagą, o mokiniai patys be jo pagalbos atlieka darbą;
àà kai Δ organizuoja patys mokiniai, sprendžia, kokius tekstus
skaityti, kokias užduotis atlikti ir t. t.;
àà kai mokiniai dirba visiškai savarankiškai (autonomiškai): kelia
tikslus, renkasi (ar rengia) mokymosi programas ir mokomąją
medžiagą mokytojui visiškai nedalyvaujant, tik ypatingais
atvejais konsultuojant.

individualùsis mókymas (angl. individual teaching, pranc.
enseignement individuel (m), rus. индивидуальное обучение, vok.
individualisiertes Lehren (n)) mokymo forma, kai mokytojo sąveika
vyksta tik su vienu mokiniu ir ne ↑klasės (mokymo įstaigos) aplinkoje.
Dažniausia mokymas namuose arba ligoninėje, kai vaikas dėl ligos
negali lankyti mokyklos.

individualùsis mókymasis (angl. independent learning, in

dividualised instruction, pranc. apprentissage individuel (m), rus.
индивидуальная учебная деятельность учащихся, vok. indivi
dualisiertes Lernen (n)) mokymo organizavimo koncepcija, kurios
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tikslas – ugdyti mokinių savarankiško darbo su vadovėliu ir mokymosi
programa gebėjimus (ką ir kaip mokytis). Mokiniai mokosi namuose
arba specialiuose centruose pagal specialią mokomąją medžiagą, kuria
gali naudotis individualiai ir kuri atitinka jų poreikius, interesus, amžių.
Rengiant tokią medžiagą labai svarbu užtikrinti pasirinkimą, nes mokinys pats renkasi tekstus, pratimus ir užduotis iš kelių pasiūlytų, pats
nustato jų kiekį, atlikimo laiką, pats reguliuoja atlikimo greitį pagal
mokomosios medžiagos išmokimą ir įsivertinimo rezultatus.
Dar žr. ↑savarankiškas darbas, ↑savarankiškas mokymasis

indùkcija (angl. induction, pranc. induction (f), rus. индукция, vok.

Induktion (f)) hipotezių, bendrųjų išvadų darymas iš atskirų atvejų.
Indukciškai kalbos mokomasi iš konkrečių pavyzdžių, tekstų, kurie
leidžia mokiniams patiems išprotauti kalbos taisykles
Dar žr. ↑dedukcija

indùkcijos klaidâ (angl. induced errror, pranc. erreur induite (f),

rus. ошибка, спровоцированная обучением, vok. induzierter Fehler
(m)) ↑klaida, atsirandanti kalbos mokymosi procese, mokiniui neteisingai suvokus bei interpretavus žodžio reikšmę ar gramatinę taisyklę.
Pvz., jei aiškinant žodžio žvėris reikšmę rodomas paveikslėlis, kuriame
vaizduojamas liūtas, mokinys vėliau gali pavartoti sakinį Lietuvos
miškuose gyvena daug liūtų, nes jis netinkamai susiejo žodį su objektu.
Dar žr. ↑hiperapibendrinimas

infere¹cija (angl. inference, pranc. inférence (f), rus. инференция,

vok. Inferenz (f)) pažinimo procesas, kai remiantis jau turimomis
žiniomis suvokiama nauja informacija, t. y. siejant nežinoma su tuo,
kas jau žinoma, išvedamos hipotezės, daromos išvados. ∆ yra viena iš
mokymosi strategijų. Pvz., naujadarą mareterminis lotynų kalbą mokantis mokinys gali suvokti siedamas šių žodžių reikšmes: mare – jūra
ir terminis – šiluminis.

informåcinė têksto fùnkcija (angl. informative function,

pranc. fonction informative du texte (f), rus. информативная функция
текста, vok. informative Textfunktion (f)) teksto paskirtis perteikti
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informaciją apie kokį nors daiktą, asmenį ar reiškinį. Vyraujančią ∆
turi, pvz., radijo ar televizijos žinios, mokslinis pranešimas. Kartais prie
informacinę teksto funkciją turinčių tekstų priskiriami ir vertinamieji
tekstai, pvz., recenzija, rekomendacija.
Dar žr. ↑teksto funkcija

inkarínis têstas (angl. anchor test, pranc. test d’ancrage (m), rus.

якорный, эталонный тест, vok. Ankertest (m)) testas kitų ↑lygiaver
čių testo variantų savybėms (sunkumo indeksui, ↑skiriamajai gebai ir
pan.) nustatyti. Δ matavimo charakteristikos yra nustatytos statistiškai.
Δ duodamas atlikti kartu su kitu, nauju, ir tiriama, kaip koreliuoja
rezultatai, t. y. ar naujuoju testu galima patikrinti kalbos mokėjimą
pagal tą pačią vertinimo skalę. Kartais gali būti duodamas ne visas Δ,
o į naująjį testą įtraukiamos tik kai kurios ↑užduotys. Δ naudojamas
kaupiant kompiuterinį ↑užduotyną.
Dar žr. ↑kalbos testavimas

integrúotasis dalýko ir kalbõs mókymasis (angl. Content

and Language Integrated Learning, CLIL, pranc. enseignement de
matières par l’intégration d’une langue etrangère, EMILE (m), rus.
интегрированный предметно-языковой подход к обучению, vok.
Content and Language Integrated Learning (n), integriertes Inhaltsund Sprachlernen (n)) ↑mokymo kryptis, numatanti kalbos ir kurio nors
kito dėstomo dalyko turinio integruotą mokymą ir mokymąsi. Pvz., gali
būti integruotai mokoma prancūzų kaip ↑užsienio kalbos ir geografijos,
lietuvių kaip ↑valstybinės kalbos ir istorijos.
Dar žr. ↑mokymo programa

integrúotoji užduotís (angl. integrated task, pranc. tâche intégrée

(f), rus. интегральное задание, vok. integrierte Aufgabe (f)) užduotis,
kuriai atlikti reikia daugiau nei vieno gebėjimo. Pvz.: ↑tarpų pildymas
(reikia kalbos vartojimo ir ↑skaitymo gebėjimų), žodinis interviu (↑klau
symo ir ↑kalbėjimo gebėjimų), atsakymas į laišką (skaitymo ir ↑rašymo).
Dar žr. ↑pratimas, ↑užduotis
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intelêktas (angl. intelligence, intellect, pranc. intelligence (f), rus.

интеллект, vok. Inteligenz (f)) žmogaus protas, kognityviniai, žinojimo
gebėjimai. ∆ yra viena iš kalbos išmokimo sąlygų – riboto ∆ asmenys
ją išmoksta sunkiau arba visai neišmoksta. Suaugusiems mokantis
svetimųjų kalbų geri intelektiniai gebėjimai padeda greičiau išmokti
kalbos gramatikos, leksikos, skaitymo, tačiau neturi jokios įtakos norint
greitai ir sklandžiai kalbėti. Vis dėlto nėra nustatyta, kokio ∆ lygio reikia
norint kalbėti daugeliu svetimųjų kalbų: kelias kalbas gali gerai mokėti
ir vaikai (kurių intelektiniai gebėjimai nėra išlavinti), nuo mažumės
augę daugiakalbėje aplinkoje.
Dar žr. ↑gebėjimai, ↑gabumai

intensyvùsis ska¤tymas (angl. intensive reading, pranc. lecture

intensive (f), rus. интенсивное чтение, vok. intensives Lesen (n))
↑skaitymo rūšis, dažnai atidus ir lėtas trumpesnio teksto skaitymas siekiant suprasti svarbias ir antraeiles detales. Intensyviai skaitoma, pvz.,
gilinantis į kokią nors mokslinę problemą, skaitant savo malonumui
poeziją. Jeigu skirtumas tarp tekste pateiktos informacijos ir skaitančiojo ↑pamatinių žinių yra didelis, skaitoma intensyviai. Mokant kalbos
Δ derintinas su ↑ekstensyviuoju skaitymu. Kitais požiūriais Δ gali būti
vadinamas ↑nuodugniuoju skaitymu ar ↑analitiniu skaitymu.
Dar žr. ↑skaitymo strategijos, ↑skaitymas

interåkcija žr. sąveika
interåkcinė šnekõs fùnkcija (angl. interactional function of lan

guage, pranc. fonction interactionnelle du langage (f), rus. интеракция,
vok. Interaktion (f)) sakytinio ar rašytinio pranešimo ar pokalbio kūrimo
tikslų lemiamas kalbos vartojimas. Δ pasireiškia tais atvejais, kai kalbant
parodoma, jog svarbu socialinė sąveika ir poreikis parodyti įsijautimą
į kito asmens būseną (empatiją), santykių svarbą kalbančiajam, kai
norima palaikyti tarpusavio santykius, išreikšti socialinę santarvę.
Dar žr. ↑transakcinė šnekos funkcija

interåkcinės stratêgijos žr. są́veikos stratêgijos
68
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interakcionîzmas (angl. interactionism, pranc. interactionnisme

(m), rus. интеракционизм, vok. Interaktionismus (m)) 1. psichologijos
teorija, kad socialinius ir psichologinius reiškinius lemia vienų žmonių
poveikis kitiems;
2. psicholingvistikos teorija, teigianti, kad kalbos įsisavinimas yra

neatsiejamas nuo asmens socialinio vystymosi. Kad vaikas išmoktų savo
gimtąją kalbą, jam yra reikalinga ↑sąveika su jį supančiais tos kalbos
vartotojais. Mokant svetimųjų kalbų, ypač formuojant ↑kalbėjimo ir
↑klausymo gebėjimus, taip pat būtina sąveika, socialinės situacijos.

interfere¹cija (angl. interference, pranc interférence (f), rus.

интерференция, vok. Interferenz (f)) lingvodid.: vienos kalbos
neigiamas poveikis kitos kalbos mokymuisi ar kalbinei veiklai; procesas, kai ↑gimtosios kalbos ar ↑pirmosios kalbos mokėjimas trukdo
sėkmingai įsisavinti ar taisyklingai vartoti kitas kalbas, kai anksčiau
įgyti kalbiniai įgūdžiai kliudo naujiems įgūdžiams susidaryti. Dėl ∆
slopinamas naujai besimokomos kalbos suvokimas, randasi ↑klaidų
(žr. ↑tarpkalbinės klaidos). Atminties lygmeniu ∆ pasireiškia tuo, kad
anksčiau išmokta medžiaga trukdo atsiminti vėliau išmoktą medžiagą,
arba atvirkščiai – naujai išmokta medžiaga slopina anksčiau išmoktos
medžiagos atsiminimą.
Dar žr. ↑perkėlimas

interlingvålinės klaĩdos žr. tarpkalbínės kla¤dos
interpretåcija žr. têksto interpretåcija
intralingvålinės kla¤dos (angl. intralingual errors, pranc. erreurs

intralinguales (f, pl), rus. внутриязыковые ошибки, vok. intralinguale
Fehler (m, pl)) ↑klaidos, atsirandančios dėl ↑tikslinės kalbos vidinės
sistemos sandaros, taikant universaliąsias kalbos mokymosi strategijas.
∆ daromos dėl ↑hiperapibendrinimo, ↑supaprastinimo ir kt. strategijų.
Jos atspindi svetimosios kalbos išmokimo specifiką, pirmiau išmoktų
kalbos reiškinių poveikį tolesniam mokymuisi. ∆ tiria ↑klaidų analizė.
Dar žr. ↑raidos klaida
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ïprotis (angl. habit, pranc. habitude (f), rus. привычка, vok. Gewohn
heit (f)) automatizuotas veiksmas, kurio atlikimas tam tikromis aplinkybėmis tampa poreikiu. Δ susidaro nuolat kartojant išmoktą veiksmą,
vaikystėje – visų pirma mėgdžiojant suaugusiuosius. Δ susidaryti
svarbu, kad veiksmas keltų teigiamas emocijas. Lingvodid. kai kurių
mokymo metodų, besiremiančių ↑biheiviorizmu, šalininkai laikė, kad
kalba yra įpročių sistema.

įråšymo užduotís (angl. gap-filling task, pranc. exercice à trous

(m), rus. подстановочное задание, vok. Lückenaufgabe (f)) ↑pratimų
tipas pagal pateikimo formą, testo ↑užduotis, kai kandidatas turi įrašyti
vieną iš elementų – raides, skaičius, pavienius žodžius, frazes, sakinius
ar pastraipas – į tuščias teksto vietas. Δ variantai: pateikiamas bendras
įrašomų elementų sąrašas (panašiai kaip ↑atitikmenų siejimo užduotyse),
kandidatai patys įrašo reikiamus dalykus (panašiai kaip ↑tarpų pildymo
užduotyse). Δ pavyzdys, kai žodžius reikia sugalvoti mokiniams:
Pasvalys, geguþës 2 d.

Labas, Nerijau,

1_____ nedirbi, atvaþiuok ðá ðeðtadiená 2_____ kaimà. Suvaþiuos
visi mano broliai ir seserys 3_____vaikais. Ðvæsime dëdës Domo gimtadiená.
Tiesa, 4_____ gali paskambinti Vitalijai ir jà pakviesti? Að neþinau
5_____ naujo telefono.

Iki pasimatymo ðeðtadiená!

Albina

įsipareigójamoji tèksto fùnkcija žr. obligãcinė tèksto
fùnkcija

įsisåvinimas (angl. acquisition, pranc. acquisition (f), rus. непро

извольное усвоение, vok. Erwerb (m)) spontaniškas, nesąmoningas
gimtosios arba svetimosios kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje
aplinkoje, t. y. kai kalba įsisavinama ją girdint, įsimenant, mėgdžiojant
ta kalba bendraujančius gimtakalbius ir indukciškai kuriant tos kalbos
taisyklių visumą. Taip savo gimtosios kalbos išmoksta vaikai, tą patį
gali padaryti ir suaugęs svetimkalbis palankioje kalbinėje terpėje.
Šis procesas kartais priešinamas ↑išmokimui, kai kalbos išmokstama
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sąmoningai, t. y. mokantis formaliai (pamokoje, kalbos kursuose, savarankiškai studijuojant kalbos sandarą).
Dar žr. ↑natūralioji mokymo kryptis

įsivértinimas (angl. self-assessment, self-evaluation, pranc. auto-

évaluation (f), rus. самооценка, vok. Selbstbeurteilung (f)) paties asmens savo mokėjimo ↑vertinimas. Δ yra sąmoningas mokinio savo paties
mokymosi pažangos ir rezultatų vertinimas, tikrinimas norint nusistatyti,
kiek jie atitinka numatytus standartus. Δ gebėjimų ugdymas yra vienas
iš ugdymo proceso tikslų. ∆ yra tikslesnis, kai 1) įsivertinama remiantis
aiškiais mokėjimo standarto aprašais; 2) asmuo yra mokęsis tai daryti
(pvz., atlikdamas testus). Tinkamai atliekamo ∆ rezultatai gali atitikti
mokytojo vertinimo rezultatus. ∆ padeda mokiniams įvertinti savo susiformuotus gebėjimus ir pamatyti mokymosi spragas, moko mokytis.
Dar žr. ↑kitų vertinimas

ïspūdžio vértinimas (angl. impression assessment, pranc. juge

ment fondé sur l’impression (m), rus. оценка по впечатлению, vok.
Beurteilung aufgrund eines Eindrucks (f)) subjektyvus ↑vertinimas
remiantis mokinių atliktimi klasėje, savarankišku darbu ir pan. Daugelis
↑subjektyviojo vertinimo formų (ypač ↑nuolatinio vertinimo) iš dalies
yra ∆, kai įvertinama sąmoningai kurį laiką stebint mokinį. ∆ nesiejamas
su jokiais tiksliais kurios nors vertinimo rūšies apibrėžtais kriterijais.
Šiuo požiūriu ∆ priešinamas ↑valdomajam vertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas

iš apačiõs į vi»šų príncipas (angl. bottom-up approach / pro

cess, pranc. compréhension bas-haut (f), rus. модель понимания и
переработки информации «снизу вверх», vok. Bottom-up-Prozess
(m), aufsteigende Textverarbeitung (f)) vienas iš dviejų tiek gimtosios,
tiek svetimosios kalbos ↑recepcijos principų, kurį dažnai nesąmoningai
taikydamas skaitytojas ar klausytojas teksto prasmę kuria remdamasis
tekste pateikta informacija, t. y. dekoduoja pasakytus ar parašytus
žodžius, sakinius ir t. t. Teksto prasmė kuriama iš teksto gaunamą informaciją nuolat papildant ↑pamatinėmis žiniomis, t. y. skaitytojas ar
klausytojas taiko ir ↑iš viršaus į apačią principą. Mokantis skaityti ar
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iš virša÷s į ãpačią príncipas

klausyti svetimosios kalbos tekstų, Δ taikymą skatina lingvistinės teksto
analizės mokymasis: priskiriant kalbos ženklus tam tikroms gramatinėms kategorijoms, nustatant sakinio sintaksinius ryšius ar verčiant.
Dar žr. ↑iš viršaus į apačią principas, ↑skaitymas, ↑klausymas

iš virša÷s į ãpačią príncipas (angl. top-down approach /

process, pranc. compréhension haut-bas (f), rus. модель понимания
и переработки информации «сверху вниз», vok. Top-down-Prozess
(m), absteigende Textverarbeitung (f)) vienas iš dviejų tiek gimtosios,
tiek svetimosios kalbos ↑recepcijos principų, kurį dažnai nesąmoningai taikydamas skaitytojas ar klausytojas teksto prasmę kuria tekste
pateiktą informaciją nuolat papildydamas ↑pamatinėmis žiniomis.
Todėl specialistas, skaitydamas ar klausydamas dalykinį tekstą nelabai
gerai mokama svetimąja kalba, supras geriau nei ne specialistas, nes
specialistas teksto informaciją papildys turimomis specialybės žiniomis.
Mokantis skaityti ar klausyti svetimosios kalbos tekstus, Δ taikymą
skatina ↑pamatines žinias aktyvinančios užduotys, atliekamos prieš
teksto klausymą ar skaitymą.
Dar žr. ↑iš apačios į viršų principas, ↑skaitymas, ↑klausymas

išd¸stymas (angl. layout, pranc. mise en page (f), rus. оформление,

vok. Layout (n)) vizualus ↑rašytinio teksto pateikimas, kai žodžiai,
iliustracijos ar kitos vaizdinės informacijos priemonės tam tikru būdu
išdėliojamos lape. Įvairiose ↑diskurso bendruomenėse grafinis kokio
nors teksto ↑žanro ∆ yra sutartinė norma, pvz., žodyno straipsnis,
skelbimas, verslo laiškas ar pan. dažnai turi savo įprastą ∆. Kai kurie
žanrai, pvz., grožinės literatūros, nesilaiko specifinių ∆ normų.

išgavímas, elicitåcija (angl. elicitation, pranc. élicitation (f),

approche onomasiologique (f), rus. элицитация, vok. Elizitation (f))
1. mokymo būdas, kai mokytojas klausinėdamas išgauna informaciją iš
mokinių užuot ją pateikęs; į mokinį orientuota aktyvi mokomoji veikla,
dar vadinama Sokrato technika. Pvz., mokytojas rodo paveikslėlį ir
klausia mokinių, ką jie mato, siekdamas išgauti norimas leksines ir gramatines formas; mokytojas pateikia keletą kalbos vartojimo pavyzdžių
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ir paprašo mokinių suformuluoti vartosenos taisyklę (žr. ↑indukcija). ∆
padeda sutelkti mokinių dėmesį, žadina smalsumą ir mąstymą, skatina
kalbinę raišką;
2. tikrinimo ir tyrimo būdas, kai mokiniui sukuriamos sąlygos
pavartoti tam tikras kalbos priemones, siekiant apibūdinti mokinio
kalbinę kompetenciją, pvz., prašoma palyginti skirtingo dydžio objektus, siekiant nustatyti, kaip mokinys vartoja lyginimo raiškos formas
didesnis, didžiausias ir pan.

išmokímas (angl. acquisition, learning, pranc. acquisition (f),
apprentissage (m), rus. обученность, учебное достижение, vok.
Lernen (n), Erlernen (n), Erlernung (f)) individualios patirties įgijimas. Δ gali būti nesąmoningas (neturint tikslo įgyti naujos patirties) ir
sąmoningas (siekiant įgyti naujų žinių ir formuoti naujus įgūdžius bei
gebėjimus). Svarbiausias Δ veiksnys yra išmokstamo dalyko reikšmė
kuriai nors veiklai (↑motyvacija).
Dar žr. ↑kalbos išmokimas, ↑ įsisavinimas

išmokímo tèstas (angl. achievement test, pranc. test de connais

sances (m), test d’acquisition (m), rus. тест учебных достижений,
vok. Spraschstandstest (m)) ↑testas, kuriuo tikrinama, kaip išmoktas
↑mokymo programoje (ar ↑vadovėlyje) numatytas kursas, pvz., mokyklos, intensyvių kalbos kursų baigiamieji testai.

išmokímo vértinimas (angl. achievement assessment, pranc.
évaluation du savoir (f), rus. оценка учебных достижений, vok.
Sprachstandstest (m)) duomenų apie kurso ↑mokymo programoje,
↑vadovėlyje numatytų dalykų įsisavinimą kaupimas, interpretavimas
ir apibendrinimas. ∆ siejamas su konkrečiu ↑mokymo procesu ir šiuo
požiūriu priešinamas ↑mokėjimo vertinimui. ∆ gali būti taikomas tam
tikro mokymosi etapo ar viso kurso pabaigoje.
Dar žr. ↑kalbos išmokimas, ↑išmokimo testas, ↑vertinimas

išorínė struktūrâ žr. pavi»šinė struktūrâ
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išvestís

išvestís (angl. output, pranc. output (m), rus. речевая продукция на
выходе, vok. Output (m)) kalba, kurią mokinys produkuoja remdamasis
↑įvestimi.

įvairialỹpė térpė žr. multimèdija
įvestiìs hipotêzė (angl. the Input Hypothesis, pranc. hypothèse de

l’input (f), rus. гипотеза ввода информации, доступной усвоению,
vok. Input-Hypothese (f)) D. Krasheno hipotezė, kad mokinys gali įsisavinti kalbą, jei gaunama kalbinė ↑įvestis atitinka turimą ↑lingvistinę
kompetenciją. Tai dar vadinama suprantama įvestimi. Kad įvestis
būtų suprantama, turi būti atsižvelgiama ir į mokinių kognityvinius
gebėjimus, jų bendrąjį pasaulio pažinimą, dalykines, kalbos žinias.
Pvz., 5 metų vaikui pateikiama įvestis gali būti tekstas apie naminius
gyvūnėlius, kuriame vyrautų daiktavardinės formos, trumpi kelių žodžių
sakiniai; o teisininkui, kuris mokosi teisinės svetimosios kalbos, įvestis
gali būti civilinio kodekso ištrauka. Kad vyktų pažanga, įvestis turi būti
šiek tiek sudėtingesnė negu mokinio turima kompetencija.

įvestís (angl. input, pranc. input (m), apport (m), exposition (f), rus.
вводимая информация, доступная усвоению, vok. Eingabe (f), Input
(m)) 1. kalbinė medžiaga, kuri mokiniui pateikiama sakytine ar rašytine
forma ir iš kurios jis mokosi;
2. test.: ↑teste pateikta medžiaga, kuria remdamasis mokinys turėtų

sukurti tinkamą atsakymą. Pvz., klausymo teste ∆ yra teksto įrašas ir
raštu pateiktos užduotys, rašymo teste ∆ gali būti laiškas, į kurį reikia
atsakyti.
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J
juslínė atmintís, sensòrinė atmintís (angl. sensory memory, pranc.

mémoire sensorielle (f), rus. сенсорная память, vok. sensorisches
Gedächtnis (n), Ultrakurzzeitgedächtnis (n)) psichinis fiziologinis
procesas, kai atpažįstamas pirminis stimulas ir gaunama informacija
yra užkoduojama ta pačia forma, kaip suvokiama. Δ būtina tam, kad iš
visų juslių (regėjimo, girdėjimo, lytėjimo, skonio ir uoslės) gaunamos
informacijos srauto būtų atsirenkama ta, kuri reikalinga ir verta dėmesio.
Dar. žr. ↑atmintis
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K
kalb¸jimas (angl. speaking, pranc. production orale (f), rus.
говорение, vok. Sprechen (n)) 1. kalbinė protinė veikla, neuropsichologinis procesas, kai vidinė kalba (žr. ↑šneka) transformuojama
į akustinę; minties perkodavimas į garso signalus siekiant išreikšti
mintį, perteikti informaciją ↑kalbos priemonėmis; gebėjimas kalbėti.
Δ produktas yra ↑pasakymas, kuriamas pagal tam tikrą mechanizmą:
situacija (žr. ↑bendravimo situacija), ↑motyvas, poreikis (intencija),
vidinis pasakymo programavimas (planavimas), kalbos priemonių atranka, vidinis pasakymo konstravimas (kalbos priemonių sujungimas),
įgarsinimas (kalbos padargų veikla);

2. lingvodid.: ↑produkcinė kalbinės veiklos rūšis, būdas, kuriuo
kalba yra vartojama, kalbos mokėjimo forma, sakytinės kalbinės
komunikacijos priemonė (kartu su ↑klausymu). Δ yra kompleksinis
mokinio gebėjimas reikšti mintis, perteikti informaciją ir (ar) sąveikauti su komunikacijos subjektais, ↑adresatais, klausant ir suprantant
jų kalbą. Δ vyksta, kai yra tam tikras motyvas (noras kalbėti), tema
(apie ką kalbėti), situacija (sąlygos kalbėti), kalbos priemonės (kalba
kaip sistema) ir atlikimas (motorinis veiksmas). Skiriamas iniciatyvinis
(aktyvusis), reakcinis (atsakymo) ir reprodukcinis (pakartojimo) Δ.
Δ formos: monologas – informacijos perteikimas (transakcija), dialogas
ir polilogas – ↑sąveika, asmeninių kontaktų užmezgimas ir palaikymas,
kai yra du ar daugiau aktyviai kalbančių asmenų. ↑Kalbėjimo gebėjimų
ugdymas ir ↑strategijų taikymas siejasi su Δ fazėmis:

àà motyvacijos, kai paskatintas motyvo ir tikslo atsiranda poreikis
kalbėti;
àà analitine-sintetine, kai vyksta proto veikla programuojant ir
formuluojant mintis, atrenkant kalbos priemones;
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àà atlikimo, kai vyksta garso veiksmas (mintims, informacijai
suteikiama forma);
àà kontrolės, kai vyksta kalbančiojo savikontrolė ir klaidų
taisymas. Daugelis kalbos mokymo metodų Δ laiko vienu iš
svarbiausių mokymo tikslų.

kalb¸jimo geb¸jimai (angl. speaking skills, pranc. capacités

langagières (f, pl), rus. умения говорения, vok. Sprechfertigkeit (f),
Fertgikeit Sprechen (f)) gebėjimai bendrauti svetimąja kalba, kalbėti
interakciniais ir transakciniais tikslais. ↑Sąveikai svarbūs gebėjimai
pradėti pokalbį, palaikyti jį ir užbaigti. Tam reikia mokėti replikuoti,
reaguoti į pašnekovus, prognozuoti jų elgesį ir pan. Transakciniai gebėjimai – tai gebėjimai motyvuotai, logiškai, nuosekliai, taisyklingai, rišliai
perteikti pranešimą žodžiu. Δ ugdomi tam tikrais ↑kalbėjimo pratimais.

kalb¸jimo pratímai (angl. speaking exercises, pranc. exercices
d‘expression orale (m, pl), rus. упражнения для обучения говорению,
vok. Übungen zum mündlichen Ausdruck (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal
kalbinės veiklos rūšį; mokomoji veikla ↑kalbėjimo gebėjimams ugdyti.
Δ esti dviejų tipų:

àà ↑parengiamieji pratimai, nekomunikaciniai, skirti kalbinei mokomajai medžiagai aktyvinti, jų esmė – daugkartinis kartojimas
ir formų varijavimas. Tai yra imitacijos pratimai (kartojimo pagal
diktoriaus pavyzdį, ↑modelio leksikos keitimo), transformacijos
(žodžio formos, sakinio struktūros keitimo), konstruktyvieji
(savarankiškas pasakymo sudarymas iš pateiktos leksinės ir
gramatinės medžiagos), ↑vertimo ir kt. pratimai;
àà ↑komunikaciniai pratimai (↑užduotys), kalbinių gebėjimų ugdymo kūrybiniai pratimai, formuojantys kalbinės raiškos turinį,
pasakymo prasmę, kalbėjimo laisvumą. Tai yra:
·· responsiniai: klausimai ir atsakymai, replikavimas, pokalbis;
·· kompoziciniai: pasakojimas, improvizacija;
·· reprodukciniai: atpasakojimas, pasakojimas pagal paveikslėlius;
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·· žaidimai: debatai, konferencijos ir kt.;
·· situaciniai: ↑mokomasis vaidinimas, ↑simuliacija.
Kaip produkcinės kalbinės veiklos rūšies pratimai ∆ siejami su ↑rašymo
pratimais, skiriant sakytinę ir rašytinę minties raiškos formą.
Dar žr. ↑mokomoji bendravimo situacija

kalbínė bendrúomenė (angl. linguistic community, speech com

munity, pranc. communauté discursive (f), rus. языковая общность,
vok. Sprachgemeinschaft (f)) žmonių grupė, sudaranti bendruomenę
(pvz.: kaimas, regionas, tauta, socialinė grupė), turinčią bent vieną
bendrą kalbinį ↑kodą, kalbos variantą. Dvikalbės ar daugiakalbės ∆
dažniausiai bendravimui vartoja ne vieną kalbinį kodą.
Dar žr. ↑diskurso bendruomenė

kalbínė mažumâ (angl. language minority group, pranc. minorité

linguistique (f), rus. языковое меньшинство, vok. Sprachminderheit
(f)) žmonių grupė, bendruomenė, vienijama bendros gimtosios kalbos,
kitos nei valstybinė visos šalies ar daugumos gyventojų kalba, pvz.,
Lietuvoje lenkų, rusų kalbinės mažumos.

kalbínė veiklâ (angl. language skills, pranc. habiletés langagières

(f, pl), compétences langagières (pl), rus. виды речевой деятельности,
vok. Fertigkeiten (f, pl), Sprachfertigkeiten (f, pl), sprachliche Fertigkei
ten (f, pl)) tikslingas kalbos vartojimas tam tikrose situacijose. ∆ yra
vienas iš pagrindinių lingvodid. objektų. Skiriamos keturios ∆ rūšys:
↑klausymas, ↑skaitymas, ↑kalbėjimas ir ↑rašymas. Klausymas ir skaitymas dar vadinami receptyviosiomis kalbinės veiklos rūšimis, t. y.
kalbine veikla, kuria priimama informacija, suprantamas sakytinis ar
rašytinis tekstas (↑recepcija); kalbėjimas ir rašymas – produktyviosiomis kalbinės veiklos rūšimis, kuriomis reiškiamos mintys, kuriamas
sakytinis ar rašytinis tekstas (↑produkavimas). Δ dažnai mokoma integruotai taip, kaip jos vartojamos gyvenimiškoje situacijoje. BEKM
dar skiriamos Δ ↑sąveika ir ↑tarpininkavimas.
Dar žr. ↑kalbiniai gebėjimai

78

kalbínis pérteklius

kalbínės núostatos (angl. language attitudes, pranc. attitudes

linguistiques (f, pl), rus. отношение к языкам, языковые установки,
vok. Spracheinstellung (f)) kalbos vartotojo nusiteikimas savo gimtosios
ar kitų kalbų atžvilgiu. Teigiami ar neigiami jausmai kokiai nors kalbai,
tos kalbos vartotojams daro įtaką požiūriui dėl tos kalbos gražumo,
lingvistinio sudėtingumo, sunkumo ar lengvumo ją išmokti, tos kalbos
socialinio statuso, prestižo, išmokimo svarbos ir pan. ∆ dažnai teigiamai
arba neigiamai veikia svetimosios kalbos mokymąsi, jo pažangą, gali
būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su kalbos išmokimo lygiu, su
kalbos mokymosi ↑motyvacija, ↑akultūracija. ∆ tyrimai naudingi kalbų
mokymui, ↑kalbų planavimui.

kalbíniai geb¸jimai (angl. language skills, pranc. aptitudes

linguistiques (f, pl), savoir-faire (m), rus. речевые умения, vok.
Fertigkeiten (f, pl), Sprachfertigkeiten (f, pl), sprachliche Fertigkeiten
(f, pl)) gebėjimai pagal kalbinės veiklos rūšis, t. y. gebėjimai klausyti,
kalbėti, skaityti ir rašyti kuria nors kalba. Kalbos vartotojai gali turėti
nevienodų visų kalbinės veiklos rūšių gebėjimų, visai nemokėti kai
kurių kalbinių veiklos rūšių. Pvz., galima mokėti tik skaityti svetimąja
kalba, bet nemokėti rašyti ar suprasti, kas yra sakoma.
Dar žr. ↑kalbinė veikla

kalbíniais geb¸jimais grindžiamâ programâ (angl. skills
syllabus, pranc. programme axé sur les capacités langagières (m), rus.
программа, ориентированная на навыки и умения, vok. fertigkei
tenbasiertes Curriculum (n)) ↑mokymo programa, kurios turinys grindžiamas ↑kalbinės veiklos rūšių ir su jomis susijusių suvokimo, raiškos
ir sąveikos gebėjimų sąrašu, išdėstytu pagal sudėtingumą.
Dar žr. ↑mišrioji programa

kalbínis pérteklius, redundáncija (angl. redundancy, pranc.

redondance (f), rus. избыточность языка, vok. Redundanz (f))
teksto elementai, nesuteikiantys naujos informacijos: paaiškinimai,
pakartojimai, parafrazavimai ir pan. Δ – būdingas ir natūralus sakytinių
tekstų bruožas. Δ palengvina teksto supratimą ir komunikaciją, padeda
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išryškinti informaciją. Skiriamos žodžio lygmens, sakinio lygmens
Δ priemonės. Žodžio lygmens Δ priemonės – galūnės, įvardžiai, artikeliai, t. y. lingvistiniai vienetai, nesuteikiantys naujos informacijos,
pvz., pasakyme aš ėjau įvardis aš, nes galūnė -au nurodo vienaskaitos
pirmąjį asmenį, klaidingas dviejų jungtukų vartojimas šnekamojoje kalboje, pvz., <…> nes kadangi aš to nežinojau, <…>bet tačiau aš vis tiek
atėjau). Sakinio lygmens Δ priemonės – pakartojimai, parafrazavimai,
panašios formuluotės, pvz., Aš grįžau namo, o grįžęs namo radau Eleną.
Žodžių junginys grįžęs namo naujos informacijos nesuteikia. Δ padeda
suprasti tekstą tiems, kurie turi mažai ↑pamatinių žinių. Mokant svetimosios kalbos Δ yra itin svarbi klausymo gebėjimams ugdyti – turi būti
mokoma ir mokomasi naudotis redundancijos priemonėmis. Klausymo
tekstai, ypač pradiniu kalbos mokymo ir mokymosi etapu, turėtų būti
redundantiški, t. y. informaciją tekste reikėtų kartoti, išreikšti kitomis
↑kalbos priemonėmis.

kalbínių geb¸jimų ùgdymo pratímai (angl. skills deve

lopment exercises, pranc. exercices de production orale (m, pl), rus.
речевые упражнения, vok. Sprechübungen (f, pl), Konversationsübun
gen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal paskirtį. Δ tikslas – kalbinių gebėjimų
ugdymas remiantis fonetikos, leksikos, gramatikos įgūdžiais. Taikomi
išmoktų kalbos sistemos dalykų spontaniško vartojimo treniravimuisi.
Atliekant Δ mokinių sąmoningas dėmesys skiriamas pasakymo turiniui,
o forma yra nesąmoningo vartojimo objektas. Δ lemia kalbinės situacijos
ir komunikacijos motyvai. Δ diferencijuojami pagal turinį ir mąstymo
uždavinių sunkumo laipsnį. Pagal kalbinės veiklos rūšis skiriami ↑kal
bėjimo (interakcijos ir transakcijos), ↑klausymo, ↑skaitymo ir ↑rašymo
Δ. Priešinami ↑kalbos vartojimo pratimams.

kalbõs akvizícijos mechanízmas žr. kalbõs įsisåvinimo

mechanízmas

kalbõs atmainâ (angl. linguistic variety, speech variety, pranc.

variété linguistique (f), lecte (m), rus. разновидность языка, vok.
Varietät (f)) terminas, vartojamas konkrečios kalbinės bendruomenės
kalbiniam ↑kodui, kalbai, tarmei, ↑sociolektui, pavadinti.
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kalbõs fùnkcijos (angl. language functions, pranc. fonctions du

langage (f, pl), rus. функции языка, vok. Sprachfunktionen (f, pl)) kalbos
vartojimo paskirtis ir tikslai. Lingvistiniu požiūriu esti įvairių ∆ klasifikacijų. R. Jakobsonas išskyrė šešias kalbos (arba ↑šnekos akto) funkcijas
pagal ↑adresanto santykius su tikrove, ↑adresatu bei ↑pasakymu:
àà referentinė – kai informuojama apie tikrovę;
àà ekspresinė (emotyvinė) – kai vertinama tai, apie ką kalbama;
àà konatyvinė (direktyvinė) – kai adresatas skatinamas veikti;
àà metakalbinė – kai atkreipiamas dėmesys į pasakymo turinio
suvokimą, interpretavimą;
àà fatinė – kai parodomas ir palaikomas santykis su adresatu;
àà poetinė – kai atkreipiamas dėmesys į pasakymo formą.
M. A. K. Halliday’us išskyrė tris pagrindines ∆:
àà ideacinę – organizuoti kalbos vartotojo pasaulio patirtį, nurodyti asmenis, daiktus, veiksmus, būsenas ir pan.;
àà interpersonalinę, arba tarpasmeninę, – nurodyti, nustatyti,
palaikyti socialinius santykius tarp žmonių;
àà tekstinę – kurti rišlius sakytinius ir rašytinius tekstus, pritaikytus kalbos vartojimo situacijai.
Gimtosios kalbos įsisavinimo ir vaikų kalbinės raidos požiūriu
Halliday’us išskyrė tokias ∆: instrumentinę – ką nors gauti, patenkinti
materialius poreikius; reguliacinę – veikti kitų elgesį; interakcinę –
sąveikauti su kitais žmonėmis; asmeninę – reikšti asmeninius jausmus ir
prasmes, įtvirtinti savo tapatybę; heuristinę – mokytis, atrasti, tyrinėti;
įsivaizdavimo – kurti įsivaizduojamą pasaulį; reprezentacinę – perteikti naują informaciją.
Dažnai vartojama dar tokia ∆ klasifikacija: deskriptyvioji – perteikti faktinę informaciją (pvz., Tai atsitiko pirmadienį); ekspresyvioji – teikti informaciją apie kalbėtoją, jo jausmus, nuostatas (pvz., Aš
daugiau taip nedarysiu); socialinė – nustatyti ir palaikyti socialinius
santykius tarp asmenų (Ar viskas gerai, pone?). Šios funkcijos kartais
susipina, pvz., pasakyme Ar viskas gerai, pone? susipynusios ekspresyvioji ir socialinė funkcijos.
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∆ samprata leido rastis kalbos mokymo ↑komunikacinei krypčiai,
kur kalba suprantama kaip ∆ sistema, o kalbos mokymosi tikslas – išmokti ↑kalbos priemones įvairioms ∆ atlikti. Lingvodid. ∆ detalizuojamos, konkretinamos ir apibūdinamos kaip elgesio kategorijos, pvz.,
informavimas, atsiprašymas, pasiūlymas ir pan. (žr. ↑komunikacinės
intencijos).
Dar žr. ↑teksto funkcija, ↑funkcinė gramatika

kalbõs įsisåvinimo mechanízmas, kalbõs akvizícijos
mechanízmas (angl. language acquisition device, LAD, pranc. dispo
sitif d’acquisition des langues, DAL (m), dispositif cérébral inné (m),
rus. механизм естественного овладения языком, vok. Spracher
werbsmechanismus (m), language acquisition devize, LAD (m)) įgimtas
gebėjimas gana greitai išmokti gimtąją kalbą. Pasak N. Chomsky’io,
kiekvienas normalus individas gimsta su ∆, apimančiu pagrindines
žinias apie kalbos sandarą, padedančiu gana greitai išsiugdyti aplinkos
kalbos ↑lingvistinę kompetenciją.
Dar žr. ↑natyvizmas, ↑universalioji gramatika, ↑kalbos univer
salijos

kalbõs išmokímas (angl. language learning / achievement, pranc.

apprentissage (m), rus. овладение языком путём научения, vok.
Leistung (f)) 1. kalbinių gebėjimų susiformavimas tam tikro mokymosi
etapo pabaigoje. Terminas dažnai vartojamas kalbant apie ↑programoje,
↑vadovėlyje numatytų dalykų įsisavinimą mokymo(si) procese.
Dar žr. ↑išmokimo testas
2. kalbos įgijimas sąmoningai mokantis. Proceso atžvilgiu Δ priešinama kalbos ↑ įsisavinimui, kai kalbos išmokstama natūraliai (pvz.,
kaip vaikai išmoksta gimtąją kalbą).

kalbõs kòrpuso planãvimas žr. ↑kalbų planavimas
kalbõs mok¸jimo lýgis (angl. language level, pranc. niveau de
langue (m), niveau de capacité (m), rus. уровень владения языком,
vok. Niveaustufe (f), Sprachbeherrschungsstufe (f), Sprachkompetenz
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niveau (n)) tam tikros ↑komunikacinės kompetencijos, kurios tikimasi iš
kalbos vartotojo, aprašymas. ∆ rodo, kuriuos dalykus asmuo moka ir ką
geba, kurių dalykų jam reikia mokytis arba kokį ↑testą galėtų atlikti. ∆
gali būti apibrėžiamas kaip „pradedančių“, „pažengusių“, „mokančių“.
Dar žr. ↑bendrieji atskaitos lygiai

kalbõs mókymasis (angl. language learning, pranc. apprentissage

de la langue (m), rus. изучение языка, vok. Sprachlernen (n)) sąmoningas procesas, kai mokomasi kalbos ir kontroliuojama ↑atliktis (pvz.,
klausoma savo pasakymų ir lyginama su komunikaciniais ketinimais, jei
pasakymas neišreiškia ketinimo, jis taisomas). Dažniausiai vartojamas
kalbant apie svetimosios kalbos įsisavinimo procesą.
Dar žr. ↑kalbos įsisavinimas, ↑kalbos išmokimas, ↑mokymasis

kalbõs mókymo tíkslas (angl. aim of language teaching, pranc.

objectif de l’enseignement de la langue (m), rus. цель обучения языку,
vok. Lehrziel (n), Sprachlehrziel (n)) iš anksto numatytas kalbos mokymo veiklos rezultatas – kalbinė veikla, kurią mokinys gali atlikti
natūralioje situacijoje po tam tikro kalbos mokymosi etapo. Δ yra
numatomas mokytojo. Pagal komunikacinius kalbos mokymo ir mokymosi principus pagrindinis Δ – įgyti ↑komunikacinę kompetenciją,
pvz., tinkamai prisistatyti, paprašyti, suprasti raštu ar žodžiu pateikiamą
informaciją, pasižymėti pagrindines paskaitos mintis. Kalbos sistemos
(leksikos, sintaksės, morfologijos, ortografijos ir t. t.) išmanymas nėra
pagrindinis, o tik dalinis Δ. Svetimosios kalbos mokymo tikslais kartais
dar laikomi ↑sociokultūros žinių suteikimas ir teigiamų nuostatų kitos
kultūros atžvilgiu formavimas. Δ – pagrindinis ↑mokymo programų
komponentas, Δ lemia ↑metodo pasirinkimą, ↑mokomųjų priemonių,
↑kalbos mokymo turinio atranką. Rengdamas svetimosios kalbos kursą,
mokytojas atsižvelgia į mokinių pageidaujamą ↑kalbos mokymosi tikslą.
Numatant tikslus, svarbų vaidmenį atlieka ↑poreikių analizė: išsiaiškinama, kuriose situacijose mokinys vartos svetimąją kalbą, pvz., kaip
turistas, dirbdamas ar studijuodamas užsienyje, savo šalyje vartodamas
svetimąją kalbą. Pirmiausia nustatomos situacijos, parenkamos ↑komu
nikacinės intencijos ir jų raiška, tekstų ↑žanrai, ↑kalbinės veiklos rūšys
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ir t. t. Tarkim, jei mokinio kalbos mokymosi tikslas – skaityti dalykinę
literatūrą, tai jis bus mokomas ↑skaitymo rūšių, kad gebėtų skaityti,
pvz., mokslinius straipsnius, įstatymus, enciklopedijas. Δ numatomi
visam kursui, kurso etapui, pamokai. Taigi Δ sudaro hierarchinę tvarką,
pvz., jeigu viso svetimosios kalbos mokymosi kurso tikslas – išmokti
skaityti dalykinę literatūrą, vieno kurso etapo tikslas – mokytis skaityti taikant ↑atrankinį skaitymą, o pamokos tikslas – taikyti tam tikras
↑skaitymo strategijas, susipažinti su abstrakčiųjų daiktavardžių daryba
su priesaga -imas.
Dar žr. ↑kalbos mokymosi tikslas

kalbõs mókymo turinýs (angl. language curriculum specific

ations / content, pranc. contenu (m), rus. содержание обучения языку,
vok. Lerninhalt (m), Sprachlerninhalt (m)) visuma to, ką mokinys turi
išmokti, kad pasiektų numatytus ↑kalbos mokymo tikslą ir ↑kalbos
mokymosi tikslą. Δ apima komunikacines situacijas, tematiką, kalbinę
medžiagą (↑komunikacines intencijas ir jų raišką, ↑abstrakčiąsias
sąvokas ir ↑konkrečiąsias sąvokas, tarties ir rašybos ypatumus, morfologiją, sintaksę, leksiką, tekstų ↑žanrus ir t. t.), ↑strategijas (klausymo,
skaitymo, kalbėjimo, rašymo, kompensacines ir t. t.), ↑sociokultūros
žinias ir gebėjimus. Δ aprašomas iškėlus kalbos mokymo ir mokymosi
tikslus. Δ išdėstomas ↑mokymo programose, jis įgyvendinamas vadovėliuose, ↑mokomosiose priemonėse, kitoje ↑mokomojoje medžiagoje.
Juo remiasi ↑testai. Kalbos mokymo turinio aprašai yra, pvz., „Lūžis“,
„Pusiaukelė“, „Slenkstis“, „Aukštuma“.

kalbõs mókymosi stratêgijos (angl. language learning stra

tegies, pranc. stratégies d’apprentissage (f, pl), rus. стратегии
овладения языком, vok. Sprachlernstrategien (f, pl), Lernstrategien
(f, pl)) bet kurie veiksmai, kuriuos atlieka mokinys, siekdamas gerinti
savo ↑tikslinės kalbos mokėjimą. ∆ gali būti susijusios su kokia nors
konkrečia užduotimi, pvz., įsiminti žodį, arba su kalbos mokymosi
procesu apskritai, pvz., plėsti žodyną, tikrintis pažangą. ∆ iš pradžių
gali būti sąmoningi veiksmai, tačiau pamažu, dažnai kartojant, jie gali
tapti automatiško mokymosi elgesio dalimi. Esti įvairių ∆ klasifika-
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cijų. R. Oxford (1990) klasifikacijoje skiriamos tiesioginės ∆, taikomos naujai kalbinei medžiagai apdoroti, ir netiesioginės ∆, taikomos
visam mokymosi procesui tvarkyti. Tiesioginės ∆ apima įsiminimo,
↑kognityvines strategijas ir ↑kompensacines strategijas, o netiesioginės ∆ – afektyviąsias, socialines ir metakognityvines strategijas.
∆ neatskiriamos nuo ↑komunikacinių strategijų, pvz., afektyviosios
strategijos, padedančios mokiniui pozityviai nusiteikti kalbos atžvilgiu,
gali stiprinti jo mokymosi motyvaciją ir palengvinti sąveikos su gimtakalbiais proceso valdymą. Ugdant mokinių ↑strateginę kompetenciją,
svarbu eksplicitiškai mokyti mokinį valdyti kalbos mokymosi procesą,
treniruojant taikyti kuo įvairiausias ∆, pratinti stebėti ir analizuoti savo
paties mokymosi procesą.
Dar žr. ↑mokymo individualizavimas, ↑kognityvinis stilius, ↑mo
kymosi kompetencija

kalbõs mókymosi tíkslas (angl. aim of language learning, pranc.

objectif de l’apprentissage de la langue (m), rus. цель изучения языка,
vok. Lernziel (n), Sprachlernziel (n)) iš anksto numatytas kalbos mokymosi veiklos rezultatas, kurį numato ir kurio siekia patys mokiniai. Pagal
komunikacinius kalbos mokymosi principus, pagrindinis Δ – gebėjimas
vartoti kalbą gyvenimiškoje situacijoje, pvz., mokėti paklausti, atsakyti
į klausimą, suprasti, kas sakoma ar yra parašyta, ir mokėti parašyti
pačiam. Kalbos sistemos (leksikos, sintaksės, morfologijos, ortografijos ir t. t.) žinios nėra pagrindinis, o tik dalinis Δ. Svetimosios kalbos
mokymosi tikslu kartais dar laikoma ↑sociokultūros žinių įgijimas.
Dar žr. ↑kalbos mokymo tikslas

kalbõs nòrminimas, kalbõs standartizåvimas (angl. standardi

sation, pranc. normalisation (f), standartisation (f), rus. нормализация,
vok. Sprachkritik (f), Sprachlenkung (f), Sprachpflege (f), Sprachrege
lung (f)) bendrinės, visuotinės, pavyzdinės kalbos kaip oficialiosios bendravimo priemonės nustatymas; kalbos vartojimo normų ↑kodifikavimas,
jų tikslinimas ir diegimas į ↑vartoseną. ∆ dažniausiai susijęs su viešąja
kalba ir su rašytine kalba, rašytiniu kodu, rašybos taisyklėmis ir pan.
Dar žr. ↑kodifikacija
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kalbõs prîemonės (angl. linguistic means, language exponents,

pranc. moyens linguistiques (m, pl), rus. языковые средства, vok.
Redemittel (n, pl), Sprachmittel (n, pl), sprachliche Mittel(n, pl)) kalbos
ženklai ar jų kompleksai, t. y. garsai, žodžiai, modeliai, frazės, posakiai,
vartojami kalbant, rašant, klausant bei skaitant tam tikroms komunikacinėms intencijoms realizuoti. Pagal ↑komunikacinės krypties kalbos
mokymo principus ↑kalbos mokymo turinio pagrindą sudaro ↑abstrak
čiosios sąvokos ir ↑konkrečiosios sąvokos bei komunikacinės intencijos,
kurioms reikšti pateikiamos atitinkamos Δ. Pvz.: komunikacinė intencija
Paprašyti tylos gali būti reiškiama tokiomis Δ: Šš! Prašom / prašyčiau
tylos! Prašom / prašyčiau nutilti / patylėti. Aukštesnio ↑kalbos mokėjimo
lygio mokiniai komunikacines intencijas turėtų mokėti reikšti platesne
↑aprėptimi, pabrėžti subtilumus, niuansus, pvz., kad piktai prašoma
tylos Nutilk / -it!, šiurkščiai – Užsičiaupk!
Dar žr. ↑komunikacinės intencijos

kalbõs standartizåvimas žr. kalbõs nòrminimas
kalbõs teståvimas (angl. language testing, pranc. test de langue

(m), rus. лингводидактическое тестирование, vok. Leistungs
messung (f), Prüfen (n), Sprachtesten (n), Testen (n)) standartizuota
procedūra, kuria tikrinami ↑kalbiniai gebėjimai, žinios ir (ar) ↑atliktis.
Paprastai Δ laikomas toks tikrinimas, kai reikia pagal tuos pačius kriterijus patikrinti daugelį kandidatų arba įvairiose vietose, arba ne vienu
metu. Kiekvienas kalbos ↑testas remiasi teorinėmis nuostatomis šiais
klausimais: a) kas yra kalba, b) iš ko susideda kalbos mokėjimas, c) kaip
mokomasi kalbos, d) kokius komunikacinius tikslus kalbos vartotojas
turėtų pasiekti ↑tiksline kalba. Atsakymai į šiuos klausimus išryškėja
↑testo apraše (ypač aprašant ↑konstruktą). Δ susideda iš tam tikrų etapų:
pirma analizuojami poreikiai ir galimybės, paskui rengiamas pirminis
↑testo aprašas, kuriamos ir bandomos užduotys (↑užduočių bandymas),
jos taisomos, atliekamas ↑pirminis testavimas ir, įvertinus rezultatus,
parengus galutinį testo aprašą, testas administruojamas (↑egzamino
vykdymas). Procesas visą laiką stebimas, rezultatai analizuojami ir
tos analizės pagrindu, jei reikia, testas keičiamas. Visas Δ procesas
parodytas schemoje:
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Pradžia		

Naujo testo poreikis

			Planavimo etapas
			
			

Aprašo rengimo etapas
Pirminis aprašas

						
		
			
Parengiamieji darbai
				
Bandymas
				
Analizė
				
Įvertinimas /
				
patikrinimas
			
Veikiantis testas

Naudojimo etapas

			

Stebėjimo etapas

Taisymas

Įvertinimas

K

						 Įvertinimas /
						
patikrinimas
Testavimo etapai (N. Saville ir M. Milanovic)

kalbõs universålijos (angl. language universals, pranc. univer
saux du langage (m, pl), universaux (m, pl), rus. языковые универсалии,
vok. Universalien (f, pl)) bendri kalbiniai reiškiniai, egzistuojantys
visose kalbose, pvz.: vardažodžių, veiksmažodžių, neiginio, pasyvo
buvimas visose kalbose, praeities, dabarties ir ateities laikas. Konkrečiose kalbose ∆ yra realizuojamos skirtingai. Plg. neiginio raišką:
liet. nenoriu (neigiamoji dalelytė ne rašoma kartu su veiksmažodžiu),
rusų не хочу (neiginys rašomas atskirai), angl. do not want (pagalbinis
veiksmažodis, neiginys, veiksmažodis), pranc. je ne veux pas (vartojami
du neiginiai, vienas prieš veiksmažodį, kitas po jo), vok. ich möchte
nicht (neiginys vartojamas po veiksmažodžio).
Dar žr. ↑universalioji gramatika
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kalbõs variántas žr. kalbõs atmainâ
kalbõs vartójimo pratímai (angl. language use exercises,

pranc. exercices d‘exploitation (m, pl), rus. языковые упражнения,
vok. Sprachübungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal paskirtį; pratimai,
numatantys įvairias operacijas su kalbos vienetais ir formuojantys elementariuosius įgūdžius ir kalbos sistemos suvokimą. Δ skirti fonetikos,
leksikos, gramatikos, kalbos vienetų formos, prasmės ir vartojimo mokymui, kalbinės medžiagos automatizavimui ir įsiminimui. Δ priešinami
↑kalbinių gebėjimų ugdymo pratimams.

kalbõs vartójimo sritís (angl. domain, pranc. domaine de l’usage
de la langue (m), rus. сфера употребления языка, vok. Domäne (f),
Handlungsbereich (m), Kommunikationsbereich (m)) plati visuomeninio
gyvenimo sfera, kurioje reiškiasi socialinės veiklos subjektai; sričių
gali būti labai įvairių, bet dėl praktiškiausių kalbos mokymosi tikslų
Δ skirstytinos į keturias dideles grupes: viešosios veiklos, asmeninio
gyvenimo, mokymo ir mokymosi bei profesinės veiklos sritys.
kalbÿ kontåktai (angl. language contact, pranc. contacts des

langues (m, pl), rus. языковые контакты, vok. Sprachkontakt (m))
skirtingų kalbų sąlyčiai, kai daroma įtaka viena kitai, kai dvi ar daugiau
kalbų vartojamos vienoje aplinkoje, vienoje valstybėje ar regione. ∆
įtaka galima visais lygmenimis, jie gali veikti fonetiką, sintaksę, semantiką, ↑komunikacines strategijas (pvz., kreipinio ar sveikinimosi formą).
Dar žr. ↑sociolingvistika, ↑dvikalbystė

kalbÿ mókymo polítika žr. ↑kalbų planavimas
kalbÿ planåvimas (angl. language planning, pranc. planification

linguistique (f), rus. языковое планирование, vok. Sprachplanung (f))
visuma būdų ir priemonių, įgyvendinančių oficialiąją valstybės ↑kalbų
politiką, darančių įtaką šalies kalbinei situacijai. ∆ apima: kalbų statuso
planavimą, kalbų korpuso planavimą ir kalbų mokymo politiką. Kalbų
statuso planavimas yra kalbų ir jų atmainų parinkimas tam tikriems
tikslams, vienos ar keleto oficialiųjų kalbų statuso nustatymas, pvz.,
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Lietuvoje valstybinė kalba yra lietuvių kalba, Suomijoje oficialiųjų
kalbų statusą turi dvi – suomių ir švedų – kalbos, Kanadoje – anglų
ir prancūzų ir pan. Kalbos korpuso planavimas apima pačios kalbos
ar jos atmainos raidos planavimą, jos funkcijų nustatymą, struktūros
modifikavimą, tobulinimą, vartosenos ↑norminimą, rašto sistemos plėtojimą, rašybos reformas, kalbos šiuolaikinimą, terminijos tvarkybą ir
t. t. Kalbų statuso ir korpuso planavimu dažniausiai užsiima specialios
valstybinės institucijos, pvz., Prancūzijoje – Prancūzijos akademija,
įkurta 1635 metais, Lietuvoje – Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Trečiasis kalbų planavimo elementas yra kalbų mokymo politika,
atliekanti svarbiausią vaidmenį įdiegiant ir plėtojant kalbų statuso
ir kalbų korpuso planavimo numatytus sprendimus. Kalbų mokymo
politika apima nutarimus dėl gimtųjų ir svetimųjų kalbų mokymo, dėl
mokomųjų kalbų vartojimo valstybės švietimo sistemoje.

kalbÿ polítika (angl. language policy, pranc. politique linguistique

(f), rus. языковая политика, vok. Sprachpolitik (f)) šalies ar regiono
vidaus politikos dalis, apimanti vyriausybių, politinių partijų, socialinių
grupių ar pan. veiklą, susijusią su kalbų, vartojamų tam tikroje teritorijoje, funkcijų nustatymu, ryšių tarp kalbų ir visuomenės reguliavimu,
valstybės priimamus sprendimus dėl kalbos (kalbų) statuso, vartosenos,
vartojimo sričių ir tų kalbų vartotojų teisių. Esama įvairių ∆ rūšių:
àà užmaskuotoji kalbos politika – kai jokios kalbos neminimos
jokiame teisės akte, o kalbinių teisių garantijos išplaukia iš kitų
sričių politikos, konstitucinių garantijų, iš pačios „įstatymų
dvasios“;
àà atviroji kalbos politika – kai aiškiai nustatomos tam tikrų arba
visų kalbinių grupių teisės vartoti savo kalbas visose srityse,
kur yra realus jų poreikis;
àà skatinamoji kalbos politika – kai tam tikrų kalbų vartojimas
įvairiose srityse skatinamas konstitucinėmis, administracinėmis
ir teisinėmis garantijomis;
àà tolerantiškoji kalbos politika – leidžianti vartoti tam tikras
kalbas neskiriant specialių išteklių, laiko, vietos, nenustatant
vartojimo sričių ir t. t.;
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àà mišrioji kalbos politika – kai skatinamoji politika toleruoja
mažumų kalbas, tačiau joms remti skiriama mažai viešųjų
išteklių arba visai neskiriama.
Skatinamoji, tolerantiškoji ir mišrioji ∆ gali būti tiek užmaskuotoji, tiek atviroji. Viena iš ∆ įgyvendinimo priemonių yra ↑kalbų
planavimas. Pagrindinis Lietuvos ∆ nustatantis teisės dokumentas yra
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, kuriame išplėtota
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnio nuostata „Valstybinė
kalba – lietuvių kalba“.

kalbÿ ståtuso planåvimas žr. ↑kalbų planavimas
kamîenas (angl. stem, pranc. radical (m), rus. основа; основа

тестового задания, vok. Stamm (m)) 1. žodžio dalis, kuri lieka atmetus
galūnę, pvz., nam-as, mamyt-ė, vaikščioj-au;
2. (vok. Aufgabenstamm (m)) ↑kelių pasirinkčių užduoties punkto
pirmoji dalis – klausimas, teiginys ar nebaigtas sakinys, kuriam reikia
parinkti vieną iš kelių atsakymų, replikų ar pabaigos variantų (↑pasi
rinkčių), pvz., Vakar visą dieną ___________ knygą yra Δ, o atsakymo
variantai yra šios pasirinktys: a) skaitydavau, b) skaitau, c) skaičiau.

kandidåtas (angl. candidate, pranc. candidat (m), rus. тестируемый,
vok. Prüfling (m)) test.: asmuo, laikantis egzaminą.

katåfora (angl. cataphora, pranc. cataphore (f), rus. катафора,

vok. Katapher (f), Kataphora (f)) 1. kalbos elementai, tekste nurodantys informaciją, einančią vėliau, po pasakymo, pvz., Pasakiau tai, ko
niekas nežinojo. Kai ją pamačiau, mergaitė verkė. ∆ elementai yra tai,
ją. ∆ funkciją paprastai atlieka įvardžiai, prieveiksmiai;
2. santykis tarp kalbos elementų, kurių ankstesnis nurodo vėlesnį.

∆ laikoma ↑anaforos atmaina.
Dar žr. ↑deiksė

kategòrinis vértinimas (angl. category assessment, pranc. éva
luation par catégorie (f), rus. категориальная оценка, vok. Beurtei
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lung anhand mehrerer Kategorien (f)) bendras ↑atlikties vertinimas,
kai išvados daromos remiantis atskirų kategorijų vertinimo skalėmis,
pvz., atskirai vertinamos ↑lingvistinės kompetencijos sudedamosios
dalys: ↑leksinė kompetencija, ↑gramatinė kompetencija ir t. t. (žr.
↑analitinis vertinimas). Pati vertinamoji užduotis gali apimti įvairių
rūšių ↑diskurso kūrimą: pokalbio, neoficialios diskusijos, sąveikos
siekiant bendrų tikslų, aprašymo, tačiau visa atliktis vertinama bendrai.
Praktiškai sunku vienu metu įvertinti daugiau kaip 5 kategorijas, o 7
jau yra psichologiškai per daug. Pvz., „Bendruosiuose Europos kalbų
mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“ iš viso pateikiama 12
svarbių sakytinės atlikties kvalifikacinių kategorijų: ↑žodžio perėmimo
strategijos, bendradarbiavimo strategijos, prašymas paaiškinti, ↑laisvu
mas, lankstumas, rišlumas (↑kohezija ir ↑koherencija), temos plėtotė,
tikslumas, ↑sociolingvistinė kompetencija, bendroji kalbinė ↑aprėptis,
žodyno aprėptis, gramatinis ↑taisyklingumas, žodyno tinkamumas,
tartis, o konkrečiam egzaminui iš jų gali būti atrenkamos 3–5. ∆ priešinamas ↑serijiniam vertinimui dėl to, kad kartais atskirų kategorijų
vertinimas veikia vienas kitą.
Dar žr. ↑vertinimas

keliÿ pasirinkčiÿ užduotís (angl. multiple choice item, pranc.

item à choix multiple (m), rus. задание с выборочным ответом,
задание множественного выбора, vok. Multiple-Choice-Aufgabe
(f), Mehrfachwahl-Aufgabe (f)) ↑pratimo tipas pagal pateikimo formą,
testo ↑užduotis, kurią sudaro klausimai ar nebaigti sakiniai (↑kamienas)
ir prie kiekvieno jų pateikiamos kelios ↑pasirinktys (atsakymai ar sakinio pabaigos variantai, iš kurių vienas teisingas, o kiti – ↑trukdžiai).
Mokiniui reikia pasirinkti ir pažymėti tinkamą atsakymą iš trijų, keturių
ar penkių variantų. Pvz.: klausiama, kur gali pasitaikyti užrašas Čekį
ir grąžą tikrinkite prie kasos ir pateikiamos tokios pasirinktys: a) bi
bliotekoje, b) troleibuse, c) knygyne (atsakymas c); kuris atsakymas
tinka klausimui Kada išvažiuoja traukinys į Kauną? Pasirinktys: a) Po
pusvalandžio, b) Geros kelionės! c) Nepavėluosiu (atsakymas a). ∆ paprastai yra tikrinamas klausomų ar skaitomų tekstų supratimas, kalbos
vartojimas. Gali būti kuriami ir tokios formos ↑pratimai.
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kiekýbinis tyrímas (angl. quantitative research, pranc. recherche
quantitative (f), rus. количественное исследование, vok. quantitative
Forschung (f)) mokslinio tyrimo metodas, naudojamas kiekybiniams
duomenims analizuoti, kai taikomos statistinės procedūros su skaitiniais kintamaisiais, aprašančiais empirinius duomenis. ∆ dažniausiai
taikomas hipotezėms tikrinti.
Dar žr. ↑ kokybinis tyrimas

ki»tis (angl. stress, accent, pranc. accent (m), rus. ударение, vok.

Betonung (f)) vieno žodžio skiemens išryškinimas kitų to žodžio skiemenų atžvilgiu, ↑akcentas 2.

kitÿ vértinimas (angl. assessment by others, pranc. évaluation

mutuelle (f), rus. внешняя оценка, vok. Fremdbeurteilung (f)) ↑moky
tojo ar egzaminuotojo sprendimas apie mokinio ↑atliktį. ∆ priešinamas
↑įsivertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas

klaidâ (angl. error, mistake, pranc. erreur (f), faute (f), lapsus (m),

rus. ошибка, vok. Fehler (m)) toks kalbos vienetų (žodžių, gramatinių formų, šnekos aktų ir t. t.) vartojimas, kurį gimtakalbis ar gerai
mokantis kalbą vartotojas laiko klaidingu; nusižengimas kalbinėms ir
komunikacinėms normoms. Nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio Δ pradedamos analizuoti, suvokti kaip natūralus kalbos mokymosi proceso –
↑tarpukalbės – reiškinys. Pirmiausia skirtinos ↑kompetencijos klaidos,
↑atlikties klaidos ir ↑riktai. Δ dar gali būti klasifikuojamos remiantis
įvairiais kriterijais, pvz.:
àà pagal priežastis: ↑tarpkalbinės klaidos, pvz., atsirandančios
dėl ↑interferencijos (pvz., dėl tarptautinių žodžių nevienodų
reikšmių skirtingose kalbose), ↑intralingvalinės klaidos (pvz.,
↑hiperapibendrinimas, ↑praleidimas), Δ, atsirandančios dėl
mokytojo kaltės ar netinkamos ↑mokomosios medžiagos;
àà pagal kalbos lygmenis (tarties, rašybos, leksikos, morfologijos,
sintaksės, skyrybos);
àà pagal išmokimo lygį (↑raidos klaida);
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àà pagal įtaką komunikacijos procesui (komunikacijai trukdančios
ir netrukdančios, sociokultūrinės).
Mokytojas turėtų numatyti, kada ir kaip Δ turėtų būti taisomos, kad
būtų daroma teigiama įtaka mokymo ir mokymosi procesui. Suklydęs
mokinys gali pats pasitaisyti (žr. ↑pasitaisymas), tačiau jo Δ ištaisyti gali
ir kiti mokiniai. Δ gali būti taisomos iškart, kai tik padaromos, ar aptariamos vėliau. Svetimosios kalbos mokymo ↑metodų požiūris į Δ skiriasi.
Pvz., ↑gramatinis vertimo metodas akcentuoja kalbos vartojimą be Δ,
o ↑komunikacinė kryptis toleruoja Δ, jeigu jos netrukdo komunikacijai.
Dar žr. ↑klaidų analizė, ↑supaprastinimas

klaidÿ anålizė (angl. error analysis, pranc. analyse des erreurs

(f), rus. анализ ошибок, vok. Fehleranalyse (f)) ↑svetimosios kalbos
vartotojų klaidų tyrimas, kurio tikslai:
àà identifikuoti ↑klaidų priežastis,
àà nustatyti, kokios strategijos taikomos mokantis svetimosios
kalbos,
àà tirti universaliuosius kalbų mokymosi sunkumus, tyrimų
rezultatus panaudoti rengiant mokymo priemones (žodynus,
vadovėlius, žinynus), mokant strategijų ir kt.
Δ pradėta taikyti nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio kaip alternatyva
↑gretinamosios analizės teorijai, teigiančiai, jog visos mokinių daromos
klaidos kyla dėl gimtosios kalbos ↑interferencijos. ∆ būdu nustatyta,
kad klaidų atsiranda dėl psichinių mąstymo procesų, universalių kalbos
mokymosi strategijų ir išryškėjo įvairių klaidų tipų. ∆ labiau koncentruojasi į ↑intralingvalines klaidas.
Dar žr. ↑atlikties klaida, ↑kompetencijos klaida, ↑riktas

klåsė (angl. form, grade, class (1, 3), pranc. classe (f), rus. класс,
vok. Klasse (f)) 1. grupė tarpusavyje sąveikaujančių ↑mokytojų ir
↑mokinių, kuriuos jungia bendra veikla. Per mokslo metus Δ dydis
yra pastovus (20–30 mokinių), mokinių amžius vienodas, mokymas
vyksta pagal tą pačią bendrąją programą, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius. Δ veiklos produktyvumas, tikslų siekimas
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priklauso nuo efektyvių ir harmoningų santykių, teigiamos atmosferos,
kuriai būdinga kooperacija, konkurencija, individuali strategija. Kurti
Δ atmosferą mokytojai gali skatindami mokinių ↑įsivertinimą, kurdami
bendrus Δ tikslus (laikraštį, vaidinimus, išvykas ir kt.) ir pripažindami
Δ laimėjimus (moksle, mokyklos renginiuose ir kt.);
2. (angl. classroom) mokomasis mokyklos ar kitos mokymo įstaigos kambarys su specialiais baldais ir atitinkamai įrengtu apšvietimu,
ventiliacija ir kt. Δ įranga gali turėti reikšmės svetimosios kalbos komunikaciniam mokymui ir mokymuisi. Tradicinis sėdėjimas nuolatinėse vietose, kur visi žiūri į tą pačią pusę (į lentą, mokytoją), sunkina
pokalbį – jis geriau vyksta, kai sėdima ratu, kai mokiniai mato vienas
kitą, gali laisvai judėti, vaikščioti ir dirbti grupėmis (↑darbas grupėmis);
3. bendrojo lavinimo mokyklos metinė pakopa (I–XII).

kla÷symas (angl. listening, pranc. écoute (f), rus. аудирование,

слушание, vok. Hören (n)) 1. kalbinė-protinė veikla, neuropsichologinis procesas, kai kalbėtojo perteikiamas turinys dekoduojamas
siekiant suprasti sakytinio teksto prasmę. Δ apima tiek teksto teikiamą
informaciją, tiek klausytojo ↑pamatines žinias, situaciją, ↑temą, t. y.
klausytojas taiko ↑iš apačios į viršų ir ↑iš viršaus į apačią principus.
Klausant priklausomai nuo tikslo taikomos ↑klausymo strategijos.
Δ gali būti nulemtas tiesioginės ir netiesioginės komunikacijos. Tiesioginė komunikacija yra ↑sąveika, t. y. situacija, kurioje klausymas
yra glaudžiai susijęs su kalbėjimu. Netiesioginėje komunikacijoje,
klausant, pvz., žiniasklaidos priemonių pateikiamus sakytinius tekstus,
Δ yra kalbine veikla, nesusijusi su kitomis ↑kalbinės veiklos rūšimis.
Kiti Δ būdingi kriterijai yra spontaniška ar nespontaniška kalba bei
autentiška ar neautentiška kalba: autentiška kalba – kalba, vartojama
realioje situacijoje, neautentiška kalba – specialiai svetimosios kalbos
mokymui parengti tekstai;
2. lingvodid.: recepcinė ↑kalbinės veiklos rūšis, būdas, kuriuo kalba
yra vartojama, kalbos mokėjimo forma. Δ – mokinio gebėjimas gauti
informaciją, kuri yra pateikta svetimosios kalbos sakytiniame tekste.
Ankstesni svetimųjų kalbų mokymo ↑metodai klausymui visai neskyrė
(↑gramatinis vertimo metodas) arba skyrė nedaug dėmesio (↑audio
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lingvalinis metodas, ↑audiovizualinis metodas, ↑tiesioginis metodas):
Δ buvo tik mokomosios medžiagos priėmimo būdas. Nuo XX a. 8-ojo
dešimtmečio mokant svetimųjų kalbų pradėta mokyti Δ atsižvelgiant
į komunikacinį tikslą. Δ mokoma kartu su kitomis kalbinės veiklos
rūšimis, t. y. taip, kaip kalbinės veiklos rūšys vartojamos realioje komunikacijoje, pvz., Δ dažnai susijęs su ↑kalbėjimu ar ↑rašymu. Kadangi
tiesioginės komunikacijos, neautentiški ir spontaniškai kuriami tekstai
yra lengviau klausančiajam suprantami, o netiesioginės komunikacijos,
autentiški ir nespontaniškai sukurti – sunkiau, mokant svetimosios
kalbos pradiniuose etapuose dažniausiai dominuoja neautentiški tekstai
(pamokos pokalbiai, neautentiški ↑mokomųjų priemonių tekstai), ir
tik vėliau pateikiami autentiški klausymo tekstai. Atsižvelgiant į komunikacijos tikslą, skiriamos ↑klausymo rūšys ir taikomos tam tikros
↑klausymo strategijos.
Dar žr. ↑recepcija

K

kla÷symo pratímai žr. ↑recepciniai pratimai
kla÷symo r¿šys (angl. types of listening, pranc. types d‘écoute

(m, pl), rus. виды аудирования, vok. Hörstile (m, pl)) teksto klausymo būdai, lemiami tam tikrų veiksnių: tikslo, teksto ↑žanro, proceso.
Pvz., klausant pasakojimo, svarbu detaliai suprasti kiekvieną žodį;
klausydami žinių, stengiamės suprasti pagrindinę informaciją; norėdami sužinoti orų prognozę kokiame nors mieste, klausomės atrankiniu
būdu. Dažniausiai skiriamos tokios Δ: ↑detalusis klausymas, ↑visuminis
klausymas, ↑atrankinis klausymas.
Dar žr. ↑skaitymo rūšys, ↑klausymas, ↑klausymo strategijos

kla÷symo stratêgijos (angl. listening strategies, pranc. stratégies
d‘écoute (f, pl), rus. стратегии слушания; стратегии понимания
на слух, vok. Hörstrategien (f, pl)) ↑klausymo būdas siekiant kuo efektyviau suprasti klausomą tekstą, pvz., akustinių signalų atpažinimas,
toliau sakysimų leksinių vienetų atpažinimas, prasminių žodžių radimas, kalbėjimo srauto skirstymas į prasminius vienetus, naudojimasis
↑kalbiniu pertekliumi, pagrindinės teksto struktūros išskyrimas, atskirų

95

kòdas

teksto struktūrinių elementų susiejimas prasminiais ryšiais, esminės
ir antraeilės informacijos atskyrimas, svarbios informacijos radimas,
naudojimasis nelingvistine informacija (pvz., paveikslais, schemomis,
↑kūno kalba), dėmesio atkreipimas į kalbančiojo signalus (pvz., naujos
informacijos žymėjimas tam tikromis ↑kalbinės raiškos priemonėmis).
Dar žr. ↑recepcijos strategijos, ↑skaitymo strategijos

kòdas (angl. code, pranc. code (m), rus. код, vok. Kode (m), Code

(m)) 1. bet kokia signalų sistema, naudojama pranešimui perduoti,
pvz., natūrali kalba, Morzės abėcėlė, Brailio raštas, gestų kalba ir pan.;
2. terminas, vartojamas vietoj terminų kalba, ↑kalbos atmaina,

↑tarmė, ↑sociolektas, kaip neutralesnis, tinkamesnis kalbai, kalbos variantui, vartojamam konkrečioje ↑kalbinėje bendruomenėje, pavadinti.
Pvz., kai kurie Pietryčių Lietuvos gyventojai vartoja keletą skirtingų
kalbinių ∆: lenkų kalbą – bažnyčioje, vadinamąją „tuteišų“– namie,
lietuvių kaip valstybinę kalbą – viešojoje sferoje.
Dar žr. ↑kodų kaita

kodifikåcija (angl. codification, pranc. codification (f), rus. коди
фикация, vok. Kodifizierung (f)) kalbos taisyklės, norminamuosiuose
darbuose aprašytos normos ir jų vartojimo dėsningumai.
Dar žr. ↑kodifikavimas, ↑norminimas

kodifikåvimas (angl. codification, pranc. codification (f), rus.
кодифицирование, vok. Kodifizierung (f)) kalbos norminimo veiklos
dalis – pirminis normų nustatymas.
Dar žr. ↑kodifikacija, ↑norminimas

kòdų kaitâ (angl. code switching, pranc. alternance codique (f),

rus. переключение кодов, vok. Kodewechsel (m), Kodeswitching
(n), Codeswitching (n)) pakaitinis dviejų ar daugiau kalbinių kodų
vartojimas viename pokalbio epizode, kai pereinama nuo vieno prie
kito kalbinio ↑kodo vidury sakinio ar didesnės teksto atkarpos dėl
pokalbio tematikos, tikslo, socialinio konteksto, parodant solidarumą
su kitu pokalbio dalyviu, socialinę distanciją ar dėl kitų motyvų. ∆ yra
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dvikalbių ar daugiakalbių ↑kalbinių bendruomenių verbalinio bendravimo reiškinys, kuriantis komunikacinę ir socialinę reikšmę. Pvz., iš
pokalbio Pietryčių Lietuvoje:
A. A что летом делали? Были где нибудь?
B. Были. Šią vasarą tai buvom prie Palangos nuvažiavę, prie
Baltijos jūros.
A. Ilgam?
B. Keturiom – penkiom dienom, neatsimenu.
A. Ir kaip oras?
B. Šiltas, geras, отдыхать можно.
A. A мы не были нигде.
Dar žr. ↑dvikalbystė

kognitývinė lingvístika (angl. cognitive linguistics, pranc. lin

guistique cognitive (f), rus. когнитивная лингвистика, vok. kognitive
Linguistik (f)) XX a. 8-ojo dešimtmetyje susiformavusi lingvistikos
kryptis, kaip reakcija į ↑struktūrinę lingvistiką ir ypač į Amerikoje
įsivyravusią ↑transformacinę-generatyvinę gramatiką. Δ kalbą laiko
mentaliniu fenomenu, nagrinėja kalbos vartojimo mentalinius procesus,
t. y. procesus, kurie vyksta mąstant, kalbant ir atpažįstant, išlaikant,
struktūruojant ir atkuriant informaciją. Šių procesų tiesiogiai ištirti
neįmanoma, nes jie vyksta smegenyse, o išvados apie mentalines struktūras gali būti daromos tik stebint kalbinę elgseną. ∆ atradimai leido
suvokti, kad kalbos vartojimas ir jos supratimas yra neatsiejami nuo
pažintinių procesų, o šių esmė esanti tikrovės skaidymas kategorijomis,
t. y. kategorizacija.
Dar žr. ↑kognityviniai procesai, ↑kognityvinis stilius, ↑kognityvinės
strategijos

kognitývinė schemâ (angl. cognitive scheme, pranc. schéma

cognitif (m), rus. когнитивная схема, vok. Schema (n)) daikto, reiškinio, veiksmo ar poelgio mentalinis modelis, formuojamas pasaulio
pažinimo, sociokultūrinių veiksnių, asmeninės patirties, pvz., kas yra
parduotuvė, kaip einama į svečius, kaip vaišinama. Δ teorija teigia, kad
supratimas apie dalykus yra saugomas atmintyje kaip įvairiais ryšiais
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susijusių modelių – schemų – visuma. Nauja informacija veikiant
Δ yra analizuojama ir interpretuojama, pvz., išgirdus ar perskaičius
sakinius: Eleną Tomas pakvietė į gimtadienį. Ji svarsto, ar Tomui
patiktų aitvaras, suaktyvinama Δ gimtadienis, t. y. galvojama apie
savoje kultūroje būdingą gimtadienio šventę: svečius, dovanas, gimtadienio tortą ir t. t. Nors žodis dovana čia neminimas, suprantame,
kad Elena Tomui ketina dovanoti aitvarą. Norint geriau suprasti tekstą,
prieš jį klausant ar skaitant reikia atlikti Δ suaktyvinančius pratimus.
Δ priklauso nuo kultūrinių veiksnių, pvz., gimtadienio šventimas,
laidojimas įvairiose kultūrose yra skirtingas. Mokantis svetimosios
kalbos dėl skirtingų Δ gali būti sunkiau suprasti svetimosios kalbos
tekstus, todėl prieš klausant ar skaitant svarbu paaiškinti reikiamų
kultūrinių schemų skirtumus.
Dar žr. ↑pamatinės žinios, ↑tarpkultūrinė kryptis

kognitývinės stratêgijos (angl. cognitive strategies, pranc. stra

tégies cognitives (f, pl), rus. когнитивные стратегии, vok. kognitive
Strategien (f, pl)) strategijos, taikomos mokymosi procese, padedančios
išmokti naują medžiagą. Pvz., mokydamasis kalbos žodžių, mokinys
gali juos daug kartų kartoti balsu arba tyliai, susieti žodžius su piešiniais, siekdamas suprasti ilgesnį tekstą – pasidaryti jo santrauką ir pan.

kognitýviniai procêsai (angl. cognitive processes, pranc. pro

cessus cognitifs (m, pl), rus. когнитивные процессы, vok. kognitive
Prozesse (m, pl)) mąstymo procesai, vykstantys individo ↑smegenyse,
taikomi mokantis įvairių dalykų, taip pat ir kalbų.
Dar žr. ↑inferencija, ↑atmintis, ↑dedukcija, ↑indukcija, ↑monito
riaus hipotezė

kognitývinis stílius (angl. cognitive style, pranc. style cognitif (m),
rus. когнитивный стиль, vok. kognitiver Lernstil (m)) 1. pastovi individuali pažintinė žmogaus savybė, pasireiškianti jo kognityvinėje veikloje;

2. mokymosi būdas, kurį mokinys taiko mokydamasis svetimosios

kalbos. Pvz., turintiems regimąją ↑atmintį būtina pamatyti užrašytą
žodį ar tekstą, o turintiems girdimąją užtenka tik girdėti; vieniems

98

kohere¹cija

priimtinesnis dedukcinis taisyklių mokymasis, kitiems – indukcinis.
∆ priklauso ir nuo ↑smegenų lateralizacijos, todėl kai kurie mokiniai
mielai pasirinktų, pvz., sugestopedinį metodą (↑sugestopedija), o kiti
↑gramatinį vertimo metodą.
Dar žr. ↑dedukcija, ↑indukcija

kognityvízmas (angl. cognitivism, pranc. cognitivisme (m), rus.
когнитивизм, vok. Kognitivismus (m)) mokslo disciplina, taikanti
lingvistikos, psichologijos, kognityvinės psichologijos, dirbtinio intelekto tyrimus ir tirianti mąstymo procesus: kaip smegenyse priimamos
naujos žinios, kaip suvokiama kalba, vaizdiniai, kokie protiniai procesai
vyksta sprendžiant uždavinius, planuojant, mokantis (taip pat ir kalbų).

kohere¹cija (angl. coherence, pranc. cohérence (f), rus. когеренция,
vok. Kohärenz (f)) rašytinio ar sakytinio teksto prasminis ↑rišlumas, kuris tekstą sieja į visumą, semantinis loginis teksto organizavimas. Δ gali
būti žymima kalbinėmis teksto siejimo, t. y. ↑kohezijos, priemonėmis.
Formalusis rišlumas ne visada užtikrina teksto koherentiškumą. Tekstas
gali būti susietas įvairiomis formaliomis ryšio priemonėmis, bet likti
nekoherentiškas, jei jis prasmės atžvilgiu nėra vientisas ir nesusietas
su platesniu kontekstu, pvz.: Kadangi už lango ruduo, Birutė yra gera
mokinė. Tėvai nenupirko jai dviračio. Δ yra ne tik teksto savybė, bet ir
skaitytojo ar klausytojo kognityvinių procesų, prasmės aktualizavimo
rezultatas, prasmės nenutrūkstamumas, susidarantis kaip sąvokų ir ryšių
semantinis tinklas. ↑Adresatas atskirus teksto elementus susieja remdamasis savo patirtimi, jei jie ir nėra pažymėti kalbinėmis teksto siejimo
priemonėmis, pvz.: Vasarą Birutei suėjo septyneri metai. Rugsėjį ji
eis į mokyklą. Nors priežasties santykis tarp šių sakinių gramatiškai
ir neišreikštas, adresatas suvokia šį priežastingumo santykį. Δ yra
teksto supratimo sąlyga. Δ yra ir diskurso prasmės vienovė, prasminis
↑pasakymų rišlumas komunikacijoje, – tie pasakymai yra kuriami ir
suprantami komunikacijos partnerių atsižvelgiant į komunikacijos situaciją, remiantis ↑pamatinėmis žiniomis, pvz.: Ar Birutė jau eis rudenį
į mokyklą? – Ne, jai dar tik šešeri. Šis tekstas yra koherentiškas, nes
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abu pašnekovai žino, kad į mokyklą vaikai pradeda eiti nuo septynerių
metų. Δ yra minties rišlumas.
Dar žr. ↑tekstas, ↑diskursas, ↑diskurso kompetencija

kohêzija (angl. cohesion, pranc. cohésion (f), rus. когезия, vok.
Kohäsion (f)) formalusis teksto ↑rišlumas, gramatinės ar leksinės
priemonės, siejančios tekstą kaip visumą, t. y. ↑koherencijos žymėjimas
gramatinėmis ar leksinėmis priemonėmis. Δ priemonės yra loginius
santykius (pvz., priežasties, pasekmės) reiškiantys jungtukai, jungiamieji prieveiksmiai, įterpiniai, įvardžiai, modaliniai žodžiai, dalelytės,
artikeliai, veiksmažodžio laiko, nuosakos, veikslo derinimas, leksinis
pakartojimas, sinoniminis pakeitimas, žodžių tvarka, ↑aktualioji sakinio
skaida. Pvz., Birutė rudenį eis į mokyklą, nes jai jau suėjo septyneri
metai. Jungtukas nes žymi priežasties santykius. Įvardis jai pavaduoja
daiktavardį Birutė. Δ nekuria teksto koherencijos, ji tik padeda koherenciją atpažinti. Δ yra teksto ↑paviršinės struktūros ↑rišlumas.
Dar žr. ↑anafora, ↑katafora

kokôbinis tyrímas (angl. qualitative research, pranc. recherche

qualitative (f), rus. качественное исследование, vok. qualitative
Forschung (f)) mokslinio tyrimo metodas, naudojamas kokybiniams
duomenims analizuoti. ∆ taikomi tada, kai nėra teorijos ir išankstinių
hipotezių, kai norima išsiaiškinti subjektyvias prasmes. ∆ gali būti
stebėjimas, ↑atvejo tyrimas, ↑diskurso analizė, rašytinio protokolo
analizė ar pan.
Dar žr. ↑ kiekybinis tyrimas, ↑giluminis interviu

kolokåcija (angl. collocation, pranc. collocation (f), rus. коллокация,

vok. Kollokation (f)) prasmingas, gramatiškai susijęs įprastinis žodžių
junginys. Pvz., įprastai sakome laikas eina, laikas bėga, laikas slenka
(bet ne laikas žingsniuoja). Mokantis užsienio kalbų, patartina mokytis
∆ kaip vientisų ↑leksinių blokų, nes jos negali būti pažodžiui verčiamos
iš gimtosios kalbos, pvz., liet. karštai mylėti – angl. to love dearly (bet
ne hotly) (plg. angl. dear – liet. brangus, angl. hot – liet. karštas). ∆ yra
vienas iš ↑tekstynų lingvistikos tyrinėjimo objektų.
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kompensåcinės stratêgijos (angl. compensatory strategies,

communication strategies, pranc. stratégies de compensation (f, pl),
rus. компенсаторные стратегии, vok. Kompensationsstrategien (f,
pl)) įvairūs būdai prasmei perteikti ir suvokti, taikomi negimtakalbių
kalbos vartotojų ar mokinių, kurių ↑lingvistinė kompetencija yra ribota.
∆ yra sąmoningos, tikslingos ↑komunikacinės strategijos, padedančios
išvengti komunikacinio proceso sutrikimų ir jo keliamų psichologinių
nepatogumų arba juos panaikinti. ∆ gali būti verbalinės, pvz., perfrazavimas, ↑supaprastinimas, ↑vengimas, ↑kodų kaita, ir neverbalinės,
pvz., judesiai, mimika. ∆ būna kooperacinės, kai siekiama pašnekovo
pagalbos, ir nekooperacinės, kai su sunkumais dorojamasi savarankiškai. ∆ pasireiškia ir kaip ↑kalbos mokymosi strategijos, pvz., ↑dedukcija,
apibendrinimas, ↑inferencija, nežinomo žodžio reikšmės spėjimas iš
konteksto. Mokant ∆, svarbu mokyti ir konkrečių technikų, ir bendrųjų
kognityvinių uždavinių sprendimo principų.
Dar žr. ↑strateginė kompetencija, ↑kūno kalba

kompete¹cija (angl. competence, pranc. compétence (f), rus.

компетенция, vok. Kompetenz (f)) 1. vientisas asmens įsisąmonintų
žinių, susiformavusių gebėjimų ir nuostatų junginys, leidžiantis jam
sėkmingai ir atsakingai veikti konkrečiame socialiniame kontekste.
Ugdymo programose įvairios asmens ∆ pateikiamos kaip ugdymo
tikslai, numatomi mokymosi rezultatai. Šiuo požiūriu esti įvairių ∆
klasifikacijų, pvz., aukštojo mokslo pakopoje ugdomos akademinės
ir profesinės ∆ gali būti grupuojamos į instrumentines, tarpasmenines
ir sistemines ∆; profesinio ugdymo programos numato profesinę ∆,
apimančią dalykinę, socialinę, metodinę ir asmeninę ∆; ikimokyklinio
ugdymo pakopoje gali būti skiriamos socialinė, sveikatos saugojimo,
pažinimo, komunikavimo bei meninė ∆; kalbinio ugdymo srityje – bendrosios ∆ (↑sociokultūrinė kompetencija, ↑tarpkultūrinė kompetencija,
↑socialinė kompetencija, ↑egzistencinė kompetencija, ↑mokymosi
kompetencija) ir komunikacinės kalbinės ∆ (↑lingvistinė kompetencija,
↑sociolingvistinė kompetencija, ↑pragmatinė kompetencija);
2. terminas, pradėtas vartoti N. Chomsky’io, nusakantis suaugusio
individo gimtosios kalbos žinias. ∆ priešinama ↑atlikčiai. ∆ – mentalinis
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reiškinys, kurio neįmanoma aprašyti tiesiogiai, o tik pagal tai, kaip jis
atsispindi atliktyje. ∆ pasireiškia kaip gebėjimas atpažinti ir produkuoti
sakinius (taip pat ir anksčiau negirdėtus) gimtąja kalba, žinojimas, kas
yra, o kas nėra sakinys. ∆ – galutinis kalbinio vystymosi rezultatas,
šiuo aspektu dažnai priešinama ↑universaliajai gramatikai, apimančiai
individo pradinę, genetiškai nulemtą ypatybę išmokti kalbos.
Dar žr. ↑komunikacinė kompetencija

kompete¹cijos klaidâ (angl. error of competence, pranc. erreur

de compétence (f), rus. ошибка на уровне компетенции, vok. Kom
petenzfehler (m)) ↑klaida, atsirandanti dėl per menkos kalbos vartotojo
↑kompetencijos (t. y. kai ko nors iš tikrųjų nemokama). ∆ priešinama
↑atlikties klaidai.
Dar žr. ↑klaidų analizė

kompiuterínė lingvístika (angl. computational linguistics, pranc.

linguistique computationnelle (f), rus. компьютерная лингвистика,
vok. Computerlinguistik (f)) ↑taikomosios kalbotyros šaka, taikanti
kompiuterines technologijas tiriamiesiems ir taikomiesiems tikslams:
kalbinių duomenų analizei, pvz., žodžių, formų vartojimo dažnumui
nustatyti, tekstų analizei, automatinio vertimo tyrimams, šnekamosios
kalbos atpažinimui ir sintezei, kalbų studijoms.
Dar žr. ↑tekstynų lingvistika

kompiuterínis kalbÿ mókymasis (angl. Computer As

sisted Language Learning, CALL, pranc. enseignement assisté par
l’ordinateur (m), rus. изучение языка с помощью компьютера, vok.
computerunterstütztes Sprachlernen (n)) kompiuterinių technologijų
naudojimas mokant ir mokantis svetimųjų kalbų. ∆ apima kompiuterinių technologijų taikymą kalbinės medžiagos pateikimui, gebėjimų
ir įgūdžių formavimui, ↑kalbų testavimui. ∆ leidžia kalbų mokymui
naudoti bet kokius įvairių tekstų, garso, kokybiško vaizdo (nuotraukų,
paveikslų, videofilmų) derinius, ↑multimedijos technologijas, kompiuterinius žaidimus, interneto galimybes ir pan. ∆ dažniausiai siejamas
su komunikaciniu mokymu ir interaktyvumu – galimybe „bendrauti“
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su kompiuteriu, kai kompiuteriu užtikrinamas ↑grįžtamasis ryšys,
kompiuteris pateikia mokiniui užduotis, klausimus, tikrina užduočių
atsakymus, teikia instrukcijas ir pan.
Dar žr. ↑kompiuterinė lingvistika

komplêksiniai pratímai (angl. integrated exercises, rus. ком

плексные упражнения) ↑pratimų tipas pagal paskirtį, kai vienu metu
treniruojami ir kartojami kelių kalbos aspektų veiksmai, pvz., treniruojamas klausiamųjų sakinių kūrimas, o kartu ir jų tarimas, intonacija;
daiktavardžių galininko linksnio formos sudarymas, o kartu mokoma
tam tikro semantinio lauko žodžių: turiu (ką?) knygą, sąsiuvinį, pieš
tuką, trintuką ir pan. Δ priešinami ↑aspektiniams pratimams (pagal
kalbos lygmenis).

komunikåcija (angl. communication, pranc. communication (f),

rus. коммуникация, vok. Kommunikation (f)) socialinė sąveika, kai
tarpusavyje keičiamasi (perduodama ir priimama) informaciniais
ženklais (kalba, vaizdais, gestais, mimika, judesiais). Kiekviename ∆
akte būtinai yra siuntėjas (↑adresantas), gavėjas (↑adresatas) ir pats
pranešimas (tai, kas perduodama ir gaunama). Skiriamos šios ∆ proceso
funkcijos: valdymo, informacinė, emocinė ir fatinė. Pagal šių funkcijų
vyravimą komunikaciniai pranešimai skirstomi į informacinius (realių
ar išgalvotų žinių perdavimas), skatinamuosius (įtikinėjimas, įtaiga,
įsakymas, prašymas), ekspresinius (emocinio išgyvenimo perteikimas)
ir fatinius (kontakto užmezgimas). Pagal sąveikos dalyvių tipą skiriama
tarpasmeninė, viešoji ir masinė ∆, pagal grįžtamąjį ryšį – vienpusė ir
dvipusė ∆. Pagal tai, ar vartojama kalba, skiriama verbalinė ir neverbalinė ∆, pagal kalbos formą – sakytinė ir rašytinė ∆.

komunikåcinė kompete¹cija (angl. communicative compet

ence, pranc. compétence communicative (f), compétence de communi
cation (f), rus. коммуникативная компетенция, vok. kommunikative
Kompetenz (f)) žinios apie kalbos vartojimą ir gebėjimas kalbą vartoti
realioje komunikacijoje. ∆ terminą sukūrė D. Hymesas (1970), kritikuodamas N. Chomsky’io dichotomiją: ↑kompetencija ir ↑atliktis.
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D. Hymesas į ∆ sampratą dar įtraukė sociolingvistinio konteksto, realaus
kalbos vartojimo aspektą. Jo teigimu, ∆ apima ne tik kalbos žinias, bet
ir kalbos vartosenos taisykles, visa tai ir yra „vartosenos kompetencija“,
arba ∆. Sąvokai plėtotis įtakos turėjo M. A. K. Halliday’aus ↑kalbos
funkcijų teorija, atkreipianti dėmesį į funkcinę kalbos paskirtį. Šiuo
požiūriu įgyti ∆ reikštų išmokti ↑kalbos priemonėmis realizuoti įvairias
kalbos funkcijas. M. Canale’as ir J. Swain rutuliojo terminą ir sukūrė
naują ∆ modelį, susidedantį iš trijų dalių: gramatinės, strateginės ir
sociolingvistinės kompetencijos, kuri dar dalijama į sociokultūrinę ir
diskurso kompetenciją. H. Widdowsonas patikslino šį modelį pabrėždamas, kad kiekviena ∆ sudedamoji dalis apima ir kalbos žinias, ir kalbos
vartojimo gebėjimą. J. L. M. Trimas ir J. van Ekas, rengdami Europos
Tarybos ↑kalbos mokėjimo lygių turinio aprašus, plėtojo ∆ modelį ir
išskyrė tokias ∆ sudedamąsias dalis: ↑lingvistinė, ↑sociolingvistinė,
↑diskurso, ↑strateginė, ↑sociokultūrinė ir ↑socialinė komptencijos.
„Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“ pateikiamas ∆ modelis susideda iš trijų pagrindinių dalių:
lingvistinės, sociolingvistinės ir ↑pragmatinės kompetencijos, kurios
savo ruožtu apima po keletą smulkesnių kompetencijų. ∆ samprata
yra lingvodidaktikos teorinė samprata, kalbos mokymo tyrinėjimų bei
komunikacinės mokymo krypties teorinis pagrindas, leidžiantis apibūdinti kalbos vartotojo žinias ir gebėjimus. ∆ teorija veikia visus kalbos
mokymo ir ↑vertinimo lygmenis: bendrąją kryptį, programų rengimą,
metodologiją ir testavimą. ∆ dažnai tapatinama su ↑kalbos mokėjimu
ir prilyginama gimtakalbio žinioms, todėl iškeliama kaip siekiamybė
ir galutinis kalbos mokymosi tikslas.
Dar žr. ↑funkcinė gramatika, ↑komunikacinė kryptis

komunikåcinė kryptís (angl. the Communicative Approach,
pranc. approche communicative (f), rus. коммуникативный подход,
vok. kommunikativer Ansatz (m), kommunikative Methode (f)) (vadinama ir komunikaciniu metodu) kalbos mokymasis ir mokymas, kurio
tikslas – ↑komunikacinė kompetencija, gebėjimas tinkamai komunikuoti
gyvenimiškose situacijose. D atsirado XX a. 8-ajame dešimtmetyje kaip
reakcija į tuo metu buvusius ↑metodus. Kalbos mokoma atsižvelgiant
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į mokinių poreikius, pagal kuriuos numatomi ↑kalbos mokymo tikslai
ir parenkama ↑mokomoji medžiaga. Lingvodidaktiniai D principai:
↑komunikacinių intencijų ir ↑abstrakčiųjų sąvokų raiškos mokymas,
dėmesys kalbos autentiškumui, tolerancija ↑klaidoms, ↑kalbinės veiklos
rūšių dermė – ↑klausymo, ↑kalbėjimo, ↑skaitymo ir ↑rašymo mokoma
taip, kaip šios kalbinės veiklos rūšys vartojamos gyvenimiškoje situacijoje. Kalbos mokymasis remiasi ↑akstinais, komunikaciniais pratimais.
Mokant pagal D principus ugdoma ↑socialinė kompetencija. Kalbos
mokymo procesas orientuojamas į mokinį. Dominuoja tokios mokomosios veiklos formos: ↑darbas grupėmis, ↑mokomasis vaidinimas, ↑si
muliacija, t. y. mokymo formos, skatinančios ↑diskurso kompetencijos
formavimą. Mokytojas – patarėjas, mokymosi organizatorius. D remiasi
kalbos kaip komunikacijos priemonės teorija, ↑funkcine gramatika,
lingvistine ↑pragmatika, visų pirma ↑šnekos aktų teorija, kognityviniu
požiūriu į mokymą ir mokymąsi, komunikaciniais asmens gebėjimais.
Dar žr. ↑komunikacinės intencijos, ↑mokymo kryptis

komunikåcinė programâ (angl. communicative syllabus, pranc.
programme communicatif (m), rus. программа коммуникативного
типа, vok. kommunikationsorientiertes Curriculum (n)) ↑mokymo
programa, kurios bendrasis tikslas – ugdyti mokinio ↑komunikacinę
kompetenciją. ∆ įgyvendinama remiantis ↑komunikacine kryptimi.
Dar žr. ↑sąvokomis ir intencijomis grndžiama programa, ↑mišrioji
programa

komunikåcinės inte¹cijos (angl. language functions, pranc.

actes de parole (m, pl), actes de langage (m, pl), actes de communi
cation (m, pl), rus. коммуникативные интенции, vok. Redeintensionen
(f, pl), Sprechabsichten (f, pl), Sprechakte (m, pl)) komunikacinės funkcijos, kalbos funkcijos siaurąja prasme (pvz., informacijos gavimas ir
perteikimas, nuomonės raiška, raginimas, kvietimas, siūlymas), kalbos
vartotojo komunikaciniai ketinimai ir jų raiška kalbos priemonėmis.
Natūralioje situacijoje ∆ kartais reiškiamos po vieną atskirai, o kartais
toje pačioje situacijoje jos susipina, reiškiamos kelios kartu, pvz.,
klausiant informacijos kartu gali būti reiškiamas ir nustebimas ar pan.
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∆ gali būti reiškiamos tiesiogiai ir netiesiogiai, pvz., tiesiogiai paraginti
eiti galima liepiamąja nuosaka eikim, o netiesiogiai – sakant jau vėlu.
Svetimųjų kalbų mokymo ↑komunikacinė kryptis skatina ∆ mokymą,
∆ detaliai pateikiamos ir iliustruojamos pavyzdžiais mokymo turinio
aprašuose, ∆ remiasi funkcijomis ir sąvokomis grindžiamos kalbų
mokymo programos.
Dar žr. ↑abstrakčiosios sąvokos, ↑šnekos aktai

komunikåcinės stratêgijos (angl. communicative strategies,

pranc. stratégies de communication (f, pl), rus. коммуникативные
стратегии, vok. Kommunikationsstrategien (f, pl), kommunikative
Strategien f, pl)) procedūros, kurias negimtakalbiai kalbos vartotojai
ir mokiniai taiko bandydami vartoti ↑tikslinę kalbą komunikaciniais
tikslais. Esti įvairių ∆ klasifikacijų. A. D. Cohenas (1998) skiria keturis ∆
tipus: atsiminimo, praktikavimosi, įvaizdžio ir ribotų žinių. Atsiminimo
∆ taikomos tada, kai siekiama atgaminti kalbinę medžiagą, saugomą
ilgalaikėje ↑atmintyje, naudojant įvairias atminties naršymo technikas.
Jos dažnai būna atvirkštinis vaizdas tų ↑kalbos mokymosi strategijų,
kurios buvo taikytos kalbinei medžiagai užkoduoti, pvz., jei kokios
nors frazės mokomasi kartu su judesiu, tuomet realiai komunikuojant
pats judesys padės atgaminti seniau išmoktą frazę. Praktikavimosi
∆ taikomos tada, kai iš anksto pratinamasi vartoti tam tikras ↑kalbos
priemones prieš jas realiai vartojant komunikacijoje, pvz., prieš teiraujantis informacijos autobusų stotyje galima iš anksto pasipraktikuoti
tam tikrus žodžius, taisyklingą tarimą, klausimo formas, mandagumo
žodelius. Įvaizdžio ∆ taikomos tada, kai siekiama sudaryti įspūdį, jog
disponuojama tam tikra kalbine medžiaga, nors iš tikrųjų taip nėra, pvz.,
vartojamos atmintinai išmoktos, ne visai suprastos frazės ar perdėtai
sudėtingos frazės. Įvaizdžio saugojimo funkciją atlieka ir neverbalinės
strategijos, pvz., juokavimas, šypsojimasis, linksėjimas, atrodymas
susidomėjusiam tada, kai nesuprantama, ar ne visai suprantama, kas
kalbama. Ribotų žinių ∆ taikomos tada, kai stengiamasi kuo plačiau
panaudoti turimas ribotas kalbos žinias įvairioms prasmėms perteikti
ir įvairiems komunikaciniams tikslams pasiekti. Įvaizdžio saugojimo
ir ribotų žinių panaudojimo ∆ dar laikomos ↑kompensacinėmis strate

106

komunikåcinis metòdas

gijomis. „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“ aprašomos ∆ grupuojamos į ↑recepcijos strategijas,
↑produkavimo, ↑sąveikos ir ↑tarpininkavimo strategijas.

komunikåciniai pratímai (angl. communicative exercises,

communicative tasks, pranc. exercices communicatifs (m, pl), rus.
коммуникативные упражнения, vok. kommunikative Aufgaben
(f, pl), kommunikative Übungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal paskirtį,
kūrybiniai pratimai, formuojantys kalbinius gebėjimus siekiant geresnio
praktinio kalbos mokėjimo; kitaip vadinami ↑užduotimis; priešinami
↑parengiamiesiems pratimams. Taikant komunikacinę mokymo ir
mokymosi kryptį, Δ teikiamas prioritetas, kalbinei veiklai skiriama
didesnė dalis pamokos laiko. Tai yra:
àà klausimai ir atsakymai;
àà asociaciniai pratimai: ↑minčių lietus, ↑semantinė schema;
àà atpasakojimas: teksto arba vaizdo įrašo;
àà diskusijos: su pasirengimu ar laisvosios, debatai, forumas;
àà kompoziciniai pratimai: pranešimai, ataskaitos, trumpas informacijos pateikimas; informacijos perkodavimas – tos pačios
informacijos pateikimas keičiant stilius ir žanrus;
àà situaciniai pratimai: scenarijus (laisvas bendravimas poromis
pagal nustatytą situaciją), ↑mokomasis vaidinimas, interviu,
↑simuliacija.
Dar žr. ↑projektas

komunikåcinis branduolýs (angl. common core, pranc. tronc

commun (m), rus. ядро языка, vok. Common Core (n), Minimum an
sprachlichen Mitteln (n)) pamatinės kalbos žinios (pvz., gramatikos,
leksikos), būtinos kiekvienam mokiniui nepriklausomai nuo jo kalbos
mokymosi tikslų. Rengiant ↑mokymo programą svarbu nuspręsti, kiek į
ją reikia įtraukti ∆ elementų ir kiek turėtų būti atsižvelgiama į mokinio
mokymosi tikslus (pvz., mokytis ↑profesinės kalbos).

komunikåcinis metòdas žr. ↑komunikåcinė kryptís

107

K
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̀

konceñtrinė programà, cíkliškoji programâ (angl. spiral sylla

bus, cyclical syllabus, pranc. programme cyclique (m), rus. программа
цикличного типа, vok. Spiralcurriculum (n)) ↑mokymo programa,
kurioje tie patys turinio elementai kartojasi, tačiau kaskart pateikiama
išsamesnė ir detalesnė jų samprata. ∆ leidžia pakartotinai mokyti tų
pačių ↑abstrakčiųjų sąvokų ir ↑komunikacinių intencijų įtraukiant
naujų gramatinės raiškos priemonių, naujų temų, situacijų ir sociokultūrinės medžiagos. ∆ priešinama ↑nuosekliajai programai, kurioje
turinio elementai išdėstomi nuosekliai ir kiekvienas turinio elementas
pateikiamas tik vieną kartą.

konceptualizåcija (angl. conceptualisation, pranc. conceptualisa

tion (f), rus. концептуализация, vok. Konzeptualisierung (f)) procesas,
vykstantis pirminiame, abstrakčiausiame kalbos produkavimo lygmenyje, kuriame kalbantysis nusprendžia, kokiu būdu suformuluoti tam
tikrą mintį kalbinės raiškos priemonėmis. ∆ apima sintaksinį mąstymą,
kai surikiuojama tipiška sintaksinė žodžių seka, ir vaizdinį mąstymą,
kai sukuriamas bendras vaizdinis pranešimo perteikimo būdas.
Dar žr. ↑produkavimas

konkordánsas (angl. concordance, pranc. concordance (f), rus.

конкорданс, vok. Konkordanz (f)) iš ↑tekstyno sudarytas visų morfemos,
leksemos ar žodžių junginio pavartojimų sąrašas, rodantis tą vienetą
artimiausiame minimaliame vienos eilutės ar ilgesniame kontekste (su
žodžiais, žodžių junginiais, esančiais prieš ir po analizuojamo vieneto).
Pvz., ∆ yra visi atskirų leksemos formų vartojimo atvejai su konteksto
partneriais:
vo skeptiškai: prieš žengiant tokį
žingsnį
ereikalaujama, kad tokį popiežiaus žingsnį
reitingą, pasak kurio, didžiausią
žingsnį
eginiam objektui, o gal net žengia
žingsnį

pirma reikėtų pagalvoti, kas juos
patvirtintų kokia nors institucij
populiarumo link žengė Reformų pa
prarandant Lietuvos valstybingumą

∆ gali būti naudojami kalbos mokymui, siekiant parodyti norimo kalbos
vieneto realią vartoseną kitų žodžių kontekste.
Dar žr. ↑tekstynų lingvistika
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konkrêčiosios sçvokos (angl. specific notions, pranc. notions

spécifiques (f, pl), rus. специфические понятия, темы, vok. spezifische
Begriffe (m, pl)) bendrųjų sąvokų realizacija konkrečioje situacijoje,
tam tikrų temų (pvz., „Asmens identifikacija“, „Prekyba“, „Gamta,
regionas“, „Laisvalaikis“) konkreti leksika. ∆ su gausiais pavyzdžiais
pateikiamos mokymo turinio aprašuose „Pusiaukelė“, „Slenkstis“,
„Aukštuma“.
Dar žr. ↑abstrakčiosios sąvokos

konstrùktas (angl. construct, pranc. construct (m), rus. конструкт,
vok. Konstrukt (m)) tiesiogiai negalimo tirti ir išmatuoti dalyko apibūdinimas tokiais požymiais, kuriuos būtų galima išmatuoti ar tirti.
Δ aprašymas padeda analizuoti ir suprasti reiškinį. Δ pavyzdžiai: ↑in
telektas, ↑nuostatos, ↑motyvacija, ↑akultūracija, ↑skaitymo gebėjimai.
Δ aprašymas grindžiamas moksline teorija, pvz., ↑komunikacinės
krypties mokymo ↑metodai skaitymo gebėjimų apibūdinimą grindžia
↑funkcine gramatika. Δ aprašymas svarbus mokant kalbos ir tikrinant
jos išmokimą. Pvz., nustačius, kurie tiesiogiai galimi tirti požymiai
sudaro kalbinių gebėjimų (↑skaitymo, ↑klausymo, ↑kalbėjimo ir ↑ra
šymo) pagrindą, juos stengiamasi išmatuoti kalbos ↑testais. Sudarant
testą svarbu, kad rengėjai bendrajame ↑testo apraše aprašytų Δ, t. y.
pateiktų specifikaciją – išvardijimą, kurie tiesiogiai tikrinami dalykai
atspindi, pvz., klausymo gebėjimus.
Dar žr. ↑konstrukto pagrįstumas

konstrùkto pagrįstùmas (angl. construct validity, pranc. validité

de construct (f), rus. конструктная валидность, vok. Konstruktvali
dität (f)) mastas, kiek testas atspindi esminius teorijos, kuria grindžiamas
testas, aspektus. Pvz., tikrinant ↑komunikacinę kompetenciją, testas bus
pagrįstas, jei aiškus jo ryšys su komunikacinės kompetencijos teoriniais
aprašais, kitaip tariant, jei aiškūs užduočių komunikaciniai tikslai, jei
tikrinamos ne izoliuotos gramatikos formos, o jų vartosena realiose
gyvenimo situacijose ir pan.
Dar žr. ↑pagrįstumas
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kontåktinė têksto fùnkcija (angl. phatic function, pranc. fonc

tion phatique du texte (f), rus. контактоустанавливающая функция
текста, vok. Kontaktfunktion (f)) teksto paskirtis užmegzti ar palaikyti
asmeninius ar dalykinius santykius. Vyraujančią ∆ turi sveikinimas,
užuojautos laiškas, pokalbiai gatvėje ir pan.
Dar žr. ↑teksto funkcija

kontêkstas (angl. co-text (1), context, pranc. contexte (m), rus.

контекст, vok. Kontext (m)) 1. prasmės atžvilgiu baigta teksto atkarpa, leidžianti tiksliai suprasti į ją įeinančio žodžio, posakio ar sakinio
reikšmę. Mokantis svetimųjų kalbų ∆ padeda geriau įsidėmėti naujų
žodžių ar kitų kalbos vienetų reikšmę, jis yra reikšmingas mokant
polisemantinių kalbos reiškinių;
2. kokio nors fakto, įvykio, reiškinio aplinkybės, sąlygos, pvz.,
socialinis, kultūrinis, sociolingvistinis ∆.

kontròlė (angl. check, pranc. contrôle (m), rus. контроль, vok. Kon

trolle (f)) 1. ugdymo proceso komponentas; mokytojo veikloje – būdas
vadovauti ugdymo procesui bei mokinių mokymosi veiklai; mokinių
žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgytų per tam tikrą laiką, bei bendrų pasiekimų lygio nustatymo ir tuo pagrindu vertinimo procesas;
Dar žr. ↑vertinimas
2. pamokos etapas, kai tikrinamas mokinių namų darbas ar užduočių atlikimas klasėje.

kontròliniai pratímai (angl. revision exercises, pranc. exercices
de contrôle et d’évaluation (m, pl), rus. контрольные упражнения,
vok. Kontrollübungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal paskirtį; Δ taikomi
mokinių žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti. Tikrinant Δ galima ir lavinti mokinių gebėjimus, tai rodo jų, kaip ir pačios ↑kontrolės,
mokomąją funkciją. Δ priešinami ↑treniruojamiesiems pratimams.

kontròlinis dárbas (angl. test, quiz, pranc. travail de contrôle
(m), rus. контрольная работа, vok. Test (m), Lernfortschrittstest
(m), Klassenarbeit (f), Klausur (f)) ↑vertinimo forma; būdas mokinių
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žinioms, gebėjimams, įgūdžiams nustatyti ir įvertinti, pateikiamas
po tam tikro programos skyriaus (temos) visai grupei, raštu. Δ yra
↑ugdomojo vertinimo dalis. Dažnai tai tam tikri ↑pratimai, ↑diktantai,
rašymo ↑užduotys. Δ vertinamas pagal nustatytą vertinimo skalę. Siekiant mokymo efektyvumo ir bendrų tendencijų tyrimo išaiškinamos
ir klasifikuojamos tipinės ↑klaidos, vedamos klaidų analizės pamokos.
Δ netapatintinas su ↑testu.

kontròlinis klausimýnas (angl. checklist, pranc. liste de contrôle

(f), rus. контрольный список, vok. Checkliste (f)) test.: testų rengėjams
skirtas klausimų sąrašas, pagal kurį pasitikrinama, ar tikrai visi testo
sandai parengti pagal reikalavimus, pateiktus testo apraše, ar tikrai testas
apima visus tikrintinus dalykus. Δ dažnai yra testavimo stebėjimo ar
analizavimo priemonė.
Dar žr. ↑testavimas

konvergeñtinis pagrįstùmas (angl. convergent validity,

pranc. validité de convergence (f), rus. конвергентная валидность,
vok. konvergente Validität (f)) vienas iš ↑testo pagrįstumo aspektų, kuris
nustatomas lyginant skirtingų testų, vertinančių tą patį ↑konstruktą,
rezultatus: jei rezultatai panašūs (nepriklausomai nuo metodo), testas
laikomas konvergentiškai pagrįstu. Δ gali būti siejamas su ↑konstrukto
pagrįstumu.
Dar žr. ↑pagrįstumas

kreòlinė kalbâ (angl. creole, pranc. créole (m), langue créole (f),

rus. креольский язык, vok. Kreolsprache (f)) buvęs ↑pidžinas, turintis
↑gimtakalbių ir vartojamas daugeliui kasdienės komunikacijos funkcijų
reikšti. Nuo pidžino ∆ skiriasi išplėtota sudėtingesne gramatine struktūra, turtingesniu žodynu, platesnėmis funkcijomis. ∆ toliau plėtojama
gali tapti ir oficialia, ↑valstybine kalba, pvz., tok pisin kalba Papua ir
Naujojoje Gvinėjoje.
Dar žr. ↑sociolingvistika

kritèrinis pagrįstùmas (angl. criterion validity, pranc. validité
critérielle (f), rus. критериальная валидность, vok. Kriteriumsvalidi
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tät (f)) ↑pagrįstumas kriterijaus atžvilgiu: jeigu galima ↑testo rezultatus
susieti su kuriais nors išoriniais kriterijais, laikomais to paties gebėjimo
matu, tai galima sakyti, kad testas kriterijaus atžvilgiu yra pagrįstas.
Pvz., galima teigti, kad kriterijaus atžvilgiu testas yra pagrįstas, jei
asmuo, kuris geriau išlaikė testą, iš tikrųjų geriau geba dalyvauti diskusijoje, susikalbėti parduotuvėje ir pan.
Dar žr. ↑pagrįstumas

kritèrinis tèstas (angl. criterion-referenced test, pranc. test critériel

(m), rus. тест критериально-ориентированный, vok. kriteriums
orientierter Test (m)) ↑testas, skirtas nustatyti, ar ↑kandidato gebėjimai
atitinka tam tikrus reikalavimus (kriterijus), ir nevertinama, kiek vienų
kandidatų gebėjimai yra geresni už kitų.
Dar žr. ↑kriterinis vertinimas, ↑norminis testas

kritêrinis vértinimas (angl. criterion-referenced assessment,

pranc. évaluation critériée (f), rus. критериально-ориентированная
оценка, vok. kriteriumsorientierte Bewertung (f)) ↑vertinimas lyginant
su nustatytais kriterijais, standartais ir neatsižvelgiant į kitų asmenų
pasiekimus. Šiuo požiūriu ∆ priešinamas ↑norminiam vertinimui.
∆ taikomas tada, kai svarbu nustatyti, ar asmens kompetencija atitinka
žemiausių rodiklių rinkinį (apibrėžtą kriterijų).
Dar žr. ↑vertinimas lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu, ↑kri
terinis testas

krítinio ãmžiaus hipotêzė (angl. Critical Period Hypothe

sis, CPH, pranc. hypothèse de la période critique (f), rus. гипотеза
критического возраста, vok. Hypothese der kritischen Perioden
(f)) teorija, kad yra amžiaus riba, iki kurios vaikas gali gerai išmokti
gimtąją kalbą, jei gyvena kalbinėje aplinkoje. Kritinis amžius galįs būti
maždaug iki brendimo periodo pradžios (Lenneberg, 1967). Tai susiję
su ↑smegenų lateralizacija, kuri, kaip manoma, baigiasi tame amžiuje,
arba ↑kalbos įsisavinimo mechanizmu. Jeigu iki nurodytos amžiaus
ribos vaikas negyvena kalbinėje aplinkoje, jis jos išmokti apskritai
nebegalįs. ∆ grindžiama „vaikų mauglių“ ar augusių visiškos socialinės
deprivacijos sąlygomis atvejais: tokie vaikai vėliau išmoksta kai kurių
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žodžių, bet nebeišmoksta sintaksės. Remiantis šia teorija, patariama
ir ↑svetimųjų kalbų mokytis iki kritinio amžiaus ribos. Teigiama, kad
vaikai, tuo laikotarpiu išmokę užsienio kalbų, neturi suaugusiems
svetimkalbiams būdingo akcento.

krítinis ska¤tymas (angl. critical reading, pranc. lecture critique

(f), rus. чтение с критической оценкой, критическое чтение,
vok. kritisches Lesen (n)) ↑skaitymo rūšis, kai skaitytojas suprastą turinį vertina siedamas jį su asmeniniu požiūriu, ↑pamatinėmis žiniomis.
Dažniausiai kritiškai skaitomi moksliniai, publicistiniai straipsniai ar
grožinės literatūros kūriniai. Skaitant kritiniu būdu įtraukiamos įvairios
kitos skaitymo rūšys, pvz., ↑detalusis skaitymas, ↑visuminis skaitymas.
Kritiniam skaitymui reikia gerų skaitymo įgūdžių, gebėjimų skirti faktus
nuo nuomonių, abejoti, ar pateikta nuomonė, informacija yra teisinga,
todėl kritinio skaitymo mokoma vėlesniais kalbos mokymo etapais.

kult¾rinis šòkas (angl. culture shock, pranc. choc culturel (m), rus.

культурный шок, vok. Kulturschock (m)) psichologinė ir socialinė dezorientacija, daugialypis reiškinys, lemiamas įvairiausių stresą keliančių
veiksnių, kurie pasireiškia atsidūrus svetimoje kultūrinėje aplinkoje.
∆ požymių spektras platus: nuo lengvo susierzinimo, nerimo, liūdesio,
psichologinio diskomforto, baimės, nesaugumo jausmo, nesugebėjimo
prisitaikyti prie komunikacijos ir aplinkos sąlygų iki gilios depresijos,
atmetimo reakcijos, panikos, psichinių sukrėtimų sukeltos psichologinės
krizės, kraštutinės žmogaus būklės, kuri gali pakenkti fizinei ir psichinei
jo sveikatai. ∆ kyla netekus įprastų socialinės ↑sąveikos ženklų ir simbolių, kuriuos pasitelkiant lengvai orientuojamasi ir veikiama įvairiausiose
kasdienio gyvenimo situacijose. ∆ yra žmogaus reakcija į aplinkos
pasikeitimą, vienas iš ↑akultūracijos etapų. ∆ stiprumas priklauso nuo
individualių žmogaus būdo, psichikos bruožų, kultūrinės distancijos,
išankstinio pasirengimo susidurti su svetima aplinka ir daugelio kitų
veiksnių. ∆ palengvina kryptingas ↑sociokultūrinės kompetencijos
formavimas mokant svetimosios kalbos.

k¿no kalbâ (angl. body language, pranc. langage corporel (m), rus.

язык телодвижений, vok. Körpersprache (f)) veido išraiškos, gestų,
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judesių, laikysenos panaudojimas komunikacijos tikslais; ∆ – sakytinės
↑sąveikos elementas, neverbalinės komunikacijos dalis, papildanti
verbalinę kalbą. Pvz., pokalbio dalyviai galvos linktelėjimu gali parodyti, kad seka kalbančiojo mintį, pritaria jo nuomonei. ∆ gali rodyti
↑adresato ir ↑adresanto santykį. Bendraujant negimtąja kalba ar jos
mokantis, ∆ gali būti ↑kompensacinė strategija. ∆ ypač svarbi ugdant
↑tarpkultūrinę kompetenciją, siekiant išvengti nesusipratimų, kylančių
dėl to, kad įvairiose kultūrose ta pati prasmė gali būti reiškiama kitokiais
kūno judesiais arba tas pats judesys turi skirtingas prasmes. ∆ gali būti
efektyvi mokymo technika aiškinant kalbinių reiškinių prasmę, nurodant
klaidas, padedant pasitaisyti, pagiriant, raginant ir pan.
Dar žr. ↑tylusis mokymas

kūrôbiniai pratímai (angl. creative exercises, pranc. exercices

créatifs (m, pl), rus. творческие упражнения, vok. kreative Übungen
(f, pl)) ↑pratimų tipas pagal atlikimo būdą, kai su kalbine medžiaga
atliekami tam tikri veiksmai (transformacija, papildymas ir kt.) arba
kalbos ir šnekos vienetai apdorojami prasmės atžvilgiu (pranešimas,
↑rašinys ir kt.). Δ taikomi kalbos ugdymui, probleminiam mokymui;
priešinami ↑mechaniškiesiems pratimams.
Dar žr. ↑kalbinių gebėjimų ugdymo pratimai

kvalifikåcijos tóbulinimas (angl. professional development, in-

service education, pranc. formation professionelle (f), rus. повышение
квалификации, vok. Fortbildung (f), Weiterbildung (f)) mokymasis,
↑savišvieta ir neformalusis ↑švietimas, kuriais siekiama plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. ↑Mokytojų Δ uždaviniai – gerinti
švietimo kokybę, plėtoti profesinį mokytojų bendradarbiavimą, skleisti
gerąją patirtį, skatinti refleksiją, savianalizę ir pan. Δ formos – naujausios mokslinės, pedagoginės ir metodinės literatūros analizė, kursai,
seminarai, konferencijos, stažuotės, edukacinės išvykos, ↑parodomųjų
pamokų stebėjimas ir kt. Δ institucijos tiria mokytojų poreikius, rengia
Δ programas, užtikrina renginių kokybę.
Dar žr. ↑mokytojų rengimas
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L
laboratòrinis dãrbas (pranc. travail de laboratoire (m), rus.

лабораторная работа, vok. Laborübungen (f, pl)) viena iš ↑moky
mo organizavimo formų; iš dalies programuotų pratimų kompleksinė
sistema (paprastai garso įrašai), atliekama specialiai įrengtoje klasėje
(kabinete) savarankiškai ir (ar) mokytojui vadovaujant. Δ tikslas – sakytinės ir rašytinės kalbos, ↑klausymo, ↑skaitymo įgūdžių ir gebėjimų
ugdymas. Δ susideda iš ↑treniruojamųjų ir ↑kūrybinių pratimų.
Dar žr. ↑pamoka

laisvâsis vertímas (angl. free translation, pranc. traduction libre

(f), rus. свободный перевод, vok. freie Übersetzung (f)) ↑vertimo rūšis, kai kitos kalbos priemonėmis tiksliai perteikiamas teksto turinys
ir komunikacinė intencija, tačiau teksto forma (gramatinės struktūros,
žodžių junginiai ir pan.) gali skirtis nuo originalo. ∆ gali būti taikomas
kaip klausomo ar skaitomo teksto supratimo patikrinimo forma.
Dar žr. ↑tarpininkavimas

laisvÿjų atsåkymų užduotís (angl. free-response item, open-

ended question, pranc. question ouverte (f), rus. задание со свободно
конструируемым ответом, vok. offene Frage (f)) ↑pratimų tipas pagal
atsakymų formą, atviroji ↑užduotis, kai mokinys turi pateikti atsakymą,
o ne jį pasirinkti. Tokio tipo užduotimis siekiama gauti santykiškai
savarankišką atsakymą, kurio ilgis gali būti nuo kelių žodžių iki kelių
sakinių. Jeigu Δ pateikiamas ↑teste, tai tinkamų atsakymų lape turėtų
būti numatyti priimtini atsakymų variantai.
Dar žr. ↑pratimas
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laisvùmas (angl. fluency, pranc. aisance (f), rus. беглость речи, vok.

Flüssigkeit (f)) viena iš kalbos mokėjimo apibūdinamųjų kategorijų:
gebėjimas produkuoti natūralią (panašią į ↑gimtakalbių) kalbą, t. y.
daryti natūralias pauzes, tinkamai intonuoti ir kirčiuoti, pabrėžti loginius
kirčius, vartoti jaustukus ir pan. Lingvodidaktikoje Δ apibūdinamas kaip
toks kalbos mokėjimas, kuris apima gebėjimą lengvai kalbėti ar rašyti;
gebėjimą gerai, bet nebūtinai tobulai intonuoti, kirčiuoti, vartoti žodžius
ir gramatines formas; gebėjimą tinkamai reikšti reikiamas komunikacines intencijas; gebėjimą kurti nenutrūkstamą suprantamą ↑diskursą,
t. y. lengvai suprasti ir perteikti informaciją. Δ dažnai priešinamas ↑tai
syklingumui – gebėjimui produkuoti taisyklingą kalbą. Mokant kalbinės
veiklos (↑klausymo, ↑skaitymo, ↑kalbėjimo ir ↑rašymo) tikslas yra Δ, o
mokant tarties, gramatikos, žodyno – taisyklingumas.

låvinimas (angl. development, education, pranc. formation (f), déve
loppement (m), éducation (f), rus. развитие, vok. Bildung (f)) fizinių
ir psichinių galių, gebėjimo savarankiškai, kvalifikuotai ir kūrybiškai
veikti plėtojimas bei tobulinimas; ↑ugdymo funkcija, pasireiškianti
mokinių fizinių, praktinių ir psichinių veiksmų tobulėjimu mokytojui
įgyvendinant mokymo ir raidos vienovės dėsnį. Δ funkcijos: 1) gebėjimų ir įgūdžių mąstyti ir veikti plėtojimas; 2) intelektinių ir praktinių
gebėjimų, kūrybiškumo ugdymas. Δ pradinis rezultatas – lavėjimas,
galutinis – išsilavinimas. Δ visuomeninė reikšmė – veiklos kvalifikacijų
tobulinimas. Asmenybės Δ visais laikais buvo skiriamas dėmesys, tik
skirtingai buvo suprantamos jo funkcijos ir sritys. Antikinėje Graikijoje
daugiau dėmesio buvo skiriama fiziniam ir dvasiniam (poetiniam) Δ,
retorikai; viduramžiais – loginiam mąstymui ir oratoriniam menui;
naujausiais laikais – proto Δ. Ilgainiui susikūrė dvi kryptys – formaliojo
(mažiau žinių, daugiau gebėjimų) ir materialiojo (visapusiško žinojimo)
Δ. Šiuolaikinėje pedagogikoje pabrėžiama, jog turi būti lavinamas ne
tik protas, bet visa asmenybė. Lavinamos intelekto galios, taurinamos
emocijos ir iš jų kylantys veiklos ir elgesio motyvai. Tuo grindžiamas
šiuolaikinės didaktikos pripažintas lavinamasis ↑mokymas.
lêksikos pratímai (angl. lexical exercises, pranc. exercices lexi
caux (m, pl), rus. лексические упражнения, vok. Wortschatzübungen
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(f, pl)) ↑pratimų tipas pagal kalbos aspektą (leksikos kalbos lygmenį),
kai siekiama ugdyti leksinius įgūdžius, t. y. mokytis:
àà automatiškai pasirinkti tinkamą leksinį vienetą ir taisyklingai
pavartoti produkuojant;
àà automatiškai pažinti leksinį vienetą ir taisyklingai sieti su
reikšme recepcinėje kalbinėje veikloje.
Δ taikomi ↑mokinio žodynui formuoti ir plėsti.
Dar žr. ↑aspektiniai pratimai

lêksinė kompete¹cija (angl. lexical competence, pranc. compé

tence lexicale (f), rus. лексическая компетенция, vok. lexikalische
Kompetenz (f )) leksikos žinios ir gebėjimas vartoti leksinius vienetus
įvairioje kalbinėje veikloje; ↑lingvistinės kompetencijos dalis. ∆ apima
ne tik leksinius elementus (pvz.: žodžius, frazes, laisvuosius ir nelaisvuosius žodžių junginius), bet ir gramatines žodžių ypatybes (pvz.:
linksniavimo tipą, valdymą), kurios padeda leksiką organizuoti į prasmingus sintaksinius vienetus, todėl svarbu jų mokytis, pvz., mokantis
lietuvių kalbos žodžio dovanoti, svarbu išmokti ir valdymo – kam ir
ką. ∆ pasireiškia ir ↑recepcijos lygmeniu, kai kalbos vartotojas, klausydamas ar skaitydamas, atpažįsta žinomus ir spėja nežinomus leksinius
vienetus, naudodamasis konteksto informacija ar žodžių darybos taisyklėmis, ir ↑produkavimo lygmeniu, kai kalbos vartotojas, kalbėdamas
ir rašydamas, leksinius vienetus vartoja taisyklingai ir tinkamai pagal
sociolingvistinį kontekstą ir situaciją.
Dar žr. ↑leksinė programa, ↑registras, ↑taisyklingumas, ↑tinka
mumas, ↑aprėptis

lêksinė programâ (angl. lexical syllabus, pranc. programme lexical
(m), rus. программа лексического типа) ↑mokymo programa, kurios
turinys grindžiamas leksinių vienetų ir su jais susijusių ↑kolokacijų,
žodžių junginių, posakių, frazeologizmų, idiomų ir pan. sąrašu, sudaromu pagal funkcinius semantinius laukus.
Dar žr. ↑mišrioji programa, ↑sintetinė programa
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lêksinis blòkas (angl. lexical chunk, pranc. segment (m), rus.

нерасчленённый лексический блок, лексическое единство, vok.
Chunk (n)) informacinio vieneto segmentas, ↑pasakymo dalis, vientisas
leksinių vienetų rinkinys pasakyme. Pvz., pasakymą Visos grupės vardu
norėčiau jums padėkoti už malonų bendradarbiavimą sudaro tokie ∆:
visos grupės vardu, norėčiau jums padėkoti, už malonų bendradar
biavimą. ∆ gali būti žodžių junginiai (praeitą savaitgalį), mandagumo
frazės (labai ačiū), sustabarėję posakiai (aš tau šimtą kartų sakiau)
↑kolokacijos (tirštas rūkas), frazeologizmai (kaip šauksi, taip atsilieps),
jungiamosios frazės (visų pirma), šalutiniai sakiniai (jei turėčiau burtų
lazdelę) ir pan. Mokant svetimųjų kalbų, svarbu iš pradžių mokyti
vartoti ∆ kaip vientisą segmentą ir tik vėliau jį skaidyti ir analizuoti jo
sudedamąsias dalis.
Dar žr. ↑leksinė programa

lygiave»čiai têsto variántai (angl. equivalent forms, pranc.

formes équivalentes de test (f, pl), rus. эквивалентные варианты,
vok. äquivalente Formen (f, pl)) to paties ↑testo variantai; jais matuojamos tokios pat žinios ir gebėjimai, jie rengiami pagal tą patį ↑testo
aprašą (t. y. tas pats ↑konstruktas). Kadangi testo rezultatai interpretuojami vienodai (pvz., priimant į aukštąją mokyklą), tad Δ turi tikrinti
tuos pačius dalykus ir būti vienodo sunkumo.
Dar žr. ↑konstruktas

lingua franca (angl. lingua franca, pranc. lingua franca (f), rus.

лингва франка, vok. lingua franca) kalba, vartojama kaip komunikacijos priemonė tarp žmonių ar žmonių grupių, kalbančių skirtingomis
gimtosiomis kalbomis, pvz., lotynų kalba – bažnyčios, mokslo kalba
viduramžiais, arabų kalba – islamo kalba, prancūzų kalba – tarptautinės
diplomatijos kalba, anglų kalba – tarptautinė mokslo, verslo kalba,
rusų kalba – bendravimo kalba tarp sovietinių respublikų gyventojų
sovietiniais laikais.

lingvístinė antropològija žr. etnolingvístika
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lingvístinė kompete¹cija (angl. linguistic competence, pranc.

compétence linguistique (f), rus. лингвистическая языковая компе
тенция, vok. linguistische Kompetenz (f)) kalbos išteklių ir kalbos
vartosenos taisyklių žinios bei gebėjimas jas taikyti; ↑komunikacinės
kompetencijos dalis. ∆ apima visus kalbos lygmenis – fonologinį,
grafinį, morfologinį, sintaksinį, leksinį, semantinį, diskurso / teksto.
∆ susideda iš ↑fonologinės, ↑ortoepinės, ↑ortografinės, ↑gramatinės,
↑leksinės ir ↑semantinės kompetencijų. Mokinys parodo savo ∆ vartodamas kalbą taisyklingai ir tinkamai.
Dar žr. ↑taisyklingumas, ↑tinkamumas

lingvodidåktika (angl. language education, language pedago

gy, pranc. didactique des langues (f), rus. лингводидактика, vok.
Linguodidaktik (f)) bendroji kalbų mokymo teorija, ↑didaktikos šaka,
analizuojanti kalbos mokymo bendruosius principus, ↑metodus, ↑mo
komosios medžiagos išmokimo dėsningumus. D glaudžiai siejasi su
mokymo objektu, kalba, t. y. kalbos struktūros ypatybėmis, lingvistine medžiaga. D nustato mokymo principus ir metodus, ↑pratimų ir
↑mokomosios medžiagos pobūdį. D pamatiniai mokslai – kalbotyra,
↑pedagoginė psichologija, amžiaus tarpsnių psichologija, ↑psicholin
gvistika, logika. D šakos – ↑gimtosios kalbos didaktika, ↑svetimosios
kalbos didaktika, ↑dalykinės kalbos didaktika. D principais remiasi
kalbos mokymo metodika.
Dar žr. ↑metodika

linijìnė programà žr. nuoseklióji programà
lokùcija (angl. locution, pranc. locution (f), rus. локуция, vok. Äu

ßerungsakt (m), Lokution (f)) ↑šnekos akto dalis; fonetinis, gramatinis
ir leksinis šnekos akto realizavimas įvardijant kalba pasaulio objektus,
procesus ir reiškinius.
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M
makrolingvístika (angl. macrolinguistics, pranc. macrolinguis
tique (f), rus. макролингвистика, vok. Makrolinguistik (f)) mokslas,
tiriantis kalbą realios vartosenos ir kitų su kalba susijusių mokslų
(sociologijos, psichologijos, filosofijos) kontekste.
Dar žr. ↑mikrolingvistika

mechåniškieji pratímai (angl. drills, pranc. mécanismes (m,

pl), automatismes (m, pl), rus. механические упражнения, vok. Drill
übungen (f, pl), imitatorische Übungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal
atlikimo būdą, kai mokiniui reikia mechaniškai atlikti veiksmą: kartoti
(ištarti garsą, parašyti raidę), išmokti atmintinai (dažnai be prasminių
ryšių suvokimo), įrašyti ką nors iš lentelės, parašyti pagal pavyzdį ir
pan. Δ taikomi motoriniams įvaizdžiams įtvirtinti, kalbos sklandumui
ugdyti dažniau pradiniame mokymo etape, vėliau prioritetas teikiamas
kalbos prasmingumui – ↑kūrybiniams pratimams.

mediåcija žr. tarpininkåvimas
mentålinis kontêkstas (angl. mental context, pranc. contexte men

tal (m), rus. ментальный контекст, vok. mentaler Kontext (m)) kalbos
vartotojo, mokinio jutimo organai, dėmesio mechanizmas, ↑atmintis,
sukauptos žinios, ↑pamatinės žinios, vaizduotė, kiti kognityviniai ir
jausminiai procesai, veiksniai, turintys įtakos tam, kaip suvokiamas ir
interpretuojamas išorinis ↑kontekstas.

meñtorius (angl. mentor, pranc. tuteur (m), mentor (m), rus. ментор,
vok. Mentor (m)) patyręs pedagogas, teikiantis metodinę pagalbą globotiniams – ↑pedagoginę praktiką atliekantiems studentams ar ugdymo
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institucijoje pradedantiems dirbti ↑mokytojams. Bendradarbiaudamas
su globotiniu, Δ atlieka tokius vaidmenis:
àà instruktoriaus – aptaria su globotiniu veiklos tikslus, tobulėjimo sritis ir strategijas, vertina pažangą, skatina įsivertinti
ir pan.;
àà globėjo – įvertina pagalbos poreikį, užmezga asmeninius ryšius,
teikia grįžtamąjį ryšį, asmeninę paramą ir pan.;
àà konsultanto – padeda spręsti problemas, išklauso, analizuoja,
pataria, skatina globotinį apmąstyti savo veiklą, pateikia alternatyvas ir pan.;
àà tarpininko – padeda globotiniui tapti mokyklos bendruomenės
nariu, mokytis iš kolegų, užmegzti profesinius ryšius platesnėje
profesinėje bendruomenėje ir pan.
Bendradarbiaudamas su aukštųjų mokyklų atstovais, Δ padeda plėtoti
bendrą profesinę kultūrą, ugdymo institucijų partnerystę.
Dar žr. ↑mokytojų rengimas

metakalbâ (angl. metalanguage, pranc. métalangage (m), rus.

метаязык, vok. Metasprache (f)) kalba apie kalbą; kalbinės ir nekalbinės priemonės, vartojamos tam tikram lingvistiniam reiškiniui nusakyti. Kasdienėje kalboje metalingvistiniu pastebėjimu būtų laikomas,
pvz., toks pasakymas Ką konkrečiai nori tuo pasakyti?, o specifiniame
lingvistiniame kontekste – Veiksmažodis atlieka predikato funkciją.

metòdas (angl. method, pranc. méthode (f), rus. метод, vok. Metho

de (f)) lingvodid.: 1. ↑svetimosios kalbos mokymo principų sistema,
kuri remiasi ↑kalbos mokymo tikslais (gramatikos mokėjimas, dialogų
pavyzdžių mokėjimas, gebėjimas komunikuoti reikiamoje situacijoje),
↑kalbos mokymo turiniu. D susiformavimą lemia visuomeniniai veiksniai, pvz., svetimosios kalbos mokymosi poreikis. D dažnai būna sukurtas konkrečiai grupei, vėliau išplinta. D remiasi kokia nors kalbotyros
mokslo kryptimi, mokymo ir mokymosi teorija, pedagogikos kryptimi,
psichologijos kryptimi, savitai traktuoja mokytojo ir mokinio vaidmenį.
Žinomi tokie svetimosios kalbos mokymo D: ↑audiolingvalinis metodas,
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↑audiovizualinis metodas, ↑gramatinis vertimo metodas, ↑tiesioginis
metodas, vadinamieji ↑afektyvieji metodai, t. y. ↑bendruomenės meto
das, ↑natūralioji mokymo kryptis, ↑tylusis mokymas, ↑sugestopedija,
↑fizinio atsako metodas;
2. (siaurąja prasme) mokymo medžiagos atranka bei jos pateiki-

mas tam tikriems svetimosios kalbos mokymo tikslams pasiekti, t. y.
kalbiniams ↑įgūdžiams ir ↑gebėjimams formuoti konkrečiame mokymo
etape, konkretūs pamokos procesai, mokytojo pateikiamos užduotys,
mokytojo elgsena ir mokinio veikla.

metòdika (angl. methodology, pranc. méthodologie (f), rus.
методика, vok. Methodik (f)) konkretaus dalyko mokymo ir mokymosi
veiksmų visuma. Skirtingai nei ↑didaktika, D apima konkrečius mokymo ir mokymosi veiksmus: didaktika nagrinėja, ko turi būti mokoma
ir mokomasi, t. y. ↑kalbos mokymo turinį ir ↑kalbos mokymo tikslus, o
D – kaip turi būti mokoma ir mokomasi, t. y. kaip mokymo turinys turi
būti pateiktas ir apdorojamas, kad mokiniai kuo efektyviau išmoktų. D
yra susijusi, pvz., su ↑pamokos struktūra, ↑mokomosiomis priemonėmis,
pamokos formomis, pamokos organizavimu, t. y. nustato, kaip mokoma
ir mokomasi, kokia ↑mokomosios medžiagos seka, kaip atskiros mokymo proceso dalys susietos tarpusavyje. Kalbos mokymo D nustato
ir nagrinėja konkrečius kokios nors kalbos mokymo ir mokymosi
veiksmus. ↑Lingvodidaktika numato, pvz., „Slenksčio“ lygio mokymo
turinį, t. y. gramatinę ir leksinę medžiagą, ↑komunikacines intencijas ir
jų raišką, ↑abstrakčiąsias sąvokas ir ↑konkrečiąsias sąvokas, ↑kalbinių
gebėjimų kokybę, transakcines ir interakcines situacijas ir t. t., o kalbos
mokymo D nagrinėja ir parenka konkrečius ↑metodus, kokia tvarka,
kokiais pratimais ir kokiomis mokymo formomis šį ↑kalbos mokymo
turinį perteikti mokiniams.

mikrolingvístika (angl. microlinguistics, pranc. microlinguistique
(f), rus. микролингвистика, vok. Mikrolinguistik (f)) mokslas, tiriantis
kalbą kaip idealizuotą, abstrahuotą, autonomišką ženklų sistemą, atsietą
nuo nekalbinės aplinkos, nuo vartojimo konteksto. ∆ analizuoja ryšius,
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poveikius ir priešpriešas lingvistinės sistemos viduje, aprašo kalbos
sistemą. ∆ apima fonetiką, fonologiją, gramatiką, semantiką.
Dar žr. ↑makrolingvistika

minčiÿ lietùs (angl. brainstorming, pranc. remue-méninges (f),

rus. мозговой штурм, vok. Brainstorming (n)) komunikacinis asociacinis atviro tipo pratimas, kai mokiniai savarankiškai sudaro tam
tikros temos semantinį lauką. Tai nestruktūriška, neapibrėžta veikla,
žadinanti kūrybiškumą ir produktyvumą, kai dirbama individualiai arba
grupėje greitai mąstant, t. y. nesikišant į mąstymo procesą, nekliudant,
neslopinant jo. Δ pagrindas – semantinės asociacijos: mokiniai per 5–10
minučių spontaniškai ir laisvai vienu žodžiu, žodžių junginiu, nepilnu
ar trumpu sakiniu pasako savo mintis pagal visus temos aspektus ir
greitai užrašo viską nesirūpindami nei rašyba, nei skyryba, nei logika.
Δ padeda rasti ryšius tarp to, kas atsimenama, arba sąsajas tarp idėjų.
Parašius ieškoma tų ryšių: svarbiausi dalykai pabraukiami, pažymimi,
nubrėžiamos rodyklės ir pan. Δ yra pasirengimas monologui ar ↑rašiniui,
taikomas, pvz.: renkantis temą, svarstant, ką rašyti pasirinkta tema,
temai plėtoti, planui sudaryti ir pan. Δ naudojamas žodynui aktyvinti,
kolektyvinio darbo įgūdžiams ugdyti.
Dar žr. ↑komunikaciniai pratimai

mišrióji programâ (angl. mixed syllabus, rus. программа

смешанного типа, vok. gemischtes Curriculum (n)) ↑mokymo pro
grama, apimanti įvairius ↑kalbos mokymo turinio elementus: kalbinius
gebėjimus, komunikacines intencijas, abstrakčiąsias sąvokas, temas,
potemes, kalbos vartojimo situacijas, užduotis, gramatiką, leksiką ir pan.
∆ – tai universaliausias mokymo programos tipas. ∆ dažniausiai laikomasi ↑koncentrinėms programoms būdingo turinio išdėstymo principo.

modalùmas (angl. modality, pranc. modalité (f), rus. модальность,
vok. Modalität (f)) semantinė kategorija, reiškianti kalbos vartotojo
požiūrį į jo pasakymo turinį ar pasakymo ir tikrovės santykį. Jei pasakymo turinys atitinka tikrovę ar kalbėtojo požiūris į jį nėra reiškiamas,
D yra nežymėtas (Jis jau nebeateis). O, pvz., sakiniu Galbūt jis jau
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nebeateis reiškiamas kalbėtojo abejojimas. Šiuo atveju D yra žymėtas.
Modaliniais pasakymais yra reiškiama galimybė (Jis gali būti išrinktas
prezidentu), būtinybė (Visi privalo laikytis įstatymų), gebėjimas (Ji
moka pagirti), noras (Ji ketina mokytis vairuoti) ir pan. D priklauso
nuo konteksto ir gali būti reiškiamas leksinėmis (pvz., modaliniais
žodeliais galbūt, veikiau ir t. t.), morfologinėmis (pvz., veiksmažodžio
nuosakomis), sintaksinėmis (pvz., modaliniais sakinių tipais, t. y. tiesioginiu, skatinamuoju, liepiamuoju, klausiamuoju, šaukiamuoju sakiniu),
retorinėmis ar intonacinėmis priemonėmis. D raiška yra ↑funkcinės
kompetencijos dalis.

mòdelis (angl. model, pattern, pranc. pattern (m), modèle (m), rus.

модель, vok. Modell (n), Muster (n), Pattern (n)) analogas, gnoseologinis originalo pakaitalas: 1) elementų lygmens, 2) struktūrų lygmens,
3) elgesio ar funkcijų lygmens, 4) rezultatų lygmens. Lingvodid.: tam
tikras formalizuotas pavyzdys, schema, standartas produkavimui ir (ar)
imitavimui. Δ gali būti įvairių lygmenų: tarimo (gimtakalbio variantai),
žodžių sandaros arba darybos (žodžiai su šaknimi, priesaga ir galūne,
pvz., per- + veiksmažodis), sintaksės (žodžių junginys, sakinys, pvz.,
Vd (+būti) +Vd – Jis (yra) direktorius), diskurso (pokalbio, pvz., kai
du artimi pažįstami susitinka gatvėje: „Labas!“ – „Labas!“ – „Kaip
sekasi?“ – „Ačiū, gerai. O tau?“), rašomo teksto (pvz., asmeninio
laiško arba sveikinimo struktūra, ↑išdėstymas). Skiriamos kalbos struktūros ir kalbos vartojimo Δ. Darbas pagal Δ ugdo gebėjimą konstruoti
tam tikras gramatines struktūras, pateikti jų leksinę raišką. Δ keliami
reikalavimai: prasmės užbaigtumas, informatyvumas, komunikacinė
nuostata, vartojimo situacijos ir konteksto atitikimas. Kai kurie kalbų
mokymo metodai grindžiami būtent tipinių sakinių modelių mokymu
(pvz.,↑audiolingvalinis metodas).

mok¸jimo têstas (angl. proficiency test, pranc. test de niveau de

compétence (m), rus. тест общего владения иностранным языком
(тест общих умений), vok. Niveautest (m), Qualifikationstest (m))
↑testas, kuriuo tikrinama, ar asmens žinios ir gebėjimai atitinka tam
tikrą kriterijų, pvz., ar yra pasiekęs tam tikrą ↑kalbos mokėjimo lygį,
reikalingą, kad žmogus galėtų gauti tą lygį patvirtinantį dokumentą.
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Tokie yra, pvz., lietuvių valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų testai.
∆ nesiejami su kokia nors konkrečia programa ar vadovėliu, o tik su
numatytais egzamino reikalavimais.
Dar žr. ↑kriterinis vertinimas, ↑vertinimas.

mok¸jimo vértinimas (angl. proficiency assessment, pranc. éva

luation de la capacité (f), rus. оценка владения иностранным языком,
vok. Qualifikationsprüfung (f)) duomenų kaupimas norint nustatyti, ar
asmuo turi tam tikrų žinių ir gebėjimų, atitinkančių nustatytus reikalavimus, t. y. tam tikrą standartą. ∆ siejamas su asmens gebėjimais veikti
realiose gyvenimo situacijose, neatsižvelgiant į tų gebėjimų formavimosi (mokymo ir mokymosi) procesą. Šiuo požiūriu ∆ priešinamas
↑išmokimo vertinimui. Vertinant kalbos mokėjimą, vertinimo kriterijai
gali būti bendri ↑kalbų mokėjimo lygių aprašai (pvz., „Pusiaukelė“,
„Slenkstis“, „Aukštuma“), kitaip sakant, asmuo vertinamas pagal tai,
ar jis turi aprašytąją ↑komunikacinę kompetenciją.
Dar žr. ↑mokėjimo testas, ↑vertinimas.

mókymas (angl. teaching, pranc. enseignement (m), rus. обучение,

vok. Lehren (n)) pagrindinė ↑ugdymo funkcija; pagalba ir vadovavimas
↑mokymuisi ir ↑išmokimui, t. y. tikslinga ↑mokytojo ir ↑mokinio sąveika,
stimuliuojanti ir organizuojanti pastarojo aktualią pažintinę ir praktinę
veiklą, siekiant plėtoti mokymosi aktyvumą, veiklos savarankiškumą ir
kūrybiškumą, ugdyti asmenybę. Δ procesas – ilgalaikė mokytojų ir mokinių sąveika, turinti tikslą parengti pastaruosius tolesniam mokymuisi
ir praktinei veiklai, padėti jiems perimti kultūros ir sociumo vertybes.
Δ metu vyksta socialinės patirties perdavimas, kuriam taikomi aiškinimo, demonstravimo ir pastiprinimo būdai. ↑Komunikacinės krypties
svetimosios kalbos Δ organizuojamas taip, kad mokinys yra ne tik to
proceso objektas, bet ir aktyvus subjektas (jis turi gebėti aktyviai dalyvauti mokymo procese, taikyti įvairias mokymosi ↑strategijas, vertinti
kitų ir savo darbą). Keičiasi ir mokytojo vaidmuo bei funkcijos (jis turi
gebėti skatinti ↑motyvaciją, planuoti ir vesti ↑pamoką, vertinti pamoką
ir jos rezultatus, analizuoti ↑vertinimo rezultatus, vadovauti mokinių
veiklai, panaudoti vaizdines ir technines ↑mokomąsias priemones).
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Δ paprastai vyksta švietimo institucijose, tiesiogiai mokytojui bendraujant su mokiniais, arba netiesiogiai – naudojantis mokymo priemonėmis.
Dar žr. ↑kalbos mokymo tikslai, ↑mokymo individualizavimas,
↑mokymo organizavimo formos

mókymasis (angl. learning, pranc. apprentissage (m), rus. учение,

vok. Lernen (n)) aktyvi, kryptinga žmogaus veikla, kurios tikslas – gauti
žinių, jas suprasti ir įsiminti, formuotis įgūdžius ir ugdytis gebėjimus.
Skiriamos orientacinė, vykdomoji ir kontrolinė (vertinamoji) Δ fazės.
Svarbiausia yra orientacinė fazė, nes tada įsisąmoninama, ką ir kaip
reikia mokytis, ir aktualizuojamas ankstesnis patyrimas. Δ ypač skatina
teigiama ↑motyvacija.
Dar žr. ↑kalbos mokymasis

mókymo individualizåvimas (angl. individualisation, pranc.

centration sur l’apprenant (f), individualisation de l’enseignement (f),
rus. индивидуализация обучения, vok. Individualisierung (f)) mokymo
proceso organizavimo būdas, kai atsižvelgiama į individualius psichologinius mokinių ypatumus ir siekiama optimizuoti kiekvieno mokinio
potencialių gabumų realizavimą – ↑individualizavimo nuostatos taikymas; į mokinį orientuoto mokymo sudedamoji dalis. Kadangi praktikoje
neretai orientuojamasi į vidutinių gabumų mokinį, Δ leidžia subalansuoti
↑mokymo programose apibrėžtą mokinių veiklą, jų realius gebėjimus ir
suteikti galimybę išreikšti save (pasirenkami prieinami mokymo būdai,
optimalus mokymo turinys). Δ priemonės: individualios užduotys, darbo
paskirstymas grupėse, mokomųjų kalbinių situacijų bei komunikacinių
užduočių pasirinkimas ir kt. Mokytojas, stebėdamas mokinius, nustato, koks mokymosi būdas jiems tinkamiausias, stengiasi optimizuoti
bendravimą ir mokymąsi, individualizuodamas ir konkretizuodamas
↑mokomąją medžiagą, skirdamas dėmesį ir suteikdamas individualią
pagalbą. Svetimosios kalbos mokymui Δ yra ypač svarbus, dėl to pageidaujama mokyti nedidelėmis grupėmis.
Dar žr. ↑individualizavimo nuostata, ↑individualusis mokymas

mókymo kryptís (angl. teaching approach, pranc. approche (f),
rus. подход к обучению, vok. Ansatz (m)) siūlomų ↑kalbos mokymo
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kriterijų, pedagoginės veiklos būdų, ↑vertinimo visuma, integruojanti
kai kurių lingvistinių, psichologinių ir didaktinių teorijų principus, ypač
atsižvelgiant į mokinių poreikius (pvz., profesiją, amžių, gimtąją kalbą,
ir ↑mokymosi strategijas). ∆, mokymo ↑metodas ir mokymo technika
yra kertinės šiuolaikinės ↑lingvodidaktikos sąvokos:
mokymo kryptis
mokymo metodas
mokymo technika

mókymo organizåvimo fòrmos (angl. modes of teaching and

learning, pranc. formes d’organisation de l’enseignement (f, pl), rus.
организационные формы обучения, vok. Lehrform (f)) mokymo
sistemos komponentas; ↑mokytojo ir ↑mokinio sąveika, vykstanti tam
tikra tvarka mokymo įstaigose (mokyklose, kolegijose, universitetuose
ir kt.). Δ reglamentuoja individualaus ir kolektyvinio darbo, mokinių
aktyvumo bei mokytojo vadovavimo santykį pažinimo veikloje. Skiriamos auditorinės ir neauditorinės (↑nepamokinis darbas) Δ. Pagrindinė auditorinė Δ yra ↑pamoka. Be pamokos, esama daug kitų Δ, pvz.:
↑paskaita, ↑seminaras, ↑laboratorinis darbas, ekskursija, konsultacija,
↑mokomoji praktika ir kt. Šiuolaikinės ↑lingvodidaktikos metodai taiko
įvairias netradicines Δ, pvz., ↑sugestopedija – seansą; komunikacinis
mokymas – konferenciją, debatus, praktinius seminarus; kompiuterinių
programų ir interneto taikymas – telekonferencijas.

mókymo programâ (angl. syllabus, pranc. syllabus (m), program

me (m), rus. учебная программа, vok. Curriculum (n), Lehrplan (m))
mokymo turinys, atrinktas ir išdėstytas pagal tam tikrus principus, siejamas su tam tikrais mokymo ir mokymosi tikslais. Dažnai ∆ įvardijami
tikslų siekimo būdai – ↑mokymo kryptis ar ↑metodas. Kartais nurodomas
konkretus laikas, skirtas tam tikroms ∆ dalims, pateikiamas rekomenduojamų ↑vadovėlių ir kitų ↑mokomųjų priemonių sąrašas. ∆ gali būti
sudaromos įvairios trukmės kursui (savaitės, mėnesio, semestro, metų,
ugdymo pakopos ir pan.). Kalbų ∆ gali būti skirstomos pagal mokymo
turinio atrankos ir pateikimo svarbiausius aspektus:
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àà kalbinį turinį (pvz.: ↑gramatinė programa, ↑sąvokomis ir in
tencijomis grindžiama programa, ↑leksinė programa, ↑temomis
grindžiama programa);
àà kalbos vartojimo kontekstą (pvz.: ↑situacijomis grindžiama
programa, dalykinės kalbos ∆);
àà kalbinės veiklos rūšį ir kalbinius gebėjimus (pvz., rašymo ∆);
àà mokymosi procesą (pvz., ↑derinamoji programa);
àà didaktinius principus, mokymo kryptį (pvz., ↑komunikacinė
programa);
àà turinio išdėstymo būdą (pvz.: ↑koncentrinė programa, ↑linijinė
programa, modulinė ∆);
àà kalbos vienetų ir visumos santykį (pvz.: ↑sintetinė programa,
↑analitinė programa);
àà ugdymo tikslus (pvz.: ↑kalbiniais gebėjimais grindžiama pro
grama, ↑užduotimis grindžiama programa);
àà tikslinę grupę (pvz.: ↑individualioji programa, adaptuota ∆,
modifikuota ∆).
∆ rengimą lemia samprata, kas yra kalba, ką reiškia mokėti kalbą ir
kaip mokomasi kalbos.
Dar žr. ↑mišrioji programa, ↑bendroji programa, ↑kalbos mokymo
turinys

mókymosi aplinkâ (angl. learning environment, pranc. environe

ment d’apprentissage (m), rus. условия обучения, vok. Lernumgebung
(f)) fizinių ir socialinių veiksnių visuma, lemianti mokymo ir mokymosi
procesą. Fizinė Δ – tai ↑mokomosios priemonės, baldai, pastatai ir kt.
materialiosios sąlygos, kuriomis vykdomas ugdymo procesas. Socialinė
Δ – tai bendruomenės etosas, elgesio normos ir veiklos taisyklės, psichologinė atmosfera, ugdymo proceso dalyvių nuostatos ir tarpusavio
sąveika. Kokybiškam ugdymo procesui reikalinga patraukli, saugi ir
sveika Δ, kuriai būdingas atvirumas, bendravimas, mokymasis bendradarbiaujant, demokratiškumas, tarpusavio pagarba, konstruktyvus
požiūris, parama ir kt. humanistinės vertybės.
Dar žr. ↑humanistinis mokymas
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mókymosi kompete¹cija (angl. learning competence, ability to

learn, pranc. compétence d’apprentissage (f), apprendre à apprendre,
rus. когнитивная компетенция, умение учиться, vok. Lernkompe
tenz (f)) gebėjimas integruoti naujas žinias į jau turimas, stebėti naujas
patirtis ir į jas įsitraukti. Mokantis kalbos, ∆ – tai kalbos ir komunikacijos ypatumų suvokimas, kalbos sistemos ir funkcionavimo principų
pažinimas, gebėjimas atskirti ir produkuoti garsus ir pan. ∆ yra asmens
bendroji ↑kompetencija, apimanti gebėjimus valdyti ir organizuoti
mokymosi veiklą (pvz., išlaikyti dėmesį, suvokti užduotį, bendradarbiauti ją atliekant, naudotis mokymosi medžiaga, stebėti, analizuoti,
daryti išvadas), heuristinius (atradimo) gebėjimus (pvz., sieti naujas
patirtis, elgesio modelius su įprastais, taikyti bendruosius kognityvinius
gebėjimus naujoje mokymosi situacijoje), gebėjimus rasti reikiamą
informaciją ir ją taikyti, naudotis technologijomis mokymosi tikslais.
Dar žr. ↑kalbos mokymosi strategijos

mókinio kalbâ žr. tarpùkalbė
mókinio žodônas (angl. learner vocabulary, pranc. vocabulaire de
l’apprenant (m), rus. словарь учащегося, vok. Lernerwortschatz (m))
tam tikra leksikos vienetų (žodžių, žodžių junginių, idiomų) visuma,
mokinio vartojama tam tikroje mokymo pakopoje. Priklausomai nuo
mokinio kalbos, skiriama gimtosios kalbos žodynas, kuris visada yra
gausesnis, ir svetimosios, tikslinės kalbos žodynas, kurio apimtis mažesnė. Δ ↑aprėptis apibūdinama pagal gausumą (žodžių kiekis, žodžių
teminės grupės) ir turtingumą (sinonimai, antonimai, frazeologizmai).
Vienas iš kalbų mokymo tikslų yra Δ ugdymas, plėtimas ir turtinimas.
Δ apima ↑aktyvųjį žodyną, ↑pasyvųjį žodyną ir ↑potencialųjį žodyną.
Svetimosios kalbos mokyme skiriamas dar ↑pagrindinis žodynas.
Dar žr. ↑leksinė kompetencija

mokinýs (angl. learner, student, pupil, pranc. apprenant (m), élève

(m), rus. ученик, vok. Lerner (m), Lernender (m)) asmuo, dalyvaujantis
↑mokymo ir ↑mokymosi procese; tas, kuris mokosi, nepriklausomai nuo
amžiaus, mokymosi būdo ir vietos (moksleivis, studentas, kursų daly-
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vis). Šiuolaikinis ↑humanistinis mokymas akcentuoja į mokinį orientuotą mokymą, kai ugdymo procesas planuojamas ir organizuojamas
atsižvelgiant į Δ poreikius (žr. ↑poreikių analizė) ir ↑kognityvinį stilių.
Kalbos Δ vaidmuo ugdymo procese iš dalies priklauso nuo ↑mokymo
krypties, ↑metodo ar jų elementų taikymo. Pvz., taikant ↑fizinio atsako
metodą, Δ veiksmu reaguoja į mokytojo paliepimus, tuo parodydamas,
jog supranta mokytojo pasakymus ir pan., o taikant ↑komunikacinę
kryptį, Δ aktyviai bendrauja su kitais mokiniais ir mokytoju, siekia
išmokti mokytis (žr. ↑mokymosi kompetencija), numato tikslus, renkasi
mokomąją medžiagą bei ↑mokymosi strategijas, dirba individualiai ar
bendradarbiauja grupėje, vertina savo pažangą ir pan.

mókytojas (angl. teacher, pranc. enseignant (m), professeur (m),

rus. yчитель, vok. Lehrer (m), Lehrender (m)) asmuo, mokantis ir
ugdantis mokinius pagal formaliojo ar neformaliojo švietimo programas; pedagogo profesinė kvalifikacija ir pareigybės bendrojo lavinimo
mokykloje (aukštojoje mokyklose – ↑dėstytojas). Skiriamos tokios
Δ kompetencijos:
àà bendrakultūrinė – dalyvavimas kuriant pilietinę visuomenę,
pagarba mokinių kultūriniam, kalbiniam ir etniniam tapatumui,
bendražmogiškų vertybių puoselėjimas ir pan.;
àà profesinė – ugdymo proceso planavimas ir organizavimas,
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, ↑mokymosi aplinkos
kūrimas, savęs vertinimas, nuolatinis mokymasis ir pan.;
àà bendroji – tinkamas komunikavimas, taisyklingas kalbos
vartojimas, informacijos valdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas, mokyklos veiklos tobulinimas ir pan.;
àà specialioji – dalyko žinios, įgūdžiai, vertybinės nuostatos ir
gebėjimai, reikalingi dirbti konkrečioje ugdymo turinio srityje
ir pakopoje.
Δ pareigos taip pat apima dienynų tvarkymą, ↑mokymo programų
rengimą, mokinių saugumo užtikrinimą ir pan. Δ teisės apima ↑kvali
fikacijos tobulinimą, darbą saugioje aplinkoje, dalyvavimą savivaldoje,
asociacijose ir pan. Kalbos Δ veikla ugdymo procese gali būti iš dalies
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nulemta pasirinktos ↑mokymo krypties ar ↑metodo. ↑Komunikacinei
krypčiai būdingi tokie Δ vaidmenys: mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo proceso organizatoriaus ir partnerio, informacijos ir
kalbos žinių šaltinio, mokinių poreikių tyrėjo, grupinio darbo vadovo,
pagalbininko, patarėjo ir pan.

mókytojo kalbâ (angl. teacher talk, pranc. langue de l’enseignant

(f), rus. язык учителя, vok. Lehrersprache (f)) kalbos atmaina, kurią
kalbos mokytojas vartoja mokymo procese. Kalbėdamas mokytojas
derinasi prie mokinių, siekdamas palengvinti komunikaciją ↑tiksline
kalba. Jei mokytojas yra ↑gimtakalbis tikslinės kalbos vartotojas, ∆
yra ir ↑užsienietiškoji kalba. Kaip ir ↑vaikiškajai kalbai, ∆ būdingas
↑supaprastinimas, pakartojimas, sulėtintas tempas, paryškinta intonacija ir pan. ∆ tyrinėtojai dažnai analizuoja mokytojo kalbėjimo trukmę
pamokoje, ↑klaidų taisymo būdus, klausimų tipus ir pan.

mókytojų rengímas, pedagògų rengímas (angl. teacher train

ing, pre-service education, pranc. formation des enseignants (f), rus.
профессиональная подготовка учителя, vok. Lehrerausbildung (f))
ugdymo institucijų sistemos veikla, sudaranti sąlygas asmeniui, studijuojančiam pagal tam tikrą studijų programą, įgyti profesinę kompetenciją, reikalingą sėkmingam darbui ugdymo įstaigoje bei gauti pedagogo
profesinę kvalifikaciją. Kalbų ∆ programose, be studijuojamos kalbos
kursų, numatomi edukologijos, didaktikos, psichologijos, psicholingvistikos, kalbotyros, taikomosios kalbotyros, literatūros, kultūros,
šalityros, lingvodidaktikos, užsienio kalbų mokymo metodikos ir kt.
kursai. Svarbus Δ komponentas yra ↑pedagoginė praktika.
Dar žr. ↑mokytojas, ↑kvalifikacijos tobulinimas

mókomasis vaidínimas (angl. role play, pranc. jeu de rôle (m),

rus. ролевая игра, vok. Rollenspiel (n)) komunikacinis situacinis
↑pratimas (↑užduotis), mokomasis ↑žaidimas, vaidinimas mokomojoje
aplinkoje, kai mokiniai atlieka socialinius ir psichologinius vaidmenis
imituodami bendravimą tikroviškoje situacijoje; aktyvaus mokymo ir
mokymosi būdas, kuris realizuoja ↑vaidybos metodą, lavina komuni-
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kacinius gebėjimus ir įgūdžius, formuoja ↑komunikacinę kompetenciją
ir vertybinę orientaciją, skatina fantaziją ir iniciatyvą. Δ komponentai:
àà situacija kaip bendravimo sąlyga;
àà vaidmenys, suskirstyti mokiniams – žaidimo dalyviams;
àà tema, nusakanti bendravimo turinį;
àà nurodymai suvaidinti modeliuojamą situaciją, atlikti savo vaidmenį sąveikaujant su partneriais.
Δ būna socialinių buitinių, kurie formuoja buitinio bendravimo gebėjimus (pvz., situacija, kai reikia sužinoti kelią į stotį), ir profesinių,
kurie rengia mokinius profesiniam bendravimui (pvz., padavėjas turi
aptarnauti klientą).
Dar žr. ↑komunikaciniai pratimai

mókomoji bendråvimo situåcija (angl. simulated commun
icative situation, pranc. situation de type simulateur (f), rus. учебная
коммуникативная ситуация, vok. simulierte Kommunikationssi
tuation (f)) tokios kalbinių ir nekalbinių aplinkybių, sąlygų ir santykių
visumos modelis, kuris skatintų ↑mokinius bendrauti ir vartoti kalbos
priemones, kad išmoktų ↑svetimosios kalbos. Δ priklauso nuo komunikacijos užduoties, bendravimo temos, komunikantų motyvų ir santykių.
Atrenkamos tipinės situacijos, kurių aiškūs vaidmenys (tėvas, sūnus,
gydytojas, ligonis ir kt.) ir bendravimo akstinas (susipažinti, padėkoti,
išreikšti savo nuomonę ir kt.).
mókomoji gramåtika (angl. pedagogic grammar, pedagogical

grammar, pranc. grammaire pédagogique (f), rus. педагогическая
грамматика, vok. didaktische Grammatik (f), Gebrauchsgrammatik
(f)) kalbos gramatinės sandaros aprašas, skiriamas kalbai mokyti, programoms, ↑mokomajai medžiagai rengti; gramatikos mokomoji knyga.
∆ pamatas gali būti kalbos gramatinė analizė, kokia nors gramatinė
teorija (pvz.: ↑funkcinė gramatika, ↑transformacinė-generatyvinė
gramatika), mokinių gramatinių problemų analizė ar kt. ∆ apima ne tik
gramatinės sandaros aprašą, bet ir gramatikos mokymo metodologiją,
atspindinčią mokymo tikslus (gramatikos taikymas kalbos vartojimui
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ar žinios apie gramatiką) ir principus (taisyklių, ↑užduočių, ↑pratimų
naudojimas mokymui ir pan.).

mókomoji kalbâ (angl. language of instruction, medium of in

struction, pranc. langue de scolarisation (f), rus. язык обучения, vok.
Unterrichtssprache (f)) kalba, kuria mokoma ir mokomasi kokio nors
dalyko. Δ gali būti šalies ↑valstybinė kalba arba etninės grupės kalba.
Kalbiniame ugdyme Δ dažniausiai yra ↑tikslinė kalba, pvz., rusų kalbos
pamokose vartojama tik rusų kalba. Pradiniame mokymosi etape Δ gali
būti mokinių ↑gimtoji kalba arba kita kalba, kurią jie gerai moka, ypač
mišriose grupėse, pvz., jei lietuvių kalbos mokosi portugalai, belgai,
suomiai, Δ gali būti anglų kalba.
Dar žr. ↑imersijos programa

mókomoji mìdžiaga (angl. teaching materials, pranc. matériel

de l’enseignement (m), rus. учебный материал, vok. Lernstoff (m))
specialiai pagal tam tikrus didaktinius ir dalykinius kriterijus parinkta
ir metodiškai organizuota medžiaga, orientuota į tam tikrą mokymo
tikslą. Tai yra rašytiniai arba įrašyti į garsajuostę tekstai, pratimai,
užduotys ir kt., verbalinė ir neverbalinė, ženklų informacija (formulės,
grafikai, schemos), šalies, kurios kalbos yra mokomasi, realijos (pvz.,
paveiksliukai, nuotraukos), autentiška medžiaga. Δ apima ↑vadovėlius,
papildomas mokymo priemones, garso ir vaizdo įrašus ir laidas, kompiuterines programas, parodomąją medžiagą, medžiagą savarankiškam
darbui ir skirstoma į pagrindinę, kurią rekomenduoja švietimo įstaigos,
ir papildomą, kuria renkasi patys mokytojai ir (ar) mokiniai. Δ atsirenkama atsižvelgiant į mokinių amžių, interesus, mokymo ir auklėjimo
tikslus, taikomą mokymo metodą. Siekiant išaiškinti Δ tinkamumą ir
efektyvumą ji yra analizuojama, o jos atranka koreguojama.

mókomoji pråktika (angl. practicum, field-work, pranc. stage

professionnel (m), rus. учебная практика, vok. Lernpraktikum (n))
viena iš ↑mokymo organizavimo formų, studijų programos dalis, vykdoma praktikos institucijoje, per kurią studentai plečia ir gilina teorines
žinias, reikalingas tolesnėms studijoms, susipažįsta su specialybės
praktine veikla, atlieka stebėjimą ar tyrimus. Dažnai Δ yra ↑profesinės
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praktikos parengiamoji pakopa. ↑Mokytojų rengimo programose Δ gali
būti, pvz., specialiųjų poreikių mokinių ugdymo proceso stebėjimas
integruoto ugdymo įstaigose. Kalbų studijų programose Δ gali būti
vertimo biuro, leidyklos, tekstynų centro ir pan. veiklos stebėjimas,
analizė ir pagalba darbuotojams.
Dar žr. ↑parodomoji pamoka, ↑atviroji pamoka

mókomosios prîemonės (angl. teaching and learning aids, learn

ing resources, pranc. supports pour l’enseignement de la langue (m, pl),
rus. средства обучения, vok. Medien (n, pl), Unterrichtsmedien (n, pl))
visi reikmenys, tikslingai naudojami ↑mokymo ir ↑mokymosi procese.
Δ sudaro: ↑vadovėliai ir juos papildančios komplekto dalys – mokytojo
knyga, pratybos, skaitiniai, garso ar vaizdo įrašai, žodynėliai, kortelės,
plakatai ir kt.; specialiosios Δ, parengtos ar pritaikytos specialiųjų poreikių mokiniams; kompiuterinės Δ; informacinė, mokslo populiarioji,
metodinė ir kt. literatūra; daiktai, medžiagos ir įranga – darbo, kūrybos,
informacinės ir vaizdinės priemonės. Δ padeda mokytojui veiksmingai
organizuoti ugdymo procesą, suteikia galimybių mokiniams įsigilinti
į dalyko specifiką, kūrybiškai atlikti užduotis, padeda sutelkti dėmesį,
geriau įsiminti ir suprasti teikiamą informaciją.
Dar žr. ↑mokymosi aplinka, ↑vaizdinės techninės mokomosios
priemonės

moksle¤vis žr.↑mokinýs
monítoriaus hipotêzė (angl. the Monitor Hypothesis, pranc.

hypothèse du moniteur (f), rus. теория «редактора», vok. MonitorHypothese (f)) S. D. Krasheno hipotezė, pasak kurios, skiriami du skirtingi svetimosios kalbos išmokimo procesai: ↑įsisavinimas, kuris esti
pasąmoninis, nepriklauso nuo gramatinių taisyklių mokymo ir kreipia
į lingvistinės kompetencijos ugdymąsi, ir ↑išmokimas – sąmoningas
kalbos taisyklių mokymasis. Kurdamas ↑pasakymus mokinys naudoja
savo įsisavintą taisyklių sistemą. O formalus taisyklių mokymasis veikia
tik kaip tų pasakymų monitorius, kontrolės mechanizmas.
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motyvåcija (angl. motivation, pranc. motivation (f), rus. мотивация,
vok. Motivation (f)) 1. vidinė ir išorinė paskata (↑motyvas) veikti siekiant
tikslo; jėgos, kurios teikia energijos ir nukreipia elgesį;
2. procesas, skatinantis elgtis taip, kad būtų pasiekti asmeniui

svarbūs tikslai arba kad būtų patenkinti jo poreikiai ir motyvai. Δ apima
kitas sąvokas, kurios nusako įtaką žmogaus elgesio veržlumui ir kryptingumui (poreikiai, interesai, vertybės, pažiūros, siekiai ir polinkiai).
↑Kalbos mokymosi procese Δ – tai mokinių aktyvumo paskata, įvairių
motyvų, poreikių, jausmų, pageidavimų visuma. Paprastai skiriama
išorinė ir vidinė Δ. Išorinė Δ priklauso nuo išorinių veiksnių, pvz.:
mokytojo, mokinių grupės, tėvų, aplinkos. Vidinė Δ susijusi su asmens
vidinių mokymosi paskatų sistema, pvz: su noru sužinoti apie šalį,
kultūrą, tradicijas; noru skaityti literatūrą originalo kalba; profesijos
pasirinkimu. Taip pat kalbama apie instrumentinę Δ, kai kalbos mokomasi kaip „instrumento“ darbui gauti, egzaminui išlaikyti ir pan., ir
integracinę Δ, kai kalbos mokomasi norint bendrauti su kitos kultūros
žmonėmis. Mokymosi Δ padeda mokiniui orientuotis į tikslą, suvokti,
kiek laiko reikės tikslui pasiekti, ar reikės pastiprinimo ir kokio, aktualizuoja būtinas mokinio žinias, gebėjimus, skatina pasinaudoti pagalba iš
išorės. Mokymosi Δ palaiko teigiamas pastiprinimas, pvz., kai išmokimą
lydi maloni emocinė būsena (mokytojo pagyrimas, geras įvertinimas,
savo sėkmės supratimas ir kt.), kai pradedama nuo lengvesnių klausimų
ir einama prie sudėtingesnių (pasitikėjimas savimi), kai tolimas tikslas
suskaidomas į artimesnius tikslus (sėkmės išgyvenimas). Δ formavimąsi
gali paveikti keli veiksniai: mokymo būdai, ↑mokymo individualizavi
mas, ↑mokymo organizavimo formos, ↑mokomasis vaidinimas.

motývas (angl. motive, pranc. motif (m), rus. мотив, vok. Motiv (n))

veiklos paskata, kuri susidaro dėl subjekto gyvenimo sąlygų ir lemia
jo aktyvumo kryptingumą. Šiuolaikinėje psichologijoje Δ įvardijami
įvairūs reiškiniai ir būsenos, skatinantys subjektą būti aktyvų. Mokantis
būtina formuoti mokymosi Δ: ir tiesiogiai susijusius su mokymo turiniu
(pažintinius), ir asmeniškus, sąmoningus savęs tobulinimo.
Dar žr. ↑motyvacija
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multimêdija, įvairialýpė térpė (angl. multimedia, pranc. mul

timédia (f), rus. мультимедиа, vok. Multimedia (n)) nauja techninių
informacijos ir mokymo priemonių rūšis, sistema, integruojanti įvairių
tipų garso ir vaizdo informaciją (grafiką, animaciją, fotografuotų ir filmuotų vaizdų derinį, kai kartu skamba ir garsas, pvz., šneka, muzika).
Δ dažniausiai skiriama interaktyviam mokymui ir mokymuisi. Esama
įvairių Δ tipų: specialūs svetimųjų kalbų mokomieji kursai, dažniau
skirti savarankiškam mokymuisi; kompaktinės plokštelės su kalbos,
kultūros, meno, istorijos ir pan. mokomąja medžiaga; kompiuterinės
pateikčių sistemos, padedančios mokytojui pačiam rengti savo mokomąją medžiagą demonstravimui ir kt.
Dar žr. ↑kompiuterinis kalbų mokymasis
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N
naratývas žr. påsakojimas
natyvízmas (angl. Nativism, pranc. nativisme (m), innéisme (m),

rus. нативизм, vok. Nativismus (m)) N. Chomsky’io iškelta hipotezė
(1968), kad žmogaus gebėjimas išmokti kalbą yra įgimtas, tai lemia
↑universalioji gramatika, ↑kalbos įsisavinimo mechanizmas; šio įgimto
gebėjimo neturi gyvūnai. Universaliosios gramatikos egzistavimą kiekvieno sveiko vaiko smegenyse patvirtina tyrimai, jog dar nekalbantis
kūdikis sugeba atskirti ypač daug fonemų, kurių jo gimtojoje kalboje
net nėra. Vėliau, supamas konkrečios kalbinės aplinkos, vaikas dalį
tų gebėjimų praranda, t. y. jo universalūs kalbos gebėjimai prisitaiko
prie aplinkos kalbos parametrų. ∆ teorija atsirado kaip ↑biheiviorizmo
priešprieša. ∆ pripažįsta, kad, nepaisant universaliosios gramatikos, yra
reikalinga ir kalbinė aplinka.
Dar žr. ↑interakcionizmas

natūralióji mókymo kryptís (angl. the Natural Approach,

pranc. méthode naturelle (f), rus. натуральный подход, vok. Natural
Approach (f), natürlicher Ansatz (m)) afektyvusis kalbos mokymo metodas (S. D. Krashen, T. D. Terrell, 1983), siekiantis kuo labiau priartinti
svetimosios kalbos išmokimą prie natūralaus, savaiminio gimtosios
kalbos išmokimo. Pagrindiniai ∆ bruožai: natūrali komunikacija, o ne
gramatinių taisyklių mokymasis, mokinių daromų klaidų toleravimas,
neformalus gramatinių kalbos taisyklių ↑įsisavinimas. ∆ mokymo
principai remiasi penkiomis S. D. Krasheno hipotezėmis:
àà kalbos ↑įsisavinimo hipoteze: svetimosios kalbos ↑išmokimas
turi eiti ↑įsisavinimo link, t. y. ↑svetimoji kalba turi tapti natūralia mokinio savastimi;
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àà ↑natūraliosios sekos hipoteze: mokiniai kalbos dalykus suvokia
pagal jiems būdingą natūralią tvarką (kaip ir vaikai), nepriklausomai nuo mokymo sekos, todėl jų daromos klaidos tam tikrame
mokymosi etape yra natūralios ir neišvengiamos;
àà ↑monitoriaus hipoteze: ↑išmokimas veikia tik kaip monitorius,
t. y. kontrolės mechanizmas, o kalbos produkavimas yra susijęs
su kalbos ↑įsisavinimu;
àà ↑afektyviojo filtro hipoteze: kad mokydamasis mokinys pajėgtų
gerai įsisavinti ↑mokomąją medžiagą, jo afektyvusis filtras turi
būti pralaidus;
àà suprantamos ↑įvesties hipoteze: kad mokinys darytų pažangą
mokydamasis, jis turi gauti naujos suprantamos mokomosios
medžiagos tinkamą – ne per didelį – kiekį, kurį galėtų sieti su
jau turimomis žiniomis.

natūraliõsios sekõs hipotêzė (angl. the Natural Order Hy

pothesis, pranc. hypothèse de l’ordre naturel (f), rus. гипотеза есте
ственной последовательности овладения явлениями иностранного
языка, vok. Hypothese von der natürlichen Erwerbsreihenfolge (f))
S. D. Krasheno hipotezė, pasak kurios, žmogus išmoksta gimtąją arba
svetimąją kalbą pagal jam būdingą natūralią tvarką, nepaisant mokomųjų kalbos dalykų turinio, jų akcentavimo ar pateikimo sekos. Pvz.:
tiek gimtakalbiai vaikai, tiek natūraliai svetimąją kalbą išmokstantys
suaugusieji pirmiau ima vartoti daiktavardžius nei veiksmažodžius (jų
kategorija lengviau suvokiama, ne tokia abstrakti); laiko kategorija
paprastai išmokstama anksčiau nei veikslo; viena iš pirmųjų nuosakų,
kurias išmoksta vaikai ir svetimkalbiai suaugusieji, yra liepiamoji (ja
reiškiami svarbūs komunikaciniai poreikiai). Esti universalių kalbos
dalykų išmokimo sekos principų, bet mokantis svetimosios kalbos
jos išmokimo seka daugeliu atveju priklauso ir nuo gimtosios kalbos
įtakos (↑interferencija, teigiamas ↑perkėlimas). Mokantis kalbos tam
tikruose etapuose klaidos yra natūralios ir neišvengiamos, jos laipsniškai
išnyksta pačios.
Dar žr. ↑klaidų analizė, ↑tarpukalbė
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negimtóji kalbâ žr. svetimóji kalbâ
nepamokínis dãrbas (angl. extra-curricular activities, pranc.

activités extra-scolaires (f, pl), rus. внеаудиторная работа, vok.
außerunterrichtliches Lernen (n)) neauditorinė ↑mokymo organizavi
mo forma. Darbas su mokiniais ne pamokos metu ir kitose patalpose.
Δ apima dalyvavimą įvairiose vakaronėse, susitikimuose, koncertų,
spektaklių, filmų lankymą.

netiesióginis vértinimas (angl. indirect assessment, pranc. éva

luation indirecte (f), rus. косвенная оценка, vok. indirekte Beurteilung
(f)) ↑kalbinių gebėjimų vertinimas naudojant ↑testus. ∆ priešinamas
↑tiesioginiam vertinimui. Paprastai netiesiogiai vertinami recepciniai (↑skaitymo, ↑klausymo) gebėjimai, pvz., norint įvertinti asmens
skaitymo gebėjimus prašoma atsakyti į klausimus, parinkti tinkamą
atsakymą, įvertinti teiginius ir pan., o paskui atsakymai analizuojami
ir apibendrinama (tarkim, jei asmuo atsakė į visus klausimus taip, kaip
numatė testo rengėjai, daroma prielaida, kad jis suprato tekstą). Taip
pat dažnai netiesiogiai vertinamas kalbos ↑vartojimas.
Dar žr. ↑vertinimas

neurolingvístika (angl. neurolinguistics, pranc. neurolinguistique

(f), rus. нейролингвистика, vok. Neurolinguistik (f)) tarpdalykinis
mokslas, tiriantis kalbos mechanizmus ↑smegenyse klinikinės ar eksperimentinės laboratorijos sąlygomis. ∆ tyrimų objektas: kaip smegenys
apdoroja kalbinę informaciją, kur ji saugoma (↑atmintis), kaip smegenų
pusrutuliai lemia kalbos ↑įsisavinimą, kaip veikia smegenys vartojant
kalbą ir jos mokantis, kaip kalbinius gebėjimus veikia smegenų kalbos
centrų pažeidimai (↑afazija) ir pan.

neverbålinė komunikåcija (angl. non-verbal communication,
pranc. communication non verbale (f), rus. невербальная коммуни
кация, vok. nonverbale Kommunikation (f)) komunikacija nevartojant
kalbos. Tam tikslui gali būti pasitelkiami gestai, mimika, neartikuliuoti
garsai, kitokie nekalbiniai ženklai (sutartiniai kodai, piktografija, ikonografija, muzika ir kt.).
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nòrminis tèstas (angl. norm-referenced test, pranc. test normatif

(m), rus. нормативно-ориентированный тест, vok. normorientierter
Test (m)) ↑testas, už kurį gauti taškai yra interpretuojami atsižvelgiant į
kitų kandidatų rezultatus. Δ dažniau vartojamas kalbant apie testus, kurių
tikslas – išrikiuoti kandidatus vienas kito atžvilgiu pagal pasiekimų lygį.
Dar žr. ↑norminis vertinimas, ↑kriterinis testas

nòrminis vértinimas (angl. norm-referencing assessment, pranc.

évaluation normative (f), rus. нормативно-ориентированная оценка,
vok. normorientierte Bewertung (f)) ↑vertinimas lyginant mokinių
pasiekimus tarpusavyje ir išrikiuojant visus mokinius pagal pasiekimų
lygį. Šiuo požiūriu priešinamas ↑kriteriniam vertinimui.
Dar žr. ↑norminis testas.

nuodugnùsis ska¤tymas (angl. reading for detail, pranc. lecture
détaillée (f), rus. чтение с полным пониманием текста; детальное
чтение; изучающее чтение, vok. totales Lesen (n), detailliertes
Lesen (n)) komunikacijos tikslo ir teksto ↑žanro lemiama ↑skaitymo
rūšis siekiant nuodugniai suprasti visą teksto informaciją ir autoriaus
intenciją. Δ yra lėtas, nes skaitant turi būti suprastas kiekvienas sakinys,
išsiaiškinamos nežinomų žodžių reikšmės. Nuodugniai skaitome instrukcijas, sutartis, patiekalų receptus ir pan. Žvelgiant kitais aspektais,
Δ dar vadinamas ↑intensyviuoju skaitymu ir ↑analitiniu skaitymu.
Dar žr. ↑skaitymo strategijos, ↑skaitymas

nuolatínis vértinimas (angl. continuous assessment, pranc. éva

luation continue (f), rus. постоянный контроль, vok. kontinuierliche
Beurteilung (f)) nenutrūkstamas mokinių ↑atlikties, darbų, projektų
↑vertinimas mokymosi metu. Viso trimestro, semestro, metų ar kurso
rezultatus atspindi galutinis pažymys. ∆ priešinamas ↑vienkartiniam
vertinimui.
Dar žr. ↑ugdomasis vertinimas

nuoseklióji programâ, linijínė programâ (angl. linear syllabus)
mokymo programa, kurioje turinio elementai išdėstomi nuosekliai ir
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kiekvienas turinio elementas pateikiamas tik vieną kartą. Priešinama
↑koncentrinei programai.

nuoseklùsis vertímas (angl. consecutive interpretation, pranc.

traduction consécutive (f), rus. последовательный перевод, vok.
Konsekutivdolmetschen (n)) ↑vertimo žodžiu rūšis, kai kalbantysis
↑originalo kalba daro pauzes tam, kad tuo metu vertėjas galėtų jo
pasakytą mintį perteikti ↑tiksline kalba.

núostatos (angl. attitudes, pranc. attitudes (f, pl), rus. отношение,

установка, vok. Einstellung (f)) žmogaus arba žmonių grupės polinkis
vienaip ar kitaip suvokti kokį nors objektą ar problemą, subjektyvus
nusiteikimas vienokių ar kitokių vertybių atžvilgiu, dažnai nulemiantis
pasirengimą tikslingai veikti. Lingvodid. svarbios nuostatos ↑tikslinės
kalbos, ↑svetimosios kalbos vartotojų, šalies, kur ta kalba kalbama,
paties mokymosi, mokymo ir mokymosi stilių, mokytojo, kitų mokinių,
mokomosios veiklos, testų ir pan. atžvilgiu. ∆ glaudžiai susijusios su
mokinio ugdymu, asmenybe, mokymosi ↑motyvacija, ↑akultūracija.
Dar žr. ↑kalbinės nuostatos, ↑kompetencija

N

nuotolínis mókymas, distáncinis mókymas (angl. distance
learning, pranc. enseignement à distance (m), formation ouverte et
à distance (f), rus. дистанционное обучение, vok. Fernstudium (n))
1. studijų programa, kai mokytojas yra tam tikru nuotoliu nuo studento,
kuris naudojasi iš anksto parengta medžiaga, vaizdo ar garso įrašais
ir kt. priemonėmis, skirtomis savarankiškai mokytis su tam tikra mokytojo pagalba;
2. studijos namuose, vadovaujantis parengta studijų programa bei

naudojantis atitinkamomis garso ir vaizdo priemonėmis bei televizijos
programomis.
Dar žr. ↑kompiuterinis kalbų mokymasis
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O
objektyvùsis tèstas (angl. objective test, pranc. test objectif (m),

rus. объективный тест, vok. objektiver Test (m)) ↑testas, už kurio
atlikimą taškai skiriami mechaniškai, pagal testo rengėjų pateiktą atsakymų sąrašą. Δ atlikimui vertinti nereikia specialiai parengtų vertintojų,
nes reikia ne spręsti, o tik sužymėti, kuriuos atsakymus kandidatas
parašė teisingai, kuriuos ne, ir suskaičiuoti taškus. Δ susideda iš uždarųjų ↑užduočių.
Dar žr. ↑objektyvusis vertinimas, ↑subjektyvusis testas

objektyvùsis vértinimas (angl. objective assessment, pranc.

évaluation objective (f), rus. объективная оценка, vok. objektive
Beurteilung (f)) ↑vertinimas, kai mokinių atsakymai yra tikrinami lyginant juos su iš anksto parengtu teisingų atsakymų sąrašu, t. y. vertinant
nereikia specialistų sprendimo. Toks yra ↑netiesioginių testų vertinimas.
Iš tikrųjų ∆ rodo ne pačių ↑testų objektyvumą, bet tikrinimo būdą, nes
testai gali būti neobjektyvūs dėl ↑testo apraše numatytų tikrinamųjų
dalykų atrankos, pasirinktų ↑užduočių ir pan. ∆ priešinamas ↑subjek
tyviajam vertinimui.
Dar žr. ↑objektyvusis testas

obligåcinė têksto fùnkcija, įsipareigójamoji têksto fùnkcija
(angl. function of obligation, rus. облигативная функция текста,
vok. Obligationsfunktion (f)) paskirtis teksto, kuriuo ↑adresantas įsipareigoja atlikti kokį nors veiksmą. Vyraujančią ∆ turi, pvz., sutartis,
garantija, priesaika.
Dar žr. ↑teksto funkcija
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operatývinė atmintís žr. trumpala¤kė atmintís
originålo kalbâ, šaltínio kalbâ (angl. source language, pranc.

langue source (f), langue de départ (f), rus. язык оригинала, языкисточник, vok. Ausgangssprache (f)) vert.: kalba, iš kurios verčiama
į kitą – ↑tikslinę kalbą. Pvz., verčiant lenkų kalbos tekstą į lietuvių
kalbą, ∆ yra lenkų kalba; verčiant rusakalbių ir lietuviakalbių diskusiją, vertėjui, verčiančiam į lietuvių kalbą, ∆ yra rusų kalba, o vertėjui,
verčiančiam į rusų kalbą, ∆ – lietuvių kalba.
Dar žr. ↑vertimas, ↑tarpinė kalba

ortoêpinė kompete¹cija (angl. orthoepic competence, pranc.
compétence orthoépique (f), rus. орфоэпическая компетенция, vok.
orthoepische Kompetenz (f)) mokėjimas dekoduoti ir balsu skaityti
grafinius rašytinio teksto simbolius; ↑lingvistinės kompetencijos dalis.
∆ apima ↑rašybos normų išmanymą, gebėjimą skaityti fonetinę transkripciją, suvokimą, ką reiškia skyrybos ženklai ir kaip jie atspindi intonaciją, gebėjimą suvokti tarimo ypatumus iš konteksto (pvz., pauzes).
Dar žr. ↑ortografinė kompetencija, ↑fonologinė kompetencija

ortogråfinė kompete¹cija (angl. orthographic competence,

pranc. compétence orthographique (f), rus. орфографическая ком
петенция, vok. orthographische Kompetenz (f)) kalbos rašmenų
mokėjimas, gebėjimas juos suvokti ir jais užrašyti kalbą; ↑lingvistinės
kompetencijos dalis. Įvairių kalbų rašto sistemos gali būti grindžiamos
skirtingais principais, pvz., alfabetiniu (dauguma Europos kalbų),
ideografiniu (pvz., kinų kalba), konsonantiniu (pvz., arabų kalba). Alfabetinių kalbų atveju ∆ apima raidžių spausdintinę ir rašytinę formą,
didžiąsias ir mažąsias raides, taisyklingą žodžių ↑rašybą, skyrybos
ženklus ir jų vartojimo normas, plačiai vartojamus logografinius ženklus
(pvz., @, €, $, £)
Dar žr. ↑ortoepinė kompetencija
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P
pagrindínis žodônas (angl. basic vocabulary, pranc. vocabulaire

fondamental (m), rus. базовый словарь, vok. Grundwortschatz (m),
Basiswortschatz (m)) dažniausiai vartojamų ir būtiniausių ↑tikslinės
kalbos žodžių visuma; leksinis minimumas, leidžiantis bendrauti tikslinės kalbos šalyje; svetimosios kalbos vadovėlių ir mokymo priemonių
leksinis pagrindas – žodžiai, skirti aktyviajam išmokimui.
Dar žr. ↑mokinio žodynas

pagrįstùmas, validùmas (angl. validity, pranc. validité (f), rus.

валидность, vok. Validität (f)) test.: mastas, kuriuo ↑testas matuoja
tai, ką turi matuoti, kitaip tariant, kiek jis atitinka tikrinimo tikslus.
∆ yra vienas iš svarbiausių gero testo požymių. Skiriami įvairūs ∆
aspektai: ↑turinio pagrįstumas, ↑kriterinis pagrįstumas, ↑konstrukto
pagrįstumas, ↑formos pagrįstumas, ↑konvergentinis pagrįstumas. ∆
įvertinti gali būti taikomi įvairūs ↑kiekybiniai ir ↑kokybiniai tyrimo
metodai, kurių tikslas – nustatyti, ką testas tikrina ir kaip gerai tai daro.
Dar žr. ↑pagrįstumo nustatymas

pagrįstùmo nuståtymas, validåvimas (angl. validation, pranc.

validation (f), rus. определение валидности, vok. Validierung (f))
duomenų, pagrindžiančių testo rezultatus, rinkimo procesas. Iš gautų
duomenų sprendžiama apie konkretaus testo ↑pagrįstumą.

pakartótinio teståvimo patikimùmas (angl. test-retest re

liability, pranc. fiabilité test-retest (f), rus. надёжность повторного
тестирования, vok. Testwiederholungsmethode (f), Retest-Methode
(f)) test.: vienas iš testo ↑patikimumo įrodymų. ∆ nustatomas, kai tie
patys kandidatai tą patį ↑testą tomis pačiomis sąlygomis atlieka du kar-
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tus, o jų gauti rezultatai sugretinami. Tai leidžia įvertinti, ar kandidatų
rezultatai nepriklauso nuo šalutinių veiksnių.

pamatínės žínios (angl. background knowledge, world knowledge,

schemata, pranc. connaissances de base (f, pl), rus. фоновые знания,
vok. Hintergrundwissen (n), Vorwissen (n), Weltwissen (n)) žinios apie
pasaulį, asmeninė patirtis, kurias žmogus įgyja visą gyvenimą nuo
gimimo. Visi žmonės daugelyje sričių turi bendrųjų žinių, kurios yra
tarsi savaime suprantamos: žmonės ir gyvūnai maitinasi, jie vieną dieną
miršta, žmogus, padaręs nusikaltimą, yra baudžiamas, sutikus pažįstamą
žmogų pasisveikinama, įkritus į vandenį sušlampama ir t. t. Δ sudaro ir
dalykinės žinios. Dalis Δ priklauso nuo sociokultūrinių veiksnių, pvz.,
elgesio normos, nuostatos ir vertybės. Pvz., Vakarų šalių parduotuvėse
kainos yra nurodytos ir niekas nesidera, Rytų šalyse perkant deramasi.
Tiek bendrosios Δ, tiek ↑sociokultūros žinios labai svarbios ↑tekstų
supratimui: bendrąsias žinias svarbu suaktyvinti, sociokultūros žinių
suteikti prieš teksto klausymą ar skaitymą, kad turimos žinios būtų siejamos su naujomis. Pvz., norint suprasti užrašą: Restoranas uždarytas.
Gedulingi pietūs, reikia žinoti, kad mirus žmogui yra rengiami pietūs,
gali būti ir restorane.
Dar žr. ↑iš viršaus į apačią principas

pamokâ (angl. lesson, class, pranc. leçon (f), rus. урок, vok. Unter

richt (m)) 1. pagrindinė ↑mokymo organizavimo forma bendrojo lavinimo mokykloje, mokymo proceso vienetas, skirtas konkrečiam mokymo
tikslui pasiekti, kai ↑mokiniai, vadovaujami ↑mokytojo ir naudodamiesi
↑mokomąja medžiaga, atlieka įvairias užduotis. Δ leidžia vienam mokytojui vienu metu mokyti daug mokinių, kurie suburiami į ↑klases ar
mobilias ↑grupes. Tradiciškai skiriamos tokios struktūrinės Δ dalys:
àà įvadinė – neformalus pokalbis, nusiteikimas dirbti;
àà pagrindinė – įvairi mokomoji veikla;
àà baigiamoji – apibendrinimas, į(si)vertinimas, tolesnės veiklos
numatymas.
Šiuolaikinei Δ būdingi tokie turinio elementai:
àà žinios – suteikiamos naujos ar plėtojamos turimos žinios;
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àà veikla – taikant žinias atliekamos užduotys, formuojami gebėjimai, lavinami įgūdžiai;
àà rezultatas – mokomosios veiklos orientuojamos į konkrečius
mokymosi pasiekimus, kuriuos galima į(si)vertinti.
Yra įvairių Δ klasifikacijų:
àà pagal vyraujančią veiklos formą: diskusija; debatai; ekskursija
į muziejų; mokomojo filmo žiūrėjimas ir aptarimas ir pan.;
àà pagal pagrindinį tikslą: naujos medžiagos pateikimo; žinių
įtvirtinimo ir įgūdžių formavimo; žinių ir gebėjimų tikrinimo
ir vertinimo; mišrioji, kai iš karto siekiama visų tikslų;
àà pagal mokytojo ir mokinių sąveiką: kai mokytojas tiesiogiai
vadovauja mokinių veiklai, dirba su visa klase; kai mokiniai
dirba savarankiškai, o mokytojas netiesiogiai jiems vadovauja,
padeda ir nurodo klaidas; kai mokytojo tiesioginis vadovavimas
derinamas su netiesioginiu.
Užsienio kalbos Δ dažnai taikomas „trijų P“ modelis – naujos medžiagos
pateikimas, valdomos pratybos ir laisvasis produkavimas; toks modelis
ypač tinka pradiniame mokymosi etape.
Dar žr. ↑pamokos planas
2. (angl. unit, lesson, pranc. unité (f), rus. урок, vok. Lektion
(f)) kalbos ↑vadovėlio sudedamoji dalis, skyrius (pvz., „5 pamoka“).
Dažniausiai tokiame struktūriniame vienete integruojami klausymo ir
skaitymo tekstai, įvairių kalbinės veiklos rūšių bei mokymosi mokytis
užduotys, leksinės ir gramatinės medžiagos paaiškinimai, nuorodos,
įsivertinimo užduotys ir pan.

pamokõs plånas (angl. lesson plan, pranc. plan de leçon (m),

rus. план урока, vok. Unterrichtsentwurf (m)) dokumentas, kuriame
apibūdinama numatoma ↑pamoka; mokytojo orientyras, padedantis organizuoti mokymą ir mokymąsi pamokoje. Δ struktūra, turinys, apimtis,
formatas gali skirtis pagal tai, kam skirtas Δ (mokytojui ir mokiniams,
dalyko metodinei grupei, mokytojo darbo vertintojams ar pan.) ir pagal
tai, kokia mokytojo patirtis (naujokai mokytojai dažniausiai rengia
detalius planus). Paprastai Δ įvardijama pamokos uždaviniai, tema,
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mokomoji veikla, medžiaga ir priemonės, įsivertinimo ir vertinimo
būdai. Taip pat numatoma užduotims skirtas laikas, darbo organizavimo
formos ir mokinių sąveikos modeliai (pvz., ↑darbas poromis). Kalbinio
ugdymo Δ taip pat gali būti numatoma ↑komunikacinės intencijos ir
jų raiška, ↑abstrakčiosios sąvokos, leksinės ir gramatinės struktūros.
Δ gali būti arba labiau orientuotas į mokymosi rezultatą, atitinkantį
↑mokymo programų pasiekimus (pvz., pamokoje bus plėtojami oficialaus laiško rašymo gebėjimai), arba labiau orientuotas į mokymosi
procesą, kai akcentuojami didaktiniai principai (pvz., pamokoje bus
taikomas ↑partnerių recenzijos metodas). Laikantis ↑komunikacinės
krypties Δ apibūdinami ir tikėtini rezultatai (ko siekiama), ir numatomas
procesas (kaip siekiama). Planuojant pamoką atsižvelgiama į klasės
ar individualių mokinių ypatumus, todėl plane numatomi mokymosi
diferencijavimo ir individualizavimo būdai. Δ aptariamas su mokiniais,
pagrindiniai tikslai ir eigos etapai gali būti užrašomi lentoje.

paradigmâ (angl. paradigm, pranc. paradigme (m), rus. парадигма,

vok. Paradigma (n)) lingv.: tam tikrų žodžių kaitybos arba kirčiavimo
tipo pavyzdys, galūninių formų visuma, pvz., I linksniuotės daiktavardžių su galūne -as kaitymas. Lingvodidaktikoje skirtingi mokymo
metodai įvairiai traktuoja paradigmų svarbą. Pvz., taikant ↑gramatinį
vertimo, ↑audiolingvalinį metodus mokiniams rekomenduojama iš
karto išmokti visą paradigmą (pvz., veiksmažodžių kaitymo); pagal
↑komunikacinę kryptį, priešingai – nerekomenduojama iš karto mokytis
ištisų linksniavimo ar asmenavimo paradigmų, o atsižvelgti į formų
svarbą tam tikrose komunikacinėse situacijose.

parengiamîeji pratímai (angl. practice activities, pranc. travail

préalable (m), rus. подготовительные упражнения, vok. vorberei
tende Übungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal paskirtį, kuris priešinamas
↑komunikaciniams pratimams. Δ treniruojami atskiri veiksmai ir
operacijos, lavinami įgūdžiai ir mokiniai rengiami visavertei kalbinei
veiklai. Tai gali būti:
àà daugkartinio kartojimo pratimai įgūdžiams automatizuoti bei
kalbinei medžiagai įsiminti;
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àà ↑įrašymo: sakinių papildymo ar užbaigimo, renkantis iš pateiktų
pasirinkčių arba be jų, ↑tarpų pildymo;
àà analitiniai kalbos pratimai: konstravimo ir ↑transformaciniai,
kalbinės medžiagos detalizacijos arba glaudinimo pratimai,
↑atitikmenų siejimo, prognozavimo, eiliškumo nustatymo, loginio pergrupavimo, parafrazės, teisingų ir neteisingų teiginių
pasirinkimo, netinkamo žodžio paieškos, dialogų atgaminimo
pagal klausimo ar atsakymo replikas ir pan.

paródomoji pamokâ (angl. open lesson, pranc. leçon démonstra

tive (f), rus. показательный урок, vok. Musterunterricht (m)) mokymo
bei ugdymo patirties skleidimo forma; ↑pamoka (pratybos), kurią veda
patyręs aukštos kvalifikacijos mokytojas ir kurią stebi kviesti asmenys
(mokytojai, studentai ir kt.). Δ demonstruojami paveikūs mokymo būdai
ir metodai, sunkesnių mokymo medžiagos aspektų pateikimo būdai.
Dažniausiai Δ nėra mokytojo darbo kontrolės forma, bet jo pasiekimų
ir ↑ edukologijos mokslo sklaida, mokytojų ↑kvalifikacijos kėlimas.
Dar žr. ↑ atviroji pamoka

pãrtnerių rece¹zija (angl. peer review, pranc. révision à deux (f),

rus. партнёрская рецензия, vok. Peer Review (n)) ↑rašymo proceso
veikla, ↑pratimas, kai mokinio parašytą tekstą analizuoja, komentuoja, vertina partneriai, o ne mokytojas. Tai ↑redagavimo etapo dalis;
korekcinis pratimas. Paprastai mokiniai dirba poromis ar grupelėmis,
skaito vieni kitų tekstus, komentuoja, teikia siūlymų, užduoda klausimų.
Dar žr. ↑grįžtamasis ryšys

pasåkymas (angl. utterance, pranc. énoncé (m), rus. высказывание,

vok. Äußerung (f)) verbalinis (sakytinis ar rašytinis) turintis prasmę
pranešimas, sakymo ar rašymo rezultatas. Bet koks ∆ turi ilokucinę
jėgą (juo yra teigiama arba neigiama, patariama, įsakoma ir pan.), ∆ yra
↑šnekos aktas ir ↑adresatas jį supranta kaip baigtinį. ∆ gali sudaryti
vienas žodis (pvz., Taip) ar keli (pvz., Ne, nesutinku), visas sakinys,
ilgesnis tekstas.
Dar žr. ↑ilokucija
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påsakojimas, naratývas (angl. narration, pranc. narration (f),

rus. повествование, vok. narrative Themenentfaltung (f), Erzählen
(n)) ↑teksto tipas, toks prasmės perteikimo būdas, kai vaizduojamas
veiksmas ar įvykis. Δ centrą sudaro veiksmas (įvykių grandinė) ir veikėjas. Pateikiama veiksmo ar įvykio vieta, laikas, priežastys, teigiama
ar neigiama baigtis, vertinimas ir pan. Δ dažnai vyrauja, pvz., žinių
reportažuose, informaciniuose pranešimuose. Δ gali sudaryti teksto
pagrindą arba Δ pastraipos gali būti įterpiamos, pvz., į ↑aprašymą,
↑aiškinimą ar ↑argumentavimą. Mokant ↑rašymo, svarbu mokyti Δ,
pvz., parinkti tinkamas ↑kalbos priemones.

pasirinktís (angl. option, alternative, pranc. (m), item à choix (m),
rus. выборочный ответ, vok. alternative Lösung (f)) vienas iš ↑už
duotyse pateikiamų rinkimosi variantų, iš kurių mokinys turi išrinkti
teisingą. Pvz., ↑kelių pasirinkčių užduoties ↑punktas susideda iš ↑ka
mieno: Ko gersite: kavos ar arbatos? ir atsakymo variantų – trijų ∆:
a) Ačiū, mielai išgersiu, b) Mieliau arbatos, b) Mėgstu su cukrumi.

pasita¤symas, autokorêkcija (angl. self-correction, pranc. autocor

rection (f), rus. самокоррекция, vok. Selbstkorrektur (f)) procesas, kai
kalbos vartotojas kalbėdamas suvokia padaręs ↑klaidą ir pasitaiso. ∆
galimas, kai padaroma ne ↑kompetencijos klaidų, bet ↑atlikties klaidų.
∆ rodo veikiantį monitoriaus mechanizmą ir nepakankamą kalbos išmokimą. Pamokoje mokytojas turėtų skatinti ∆, neskubėti pats taisyti
mokinio, nes tai yra būdas ugdytis kalbos jausmą.
Dar žr. ↑fosilizacija, ↑monitoriaus hipotezė

pasyvùsis žodônas, receptyvùsis žodônas (angl. passive vocabu

lary, receptive vocabulary, pranc. vocabulaire passif (m), rus. пассив
ный словарь, vok. passiver Wortschatz (m), rezeptiver Wortschatz
(m), Verstehenswortschatz (m)) leksikos vienetai, mokinio žinomi
ir suprantami, bet nevartojami (arba vartojami ribotai) spontaniškai
kalbant ir rašant, ↑mokinio žodyno dalis. Δ panaudojamas recepcinei
veiklai – ↑klausymui ir ↑skaitymui – ir priešinamas ↑aktyviajam žo
dynui. Δ žodžiai pereina į ↑aktyvųjį žodyną ir atvirkščiai: jeigu žodis
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nebevartojamas kalbant ir rašant, jis tampa Δ elementu. Vienas iš kalbų
mokymo tikslų yra suaktyvinti Δ.

paskaitâ (angl. lecture, pranc. cours (m), rus. лекция, vok. Vorlesung

(f)) 1. sisteminis, nuoseklus, žodinis mokomosios medžiagos, dažniausiai teorinio pobūdžio, dėstymas monologo forma (trunka gana ilgai, iki
90 min.); viena iš ↑mokymo organizavimo formų, tradicinė aukštojoje
mokykloje. Δ gali būti taikoma ir bendrojo lavinimo mokyklų aukštesnėse klasėse teorinei medžiagai pateikti bei rašymo (konspektavimo)
gebėjimams formuoti ir įgūdžiams lavinti. Δ viena iš pagrindinių
↑švietimo žinių sklaidos formų. Δ struktūra: sisteminamasis įvadas,
pagrindinė dalis (turinio dėstymas, aiškinimas), baigiamoji apibendrinamoji dalis. Δ dažnai naudojamos vaizdinės ir techninės priemonės,
kartais klausytojams gali būti pateikiama klausimų. Skiriami Δ tipai:
įvadinė, apžvalginė, probleminė, informacinė;
2. (angl. class, vok. Lehrveranstaltung (f)) aukštojoje mokykloje
taip dažnai vadinama bet kokia pamoka: teorinė, pratybų, seminaras.

pasparâ (angl. support, pranc. support (m), rus. опора, vok. Hilfs

mittel (n)) mokytojo pagalba, žodynai, žinynai ir kiti informacijos
šaltiniai, kuriais naudojasi kalbos vartotojas, ↑mokinys, kad užpildytų
žinių spragą, geriau formuluotų ir dėstytų mintis.

pastrãipa (angl. paragraph, pranc. paragraphe (m), rus. абзац, vok.

Absatz (m)) teksto struktūros elementas; rišlių sakinių grupė, siejama
vienos minties, arba sakinys. ∆ ilgis priklauso nuo kuriamo teksto ↑žan
ro, pvz., oficialaus laiško įžanginė ∆ gali būti vienas sakinys. ∆ skiriasi
pagal atliekamą funkciją viso teksto atžvilgiu: įžanginė ∆ supažindina
su teksto tema, tikslu; dėstomoji ∆ perteikia tam tikrą dalį viso teksto
informacijos, nagrinėja vieną temos aspektą; apibendrinamoji ∆ reziumuoja viso teksto mintis, pateikia išvadą. ∆ struktūra priklauso nuo
↑žanro ir pasirinkto ↑teksto struktūros modelio, pvz., ↑rašinio įžanginė
pastraipa susideda iš bendrųjų teiginių ir ↑tezės, dėstomoji – iš ↑teminio
sakinio, keleto paremiamųjų (aiškinamųjų, įrodomųjų, detalizuojamųjų) sakinių ir užsklandos (apibendrinamojo) sakinio, apibendrinamoji
pastraipa – iš išvados ir baigiamųjų minčių. Svarbios ∆ ypatybės –
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prasminis ir teksto ↑rišlumas (↑koherencija, ↑kohezija). Lietuvių kalba
∆ rašoma naujoje eilutėje ir atitraukiant nuo krašto.

patikimùmas (angl. reliability, pranc. fiabilité (f), rus. надёжность,

vok. Reliabilität (f), Zuverlässigkeit (f)) test.: vienas iš svarbiausių gero
↑testo požymių, rodantis, kiek testo rezultatai iš tikrųjų atspindi matuojamas žinias ir gebėjimus ir nepriklauso nuo atsitiktinių veiksnių.
∆ reiškiamas patikimumo indeksu (nuo 0,00 iki 1,00). Testas laikomas
patikimu, jei gaunami vienodi rezultatai įvairiu metu įvairiose vietose
skirtingiems egzaminuotojams testuojant vienodas ↑kandidatų grupes
arba jei gaunami panašūs rezultatai, kai tą patį testą ta pati kandidatų
grupė atlieka po kurio laiko. ↑Objektyviųjų testų ∆ nustatomas įvairiais
statistiniais metodais: ↑pakartotinio testavimo patikimumo, testo pusių
patikimumo indekso apskaičiavimu ir t. t. ↑Subjektyviųjų testų (pvz.,
↑atlikties užduočių) ↑vertinimo Δ priklauso nuo ↑testo apraše pateikiamų vertinimo kriterijų aiškumo, vertintojų parengimo. ↑Atlikties testų
vertinimo Δ nustatomas iš to, kiek sutampa kelių vertintojų to paties
kandidato užduoties atlikimo įvertinimas.

paviẽnis pùnktas (angl. discrete item, pranc. item discret (m), rus.

единичное задание, vok. unabhängige Aufgabe (f), diskrete Aufgabe
(f)) ↑punktas, kuris nesiejamas nei su tekstu, nei su jokia kita papildoma
medžiaga. ↑Testuose Δ tikrinamas koks nors vienas dalykas. Dažniausiai
kuriami kelių ↑pasirinkčių Δ, pvz.: mokiniai girdi sakinį: Vakar ir vėl
per vėlai atsikėliau ir nespėjau laiku į darbą ir turi parinkti teisingą
atsakymą: a) laiku atėjo į darbą; b) pavėlavo į darbą; c) nebuvo darbe.

pavi»šinė struktūrâ (angl. surface structure, pranc. structure de

surface (f), rus. поверхностная структура, vok. Oberflächenstruktur
(f)) 1. morfologinis, fonologinis ar grafeminis sakinio lygmuo; pasakytas
ar parašytas sakinys. Pagal ↑transformacinę-generatyvinę gramatiką,
taikant transformacines taisykles, iš ↑gelminės struktūros išvedamos
gramatinės konstrukcijos ir taikomos fonologinės taisyklės, pagal
kurias gramatinės formos paverčiamos konkrečiais kokios nors kalbos
sakiniais. Ta pati ∆ gali atitikti keletą gelminių struktūrų, pvz., ∆ vaikų
auklėjimas gali atitikti šias gelmines struktūras: vaikai yra auklėjami
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tėvų ir vaikai auklėja tėvus. Taip pat skirtingos ∆ gali atspindėti vieną
gelminę struktūrą, pvz., kieme žaidžiantis vaikas ir vaikas, kuris žaidžia
kieme;
2. bendrąja prasme, dažnai ir ↑mokomosiose gramatikose, ∆ laikoma komunikacijos procese kalbos vartotojo suvokiamas ar produkuojamas sakinys.

pavyzdýs (angl. example, pranc. exemple (m), rus. образец, пример,
vok. Beispiel (n), Muster (n)) 1. parinkta mokymo priemonė, kuria demonstruojami ar iliustruojami būdingi nagrinėjamo dalyko ar veiksmų
atvejai, pvz.: Romėniškiems skaitmenims galūnės nededamos, pvz.:
I (pirmoji) rūšis, VII (septintoji) vidurinė mokykla;
2. konkreti kalbinė tam tikro ↑modelio (konstrukcijos, struktūros)

raiška, iliustruojanti vartojimą ir palengvinanti užduoties atlikimą (Δ imitacijai). Pateiktas Δ gali pakeisti žodinį užduoties formulavimą (pvz.:
Parašykite pagal pavyzdį: namas – namai, vaikas – ..., laukas – ...).

pažymýs (angl. mark, grade, pranc. note (f), rus. отметка,

оценочные баллы, vok. Note (f)) mokinių žinių, gebėjimų, įgūdžių
įvertinimo – nustatyto pasiekimų lygio – santykinė išraiška. Esama
įvairių Δ sistemų. Tai priklauso nuo ↑vertinimo objekto, vertinimo formos, mokymo įstaigos tipo, šalies, asmeninio mokytojo pageidavimo.
Δ gali būti išreikštas:
àà skaičiais (pvz., 5, 10, 20 balų ir kt. skalės);
àà raidėmis (pvz., nuo A iki E);
àà piešiniais (pvz., nupiešta saulutė – pradinėje mokykloje) ir kt.

pažõdinis vertímas (angl. literal translation, pranc. traduction

littérale (f), traduction mot à mot (f), rus. дословный перевод, vok.
wörtliche Übersetzung (f)) ↑vertimo rūšis, kai kita kalba tiksliai
perteikiama originalaus teksto sudedamųjų dalių tiesioginė reikšmė.
∆ gali būti taikomas mokant leksinių ir gramatinių struktūrų, gretinant
gimtosios ir tikslinės kalbos reiškinius.
Dar žr. ↑gramatinis vertimo metodas
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pedagògika (angl. pedagogy, pranc. pédagogie (f), rus. педагогика,

vok. Pädagogik (f)) žmogaus ↑ugdymo (auklėjimo, ↑lavinimo, švietimo, ↑mokymo) mokslas, tiriantis asmenybės formavimo dėsningumus
ugdymo procese. Bendroji Δ tyrinėja ugdymo dalyką ir tikslus, ugdymo
veiksnius, ugdytinį ir veikėjus, liaudies švietimo sistemą ir jos valdymą,
yra lingvodid. pamatinis mokslas (Δ dalis yra ↑didaktika). Δ teiginiai
grindžia esminius svetimosios kalbos mokymo sistemos aspektus:
mokymo tikslus, turinį, procesą, principus, metodus ir formas.

pedagòginė pråktika (angl. teaching practice, pranc. stage

pédagogique (m), rus. педагогическая практика, vok. pädagogisches
Praktikum (n)) viena iš ↑profesinės praktikos rūšių, kurios tikslas –
padėti studentui įgyti ↑mokytojo darbui reikalingų kompetencijų ir
patirties. Δ atliekama mokykloje ar kitoje ugdymo įstaigoje, vadovaujant
praktikos vadovui ir ↑mentoriui. Δ veikla apima stebėjimą, pagalbą
mokytojui, darbą su mokiniais globojant mentoriui, savarankišką darbą klasėje stebint mentoriui ar vadovui ir pan. Δ – esminė ↑mokytojų
rengimo programų dalis.

pedagòginė psichològija (angl. educational psychology, pranc.

psychologie pédagogique (f), rus. педагогическая психология, vok.
pädagogische Psychologie (f)) psichologijos šaka, tirianti psichinius
reiškinius ir dėsnius, kurie susidaro žmogaus ↑mokymo, ↑mokymosi ir
auklėjimo procese. Δ padeda nustatyti efektyvius asmenybės ugdymo
metodų kriterijus. Lingvodid. siejama su Δ žinių įsisavinimo bei įgūdžių ir gebėjimų įgijimo, mokytojo ir mokinio santykių, mokymo ir
mokymosi motyvacijos ir kt. aspektais.

pedagògų rengímas žr. mókytojų rengímas
pérkėlimas, transfere¹cija (angl. transfer, pranc. transfert (m), rus.

трансференция, vok. Transfer (m)) lingvodid.: vienos kalbos poveikis
kitos kalbos mokymuisi ar vartojimui; procesas, kai kokiai nors kalbai
būdingi modeliai perkeliami į kitą kalbą. Dažniausiai į ↑tikslinę kalbą
perkeliamos ↑gimtosios kalbos ypatybės; kartais vyksta atgalinis ∆ – į
gimtąją kalbą perkeliami negimtosios kalbos bruožai. ∆ vyksta įvairiais
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kalbos lygmenimis (pvz., fonetikos, leksikos, gramatikos, teksto) bei
įvairiais kalbinio elgesio lygmenimis (pvz., mokymosi patirties, strategijų taikymo). ∆ yra natūrali ↑tarpukalbės ypatybė, kalbos vartojimo ir
mokymosi ↑strategija, kai kalbos vartotojas ar mokinys, perkeldamas
gimtosios kalbos modelį, tikrina savo hipotezes apie tikslinės kalbos
struktūrą. Kai perkeliamas gimtosios kalbos modelis skiriasi nuo tikslinės kalbos modelio, ∆ būna neigiamas (žr. ↑interferencija), jis sunkina
tikslinės kalbos mokymąsi, daroma klaidų (žr. ↑tarpkalbinės klaidos).
Kai perkeliamas modelis tapatus, ∆ būna teigiamas, jis palengvina
mokytis tikslinės kalbos.
Dar žr. ↑klaidų analizė, ↑gretinamoji analizė

perlokùcija (angl. perlocution, pranc. perlocution (f), rus. пер

локуция, vok. Perlokution (f), perlokutionärer Akt (m), perlokutiver
Akt (m)) ↑šnekos akto dalis, pasakymo poveikis ↑adresatui. Pvz., jei
išgirdęs prašymą Uždaryk langą adresatas langą uždarys arba išgirdęs
žinią apsidžiaugs ar nuliūs, įvyks Δ.

persvåzinė têksto fùnkcija žr. ↑apeliacinė teksto funkcija,
↑ teksto funkcija

pídžinas (angl. pidgin, pranc. pidgin (m), rus. пиджин, vok. Pidgin-

Sprache (f), Pidgin (n)) kalba, neturinti ↑gimtakalbių; ribotų funkcijų
dviejų kalbų mišinys. ∆ randasi kaip kontaktinė kalba tarp skirtingomis
kalbomis kalbančių žmonių, pvz., kai užsienio prekeiviai turi bendrauti
su vietiniais žmonėmis, nemokančiais užsienio kalbos. ∆ pasižymi
negausiu žodynu, supaprastinta gramatika, siauromis vartojimo funkcijomis ir sferomis (pvz., prekyba, darbas). ∆ yra trumpalaikė, menko
prestižo kalba ir vartojama tol, kol yra aktuali siaura jos vartojimo
funkcija. Jei ∆ vartojamas ilgiau, perduodamas kitai žmonių kartai,
t. y. jau turi gimtakalbių, jis imamas plėtoti ir virsta ↑kreoline kalba.
∆ dažniausiai atsiradę ir vartojami buvusiose Europos šalių kolonijose.
∆ žodynas paprastai susiformavęs vienos iš dominuojančių Europos
kalbų (anglų, prancūzų, ispanų, portugalų, vokiečių ir kt.) pagrindu,
o gramatika dažniausiai remiasi vietine kalba. Tyrimai yra parodę,
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kad skirtingi pasaulio ∆, ↑kreolinės kalbos ir ↑tarpukalbė turi bendrų
struktūrinių ypatybių.
Dar žr. ↑sociolingvistika

pirmínis teståvimas (angl. pretesting, pranc. pré-test (m), rus.

первичное тестирование, vok. Vortest (m)) ↑testo rengimo etapas,
kai parengtos užduotys yra pateikiamos atlikti panašiai grupei kaip
tikrieji ↑kandidatai ir panašiomis sąlygomis kaip per tikrą egzaminą.
∆ atliekamas su ↑reprezentatyviąja imtimi, kad būtų galima nustatyti
užduočių charakteristikas: ↑punktų sunkumą ,↑skiriamąją gebą ir pan.
Po ∆ analizuojami rezultatai, užduotys koreguojamos, keičiamos ir
vėl bandomos.
Dar žr. ↑testo bandymas, ↑kalbos testavimas

pirmóji kalbâ (angl. first language, pranc. langue première (f),

rus. первый язык, vok. Erstsprache (f)) kalba, kurią asmuo įsisavina
pirmiausia ir (ar) moka geriausiai. Bendraudamas ∆, kalbos vartotojas
jaučiasi patogiausiai, gali save išreikšti laisviausiai ir taisyklingiausiai.
Dažniausiai ∆ yra asmens ↑gimtoji kalba. Daugiakalbėse visuomenėse,
kai dvikalbiai ar daugiakalbiai asmenys vartoja gimtąją kalbą vienokiame kontekste (pvz., šeimoje), o kitą kalbą – kitokiame (pvz., darbe),
∆ yra ta, kurią asmuo moka geriau. ∆ pavadinti gali būti vartojamas
trumpinys K1.
Dar žr. ↑antroji kalba, ↑dvikalbystė, ↑kalbos įsisavinimas

plênumas (pranc. exécution publique (f), exécution plenière (f),

rus. пленум, vok. Plenum (n)) ↑pamokos veiklos organizavimo forma,
kai visa grupė kartu atlieka vieną užduotį, kartu nagrinėja kokią temą
vadovaujami vieno asmens. ∆ renkamasi, kai informacija turi būti pateikiama visai grupei kartu. Dažnai ∆ taikomas po ↑darbo poromis ar
↑darbo grupėmis, pvz.: užduočių atlikimo būdams, rezultatams aptarti,
jiems palyginti, arba kai diskutuojant kaupiamos naujos idėjos kokiai
nors temai ar problemai analizuoti. ∆ yra būdinga ir tai, kad mokytojas
neatlieka išskirtinės funkcijos: jis nevadovauja diskusijai ir nekreipia
jos norima linkme. Mokant ↑svetimosios kalbos ∆ mokiniams suteikia
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galimybę laisvai kalbėti. ∆ yra sėkmingas tada, kai mokiniai laisvai
kalbėti jau yra išmokę dirbdami grupėmis. ∆ trūkumas tas, kad taikant
šią darbo formą kalba tik vienas mokinys, o kiti klausosi.

pókalbio anålizė (angl. conversational analysis, pranc. analyse

de conversation (f), rus. анализ речевого взаимодействия, vok. Ge
sprächsanalyse (f), Konversationsanalyse (f), Dialogforschung (f))
natūralaus pokalbio lingvistinis tyrimas, kurio tikslas – stebėti ir nustatyti pokalbio dalyvių kalbinį elgesį ir jų kalbos ypatumus. ∆ tiria,
kaip pokalbio metu kalbėtojai nusprendžia, kiek laiko ir kada kieno
eilė kalbėti, kaip sąveikauja dviejų ar daugiau kalbėtojų pasakymai
(↑pokalbio maksimos), kokia yra pokalbio struktūra (pradžia, pabaiga,
eiga, perėjimas nuo vienos temos prie kitos), kokios yra pokalbio funkcijos (pvz.: ar siekiama nustatyti pokalbio dalyvių vaidmenis, pareikšti
pagarbą, išsakyti jausmus ir pan.). ∆ lingvodidaktikai gali pasiūlyti,
kaip mokyti pokalbio.

pókalbio måksimos (angl. conversational maxims, pranc. maximes

conversationnelles (f, pl), rus. правила речевого взаимодействия,
vok. Konversationsmaximen (f, pl), Konversationspostulate (n, pl),
Interaktonspostulate (n, pl)) nerašytos ↑pokalbio taisyklės, kurias
kalbėtojai paprastai numano ir jų kalbėdami laikosi. Tai vadinamieji
kooperacijos, arba bendradarbiavimo, principai, nuo kurių priklauso
pokalbio ir pranešimo perteikimo sėkmė. P. Grice’as išskiria keturias ∆:
àà kiekybės maksima – sakyti tiek, kiek reikia, kad suprastų pašnekovas ir vyktų bendravimas;
àà kokybės maksima – sakyti tai, kas teisinga, padoru ir suprantama;
àà tinkamumo ir tikslingumo maksima – sakyti tai, kas susiję su
pokalbio tema;
àà reiškimo būdo maksima – aiškiai reikšti savo mintis.

pókalbis (angl. conversation, pranc. conversation (f), entretien (m),

rus. речевое взаимодействие, беседа, vok. Gespräch (n)) 1. kalbėtojų
↑sąveika, kai verbalinėmis ir neverbalinėmis formomis perteikiama ir
priimama informacija, klausytojui daromas poveikis, įtaka, išreiškiama
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kalbėtojo asmenybė. ∆ apima ∆ dalyvių žinias, ∆ ↑kontekstą. Pagrindinis ∆ dėsnis – tai ↑žodžio perėmimas. ∆ dalyviai taip pat turi laikytis
ir ↑pokalbio maksimų;
2. test.: kalbėjimo tikrinimo būdas. Δ gali būti tiek visai laisvas
kandidato ir vertintojo ar dviejų kandidatų pašnekesys, tiek griežtos
struktūros kalbėjimo užduočių komplektas.

Dar žr. ↑kalbos testavimas

póreikių anålizė (angl. needs analysis, pranc. analyse des besoins

(f), rus. анализ потребностей, vok. Bedarfsanalyse (f)) poreikių ir motyvų, lemiančių mokinio kalbos mokymąsi ir darančių įtaką mokymosi
procesui, nustatymas ir išdėstymas pagal prioritetus. Δ atliekama siekiant išaiškinti mokinių ↑kalbos mokėjimo lygį, konkrečias mokymosi
sąlygas (laiką, vietą, kurso intensyvumą ir t. t.), situacijas, kuriose kalba
bus vartojama, komunikacijos pobūdį (sakytinė ar rašytinė, oficiali ar
neoficiali ir pan.), mokinių siekiamą kalbos mokėjimo lygį. Informacija
renkama tiek iš subjektyvių, tiek iš objektyvių šaltinių: anketų, pokalbių,
stebėjimų, testų ir t. t. Remiantis surinktais duomenimis, pasirenkamas
svetimosios kalbos mokymo ↑metodas, ↑mokymo priemonės, atrenkama
↑mokomoji medžiaga, rengiamos ↑mokymo programos, planuojami
mokymo kursai.
Dar žr. ↑kalbos mokymo turinys, ↑kalbos mokymo tikslas, ↑kalbos
mokymosi tikslas

potencialùsis žodônas (angl. comprehensible vocabulary, pranc.

vocabulaire potentiel (m), rus. потенциальный словарь, vok. poten
zieller Wortschatz (m)) leksikos vienetai, kurių mokinys nežino, bet
gali suprasti be žodyno skaitydamas arba klausydamas. Tokių žodžių
reikšmė nustatoma arba nuspėjama pasitelkiant ↑kompensacines stra
tegijas iš morfemų, žodžio dalių reikšmės, tapatumo su tarptautiniais
arba gimtosios kalbos žodžiais, su kitų mokamų kalbų žodžiais, tiesiog
iš konteksto remiantis ↑pamatinėmis žiniomis. Δ labai svarbus recepciniams gebėjimams ugdyti.
Dar žr. ↑mokinio žodynas
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pragmåtika (angl. pragmatics, pranc. pragmatique (f), rus. праг

матика, vok. Pragmatik (f), Pragmalinguistik (f)) kalbos mokslo šaka,
tirianti kalbos ir jos vartojimo situacijos santykį, kalbėtojų gebėjimus
adekvačiai sieti pasakymus su kontekstu, kalbančiųjų poveikį vieno
kitam komunikacijos procese, kalbą kaip veiklą. Šio mokslo ištakos
siejamos su Ch. W. Morriso semiotiniu modeliu (1938). Pagal šį modelį,
D tiria santykius tarp ženklo (taip pat ir kalbos ženklo) ir jo vartotojo.
D nagrinėja, pvz., ↑šnekos aktus, ↑pokalbio maksimas, ↑deiksę. Dažnai
↑pokalbio analizė taip pat priskiriama D sričiai.
Dar žr. ↑pragmatinė kompetencija

pragmåtinė kompete¹cija (angl. pragmatic competence, pranc.

compétence pragmatique (f), rus. прагматическая компетенция,
vok. pragmatische Kompetenz (f)) gebėjimas tinkamai suprasti ir kurti
↑šnekos aktus konkrečioje kalbinėje situacijoje, dažniausiai pokalbyje; ↑komunikacinės kompetencijos dalis. ∆ – tai gebėjimas suvokti,
interpretuoti ir kurti pragmatines pasakymų reikšmes, kurios gali kisti
priklausomai nuo lingvistinio ir nelingvistinio ↑konteksto, pvz.: pasakymas Tavo striukė ant grindų gali būti atsakymas į klausimą Kur mano
striukė? arba raginimas striukę pakabinti; ∆ priklauso nuo kalbėtojo
turimų žinių apie lingvistinį ir nelingvistinį ↑šnekos akto kontekstą bei
nuo jo ↑sociokultūrinės, ↑sociolingvistinės ir ↑lingvistinės kompeten
cijos. Svarbu ugdyti mokinių gebėjimą dalyvauti šnekos akte paisant
tam tikros ↑diskurso bendruomenės normų bei interakcinių ir transakcinių modelių reikalavimų. ∆ susideda iš ↑diskurso kompetencijos ir
↑funkcinės kompetencijos.
Dar žr.↑pragmatika

pråktika žr. ↑mokomoji praktika, ↑pedagoginė praktika, ↑profesinė
praktika

praleidímas (angl. omission, pranc. omission (f), rus. пропуск, vok.
Vereinfachung (f)) 1. procesas, kai negimtakalbiai praleidžia tam tikrus
kalbos vienetus dėl ribotos ↑kompetencijos ir daroma ↑klaidų. Pvz.,
praleidžiamas artikelis, sudėtinio laiko pagalbinis veiksmažodis, ypač
jei gimtojoje kalboje tokių kategorijų nėra;
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2. procesas, kai kalbinius vienetus praleidžia ↑gimtakalbiai (a) šnekamojoje kalboje (pvz., ketriasdešimt arba kem vietoje keturiasdešimt),
trumposiose žinutėse, laikraščių antraštėse ir pan. dėl kalbos ekonomijos
dėsnio arba (b) bendraudami su negimtakalbiais, kurių kalbos mokėjimo
lygis gana žemas, siekdami geresnio supratimo ir bendradarbiavimo
(pvz., angl. You understand? vietoje Do you understand?).

Dar žr. ↑užsienietiškoji kalba

pratímai raštù (angl. written exercises, pranc. exercices écrits (m,

pl), rus. письменные упражнения, vok. schriftliche Übungen (f, pl))
↑pratimų tipas pagal atlikimo būdą, kai mokinys raštu atlieka kokią nors
kalbos mokymosi veiklą, kai kalbinė medžiaga fiksuojama raštu; daugiausia veikia motorika (rankos judesiai, vidinė artikuliacija), taip pat
kontrolei įtraukiama rega, rečiau klausa. Raštiškai užfiksuota medžiaga
padeda sakytinės kalbos recepcijai. Δ plečia mokinių ↑savarankiško
darbo spektrą; priešinami ↑pratimams žodžiu.

pratímai žodžiù (angl. oral exercises, pranc. exercices oraux (m,
pl), rus. устные упражнения, vok. mündliche Übungen (f, pl)) ↑pra
timų tipas pagal atlikimo būdą, kai mokinys žodžiu atlieka kokią nors
kalbos mokymosi veiklą; taikomi sakytinei kalbai ugdyti. Atliekant
Δ daugiausia veikia klausos ir motorinis (artikuliacija) analizatoriai, dėl
to taikomi mokant kalbėjimo bei klausymo; Δ efektyvūs įsiminimui ir
atminčiai lavinti. Δ priešinami ↑pratimams raštu.

pratímas (angl. exercise, pranc. exercice (m), rus. упражнение,

vok. Übung (f)) 1. mokomosios medžiagos organizavimo struktūrinis
vienetas.
2. lingvodid.: kalbinės veiklos mokymo vienetas; įvairaus sudėtingumo mokomųjų kalbinių veiksmų atlikimas įgūdžiams formuoti;
kalbinė veikla (paprastai kontroliuojama), kuria siekiama tam tikrų
mokymo ir mokymosi tikslų bei realizuojami įvairūs mokymo būdai.
∆ svarbūs šie parametrai:
àà tikslas,
àà tikroviška ar sąlygiška kalbinė užduotis;
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àà
àà
àà
àà
àà
àà
àà
àà

mokinio kalbiniai veiksmai;
kalbinė forma ir turinys;
apibrėžta vieta pratimų ir užduočių sistemoje;
ribotas ar neribotas atlikimo laikas;
mokinio taikomos strategijos;
rezultato vertinimas;
kalbinė ir nekalbinė (piešiniai, diagramos ir pan.) medžiaga;
atlikimo būdas (žodžiu, raštu) ir forma (pabraukti, įrašyti ir
pan.).

Δ tipologijoje pirmiausia skiriami du svarbiausi tipai: ↑parengiamieji
(nekomunikaciniai, jų tikslas – konkrečių elementų mokymas) ir ↑ko
munikaciniai (tikslas – tikroviška ar tikra komunikacija), kitaip dar
vadinami ↑užduotimis.
Santykiai tarp pratimų tipų pasireiškia kaip tam tikra hierarchija ir
priešprieša. Dažniausiai ∆ skirstomi remiantis šiais aspektais:
àà pagal paskirtį:
·· ↑kalbos vartojimo, ↑kalbinių gebėjimų ugdymo,
·· ↑aspektiniai, ↑kompleksiniai,
·· ↑treniruojamieji, ↑kontroliniai,
·· ↑recepciniai (supratimo), ↑reprodukavimo (atkuriamieji),
↑produkavimo (kuriamieji);
àà pagal atlikimo būdą:
·· ↑žodžiu, ↑raštu,
·· ↑vienkalbiai ↑vertimo,
·· ↑mechaniškieji, ↑kūrybiniai,
·· klasės, namų,
·· individualūs, poromis, grupėmis, visa klase;
àà pagal kalbinės veiklos rūšį: ↑klausymo, ↑kalbėjimo, ↑skaitymo,
↑rašymo;
àà pagal kalbos formą: sakytinės kalbos, rašytinės kalbos;
àà pagal kalbos aspektą (kalbos lygmenis): ↑fonetikos, ↑leksikos,
↑gramatikos, ↑teksto;
àà pagal pateikimo formą: kelių pasirinkčių, atitikmenų siejimo,
tarpų pildymo, įrašymo, transformaciniai, informacijos perkė
limo, sankaitos ir kt.;
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àà pagal atsakymų formą: uždarieji, pusiau atvirieji, atvirieji;
àà pagal atlikimo eiliškumą, pvz.: prieštekstiniai, tekstiniai, potekstiniai.

predikåcija (angl. predication, pranc. prédication (f), rus. пре

дикация, vok. Prädikation (f)) 1. objektų, reiškinių, procesų ir pan.
požymių įvardijimas. Kartu su ↑referencija sudaro ↑propoziciją. Pvz.,
pasakymuose Vilnius – Lietuvos sostinė ir Ar Vilnius gražus miestas?
referencija yra ta pati, Vilnius, tačiau predikacijos yra skirtingos: Lie
tuvos sostinė ir gražus miestas;
2. sintaksiniai veiksnio ir tarinio santykiai.

produkåvimas (angl. production, pranc. production (f), rus. про
дукция, vok. Produktion (f)) 1. psicholingv.: tikslinga, suplanuota
kalbinė veikla, apimanti konceptualųjį lygmenį (minties formulavimą),
gramatinį leksinį (tinkamų gramatinių formų ir leksemų parinkimą) ir
fonetinį (kai mintyse išgirstama norima pasakyti ar parašyti frazė). Tuomet suformuluota mintis yra artikuliuojama arba jai suteikiama grafinė
išraiška. Pagal V. Levelto kalbos ∆ modelį, ∆ svarbios ir kalbančiojo ar
rašančiojo ↑pamatinės žinios, sąveikos situacija, ↑adresatas, jo reakcija;
2. lingvodid.: minčių reiškimas žodžiu arba raštu.

produkåvimo pratímai (angl. production exercises, pranc.
exercices de production orale ou écrite (m, pl), rus. продуктивные
(творческие) упражнения, vok. produktive Übungen (f, pl)) ↑pratimų
tipas pagal paskirtį, kai reikia sukurti kalbinį produktą – pasakyti arba
parašyti, išreikšti mintis. Dažnai naudojami atvirojo tipo Δ. Gali būti
↑kalbos vartojimo ir ↑kalbinių gebėjimų ugdymo pratimai; plačiau
taikomi produkcinių kalbinės veiklos rūšių (↑kalbėjimo ir ↑rašymo)
gebėjimams ugdyti. Δ priešinami ↑recepciniams pratimams ir ↑repro
dukavimo pratimams.

produkåvimo stratêgijos (angl. production strategies, pranc.

stratégies de production (f, pl), rus. стратегии продуцирования
речи, vok. Produktionsstrategien (f, pl), produktive Strategien (f, pl))
komunikacinės ↑strategijos, taikomos produkuojant kalbą. ∆ apima
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veiksmus, padedančius kalbos vartotojui sutelkti turimus išteklius,
išnaudoti jų privalumus bei kompensuoti trūkumus. ∆ apima visus produkavimo veiklos etapus: planavimą, atlikimą, vertinimą ir korekciją.
Planuojant produkavimą, atsižvelgiama į adresatą, ieškoma tinkamų
išteklių. Produkuodamas sakytinį tekstą, pritrūkęs išteklių, kalbos
vartotojas arba keičia savo tikslą, pritaikydamas jį prie turimų išteklių
(susiaurina, suskaido ir pan.), arba kompensuoja kalbinių išteklių stoką
perfrazuodamas, supaprastindamas, perkeldamas gimtosios kalbos
modelius. Produkuodamas rašytinį tekstą, kalbos vartotojas gali ieškoti
papildomų išteklių, patikslinti planavimo etape sukauptą medžiagą.
Vertinant ir koreguojant sakytinę kalbą taikoma ↑pasitaisymas, o rašytinę – ↑redagavimas. Sąveikaujant žodžiu, apie sėkmę galima spręsti
ir iš adresato reakcijos, veido išraiškos ir pan.
Dar žr. ↑monitoriaus hipotezė, ↑rašymo strategijos

prodùkcinės kalbínės veiklõs r¿šys (angl. productive skills,

pranc. production écrite et orale (f) , rus. продуктивные виды речевой
деятельности, vok. produktive Fertigkeiten (f, pl)) ↑kalbėjimas ir ↑ra
šymas; kalbinė veikla, kurios rezultatas – sakytinis ar rašytinis tekstas.

produktyvùsis žodônas žr. aktyvùsis žodônas
profêsinė kalbâ (angl. language for professional purposes, pranc.

langue de spécialité (f), rus. язык специальности, язык профессиональ
ного общения, vok. Berufssprache (f)) profesinėje veikloje vartojama
↑dalykinės kalbos atmaina. ∆ – tai praktinė dalykinė kalba, vartojama tam
tikroje darbinėje veikloje, pvz.: prekybos vadybos, viešbučių administravimo, ligoninės personalo kalba. Svetimosios profesinės kalbos mokėjimas
gali būti profesinės kvalifikacijos dalis. ↑Kalbinės veiklos rūšių mokoma
taip, kaip jos vartojamos profesinėje komunikacijoje.
Dar žr. ↑dalykinė kalba

profèsinė pråktika (angl. professional practice, pranc. stage
professionnel (m), rus. профессиональная практика, vok. Berufsprak
tikum (n)) viena iš ↑mokymo organizavimo formų, studijų programos

162

projêktas

dalis, per kurią studentas praktikantas pritaiko, įtvirtina ir tobulina studijų metu įgytas kompetencijas praktinėje profesinėje veikloje. Δ vyksta
specialiose praktikos institucijose pagal iš anksto patvirtintą programą
ir nuostatus, kuriuose numatyti Δ tikslai, užduotys, vertinimas, organizavimas, priemonės, atsakomybė ir pan. Paprastai studento Δ vadovauja
studijų institucijos dėstytojas ir praktikos įstaigos atstovas. Kalbų
studijų programų studentai gali atlikti tokią Δ: pedagoginę, vertimo,
redagavimo, mokslinę (dialektologinę, tekstynų lingvistikos ir pan.).
Dar žr. ↑mokomoji praktika, ↑pedagoginė praktika

programâ žr. ↑bendroji programa, ↑mokymo programa
projêktas (angl. project, project work, pranc. projet (m), rus. проект,

проектная работа, vok. Projektarbeit (f), Planspiel (n)) komunikacinis pratimas (↑užduotis), kai mokiniai savarankiškai planuoja ir atlieka
darbą ↑tiksline kalba, pvz.: rengia laikraštį, žurnalą, brošiūrą, straipsnių
ar vertimų rinkinį, parodą, organizuoja konferenciją, pristatymą, kuria
filmą, spektaklį ir kt.; projektinis darbas kaip mokymo metodas. Taikant
Δ įgyvendinami į mokinį orientuotas mokymas ir ↑mokymo individu
alizavimo nuostata, atskleidžiamas mokinių kūrybinis potencialas,
ugdomi mokinių aktyvumas ir savarankiškumas, gebėjimas spręsti
komunikacinius uždavinius. Δ pagrindas – orientavimas į mokinių interesus, laisvas turinio ir darbo metodų rinkimasis, partnerystės santykių
ugdymas. Tiesiogiai bendraudami mokiniai nekontroliuojami mokosi
kalbos, drauge stiprėja jų svetimosios kalbos mokymosi ir vartojimo
↑motyvacija. Δ atliekamas nedidelėmis grupėmis ar visa klase ir individualiai per ganėtinai ilgą laiką (nuo kelių dienų, savaičių iki kelių
mėnesių) ne pamokos metu ir ne klasės patalpoje. Δ darbas paprastai
turi tris etapus:
àà planavimas (mokiniai kartu su mokytoju kelia problemą, renkasi
jos sprendimo būdą, numato veiklą);
àà pasirengimas (informacijos surinkimas, apklausos ir pan.) ir
atlikimas (informacijos apdorojimas ir rezultatų pateikimas),
àà rezultatų pristatymas, aptarimas ir įvertinimas.
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Klasėje mokytojas vadovauja pirmajam ir baigiamajam etapams. Pagrindinis ↑mokytojo vaidmuo – koordinatoriaus ir patarėjo.
Dar žr. ↑komunikaciniai pratimai

propozícija (angl. proposition, pranc. proposition (f), rus. про

позиция, vok. Proposition (f), propositionaler Akt (m)) ↑šnekos akto
dalis, pasakymo semantinė struktūra, susidedanti iš ↑referencijos ir
↑predikacijos. Pvz., pasakymai Knyga įdomi. Ar knyga įdomi? Knyga
turėtų būti įdomi turi tą pačią Δ: knyga įdomi, bet skirtingas ↑ilokucijas:
konstatavimą, klausimą, abejojimą.

prozòdija (angl. prosody, pranc. prosodie (f), rus. просодия, vok.

Prosodie (f)) papildomųjų fonologinių kalbos elementų (pvz.: tono
aukštis, ilgumas, intonacija) sistema, būdinga tam tikrai kalbai. Mokant
lietuvių kalbos, svarbūs šie ∆ elementai: balsių ilgumas, intonacija,
↑kirtis ir priegaidė.
Dar žr. ↑fonologinė kompetencija

psicholingvístika (angl. psycholinguistics, pranc. psycholinguis

tique (f), rus. психолингвистика, vok. Psycholinguistik (f)) tarpdalykinis mokslas, jungiantis psichologiją ir lingvistiką (kitaip dar vadinamas
kalbos psichologija) ir tyrinėjantis mentalinius procesus, vykstančius
žmogui suvokiant ir produkuojant kalbą. Pagrindiniai Δ dominantys
klausimai yra gimtosios ir svetimosios kalbos ↑išmokimas, ↑vaikų
kalba, kalbos ↑suvokimas ir jos ↑produkavimas, ↑atmintis, kalbos
sutrikimai (↑afazijos)

psichològija (angl. psychology, pranc. psychologie (f), rus. психо

логия, vok. Psychologie (f)) mokslas, tiriantis psichinius reiškinius, jų
kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus; mokslas apie individų
bei grupių mintis ir elgesį. Δ turi ypač glaudų ryšį su ↑pedagogika
(↑edukologija). Be Δ neįmanoma pažinti ugdomojo subjekto, ugdytojo,
jų psichologinių tarpusavio ryšių, tos reikšmės, kurią ugdytiniui daro
žmonės ir aplinka. Lingvodidaktika remiasi psichologijos žiniomis
apie gimtosios ir svetimųjų kalbų įsisavinimo dėsningumus, kalbinės
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veiklos mechanizmus, mąstymo procesą, individualias psichines mokinių savybes. Tam tikri lingvodidaktikos metodai remiasi Δ kryptimis:
↑biheiviorizmu, humanistine psichologija. Lingvodidaktiką ir Δ sieja
↑psicholingvistika.

pùnktas (angl. item, pranc. item (m), rus. тестовое задание,

vok. Aufgabe (f), Item (n)) tikrinamas testo elementas, kuris vertinamas
atskiru tašku ar taškais. Pvz.: ↑tarpų pildymo užduotyje – vienas tuščias
tarpas; ↑kelių pasirinkčių užduotyje – vienas ↑kamienas su keliomis
pasirinktimis; vienas sakinys, kurį reikia gramatiškai pakeisti; vienas
klausimas, į kurį reikia atsakyti sakiniu.
Dar žr. ↑užduotis

pùnkto sunkùmas (angl. facility value, pranc. indice de difficulté
(m), rus. сложность тестового задания, vok. Schwierigkeitsindex
(m)) test.: ↑punkto parametras, kurio skaitinė išraiška rodo, kiek procentų ↑kandidatų punktą atliko gerai. Jei sunkumo indeksas yra mažiau
kaip 20 – punktas labai sunkus, jei daugiau kaip 80 – labai lengvas.
Dar žr. ↑testas

P
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R
raidõs klaidâ (angl. developmental error, pranc. erreur de déve

loppement (f), rus. ошибка развития, vok. Übergangsfehler (m)) tam
tikriems gimtosios ar svetimosios kalbos mokymosi etapams būdinga
klaida. Pvz., mokantis lietuvių kalbos mokiniams būdinga apibendrinti
-as tipo galūnes kitų linksniavimo tipų žodžiams ir, tarkim, daugiskaitos vardininkui taikyti galūnę -ai: dantai (kaip pirštai) vietoj dantys;
mokantis anglų kalbos veiksmažodžių būtojo laiko mokiniams būdinga
taikyti bendrąją galūnės -ed pridėjimo taisyklę, pvz., comed, goed,
breaked vietoj came, went, broke. Didėjant mokinio lingvistinei kompetencijai ir tvirtėjant įgūdžiams, šios klaidos vėliau išnyksta.

raktåžodžiai, reikšmíniai žõdžiai (angl. key words, pranc. mots clés

(m, pl), rus. ключевые слова, vok. Schlüsselwörter (n, pl)) svarbiausi
teksto žodžiai, kurie yra susiję ir sudaro ↑teksto ar ↑diskurso prasmės
pagrindą. Δ gali būti, pvz., kokio nors dalyko terminai, vienos temos
žodžiai. Propagandos kalboje Δ taikomi manipuliacijos, įtaigos tikslais,
pvz., tvarka, santarvė, gerovė ir t. t. Viena iš teksto ↑recepcijos strate
gijų – mokėjimas tekste atpažinti Δ.

rašôba (angl. spelling, pranc. orthographie (f), rus. правописание,

vok. Rechtschreibung (f)) grafinių ženklų sistema kalbai užrašyti. Gali
būti grindžiama fonetiniu (fonologiniu), morfologiniu (morfonologiniu), istoriniu, simboliniu principais. Pvz., lietuvių kalbos rašyba
grindžiama fonetiniu (fonologiniu) ir morfologiniu (morfonologiniu)
principais, tik vienas kitas žodis rašomas remiantis istoriniu principu
(ąžuolas, šąla). Gebėjimas taisyklingai rašyti žodžius paisant priimtinų
normų rodo išugdytą ↑ortografinę kompetenciją.
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råšymas (angl. writing, pranc. écrit (m), écriture (f), rus. письмо, vok.
Schreiben (n)) 1. grafinis kalbos garsinio ↑kodo fiksavimas rašmenimis;

2. (angl. composing) kognityvinė komunikacinė veikla, ↑produk
cinės kalbinės veiklos rūšis, kai kalbos vartotojas kuria rašytinį tekstą
siekdamas realizuoti kokią nors komunikacinę intenciją tam tikroje
↑bendravimo situacijoje. ∆ veikla apima prasmės perteikimą ↑teksto
lygmeniu, tinkamą ↑kalbos priemonių parinkimą, ↑rašymo strategijų
taikymą ir pan. ∆ veikla skirstoma į ↑sąveiką raštu (pvz., asmeninių,
oficialiųjų, transakcinių laiškų ∆) ir ↑produkavimą raštu (pvz., ataskaitų,
pranešimų, rašinių ∆);
3. įvairių kalbinių gebėjimų, pvz., kalbos vartojimo, ugdymo
priemonė, kai atliekami įvairūs ↑pratimai raštu.

råšymo pratímai (angl. writing exercises, pranc. expression écrite
(f), exercices d’écriture (pl), rus. упражнения для обучения письму,
vok. Übung zum schriftlichen Ausdruck (f)) ↑pratimų tipas pagal
kalbinės veiklos rūšį; mokomoji veikla ↑rašymo gebėjimams ugdyti.
Δ esti dviejų tipų:

àà ↑parengiamieji pratimai, nekomunikaciniai, kurie atspindi
kokį nors ↑rašymo etapą ir padeda ugdyti gebėjimą formuluoti
pagrindinę teksto mintį, reikalingą kuriant ↑pastraipą ar ↑rašinį,
pasirengti teksto komponavimui (↑minčių lietus, ↑semantinė
schema, planavimas ir kt.), redaguoti ar parengti galutinį teksto
variantą ir pan.;
àà ↑komunikaciniai pratimai (↑užduotys), kalbinių gebėjimų
ugdymo kūrybiniai pratimai, numatantys konkrečią rašymo
situaciją, ↑adresatą, tikslą, kuriamo teksto ↑žanrą, ilgį ir pan.
Jie gali apimti visus ↑rašymo proceso etapus – nuo pasirengimo
rašyti, planavimo iki ↑redagavimo ir galutinio teksto parengimo.
Skiriami pagal kuriamą žanrą (pvz., prašymas priimti į darbą,
gyvenimo aprašymas (CV), asmeninis laiškas, ataskaita, argumentacinis ↑rašinys); pagal užduoties atvirumo laipsnį – laisvoji
∆ (pvz., rašinys pateikta tema) ir valdomoji ∆ (pvz., atsakyti į
klausimus, apibūdinti paveikslėlį).
Dar žr. ↑kalbėjimo pratimai
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råšymo stratêgijos (angl. writing strategies, pranc. stratégies

d’écritures (f, pl), rus. стратегии письма, vok. Schreibstrategien
(f, pl)) rašytinio teksto kūrimo ↑strategijos, apimančios tris pagrindinius
rašymo proceso etapus: pasirengimą, komponavimą bei ↑redagavimą.
Rengiantis rašymui, generuojamos mintys (žr. ↑semantinė schema),
renkama medžiaga, planuojama, numatomas ↑teksto struktūros modelis
ir pan. Komponuojant kuriamas pirmasis rišlaus teksto variantas, jis
vėliau peržiūrimas, tikrinamas, perrašomas, taisomas ir pan., kol sukuriamas galutinis variantas, kuris redaguojamas ir gali būti pateikiamas
vertinti. ∆ taikymas yra cikliškas, ne linijinis: komponuojant tekstą,
rašančiajam gali prireikti koreguoti turimą planą, o redaguojant tekstą
gali tekti ieškoti papildomos informacijos, taiklesnio pavyzdžio ar pan.
Ugdant rašymo gebėjimus svarbu mokyti taikyti ∆ skiriant tinkamas
↑rašymo užduotis ar ↑pratimus.

rašinýs (angl. composition, essay, pranc. composition (f), dissertation

(f), rus. сочинение, vok. Aufsatz (m)) rašytinio teksto žanras, kuriamas
↑rašymo gebėjimų ugdymo tikslais; rašymo užduotis; ↑produkavimo
raštu veiklos rezultatas. ∆ ugdomi ar tikrinami šie gebėjimai: raštu reikšti mintis, nuomonę, nuostatą, analizuoti, vertinti, aiškinti, argumentuoti
ir pan.; kurti rišlų tekstą vartojant tinkamas teksto siejimo priemones,
tinkamai komponuoti tekstą; tikslingai ir tinkamai vartoti ↑kalbos prie
mones, būdingas rašytinei kalbai. ∆ žanrui būdinga struktūra: įžanga,
dėstymas, abibendrinimas. Mokant elementaraus ∆ struktūros laikomasi
penkių ↑pastraipų ∆ formulės „1+3+1“ (įžanga, trys dėstymo pastraipos,
apibendrinimas). Esama įvairių tipų ∆: pagal komunikacinį tikslą – ∆,
kuriuo reiškiama nuomonė apie turimą informaciją, komentuojama,
pasakojamas įvykis, apibūdinamas asmuo ar vieta, įvertinama, įtikinama, įrodoma ir pan.; pagal dominuojantį ↑teksto tipą – aiškinamasis,
argumentuojamasis ir pan.; pagal taikomą ↑teksto struktūros modelį – ∆,
kuriame dominuoja lyginimas, proceso aprašymas ir pan. Mokyklinis ∆
gali padėti integruotai ugdyti gebėjimus, pvz., rašymo ir teksto analizės
(žr. ↑teksto interpretacija), istorijos įvykių vertinimo, gamtinių procesų
aprašymo, socialinių reiškinių priežasčių aiškinimo ir pan.
Dar žr. ↑esė
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raštingùmas (angl. literacy, pranc. littératie (f), rus. грамотность,

vok. Lese- und Schreibfertigkeit (f)) 1. gebėjimas rašyti ir skaityti kokia
nors kalba. Suaugusio asmens skaitymo ir rašymo ↑gebėjimai kasdieniame gyvenime ar konkrečioje socialinėje veikloje vadinami funkciniu ∆.
Pvz., studento funkcinis ∆ apima gebėjimus skaityti mokslinę literatūrą,
naudotis informaciniais leidiniais, parašyti akademinį ↑rašinį, prašymą
gauti bendrabutį ar stipendiją ir pan.;
2. gebėjimas taikyti turimas žinias ir įgūdžius kokioje nors veiklos
srityje, pvz., kompiuterinis ∆, matematinis ∆, kultūrinis ∆.

recêpcija (angl. reception, pranc. compréhension du texte (f), récep

tion (f), rus. рецепция, vok. Rezeption (f), Verstehen (n)) interaktyvus
procesas, kurio metu suvokiama sakytinio ar rašytinio teksto prasmė
bei autoriaus intencija. Suprasdamas tekstą, skaitytojas ar klausytojas
ne tik dekoduoja parašytus ar pasakytus žodžius (↑iš apačios į viršų
principas), bet ir iš teksto aktyviai konstruoja reikšmę remdamasis
↑pamatinėmis žiniomis, situacija, tema (↑iš viršaus į apačią principas).
Suprantant svetimosios kalbos tekstą, svarbios ↑sociokultūros žinios. Δ –
sudėtingas skaitančiojo ar klausančiojo, konkretaus teksto ir konteksto
sąveikos rezultatas. Δ susideda iš daugelio komponentų:
àà audityvaus ar vizualaus – akustinių signalų ar grafemų suvokimo ir atskirų fonemų ar grafemų, morfemų, žodžių ir sakinių identifikavimo su jų prozodiniais elementais ar skyrybos
ženklais;
àà semantinio – leksemų, žodžių ir žodžių junginių prasmės
supratimo;
àà sintaksinio – sintaksinių ryšių tarp žodžių ir sakinio elementų
nustatymo;
àà paradigminio – atskirų pasakymų ir jų kaip visumos komunikacinės situacijos ir komunikacinio tikslo nustatymo;
àà kognityvinio – mokėjimo apdoroti tekstą, žinojimo, kokie yra
sakytinės kalbos teksto ↑žanrai ir kokios yra jų sintaksės ir
leksikos ypatybės.
Dar žr. ↑klausymas, ↑skaitymas, ↑suvokimas, ↑kognityvinė schema
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recêpcijos stratêgijos, supratímo stratêgijos (angl. reception

strategies, comprehension strategies, pranc. stratégies de compréhen
sion (f, pl), rus. стратегии понимания речи, рецептивные стра
тегии, vok. rezeptive Strategien (f, pl), Verstehensstrategien (f, pl))
klausomo ar skaitomo teksto supratimo strategijos. Vienos strategijos
yra bendros tiek sakytinio, tiek rašytinio teksto supratimui, pvz.:
esminės ir antraeilės informacijos atskyrimas, svarbios informacijos
radimas, atskirų teksto struktūrinių vienetų susiejimas. Kitos strategijos
taikomos priklausomai nuo kodo: sakytiniam tekstui suprasti, pvz.,
naudojamasi ↑kalbiniu pertekliumi, atkreipiamas dėmesys į kalbėtojo
signalus; rašytiniam tekstui suprasti, pvz., randamos nežinomų žodžių
ar posakių, idiomų reikšmės dvikalbiame ar aiškinamajame žodyne.
Mokantis svetimosios kalbos, norint efektyviai suprasti klausomą ar
skaitomą tekstą, svarbu mokytis D.
Dar žr. ↑klausymo strategijos, ↑skaitymo strategijos

recêpcinės kalbínės veiklõs r¿šys (angl. receptive skills,
pranc. compréhension orale et écrite (f), rus. рецептивные виды
речевой деятельности, vok. rezeptive Fertigkeiten (f, pl)) ↑klausy
mas ir ↑skaitymas; kalbinė veikla, kurios metu apdorojami sakytinis
ar rašytinis tekstas ar tekstai.

recêpciniai pratímai (angl. comprehension exercises, pranc.

exercices de compréhension orale et écrite (m, pl), rus. упражнения
и задания для обучения пониманию, vok. rezeptive Übungen (f, pl),
Verstehensübungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal ↑kalbinės veiklos rūšį,
naudojami ↑skaitymo ir ↑klausymo gebėjimams ugdyti; priešinami
↑reprodukavimo pratimams ir ↑produkavimo pratimams. Δ gali būti
skirstomi įvairiais aspektais, pvz., pagal ↑recepcijos strategijų taikymą,
pagal komunikacijos tikslą, pagal eiliškumą:
àà pagal recepcijos strategijų taikymą skiriami:
·· pratimai, kuriais siekiama supažindinti su tema, skatinti
mokinių motyvaciją, suaktyvinti ↑pamatines žinias ir t. t., tai
↑minčių lietus: pratimai, kai pateikiant vizualius ar akustinius
impulsus, ↑raktažodžius aptariama teksto tema ir pan. Jie
dažnai atliekami prieš skaitymą ar klausymą;
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·· skaitymo pratimai, kai mokoma žodžio, sakinio ir teksto
lygmens recepcijos strategijų, pvz., surasti žinomus žodžius;
nustatyti, kokie žodžiai sudaro sudurtinį žodį; kokią reikšmę
žodžiui suteikia priesaga; surasti tekste apibrėžimus, sakinius,
kurie teikia tą pačią informaciją, kaip ir paveikslas; rasti raktažodžius, jungtukus, jungiamuosius žodžius, sinonimus ir pan.;
·· klausymo pratimai, skirti mokytis atskirti garsus, žodžių
junginius, sakinių ribas, intonaciją, tarimo variantus ir pan.;
àà pagal komunikacijos tikslą skiriami Δ, kuriais mokoma ↑skai
tymo rūšių ar ↑klausymo rūšių. Jais ugdomi gebėjimai suprasti
visą teksto turinį, tik jo reikiamą dalį ar kt. Tam taikomi įvairūs
pratimų tipai: užsirašyti tam tikrą informaciją (vardus, vietoves, skaičius), atsakyti į klausimus, rasti teisingą atsakymo
variantą iš kelių pasirinkčių, įvertinti teiginius (teisingas ar
neteisingas), atlikti tam tikrą tekste aprašytą veiksmą, priskirti
paveikslus, diagramas, formules tekstams, priskirti tam tikrus
pasakymus tekstui, suskirstyti tekstą į skyrius, palyginti dviejų
tekstų informaciją, sudaryti lentelę, užpildyti diagramą, užrašyti
pagrindinius teiginius, sugalvoti pavadinimą ir pan.;
àà pagal eiliškumą skiriama:
·· prieštekstinės užduotys, kuriomis supažindinama su tema,
siekiama padidinti mokinių motyvaciją, suaktyvinti ↑pama
tines žinias ir t. t.;
·· tekstinės užduotys, kai mokoma taikyti tinkamas žodžio,
sakinio ir teksto dekodavimo strategijas ar suprasti teksto
turinį pagal tam tikrą skaitymo tikslą;
·· potekstinės užduotys, kai ugdomas gebėjimas reaguoti į
tekstą, įvertinti teksto turinį ir susieti jį su savo patirtimi,
kurti naujus tekstus integruojant įvairias kalbines veiklos
rūšis, plėsti raiškos galimybes. Tai gali būti, pvz., ↑rašymo
pratimai ar ↑kalbėjimo pratimai.

receptyvùsis žodônas žr. pasyvùsis žodônas
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redagåvimas (angl. editing, pranc. révision (f), rus. редактирование,

vok. Korrekturlesen (n), Redigierung (f)) 1. spaudai rengiamo teksto
tikrinimas ir taisymas;

2. (vok. Herausgeberschaft (f)) vadovavimas periodinio leidinio
rengimui;
3. (angl. revising, vok. Überarbeitung (f), Revision (f)) lingvodid.:
paskutinis ↑rašymo proceso etapas, kai rašantysis tobulina savo sukurtą
tekstą prieš pateikdamas galutinį jo variantą. ∆ apima turinio tikslinimą, ↑teksto struktūros modelio tikrinimą, ↑taisyklingumo tvarkymą.
Pvz.: redaguojant ↑rašinį, tikslinama pagrindinės minties fomuluotė,
tikrinama, ar dėstymo ↑pastraipų mintys tinkamos ↑tezei įrodyti, ar
tinkami pavyzdžiai, ar proporcingai aptarti visi lygiaverčiai aspektai, ar
pabaiga tiesiogiai išplaukia iš dėstymo ar tinkamai suderinti linksniai,
ar taisyklinga ↑skyryba ir pan.

redundáncija žr. kalbínis pérteklius
refereñcija (angl. reference, pranc. référence (f), rus. референция,

vok. Referenz (f)) objektų, reiškinių, procesų ir pan. įvardijimas. Δ kartu
su ↑predikacija sudaro ↑propoziciją. Pvz., pasakymų Vilnius – Lietu
vos sostinė ir Ar Vilnius gražus miestas? Δ yra ta pati, Vilnius, tačiau
skiriasi predikacija.

regístras (angl. register, pranc. registre (m), rus. регистр, vok.
Register (n)) 1. savitas kalbėjimo ar rašymo būdas, susijęs su tam tikra
funkcija, būdingas tam tikrai komunikacijos sričiai ar institucijai, pvz.,
pamokslų kalba, tėvų ir vaikų, gydytojo ir paciento kalbėjimas. ∆ yra
labiau susijęs su komunikacinės situacijos aplinkybėmis ir tikslu, o ne
su individo ar grupės (etninės ar socialinės) kalbos vartojimu. ∆ gali
būti tiksliai nusakomas apibrėžiant tris dimensijas: bendravimo sritį
(socialinė aplinka ir sąveikos tikslas), kryptį (ryšiai tarp komunikacijos įvykio dalyvių) ir būdą (komunikacija žodžiu, raštu ar el. paštu).
Pvz., mokslinis chemijos srities straipsnis skiriamas raštu pristatyti
mokslines idėjas kolegoms ir studentams. Tų pačių dalykų pristatymas
žodžiu keistų ∆ iš straipsnio į paskaitą, kur kalba įgautų kitokią cha172
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rakteristiką. ∆ itin svarbus veiksnys yra kalbos vartojimo kontekstas
ir kultūriniai aspektai;
2. lingvodid.: plačiai suvokiami sisteminiai skirtumai tarp ↑kalbos
atmainų skirtinguose kontekstuose, pvz., oficialumo lygių skirtumas:
šaltas, oficialus, neutralus, neoficialus, familiarus, intymus registras.
Mokantis svetimųjų kalbų, pradžioje tinkamiausias yra neutralusis ∆,
nes tokio tikimasi bendraujant su kitakalbiais, nepažįstamais žmonėmis,
o netinkamas oficialaus ar familiaraus registro vartojimas gali sukelti
nesusipratimų.

Dar žr. ↑stilius, ↑sociolingvistinė kompetencija

reikšmº (angl. meaning, pranc. sens (m), signification (f), rus. значе

ние, vok. Bedeutung (f)) kalbos ženklais reiškiamas prasminis dalyko
turinys. Skiriamos leksinė, gramatinė, tiesioginė, perkeltinė ir kt. ∆.
∆ tiria semantika.

remâ (angl. rheme, pranc. rhème (m), rus. рема, vok. Rhema (n))

↑aktualiosios sakinio skaidos požiūriu – tai sakinio atkarpa, kuria pranešama kas nors nauja apie ↑temą. Pvz., sakinio Jonukas laimėjo raiš
kiojo skaitymo konkursą rema yra laimėjo raiškiojo skaitymo konkursą,
nes pateikia naują informaciją apie temą – Jonukas. ∆ dažniausiai yra
antrasis sakinio dėmuo ir panaikina temos sukeltą įtampą. ∆ – sakinio
dėmuo, turintis didesnę komunikacinę svarbą nei tema. Skaitytojas ar
klausytojas temą ir ∆ nustato intuityviai.

reprezentatyvióji imtís (angl. representative sample, pranc.

échantillon représentatif (m), rus. репрезентативная выборка, vok.
repräsentative Stichprobe (f)) statist.: tokia statistiniam tyrimui naudojama tiriamųjų objektų visumos (↑populiacijos) dalis, kuri teisingai
atspindi tiriamų požymių galimų reikšmių proporcijas. Terminas
vartojamas statistinėje kalbos reiškinių analizėje (pvz., apskaičiuojant
↑testų rezultatų ↑patikimumą).

reprodukãvimo pratímai (angl. reproductive exercises, pranc.
exercices de reproduction (m, pl), rus. репродуктивные упражнения,
vok. reproduktive Übungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal paskirtį; Δ sie-
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jami su išgirstos ar perskaitytos kalbinės medžiagos atkūrimu žodžiu
arba raštu. Kūrybiška reprodukcija nėra mechaniškas veiksmas, tai yra
aktyvios mąstymo operacijos: gautos informacijos apibendrinimas,
transformacija, išplėtimas ir kt. Atlikdamas Δ mokinys koncentruojasi
į kalbinės medžiagos turinį ir manipuliuoja forma. Δ taikomi visų kalbinės veiklos rūšių gebėjimams ugdyti, ypač produkcijos – ↑kalbėjimo
ir ↑rašymo. Δ priešinami ↑recepciniams pratimams ir ↑produkavimo
pratimams.

retòrinis mòdelis žr. têksto strukt¾ros mòdelis
ríktas (angl. slip, pranc. lapsus (m), rus. оговорка, vok. Versprecher

(m)) atsitiktinė kalbos ↑klaida, atsirandanti dėl psichologinės ir fizinės
būsenos, dažniausiai greitai kalbant ar rašant, dėl nuovargio, streso ar
dėmesio stokos. ∆ nesusijęs su kalbos mokėjimu, jų gali pasitaikyti
kalbant tiek gimtąja, tiek svetimąja kalba. Dažniausi ∆ yra žodžio
skiemenų, žodžio junginio skiemenų, garsų sukeitimai (pvz., kavukas
puodos vietoje puodukas kavos). Tai labai artima paradigminei ↑afa
zijai. ∆ skiriasi tuo, kad sveikas žmogus dažniausiai suvokia padaręs
klaidą ir pasitaiso.

rišlùmas (angl. unity, coherence and cohesion, pranc. cohérence et
cohésion (f), rus. связность, vok. Kohärenz (f)) minties ir formalusis
teksto rišlumas, kitaip tariant, ↑koherencija ir ↑kohezija kartu.
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S
sąmoníngasis grìtinamasis metòdas (rus. сознательно-со

поставительный метод, vok. bewusst-vergleichende Methode (f))
↑svetimosios kalbos mokymo ↑metodas, kurio esmė yra sąmoningas
kalbos reiškinių ir jų vartojimo kalbinėje veikloje būdų įsisavinimas
remiantis gimtąja kalba; siekiama praktiškai išmokti kalbos per kalbos
struktūros suvokimą ir jos gretinimą su gimtąja kalba. Gretinimo tikslas yra nustatyti dviejų kalbos sistemų skirtumus, leidžiančius geriau
suvokti tiek gimtąją, tiek svetimąją kalbą. Lingvistinė ir psichologinė
Δ koncepcija siejasi su sąmoningojo praktinio metodo koncepcija, kai
vyksta sąmoningas kalbos veiksmų įsisavinimas ir automatizavimas
(rusų kalbininko L. Ščerbos idėjos). Šio metodo lingvistinės nuostatos:
àà atsižvelgiama į mokinių gimtąją kalbą;
àà mokoma sintaksės pagrindu, kai mimimaliu kalbos vienetu
pasirenkamas sakinys;
àà mokymo tikslais kalbinė raiška minimizuojama;
àà mokomoji medžiaga išdėstoma koncentrų principu;

S

àà laikomasi funkcionalumo principo.
Buvo plačiai taikomas buvusioje Sovietų Sąjungoje nuo 1940 m.

samprotåvimas (rus. рассуждение) ↑teksto tipas, apimantis ↑aiš
kinimą ir ↑argumentavimą.

sãnkaitos užduotís (angl. information-gap activity, rus. «инфор

мационое неравновесие», обмен информацией) ↑pratimų tipas pagal
pateikimo formą; ↑užduotis, kai dirbant poromis keičiamasi turima
informacija. Vienas ↑mokinys turi dalį informacijos, o kitą dalį – kitas
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mokinys. Kad atliktų ∆, mokiniai turi paklausti reikiamų dalykų ir patys
perteikti turimą informaciją kitiems.

savara¹kiškas dãrbas (angl. independent work, pranc. travail

autonome (m), rus. самостоятельная работа, vok. Selbstlernen (n),
selbstgesteuertes Lernen (n), autonomes Lernen (n)) veikla, kai asmuo
tik savo pastangomis sąmoningai įgyja naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių,
atlikdamas individualias ar grupines užduotis ↑pamokoje ar namuose.
Δ gali būti ↑ darbas su visa klase, pvz., visi kuria mokyklos laikraštį;
↑darbas grupėmis, pvz., mokomasis stalo žaidimas; ↑darbas poromis,
pvz., ↑sankaitos užduotis; individualus, pvz., skaitymas su žodynu.
Mokytojas gali paaiškinti Δ tikslus, eigą ir vertinimo kriterijus bei
netiesiogiai padėti. Δ ugdo atsakomybę, kūrybiškumą bei ↑mokymosi
strategijas.

savara¹kiškas mókymasis (angl. independent learning, self-

study, pranc. apprentissage autodirigé (m), apprentissage autonome
(m), rus. самообучение, vok. Selbstlernen (n)) mokymosi veikla, kai
↑mokinys pats išsikelia mokymosi uždavinius ir numato priimtinus
mokymosi būdus, atsižvelgdamas į savo poreikius bei siekius. Δ ↑mo
kytojas tiesiogiai nedalyvauja, bet jo pagalbos neatsisakoma – jis gali
vadovauti procesui ir teikti patarimus. Savarankiškai mokantis kalbos,
naudojamos specialios mokymosi priemonės (pvz., kompiuterinės
programos), mokomoji medžiaga, kur daug dėmesio skiriama ↑moky
mosi strategijoms, pateikiami užduočių atsakymai. Tinkamai organizuotas Δ palaiko teigiamą mokymosi ↑motyvaciją, skatina smalsumą,
iniciatyvą, pasitikėjimą savimi. Δ reikalauja sąmoningo planavimo,
refleksijos, ↑įsivertinimo ir savianalizės. Tam padeda ↑savarankišku
darbu išugdyti gebėjimai.

sçveika, interåkcija (angl. interaction, pranc. interaction (f), rus.

взаимодействие, интеракция, vok. Interaktion (f)) kalbinė veikla,
reikalaujanti ir recepcinių (↑klausymo, ↑skaitymo), ir produkcinių
(↑kalbėjimo, ↑rašymo) gebėjimų, kai svarbu suprasti pašnekovą ir
tinkamai atsakyti. „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo
ir vertinimo metmenyse“ išvardijami tokie ∆ atvejai:
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àà sakytinė sąveika: supratimas bendraujant tarpusavyje, gimtakalbio pašnekovo supratimas, pokalbis, neoficiali diskusija,
oficiali diskusija (susirinkimai), bendradarbiavimas siekiant
bendro tikslo, prekių įsigijimas ir naudojimasis paslaugomis,
informacijos gavimas ir teikimas, klausinėjimas ir atsakymas
į klausimus (interviu);
àà rašytinė sąveika: susirašinėjimas, užrašai, laiškeliai, rašteliai,
žinutės, blankai, anketos.
Dar žr. ↑sąveikos strategijos

sçveikos stratêgijos, interåkcinės stratêgijos (angl. interact

ive strategies, pranc. stratégies d‘interaction (f, pl), rus. стратегии
речевого взаимодействия, vok. Interaktionsstrategien (f, pl)) komunikacinės ↑strategijos, taikomos siekiant kontroliuoti ↑sąveikos
procesą. ∆ apima visus sąveikos etapus: planavimą, atlikimą, vertinimą
ir korekciją. Tiesioginei sakytinei sąveikai būdingas ↑kalbinis perte
klius, akivaizdūs verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ženklai
(pvz., ↑kūno kalba), dėl to kalbos vartotojui lengviau nustatyti, ar
sąveika sėkminga. Planuojant sakytinę sąveiką, aktyvinamos būsimõs
veiklõs galimos ir įmanomos ↑kognityvinės schemos, numatoma, kiek
pašnekovas išmano kalbamus dalykus, planuojama pranešimo retorinė
struktūra. Sąveikaujant tarpusavyje keičiamasi vaidmenimis (žr. ↑žodžio
perėmimas), laikomasi kooperacijos principo. Sąveikaudami kalbėtojai
nuolat vertina, kaip taikomos schemos atitinka bendrąją sąveikos kryptį.
Jei kyla nesusipratimų ar dviprasmybių, tai schemos koreguojamos,
teiginiai tikslinami, prašoma paaiškinti, perfrazuoti ir pan.

savíšvieta (angl. self-education, pranc. autoformation (f), rus. само

образование, vok. Selbstbildung (f)) nuolatinis savarankiškas žinių,
įgūdžių ir gebėjimų ugdymas paties asmens iniciatyva ir atsakomybe,
remiantis supančia informacijos erdve ir iš kitų perimama patirtimi.
Asmuo pats nustato mokymosi objektą, pažinimo šaltinį ir apimtį,
mokymosi laiką, formą ir priemones, pasiekimų svarbą.
Dar žr. ↑švietimas
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sçvokomis ir inte¹cijomis grindžiamâ programâ (angl.
notional-functional syllabus, pranc. syllabus notionnel-fonctionnel (m),
rus. программа функционального (функционально-содержательно
го) типа) ↑mokymo programa, kurios turinys grindžiamas ↑abstrak
čiųjų sąvokų, ↑konkrečiųjų sąvokų bei ↑komunikacinių intencijų ir jų
raiškos sąrašais, išdėstytais pagal sudėtingumą, sunkumą ir svarbą. ∆
sąvokos ir intencijos atrenkamos atlikus mokinių ↑poreikių analizę ir
išdėstomos atsižvelgiant į konteksto veiksnius ir nusprendžiant, kurios
intencijos ir sąvokos yra svarbesnės ir lengvesnės (pvz., „atsiprašyti“
ar „paprašyti“, „spalvos“ ar „laikas“). ∆ privalumas tas, kad ji leidžia
taikyti cikliškąjį programos ir kurso rengimo principą.
Dar žr. ↑mišrioji programa, ↑analitinė programa, ↑koncentrinė
programa

semãntinė kompete¹cija (angl. semantic competence, pranc.
compétence sémantique (f), rus. семантическая компетенця, vok.
semantische Kompetenz (f)) reikšmės bei prasmės kūrimo būdų žinojimas ir gebėjimas taikyti šias žinias suvokiant ir kuriant reikšminius bei
prasminius vienetus; ↑lingvistinės kompetencijos dalis. ∆ apima leksinę
semantiką (žodžių reikšmes, sąvokų raišką, sinonimiją, antonimiją,
žodžių junginių sudarymą ir pan.), gramatinę semantiką (gramatinių
elementų, kategorijų, formų ir pan. reikšmes) ir pragmatinę semantiką
(loginius kalbos elementų ryšius diskurse, pasakymo ar teksto prasmę).

semãntinė schemâ, têmos žem¸lapis (angl. semantic map,
pranc. topogramme (m), rus. семантическая карта, vok. Mind-map
(f)) komunikacinis pratimas, kai pasitelkiamas semantinių asociacijų
metodas; logiškai susijusių tam tikrų gvildenamos temos sąvokų grafinis organizavimas. Δ centrą sudaro pagrindinė sąvoka (↑tema arba
↑raktažodis), kuri užrašoma lapo viduryje ir „auginama“ – aplink ją
brėžiant jungimo linijas išdėstoma leksinė medžiaga, atsirandanti iš
asociacijų, užrašomos mintys. Toks darbas panašus į išsišakojusį medį
arba į žemėlapį su takeliais, jungiančiais vietas, kuriose įrašytos mintys.
Δ padeda įsiminti leksinę medžiagą, sudaro rengiamo pranešimo arba
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rašinio gaires, padeda greičiau apčiuopti struktūrą. Taikoma ↑kalbėjimo
ir ↑rašymo gebėjimams ugdyti.
Dar žr. ↑komunikaciniai pratimai

seminåras (angl. seminar, workshop, pranc. séminaire (m), rus.

семинар, vok. Seminar (n)) ↑mokymo organizavimo forma, tikslinga
asmenų ↑grupės sąveika vadovaujant ↑dėstytojui. Skiriami teoriniai ir
praktiniai Δ. Teorinio Δ metu nuodugniai studijuojami tam tikri teoriniai
dalykai, temos, daromi pranešimai, aptariami referatai, analizuojamos
problemos ir pan. Taip ugdoma dalykinė kalba, gebėjimai polemizuoti,
logiškai ir argumentuotai reikšti mintis. Praktinis Δ suteikia galimybę
praktiškai išbandyti ir įvertinti naujas teorijas, darbo metodus ir būdus,
juos pritaikyti konkrečiai situacijai, atlikti tam tikras užduotis. Dažnai
vieno Δ metu derinami ir teoriniai, ir praktiniai aspektai, pvz., kalbų
mokytojų ↑kvalifikacijos tobulinimo Δ metu gali būti aptariami naujausi ↑psicholingvistikos tyrimai apie skirtingų amžiaus grupių kalbos
mokymąsi, analizuojami vaikų, paauglių ir suaugusiųjų mokymosi
ypatumai, vėliau rengiama mokomoji medžiaga skirtingoms amžiaus
grupėms, užduočių pavyzdžiai, demonstruojami naujos leksikos pateikimo būdai ir pan.

sensòrinė atmintís žr. juslínė atmintís
serijínis vértinimas (angl. series assessment, pranc. évaluation

par série (f), rus. серийная оценка, vok. Beurteilung anhand einer
Kategorie (f)) atskirų ↑atlikties užduočių vertinimas paeiliui pagal
paprastą ↑visuminio vertinimo skalę (pvz., nuo 0 iki 3 taškų). Vertinant
žemesnius ↑kalbos mokėjimo lygius svarbiau nustatyti, ar pasiektas
užduoties tikslas (pvz., paklausta, suteikta informacija, paprašyta),
ką mokinys geba, o aukštesnio kalbos mokėjimo vertinimo užduotys
turėtų būti tokios, kurios leistų mokiniui parodyti tam tikrus atlikties
aspektus. ∆ kartais priešinamas ↑kategoriniam vertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas

simuliåcija (angl. simulation, pranc. jeu de rôle (m), simulation

(f), rus. симуляция, «воображаемая ситуация», vok. Simulation
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(f)) komunikacinis situacinis pratimas (↑užduotis), kai mėgdžiojama
↑bendravimo situacija; veikla mokomojoje bendravimo situacijoje arba
rašymas pagal nurodytą situaciją. Mokant svetimosios kalbos – sugalvotas ir suvaidintas veiksmas, imituojantis realius asmenų kontaktus
probleminėse situacijose; išplėstinis, kelių epizodų scenarijus, kuriame
gali vaidinti tiek poros, tiek visa grupė. Kiekvienas mokinys gauna
situaciją, savo vaidmenį, jam nurodoma pozicija, elgesys, problema ir
jos sprendimo būdas. Δ priartėja prie realios konfliktinės bendravimo
situacijos, kurios tikslas – pasiekti konsensusą. Nuo↑mokomojo vaidi
nimo skiriasi didesniu problemiškumu, konfliktu tarp dalyvių pozicijų
bei nuomonių. Taikoma aukštesnėse mokymo pakopose.
Dar žr. ↑komunikaciniai pratimai, ↑vaidyba

sinchròninis vertímas (angl. simultaneous interpretation, pranc.
traduction simultanée (f), rus. синхронный перевод, vok. Simultandol
metschen (n)) ↑vertimo žodžiu rūšis, kai kalbantysis kalba ↑originalo
kalba, o vertėjas tuo pačiu metu perteikia jo tekstą ↑tiksline kalba.
Δ taikoma speciali aparatūra, vertėjas dirba specialioje kabinoje su
ausinėmis ir mikrofonu.

sintêtinė programâ (angl. synthetic syllabus, rus. учебная
программа синтетического типа) ↑mokymo programa, kurioje kalba
traktuojama kaip rinkinys atskirų elementų, kurių pirmiausia mokoma
atskirai, bet kuriuos vėliau mokinys turi susieti į visumą, sintetinti. Pvz.,
↑gramatinė programa, kurioje pagrindiniai turinio elementai (kalbos
dalys, gramatinės formos ir struktūros) pateikiami pagal sudėtingumą,
yra ∆. Dažnai ∆ priešinama ↑analitinei programai.

sintêtinis ska¤tymas (angl. synthetic reading, pranc. lecture

synthétique (f), rus. синтетическое чтение, vok. synthetisches Lesen
(n)) semantika paremtas teksto supratimas, kai teksto prasmė konstruojama iš kalbos ženklų reikšmės, sąmoningai nepriskiriant kalbos
ženklų gramatinėms kategorijoms, neįsisąmoninant sintaksinių ryšių,
t. y. gramatiškai neanalizuojant, ir neverčiant, pvz., neįvardijama ir
neįsisąmoninama, kad sakinyje Neatėjau, nes lijo jungtukas nes reiškia
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priežastį. Δ – natūralus skaitymas, kuriuo skaitome tiek gimtosios, tiek
svetimosios kalbos tekstus. Δ apima ↑nuodugnųjį skaitymą, ↑visuminį
skaitymą, ↑atrankinį skaitymą, ↑apžvalginį skaitymą. Δ dažnai priešinamas ↑analitiniam skaitymui. Δ gali būti tinkama strategija, padedanti
mokantis įveikti sunkiai suprantamą tekstą.
Dar žr. ↑skaitymas

situåcijomis grindžiamâ programâ (angl. situational syl

labus, pranc. syllabus situationnel (m), rus. учебная программа,
построенная на ситуациях; ситуативная программа) ↑mokymo
programa, kurios turinys grindžiamas realių ↑bendravimo situacijų
sąrašu, pvz.: „Banke“, „Pašte“, „Prie pietų stalo“.
Dar žr. ↑mišrioji programa

ska¤tymas (angl. reading, pranc. lecture (f), rus. чтение, vok. Lesen
(n)) 1. kalbinė protinė veikla, neuropsichologinis procesas, kai raštu
užfiksuota informacija dekoduojama siekiant suprasti teksto prasmę. Šis
procesas dažniausiai vyksta tyliai. ↑Skaitymas balsu kartais taikomas
mokant gimtosios ar svetimosios kalbos. Δ – interaktyvus procesas:
teksto informacija nuolat siejama su ↑pamatinėmis žiniomis, taip pat
remiantis turimomis žiniomis keliamos ir tikrinamos hipotezės. Priklausomai nuo tikslo taikomos ↑skaitymo strategijos;

2. lingvodid.: ↑ kalbinės veiklos rūšis, būdas, kuriuo kalba yra vartojama, kalbos mokėjimo forma. Δ – mokinio gebėjimas savarankiškai
gauti informaciją, suvokti turinį, kuris yra pateiktas rašytiniame tekste.
Mokant svetimosios kalbos pagal ↑komunikacinės krypties principus,
↑skaitymo rūšių mokoma atsižvelgiant į komunikacinius tikslus. Skaitymo mokoma integruotai su kitomis kalbinės veiklos rūšimis.

Dar žr. ↑iš apačios į viršų principas, ↑iš viršaus į apačią principas,
↑recepcija, ↑skaitymo rūšys.

ska¤tymas balsù (angl. reading aloud, pranc. lecture à haute voix
(f), rus. чтение вслух, vok. lautes Lesen (n)) raštu pateiktos informacijos fonetinis realizavimas, kurio metu teksto prasmė gali būti ir
nesuprantama. Skaitant balsu mokomasi grafemas paversti į fonemas.
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Δ taikomas ir kaip priemonė mokytis fonetikos, intonacijos, skirstyti
kalbos srautą į prasminius vienetus. Δ gali būti taikomas pradiniame
kalbos mokymo ir mokymosi etape formuoti skaitymo įgūdžiams,
kurie vėliau panaudojami skaitant tyliai. Δ gali būti tinkama strategija
mokantis įveikti sunkiai suprantamą tekstą.
Dar žr. ↑skaitymas, ↑ortoepinė kompetencija

ska¤tymo pratímai žr. ↑supratímo pratímai
ska¤tymo r¿šys (angl. types of reading, pranc. types de lecture (m,

pl), rus. виды чтения, vok. Lesestile (m, pl), Lesearten (f, pl)) teksto
↑skaitymo būdai, lemiami tam tikrų veiksnių: tikslo, teksto ↑žanro,
proceso. Pvz.: skaitant patiekalo gaminimo receptą, svarbu suprasti
kiekvieną žodį; skaitant laikraštį, dažniausiai pirma apžvelgiamos antraštės, vėliau vieni pasirinkti straipsniai skaitomi detaliau, kiti tik tiek,
kad būtų susipažįstama su pagrindine teksto mintimi; skaitant romaną
savo malonumui, kai kurios vietos skaitomos detaliai, kai kurios tik
peržvelgiamos. Esama skirtingų Δ klasifikacijų. Dažniausiai skiriamos
tokios Δ: ↑nuodugnusis skaitymas, ↑visuminis skaitymas, ↑atrankinis
skaitymas, ↑apžvalginis skaitymas. Žvelgiant kitais aspektais dar skiriami: ↑intensyvusis skaitymas ir ↑ekstensyvusis skaitymas, ↑analitinis
skaitymas ir ↑sintetinis skaitymas, ↑kritinis skaitymas. Skaitant autentiškoje situacijoje tekstą, Δ dažnai susipina. Taikoma arba keletas Δ kartu,
arba jos eina viena po kitos, pvz.: pirmiausia enciklopedijoje ieškome
tam tikros informacijos, o vėliau rastą reikiamą informaciją skaitome
nuodugniai. Pagal ↑komunikacinės krypties principus, atsižvelgiant
į skaitymo tikslą, mokoma įvairių Δ. Tam tikroms skaitymo rūšims
mokyti svarbu parinkti tinkamo žanro tekstą.
Dar žr. ↑skaitymo strategijos

ska¤tymo stratêgijos (angl. reading strategies, pranc. stratégies
de lecture (f, pl), rus. стратегии чтения, vok. Lesestrategien (f, pl))
skaitymo būdai, taikomi siekiant kuo efektyviau suprasti skaitomą
tekstą. Δ pasirenkamos pagal skaitymo komunikacinį tikslą ir ↑skaity
mo rūšį. Skaitytojas taiko įvairių lygmenų Δ. Galima išskirti tokias Δ:
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àà grafinių ženklų lygmens Δ: raidžių, grafinių simbolių, sutrumpinimų atpažinimas ir pan.;
àà žodžio lygmens Δ: reguliariosios darybos žodžių, sudarytų iš
žinomų elementų pagal produktyvios darybos dėsningumus,
suradimas; nežinomų elementų (žodžių ir žodžių junginių)
supratimas iš konteksto, kurio elementų dauguma yra žinoma;
nežinomų žodžių ar posakių, idiomų reikšmės radimas dvikalbiame ar aiškinamajame žodyne; tarptautinių žodžių, žinomų iš
gimtosios kalbos ir atpažįstamų pagal formaliuosius požymius,
teisingas reikšmės interpretavimas ir pan.;
àà sakinio lygmens Δ: santykių tarp sakinio dalių nustatymas;
predikatinių dėmenų žymėjimo, funkcijos ir struktūros atpažinimas; sakinio struktūrinių elementų numatymas; ↑raktažodžių
radimas sakinyje ir pan.;
àà teksto lygmens Δ: pagrindinės ir antraeilės informacijos atskyrimas; svarbios informacijos radimas; naudojimasis nelingvistine
informacija (pvz., iliustracijomis, šriftais, skirstymu pastraipomis); atskirų teksto struktūrinių vienetų susiejimas ir pan.
Dar žr. ↑recepcijos strategijos, ↑klausymo strategijos, ↑mokymosi
strategijos

skiriamóji gebâ (angl. item discrimination, pranc. discrimination

des items (f), rus. дифференцирующая сила тестовых заданий, vok.
Ternnschärfe (f)) test.: ↑punkto parametras, kurio skaitinė išraiška rodo,
kaip jis atskiria ↑kandidatus: tuos, kurie visą testą atliko geriau, nuo tų,
kurie atliko silpniau. Jei punktą beveik vienodai atliko ir silpnesnieji, ir
stiprieji kandidatai, tai punkto ∆ yra menka. Neigiama ∆ reikšmė rodo,
kad silpnieji tiriamą punktą atliko geriau, taigi punktas yra blogas. Pagal
klasikinę testų teoriją geri punktai yra tokie, kurių ∆ yra 40–50, labai
geri – daugiau kaip 60.
Dar žr. ↑testas

smìgenys (angl. brain, pranc. cerveau (m), rus. мозг, vok. Gehirn

(n)) centrinės nervų sistemos organas, esantis viršutinėje galvos dalyje,
reguliuojantis ir integruojantis jutimo ir mąstymo procesus. ∆ sudaro
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kairysis ir dešinysis pusrutuliai. Kūdikių abiejų pusrutulių veikla yra
vienoda, o vėliau individui augant ir smegenims vystantis, kiekvienas
pusrutulis ima atlikti tam tikras jam būdingas funkcijas, įvyksta ↑smege
nų lateralizacija. Paprastai kairysis pusrutulis valdo analitinius mąstymo procesus, o dešinysis – vaizduotę, judesius. Kairiajame pusrutulyje
yra ir kalbos centrai, vadinami Broka ir Vernikės zonomis. Broka zona
yra „atsakinga“ už kalbos produkavimą, o Vernikės – už jos suvokimą.
Šių kalbos centrų pažeidimas sukelia atitinkamas ↑afazijas.

smegenÿ lateralizåcija (angl. brain lateralisation, pranc. latéra

lisation du cerveau (f), rus. латерализация мозга, vok. Lateralisation
des Gehirns (f), Gehirnlateralisation (f)) kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulių pasiskirstymas pagal jų atliekamas funkcijas. Kūdikio
smegenų abiejų pusrutulių veikla dar nėra pasidalijusi. Manoma, kad
∆ įvyksta maždaug iki brendimo amžiaus (↑kritinio amžiaus hipotezė,
↑kalbos įsisavinimo mechanizmas). Paprastai kairysis pusrutulis perima mąstymo, abstrahavimo procesus, taip pat ir kalbą, o dešinysis
reguliuoja vaizduotę, fantaziją, motoriką. Mokantis ↑svetimųjų kalbų,
priklausomai nuo smegenų pusrutulių (labiau išsivysčiusio kairiojo arba
dešiniojo pusrutulio) aktyvumo, kiekvienas mokinys taiko skirtingus
↑kognityvinius stilius. Pagal pusrutulių aktyvumą tinka skirtingi mokymo metodai. Pavyzdžiui, tiems mokiniams, kurių aktyvesnis dešinysis
pusrutulis, tinka, pvz., ↑imersijos programos, ↑fizinio atsako metodas,
kur mokymosi procesas artimas spontaniškam kalbos išmokimui; priešingai, tiems mokiniams, kurių labiau išsivystęs kairysis pusrutulis,
tinka, pvz., ↑gramatinis vertimo metodas, ↑sąmoningasis gretinamasis
metodas, kur taikomas abstrahavimas, analizė, sintezė.

sociålinė kompete¹cija (angl. social competence, pranc. com

pétence sociale (f), rus. социальная компетенция, vok. soziale Kom
petenz (f)) mokėjimas tinkamai elgtis įvairiose socialinėse situacijose
laikantis priimtinų bendravimo modelių. Mokantis kalbos, ∆ padeda
mokiniams bendradarbiauti, įsitraukti į mokymosi veiklą, dalyvauti
grupės darbe ir pan. ∆ yra asmens bendroji ↑kompetencija, apimanti
gebėjimus laikytis viešojo gyvenimo normų, atlikti profesinę veiklą,
tvarkyti savo buitį, laisvalaikį. ∆ glaudžiai susijusi su ↑sociokultūrine
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kompetencija ir priklauso nuo šalies, kurioje kalbos vartotojas gyvena,
sociokultūrinių normų. ∆ ugdytis gali padėti ↑sociokultūros žinios.
Dar žr. ↑komunikacinė kompetencija

sociålinė pedagògika (angl. social pedagogy, pranc. pédagogie

sociale (f), rus. социальная педагогика, vok. soziale Pädagogik (f))
pedagogikos šaka, atskleidžianti socialinę bendrosios pedagogikos
funkciją ir tirianti ugdymo procesą įvairiose amžiaus ir socialinėse grupėse; mokslas apie socialinės aplinkos ugdomąjį poveikį. Δ tiria aplinkos
įtaką asmenybės vystymuisi, paralelinio auklėjimo (nemokyklinio),
socialinės pagalbos, pataisos darbų problemas. Δ ieško būdų pažinti
žmogų grupėje, visuomenės istorinėje raidoje ir rasti priemonių, kaip
daryti įtaką, padėti patekus į keblią padėtį, pritapti socialinėje aplinkoje,
išmokyti jį, kaip grupės narį, subjektą, pažinti aplinką, save ir pačiam
socializuotis, keisti aplinką atsižvelgiant į savo poreikius ir galimybes.
Δ lingvodidaktikai reikšminga mokymo būdų pasirinkimo, grupių sudarymo, mokymo individualizavimo, mokymo proceso dalyvių santykių,
partnerystės ir bendradarbiavimo ir kt. klausimais.
Dar žr. ↑socialinė kompetencija

sociokult¾rinė kompete¹cija (angl. sociocultural competence,

pranc. compétence socioculturelle (f), rus. социокультурная компе
тенция, vok. soziokulturelle Kompetenz (f)) kalbos vartotojo ↑socio
kultūros žinios ir gebėjimas tas žinias taikyti kalbinei komunikacijai.
∆ apima gebėjimą suvokti kalbos vartojimo sociokultūrinį kontekstą ir
jo lemiamus žmonių kalbinio ir nekalbinio elgesio ypatumus.
Dar žr. ↑komunikacinė kompetencija, ↑tarpkultūrinė kompetencija,
↑tarpkultūrinė kryptis, ↑socialinė kompetencija

sociokult¾ros žínios (angl. sociocultural knowledge, pranc.

connaissances socio-culturelles (f, pl), savoir-être (m), rus. социокуль
турные знания, vok. soziokulturelles Wissen (n)) kalbos vartotojo žinios apie ↑tikslinės kalbos šalies (šalių) visuomenės ir kultūros realijas,
↑sociokultūrinės kompetencijos pagrindas. ∆ apima tokias visuomenės
gyvenimo sritis:
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àà kasdienis gyvenimas, pvz.: maistas, valgymo papročiai, darbo
valandos, laisvalaikis, šventės;
àà gyvenimo sąlygos, pvz.: pragyvenimo lygis, būstas, socialinė
rūpyba;
àà tarpasmeniniai santykiai, pvz.: klasinė visuomenės struktūra,
lyčių, šeimos narių, skirtingų kartų santykiai, darbo ir viešieji
santykiai, rasiniai ir bendruomenės santykiai, politinės ir religinės grupės;
àà vertybinės nuostatos įvairių visuomenės veiksnių atžvilgiu,
pvz.: socialinių klasių, profesinių grupių, turto bei nuosavybės,
regioninių skirtumų, saugumo, istorijos, tradicijų, religijos,
socialinės kaitos, tautinio tapatumo, užsienio kraštų, mažumų
politikos, menų, humoro;
àà ↑kūno kalba (dar žr. ↑neverbalinė komunikacija);
àà visuomenės normos, pvz.: punktualumas, dovanos, apranga,
pokalbio konvencijos ir tabu, viešnagės trukmė, atsisveikinimo
papročiai;
àà ritualinio elgesio normos, pvz.: religinės apeigos, gimimas,
vedybos, mirtis, elgesys viešuose renginiuose, šventės, pasilinksminimai.
∆ yra ↑pamatinių žinių dalis, tačiau jos nebūtinai susijusios su tiesiogine
mokinio patirtimi, gali būti iškreiptos stereotipų, todėl būtina mokiniui
sudaryti sąlygas įgyti ∆ mokymosi procese.
Dar žr. ↑tarpkultūrinė kompetencija

sociolêktas (angl. sociolect, pranc. sociolecte (m), rus. социолект,
vok. Soziolekt (m)) ↑kalbos atmaina, vartojama tos pačios socialinės
klasės kalbos vartotojų. Tą patį ∆ dažniausiai vartoja panašaus išsimokslinimo ir panašaus socialinio ekonominio statuso žmonės. ∆ vadinamas
ir socialiniu dialektu.
Dar žr. ↑sociolingvistika

sociolingvístika (angl. sociolinguistics, pranc. sociolinguistique (f),

rus. социолингвистика, vok. Soziolinguistik (f)) mokslo šaka, tirianti
kalbos ir visuomenės santykius, kalbos ir įvairių socialinių veiksnių
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sąsajas, t. y. kalbos ir socialinės klasės, išsimokslinimo, amžiaus, lyties, etninės kilmės ir kt. ryšius. ∆ tiria regionines ir socialines ↑kalbos
atmainas, socialinius ir regioninius ↑akcentus, socialinių ekonominių
veiksnių įtaką kalbinių ↑kodų pasirinkimui, jų vartojimui įvairioms
↑kalbos funkcijoms reikšti, kalbinių kodų vartojimą atskirose ↑kalbinėse
bendruomenėse, ↑dvikalbystės, ↑diglosijos, ↑kodų kaitos reiškinius,
↑pidžinus ir ↑kreolines kalbas, kalbos ir kultūros ryšius. ∆ tyrimų rezultatai gali būti naudingi ↑svetimųjų kalbų mokymui, ↑sociolingvistinės
kompetencijos formavimui.
Dar žr. ↑komunikacinė kryptis

sociolingvístinė kompete¹cija (angl. sociolinguistic compet

ence, pranc. compétence sociolinguistique (f), rus. социолингвистиче
ская компетенция, vok. soziolinguistische Kompetenz (f)) žinios ir gebėjimai, susiję su kalbos vartojimo socialinėmis dimensijomis. ∆ apima:
àà lingvistinius socialinių santykių žymiklius, t. y. kalbos formas,
nulemtas ↑adresato ir ↑adresanto statuso, jų santykio, diskurso
↑registro ir pan. Tokie žymikliai gali būti įvairūs pasisveikinimo
būdai („labas“, „laba diena“), kreipiniai („tu“, „jūs“, „pone“,
„brangioji“), ↑žodžio perėmimo normos, ištiktukų vartojimas
(„oi!“, „velnias!“) ir pan;
àà mandagumo normas, kooperacijos principą. Skirtingose kultūrose mandagumo normų griežtumas ar laisvumas ir specifika
gali skirtis, pvz., komplimentų sakymas ar reagavimas į pagyrimą, svetingumo rodymas ir reiškimas, atsiprašymas, draudimas,
prašymas ir padėka, neigiamų emocijų raiška. Dėl mandagumo
normų kultūrinės specifikos gali kilti įvairių tarpkultūrinio
bendravimo nesusipratimų; Dar žr. ↑pokalbio maksimos;
àà sakytinį folklorą, visuotinai žinomus ir vartojamus populiariosios kultūros kalbinius elementus, pvz.: patarles ar priežodžius,
populiariąsias citatas, televizijos frazes. Tai svarbu ugdantis ne
tik ∆, bet ir ↑sociokultūrinę kompetenciją;
àà ↑registro (2) skirtumus, t. y. kai vartojamos kalbos oficialumo laipsnis priklauso nuo ↑kontekso oficialumo. Pirmaisiais
negimtosios kalbos mokymosi etapais svarbu vartoti neutra-
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lųjį registrą, nes jis geriausiai tinka daugeliui situacijų. Vėliau
susipažįstama su oficialiuoju ir neoficialiuoju registru, tačiau
juos vartoti reikia atsargiai, nes dėl netinkamo vartojimo gali
rastis keblumų;
àà ↑dialekto ir ↑akcento kalbinius žymiklius, rodančius kalbos
vartotojo socialinį sluoksnį, regioninę kilmę ar priklausomybę, tautybę, profesinę grupę ir pan. Tokie žymikliai gali būti
specifinė leksika, gramatika, fonetika, garsinės charakteristikos
(tonas, garsumas ir pan.), ↑kūno kalba.

spartõs tèstas (angl. speeded test, pranc. test chronométré (m), rus.
тест на скорость, vok. Speeded-Test (m)) ↑testas, kurio tikslas –
nustatyti, kurie kandidatai greičiau atlieka užduotis. Δ sudaromas iš
vienodo sunkumo (palyginti lengvų) užduočių. Geriau vertinamas tas
kandidatas, kuris spėja atlikti daugiau užduočių per tam tikrą nustatytą
laiką.
specialióji kalbâ žr. dalỹkinė kalbâ
stílius (angl. style, pranc. style de la langue (m), registre (m), rus.

стиль, vok. Stil (m)) tikslinga kalbos priemonių atranka ir organizacija,
priklausoma nuo autoriaus tikslų, kalbos vartojimo srities bei situacijos,
turinio ir ↑šnekos akto funkcijų. Pagal pagrindines kalbos funkcijas ir
kalbos vartojimo sritis skiriami funkciniai stiliai: mokslinis, administracinis, meninis, publicistinis, buitinis; atsižvelgiant į būdingas stilistines
ypatybes kalbama apie individualųjį autoriaus ∆.
Dar žr. ↑registras.

stímulas žr. åkstinas
stratêgija (angl. strategy, pranc. stratégie (f) rus. стратегия, vok.

Strategie (f)) mąstymo ir veiklos procedūros, padedančios siekti kokio nors tikslo ar spręsti kokį nors uždavinį. Siekiant komunikacinių
tikslų ar atliekant kalbines užduotis, ∆ gali būti taikomos sąmoningai
(pvz., rašybos tikrinimas žodyne) ir nesąmoningai (pvz., kokio nors
įprasto žodžių junginio pavartojimas). Atliekant pažįstamas užduotis,
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∆ taikomos dažniau nesąmoningai, o atliekant nepažįstamas užduotis – sąmoningiau. Kalbos vartotojų ir mokinių taikomos ∆ gali būti
skirstomos į ↑komunikacines strategijas, ↑kalbos mokymosi strategijas
ir ↑kompensacines strategijas.
Dar žr. ↑strateginė kompetencija, ↑mokymosi kompetencija

stratêginė kompete¹cija (angl. strategic competence, pranc.

compétence stratégique (f), rus. стратегическая компетенция, vok.
strategische Kompetenz (f)) – kalbos vartotojo gebėjimas vartoti verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ↑strategijas siekiant užtikrinti
komunikacijos efektyvumą ar kompensuoti komunikacijos proceso sutrikimus. Pvz., negimtakalbiai dažnai taiko perfrazavimo ar apibūdinimo
strategiją, kai nežino tikslaus žodžio kokiam nors daiktui ar reiškiniui
pavadinti; gimtakalbiai dažnai sulėtina kalbėjimo tempą, bendraudami
su kitakalbiais. ∆ terminą pasiūlė M. Canale’as ir J. Swain (1980). Jie
teigė, kad ∆ yra ↑komunikacinės kompetencijos dalis, pasireiškianti
tuomet, kai reikia tvarkyti komunikacijos proceso sutrikimus, kurie
randasi dėl ↑atlikties variantiškumo arba nepakankamos ↑lingvistinės
kompetencijos. Jų požiūriu, turėti ∆ – tai efektyviai vartoti ↑kompensa
cines strategijas. L. Bachmano nuomone, ∆ – tai ir bendroji pažinimo
↑kompetencija, žmogaus kognityvinio elgesio dalis sprendžiant įvairius
uždavinius, t. y. ↑komunikacinių strategijų taikymas. ∆ lingvodidaktikai
yra svarbi šiais aspektais:
àà ∆ nebūtina ugdytis iš naujo, kai pradedama mokytis kokios
nors naujos kalbos, nes mokiniai jau turi tam tikrą ↑gimtosios
kalbos ar kitų mokamų kalbų vartojimo ∆ (žr. ↑perkėlimas);
àà ∆ yra socialinių bei kognityvinių gebėjimų pagrindas, todėl
∆ ugdymasis siejamas su socialine sąveika ir su individualia
pažinimo bei mokymosi veikla (dar žr.↑socialinė kompetencija,
↑mokymosi kompetencija, ↑kognityvinis stilius);
àà ∆ ugdoma atliekant kalbines ↑užduotis.

strukt¾rinė kalbótyra (angl. structural linguistics, pranc.

linguistique structurale (f), rus. структурная лингвистика, vok.
strukturalistische Linguistik (f), strukturelle Linguistik (f)) XX a.
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viduryje atsiradusi kalbotyros mokslo šaka, kuri kalbą laiko struktūra,
apibrėžtų elementų tarpusavio santykių visuma. Svarbiausias Δ uždavinys – izoliuotas kalbos elementų tarpusavio santykių tyrinėjimas.
Δ pradininku laikomas F. de Saussure’as. Jis atskyrė kalbą (langue),
kaip kalbos elementų sistemą, egzistuojančią tam tikros ↑kalbinės
bendruomenės kolektyvinėje sąmonėje, nuo šnekos (parole), kaip šios
sistemos realizavimo konkrečioje situacijoje. Δ atribojo sinchroninį
(tam tikro laikotarpio) ir diachroninį (istorinį) kalbos tyrinėjimą ir
suformavo naujus kalbos tyrinėjimo metodus, pvz.: kalbos elementų
opoziciją, distribuciją, transformaciją, tiesioginių sandų analizę, substituciją. Teoriniu metodiniu pagrindu išskiriamos įvairios Δ mokyklos:
Ženevos mokykla (F. de Saussure, Ch. Bally, A. Sechehaye), Prahos
mokykla (B. Trnka, N. Trubetzkoy, R. Jakobson), Kopenhagos mokykla
(V. Brøndal, L. Hjelmslev) ir Amerikos struktūralizmas (L. Bloomfield,
Z. S. Harris). Šios mokyklos kalbą nagrinėjo kaip statišką sistemą.
Vėliau Δ ima modeliuoti kalbą ir kaip dinamišką procesą, kurio metu
iš riboto kiekio pirminių struktūrų transformacijų būdu kuriama visa
kalbos formų įvairovė (↑transformacinės-generatyvinės kryptys).
Δ principai bei metodai taikomi ir lietuvių kalbotyroje. Δ remiasi ↑au
diovizualinis ir ↑audiolingvalinis metodai.

suãugusiųjų mókymas (angl. adult education, pranc. formation

des adultes (f), formation continue (f), rus. обучение взрослых, vok.
Erwachsenenbildung (f)) bendrasis suaugusių žmonių, ne jaunesnių
kaip 18 metų, švietimas, t. y. pažinimo poreikių tenkinimas, profesinės
kvalifikacijos suteikimas ar kėlimas, papildomų kvalifikacijų įgijimas. ∆
dažnai susijęs su neformaliuoju švietimu. ↑Lingvodidaktikoje ∆ dažnai
siejamas su ↑dalykinės kalbos mokymu, reikalingu profesinei kvalifikacijai. Suaugusieji svetimųjų kalbų gali mokytis ir tenkindami pažinimo,
asmenybės tobulinimo poreikius. Mokydamiesi kalbų jie dažnai taiko
kitokias strategijas nei vaikai, turi daugiau ↑pamatinių žinių.
Dar žr. ↑andragogika

subjektyvùsis têstas (angl. subjective test, pranc. test subjectif
(m), rus. субъективный тест, vok. subjektiver Test (m)) ↑testas, kurio

190

sugestopêdija

atlikimą vertina parengti vertintojai specialistai. Nuo ↑objektyviojo testo
iš esmės skiriasi tuo, kad taškai skiriami vertintojų – specialistų – sprendimu, taigi sprendžiama ne tik sudarant testą, bet ir vertinant atlikimą.
Δ susideda iš atvirųjų užduočių (pvz., prašoma parašyti ↑rašinį), jais
tikrinama ↑atliktis.

subjektyvùsis vértinimas (angl. subjective assessment, pranc.

évaluation subjective (f), rus. субъективная оценка, vok. subjektive
Beurteilung (f)) vertintojo sprendimas apie ↑atlikties kokybę atkreipiant
dėmesį į svarbius veiksnius ir remiantis tam tikromis nuorodomis ar
kriterijais. ∆ privalumas yra tas, kad kalba ir komunikacija yra sudėtingi
dalykai ir nėra tas pat, kas atskirų elementų suma, taigi atskirų elementų
mokėjimo įvertinimas (o tuo remiasi vadinamasis ↑objektyvusis verti
nimas) gali nebūti tikslus komunikavimo įvertinimas.
Dar žr. ↑vertinimas

sugestopêdija (angl. Suggestopedia, pranc. suggestopédie (f), rus.

суггестопедия, vok. Suggestopädie (f), Superlearning (n)) ↑afekyvusis
metodas, svetimųjų kalbų mokymas taikant psichologinę įtaigą (sugestiją). Ja siekiama panaikinti kliūtis: kritinio mąstymo, intuityvųjį-afektinį ir etinį barjerus, kurie trukdo mokytis kalbų. D sukūrė psichiatras
G. Lozanovas (Bulgarija) 1960 m. D išplėtota Sovietų Sąjungoje, kur
žymiausia šio metodo šalininkė – G. Kitaigorodskaja. D turi šalininkų
ir JAV, Anglijoje. Psichologiniai D principai: neoficialus bendravimas
su mokiniais, ↑mokomieji vaidinimai, grupės narių sąveika, jaukios
atmosferos sukūrimas (muzikinis fonas, paveikslai, žvakių šviesa ir
pan.). Pamokos dažnai vadinamos seansais. Siekiama, kad kalbos
mokymasis būtų pozityvus procesas. Lingvodidaktiniai D principai:
kalbos mokomasi intensyviai, pamokoje modeliuojamos įvairios gyvenimiškos situacijos, kalbinę medžiagą sudaro dialogai ir jų vertimas
į ↑mokomąją kalbą, ↑kalbinės veiklos rūšių mokomasi laipsniškai
(pirmiausia mokoma klausyti ir kalbėti, vėliau – skaityti ir rašyti).
Gramatikos mokoma nepaisant sistemos ir sekos, kalbinė medžiaga
siejama su muzika, ritmika, vizualiniais elementais. Mokytojas turi būti
specialiai pasirengęs mokyti kalbos šiuo metodu, t. y. tikėti D kaip sve-
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timosios kalbos mokymo metodo sėkme, mokėti neoficialiai bendrauti
su mokiniais, kalbėti įtaigiai ir t. t. D labai prieštaringas ir ne visiems
mokiniams tinkamas metodas, sulaukęs daug kritikos ir daug šalininkų.

supapråstinimas (angl. simplification, pranc. simplification (f),

rus. упрощение, vok. Vereinfachung (f), Simplifizierung (f)) 1. procesas, kai daroma ↑klaidų, nes užuot taikius sudėtingą kalbos taisyklę,
pasirenkama lengvesnė, t. y. supaprastinama: vartojamos bendratys,
neasmenuojamosios formos, nelinksniuojama (pvz., Aš pirkti knyga).
Anglų kalbai būdingas ∆ yra netaisyklingų būtojo laiko veiksmažodžių
formų keitimas taisyklingomis, pvz., speak – speaked (vietoje spoke),
fall – falled (vietoje fell);
Dar žr. ↑kompetencijos klaida, ↑raidos klaida
2. procesas, kai gimtakalbis kalbos vartotojas prisitaiko prie negimtakalbio (žr. ↑užsienietiškoji kalba) ar vaiko (žr.↑vaikiškoji kalba)
kalbos mokėjimo lygio, pvz., vartoja paprastas gramatines struktūras,
nesudėtingus žodžius, kalba lėtai, aiškiai, pasitelkia ↑kūno kalbą;

Dar žr. ↑pidžinas
3. lingvodid.: originalių autentiškų tekstų perrašymas, pritaikant
juos įvairiems ↑kalbos mokėjimo lygiams, siekiant palengvinti supratimą. Supaprastinant tekstus vadovaujamasi lygių ↑aptartimi, lygiams
būdingų žodžių ir gramatinių struktūrų sąrašais.

supratímo stratêgijos žr. recêpcijos stratêgijos
suvokímas (angl. understanding, perception, pranc. perception (f),

compréhension (f), rus. восприятие, vok. Verstehen (n), Wahrnehmung
(f)) 1. daikto, situacijos ar įvykio visumos atspindėjimas sąmonėje dėl
fizinių dirgiklių tiesioginio dirginimo per jutimo organus. Pvz., kalba
suvokiama per regą, klausą. Δ – esminė pažinimo proceso dalis, susijusi
su mąstymu, ↑atmintimi, dėmesiu, pažinimo motyvais, emocijomis;
2. (vok. Verstehen (n)) lingvodid.: teksto visuminis supratimas,

dažniausiai vartojamas gimtosios kalbos tekstų supratimui vadinti.
Dar žr. ↑recepcija
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svetimóji kalbâ, negimtóji kalbâ (angl. non-native language,

pranc. langue étrangère (f), rus. неродной язык, vok. Fremdsprache
(f)) kalba, kuri nėra asmens ↑gimtoji kalba. ∆ gali būti ↑užsienio kalba
ar tos pačios valstybės etninės grupės kalba, pvz., lietuvių gimatakalbių
vartojama užsienio kalba ar kokios nors Lietuvos etninės grupės kalba
yra jų ∆; Lietuvos rusakalbių gyventojų ∆ yra lietuvių ↑valstybinė kalba,
užsienio kalba ar kitos etninės grupės kalba.

S
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Š
šaltínio kalbâ žr. originålo kalbâ
šnekâ (angl. speech, pranc. parole (f), rus. речь, vok. Rede (f)) konkretus,

individualus kalbėjimas, originalus kalbos srautas, atspindintis kalbančiojo komunikacines intencijas, jo lingvistinę ir sociokultūrinę kompetenciją,
psichinę ir emocinę būseną. ∆ priešinama kalbai kaip sistemai.
Dar žr. ↑šnekos aktas, ↑diskursas

šnekõs ãktas (angl. speech act, pranc. acte langagier (m), acte de

parole (m), rus. речевой акт, vok. Sprechakt (m)) šnekos atkarpa, sąmoningas ir tikslingas kalbinis veiksmas, atliekamas pagal konkrečios
visuomenės kalbinio elgesio normas. Kertinius šnekos aktų teorijos
principus ir sąvokas suformulavo J. Austinas savo veikale „Kaip žodžiais atliki veiksmus“ (How to Do Things with Words) (1962), o išplėtojo J. Searlas knygoje „Šnekos aktai“ (Speech Acts) (1969). Išskiriamos
tokios ∆ dalys: ↑propozicija, ↑lokucija, ↑ilokucija ir ↑perlokucija.
Skiriami penki ∆ tipai pagal ilokucinį tikslą:
àà asertyvai (adresanto nuostatų tvirtinimas), kurie gali būti reiškiami veiksmažodžiais garantuoti, informuoti, konstatuoti,
neigti, priminti, skelbti, spėti, teigti ir t. t. Pvz., Tarnyba infor
muoja apie galimybę gauti paramą;
àà direktyvai (nurodymai adresatui), kurie gali būti reiškiami
veiksmažodžiais drausti, įgalioti, kviesti, liepti, reikalauti,
melsti, siūlyti ir t. t. Pvz., Šiukšles mesti draudžiama;
àà komisyvai (adresanto įsipareigojimai), kurie gali būti reiškiami veiksmažodžiais atsisakyti, įsipareigoti, laiduoti, lažintis,
sutikti, užtikrinti ir t. t. Pvz., Įsipareigojame prekes pristatyti
per dvi savaites;
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àà ekspresyvai (etiketo aktai), kurie gali būti reiškiami veiksmažodžiais atsiprašyti, dėkoti, girti, peikti, sveikinti, užjausti,
protestuoti ir t. t. Pvz., Visiems dėkoju už paramą;
àà deklaratyvai (potvarkiai, kuriais sukuriami nauji faktai), kurie
gali būti reiškiami veiksmažodžiais anuliuoti, atidaryti (iškil
mingą parodą ir pan.), atsistatydinti, įgalioti, krikštyti ir t. t.
Pvz., Šis dokumentas laikomas nebegaliojančiu.
∆ teorija ypač svarbi mokant svetimųjų kalbų pagal ↑komunikacinę
kryptį, kur pabrėžiamas komunikacinis ir kalbos kaip veiksmo vaidmuo.

šnekõs ïvykis (angl. speech event, pranc. événement de parole (m),

rus. речевое действие, vok. Sprechereignis (n)) tam tikra ↑šnekos
aktų kompozicija, iš šnekos aktų susidedanti komunikacija, lemiama
socialinių normų, kultūros veiksnių, papročių, elgsenos normų, pvz.,
paskaita, malda, ginčas.
Dar žr. ↑šneka

švietímas (angl. education, pranc. éducation (f), rus. просвещение,
vok. Bildung (f)) pagrindinė ↑ugdymo funkcija; veikla, kuria siekiama
suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti
jam nuolat tobulėti. Δ grindžiamas asmens pasirinkimo laisve, dorine atsakomybe, visuomenės demokratiniais santykiais ir kultūros tradicijomis.
Δ siekia išsaugoti tautos tapatybę ir perduoti darnios visuomenės vertybes.
Δ darbą vykdo valstybinės ir nevalstybinės įstaigos pagal formaliojo ir
neformaliojo Δ programas, mokyklinio ir nemokyklinio Δ formomis. Formalusis Δ suteikia galimybę asmeniui įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją,
o neformalusis Δ – tenkinti įvairius pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos
poreikius, plėtoti kompetencijas ir tobulinti kvalifikaciją. Mokyklinio
Δ aplinkoje sukuriamos sąlygos asmeniui ugdytis žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas, įgyti formaliųjų programų numatytas kompetencijas, o
nemokyklinio Δ aplinkoje teikiamos galimybės asmeniui plėtoti kūrybiškumą, socialinius gebėjimus ir tobulėti mokantis visą gyvenimą. Vienas
iš Δ prioritetų – ↑komunikacinės kompetencijos ugdymas, užtikrinant
gimtosios kalbos ir užsienio kalbų mokėjimą bei informacinį ↑raštingumą.
Dar žr. ↑savišvieta
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tãikomoji kalbótyra (angl. applied linguistics, pranc. linguistique

appliquée (f), rus. прикладная лингвистика, vok. angewandte Linguis
tik (f)) tarpdalykinis mokslas, apimantis daugelį disciplinų, tiriančių
kalbą ir jos sąsajas su psichologija, smegenų veikla, visuomene, kultūra
ir t. t., siejantis įvairius mokslus (kalbotyrą, sociologiją, psichologiją,
pedagogiką, antropologiją, kultūrologiją, literatūrologiją, informacijos
teoriją ir pan.), plėtojantis specifinius teorinius kalbos ir kalbos vartosenos modelius. Teoriniai modeliai ∆ taikomi praktinių su kalba susijusių
uždavinių, svarbių visuomenei, vartojančiai kalbą, sprendimui, pvz.,
kalbų mokymo programų kūrimui, kalbos terapijai, teismo ekspertizei,
kalbų politikai, praktiniam vertimui ir pan. ∆ nuo teorinės kalbotyros
skiriasi tuo, kad į kalbą žiūri ne kaip į idealizuotą autonomišką ženklų
sistemą, bet kaip į kalbinę elgseną, ↑kodą, vartojamą visuomenės narių
sąveikai realiame gyvenimo kontekste. ∆ tyrimai apima kalbų pedagogiką, ↑psicholingvistiką, kalbos mokymąsi ir ↑kalbos įsisavinimą,
↑vertimą, ↑kalbų planavimą, leksikografiją, ↑kompiuterinę lingvistiką,
↑sociolingvistiką, ↑etnolingvistiką, ekolingvistiką, ↑teismo lingvistiką,
↑gestotyrą, ↑dalykines kalbas, ↑klaidų analizę, ↑testavimą ir kitas
disciplinas. ∆ terminas radosi XX a. 5-ajame deš. ∆ ištakos susijusios
su tuo metu prasidėjusiais moksliniais svetimųjų kalbų mokymo ir mokymosi tyrimais. Maždaug iki 1980 metų ∆ terminas dažniausiai buvo
vartojamas kaip svetimųjų kalbų, ypač anglų kalbos kaip svetimosios,
mokymo ir mokymosi tyrimų sinonimas ir suvokiamas kaip praktinis
lingvistikos taikymas. Keletą pastarųjų dešimtmečių ∆ plėtojasi kaip
labai plačios su kalba susijusios problematikos fundamentinis mokslas,
jungiantis kalbos fenomeno funkcionavimo nuolatos kintančioje visuomenėje tyrimus su realiame gyvenime kylančių problemų sprendimu.
Didžiausia tarptautinė organizacija, vienijanti ∆ užsiimančius moks-
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lininkus ir koordinuojanti bendrą veiklą, yra tarptautinė taikomosios
kalbotyros asociacija (pranc. Association Internationale de Linguistique
Appliquée, AILA).

taisyklingùmas (angl. accuracy, pranc. correction (f), exactitude

(f), rus. правильность, vok. Richtigkeit (f)) vienas iš kalbos mokėjimo
aspektų, tai mokinio gebėjimas produkuoti gramatiškai taisyklingą
kalbą. Δ dažnai priešinamas ↑laisvumui – gebėjimui lengvai suprasti
ir perteikti informaciją. Mokant tarties, gramatikos, žodyno tikslas yra
Δ, o mokant kalbinės veiklos (↑klausymo, ↑skaitymo, ↑kalbėjimo ir
↑rašymo) – ↑laisvumas

tãrpinė kalbâ (angl. intermediary language, pranc. langue de

médiation (f), rus. язык-посредник, vok. Relais-Sprache (f)) vert.:
↑vertimo proceso kalba, vartojama, kai vertėjai, verčiantys į ↑tikslines
kalbas, nemoka ↑originalo kalbų. Pvz., tarptautiniame forume kinų
kalba skaitomas pranešimas į lietuvių kalbą verčiamas per trečiąją ∆,
pvz., anglų ar rusų, jei vertėjas nemoka kinų kalbos, bet moka anglų
ar rusų kalbą. Dažnai ∆ būna ↑lingua franca.

tarpininkåvimas, mediåcija (angl. mediation, pranc. médiation

(f), rus. посредничество, vok. Sprachmittlung (f)) kalbinė veikla, kai
asmuo turi ne reikšti savo mintis, bet perteikti vienas kito kalbos nemokančių pašnekovų pasakymų prasmes arba padėti suprasti svetimos
kalbos tekstą asmeniui, nemokančiam šios kalbos. Plačiąja prasme ∆
gali būti laikoma tokia kalbinė veikla:
àà reziumavimas, kai pateikiama santrauka kita kalba;
àà perfrazavimas, kai ne tiek svarbu kalbinė raiška, kiek minties
perteikimas;
àà ↑vertimas.
Dar žr. ↑tarpininkavimo strategijos.

tarpininkåvimo stratêgijos (angl. mediation strategies, pranc.
stratégies de médiation (f, pl), rus. стратегии посредничества, vok.
Strategien der Sprachmittlung (f, pl)) komunikacinės ↑strategijos,
taikomos ↑tarpininkavimo veikloje. ∆ padeda apdoroti informaciją ir

197

T

tarpkalbínės kla¤dos

surasti tinkamus prasmės ekvivalentus. ∆ apima visus tarpininkavimo
veiklos etapus: planavimą, atlikimą, vertinimą ir korekciją. Planuojant
tarpininkavimo veiklą, sutelkiami turimi ištekliai (pvz.: pėtojamos ↑pa
matinės žinios, ieškoma ↑pasparos, sudaromas atitikmenų žodynėlis),
apgalvojami užduoties sprendimo būdai (pvz.: apsvarstomi pašnekovo
poreikiai, nustatoma verčiamo pranešimo apimtis). Atliekant tarpininkavimo veiklą, sinchroniškai apdorojami du informacijos blokai: tuo
pačiu metu perteikiama sakomo pranešimo prasmė ir numatoma, kas
bus sakoma vėliau. Verčiant naudojamasi įprastinėmis frazėmis, tai
palengvina būsimo teksto apdorojimą. Vertindamas tarpininkavimo
sėkmę, tarpininkas nuolat tikslina, ar neiškreipiama prasmė, ar nuosekliai vartojami terminai. Koreguodamas rašytinį vertimą, tarpininkas
tikrinasi šaltiniuose, konsultuojasi su ekspertais.

tarpkalbínės kla¤dos, interlingvålinės kla¤dos (angl. interligual

errors, pranc. erreurs interlinguales (f, pl), rus. межъязыковые ошиб
ки, vok. interlinguale Fehler (m, pl)) ↑klaidos, atsirandančios ↑tikslinėje
kalboje dėl gimtosios kalbos ar kitų kalbų formų neigiamo ↑perkė
limo arba dėl ↑interferencijos. Pvz., dažnas lietuvis, užuot vartojęs
taisyklingą anglišką pasakymą Happy birthday, sako Congratulations
with your birthday dėl to, kad pažodžiui išverčia lietuvišką pasakymą
Sveikinu su gimtadieniu; Amerikos lietuviai, kalbėdami lietuviškai,
neretai sako turėti gerą laiką (plg. angl. to have a good time), užuot
sakę gerai praleisti laiką.
Dar žr. ↑gretinamoji analizė

tarpkult¾rinė kompete¹cija (angl. intercultural competence,
transcultural competence, pranc. compétence interculturelle (f), rus.
межкультурная компетенция, vok. interkulturelle Kompetenz (f))
gebėjimas efektyviai bendrauti su žmonėmis iš kitų kultūrų, kurios
skiriasi nuo kalbos vartotojo kultūros; gebėjimas pažinti ir suvokti
savos kultūros ir ↑tikslinės kalbos bendruomenės kultūros panašumus
bei skirtumus ir tuos skirtumus derinti laikantis pagarbos ir geranoriškumo nuostatų abiejų kultūrų atžvilgiu. ∆ taip pat apima gebėjimą ir
nusiteikimą suprasti kultūrų regioninę bei socialinę įvairovę, pažinti
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daug kitų pasaulio kultūrų (ne tik gimtąją ir tikslinę), suvokti, kaip viena bendruomenė mato kitą, nepaisyti nacionalinių stereotipų ir spręsti
kultūrinius nesusipratimus. Mokantis kalbų nebūtina siekti imituoti
standartizuotą ↑tikslinės kalbos ir kultūros modelį. Svarbu suvokti, kad
kalbų mokymasis ir kultūrų pažinimas plėtojasi kartu su ↑gimtosios
kalbos ir kultūros pažinimu, ir todėl siektina analizuoti kultūrų sąveiką
integruojant ↑sociokultūros žinias bei praktinę veiklą.
Dar žr. ↑sociokultūrinė kompetencija, ↑tarpkultūrinė kryptis

tarpkult¾rinė kryptís (angl. intercultural approach, pranc.

approche interculturelle (f), rus. межкультурная направленность,
vok. interkultureller Ansatz (m)) ↑komunikacinės krypties plėtojimas,
kai kalbos mokoma ir mokomasi ypač akcentuojant ↑tikslinės kalbos
šalies ir mokinio šalies kultūrų skirtumus. Δ siekiama ugdyti komunikacinę kompetenciją tarpkultūriniam bendravimui, išvengti kultūrinio
šoko, nesusipratimų, baimės, kurie gali atsirasti susidūrus su kita
kultūra. Pagrindinis Δ principas – savos kultūros elementų, taip pat ir
kalbos, lyginimas su svetimąja kultūra. Išryškinama ↑tikslinės kalbos
vartojimo kultūrinė specifika, pvz., kaip pasisveikinama su pažįstamu ir
nepažįstamu žmogum, kaip ir kada pareiškiama užuojauta. Parenkamos
aktualios temos, pvz., studijos, mokykla, ir stengiamasi atskleisti jų
savitumas tam tikrose kultūrose. Svarbų vaidmenį atlieka ↑autentiški
tekstai, pvz., paskaitų tvarkaraštis, meniu, studijų programos aprašas,
literatūriniai tekstai, ↑užduotys, skatinančios lyginti savo ir kitą kultūrą.
Kuriamos specialios svetimosios kalbos mokymo priemonės, pabrėžiančios tam tikrus tikslinės kalbos kultūros ypatumus. Δ nuo ↑sąmoningojo
gretinamojo metodo skiriasi tuo, kad gretinamos ne kalbos struktūros,
bet su kalba susiję kultūriniai skirtumai.
Dar. žr. ↑mokymo kryptis

tárpų píldymas (angl. cloze-test, pranc. test de closure (m), rus.

клоуз-тест, заполнение пропусков, vok. Cloze-Test (m)) ↑įrašymo
užduoties tipas, kai tekste sistemingai praleisti žodžiai. Būdingiausia
Δ užduotis – praleistas kas kelintas žodis (tiksliai apibrėžta, pvz., kas
penktas). Dažnai kaip Δ nurodomos ir tokios įrašymo užduotys: tekste
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praleisti žodžių junginiai arba mokytojai patys pasirenka, ką reikėtų
praleisti (,,racionalusis“ Δ). Mokiniams arba reikia patiems sugalvoti,
kokio žodžio trūksta (atviroji Δ užduotis), arba turi parinkti tinkamą žodį
iš pateiktųjų (renkamasi iš kelių pasirinkčių kiekvienam tarpui arba iš
viso praleistųjų žodžių sąrašo). Atvirojo Δ vertinimas gali būti dvejopas:
teisingu gali būti laikomas tik toks atsakymas, kai tiksliai tas žodis,
kuris buvo praleistas tekste, arba teisingu laikomas toks atsakymas,
kai žodis konkrečiame kontekste tinka. Δ pavyzdys, kai praleidžiamas
kas dešimtas žodis (pasirinkčių sąrašas nepateikiamas).
Argumentavimas turi tikslią pagrindinę mintį, kurią teksto 1__________
nusprendė pateikti auditorijai. Jeigu tokios minties nėra, 2__________
eklektiškai, tekstas tarsi subyra, adresatas jo nepriima 3__________
nesuvokia.

1 tinka autorius, kūrėjas, 2 – samprotaujama, kuriama, rašoma,
3 – ir.
Dar žr. ↑pratimas, ↑užduotis.

tarpùkalbė (angl. interlanguage, pranc. interlangue (f), vok. in

terlanguage (f), Interimsprache (f)) kalba, kurią produkuoja asmuo,
besimokantis kokios nors ↑tikslinės kalbos. Pvz., lietuviai, besimokantys anglų kalbos, produkuoja lietuvių–anglų ∆, kuri skiriasi nuo
↑gimtakabių vartojamos anglų kalbos. ∆ yra ne klaidinga tikslinė kalba,
bet savarankiška mokinio kuriama kalbinė sistema, kuri mokymosi
procese nuolat kinta (žr.↑raidos klaidos, ↑tarpkalbinės klaidos). ∆
veikiama mokinio gimtosios kalbos (žr. ↑perkėlimas), tikslinės kalbos,
mokymo ↑įvesties, mokymosi strategijų ir ↑komunikacinių strategijų.
Dar žr. ↑universalioji gramatika, ↑fosilizacija

teiginiÿ vértinimo pratímas (angl. true-false task, pranc.

exercice vrai/faux (m), rus. задание двойного выбора правильнонеправильно, vok. Ja/Nein-Aufgabe (f), richtig-falsch-Aufgabe (f))
↑pratimų tipas pagal atsakymų formą, kelių pasirinkčių uždaroji ↑už
duotis, kai mokinys turi nurodyti, kurie teiginiai teksto atžvilgiu yra
teisingi, o kurie neteisingi. Δ variantai: prašoma nurodyti teksto eilutes,
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kuriomis remiantis įvertintas teiginys; pridedama trečioji pasirinktis
„tekste neparašyta“.

te¤smo lingvístika (angl. forensic linguistics, pranc. linguistique
légale (f), linguistique criminelle (f) rus. лингвистическая кримино
логия, vok. forensische Lingusitik (f)) ↑taikomosios kalbotyros mokslo
šaka, tirianti kalbos, nusikaltimo ir teisės sąsajas ir padedanti spręsti
praktines problemas atskleidžiant nusikaltimus: nustatyti ar patvirtinti
autoriaus tapatybę iš sakytinės ar rašytinės kalbos pavyzdžio, charakterizuoti nežinomą arba įtariamą teksto autorių, iš teksto apibūdinti
autoriaus būseną jo kūrimo metu ir pan.

têkstas (angl. text, pranc. texte (m), rus. текст, vok. Text (m))

struktūriškai ir semantiškai susijusių sakinių ar pasakymų baigtinė
seka, kaip kalbinis vienetas atliekanti tam tikrą komunikacinę funkciją.
Minimi tokie kriterijai, kuriuos turėtų atitikti kalbinis vienetas, laikomas
tekstu: ↑kohezija, ↑koherencija, intencionalumas (adresanto ketinimas,
↑teksto funkcija), akceptabilumas (teksto priimtinumas adresatui),
informatyvumas (teksto turinio naujumas), situacionalumas (teksto
tinkamumas situacijai), intertekstualumas (teksto sąsajos su kitais
tekstais), teksto kaip kalbinio vieneto užbaigtumas.
Dar žr. ↑žanras

tekstônas (angl. corpus, pranc. corpus (m), rus. корпус текстов,

vok. Korpus (n)) didelis elektroninę formą turintis tekstų rinkinys,
reprezentuojantis kurią nors kalbą ar ↑kalbos atmainą ir naudojamas
su specialia programine įranga. ∆ įgalina atlikti automatinę kalbos
analizę, nustatyti žodžių bei formų vartosenos dažnumą, jų ryšį su tam
tikrais kontekstais ir pan. Esama daug ir įvairių ∆: bendrojo pobūdžio
ir specialiųjų, sakytinės ir rašytinės kalbos, vienakalbių ir paralelių bei
lyginamųjų, senųjų raštų ir dabartinės kalbos, mokinių ∆, baigtinių ir
tęstinių, koduotų, anotuotų, grynųjų, subalansuotų arba reprezentatyvių
ir oportunistinių. ∆ būna įvairaus dydžio: mažų, ribotos apimties, pvz.,
senųjų raštų, mirusių kalbų rašto paminklų, atskirų autorių ar atskirų
kūrinių, tarkim, Šventojo Rašto, ir didelių, iki 100 milijonų ir daugiau žodžių turinčių tekstų. Pvz., viešas ir visiems prieinamas Kauno

201

T

tekstônų lingvístika

Vytauto Didžiojo universiteto dabartinės rašytinės lietuvių kalbos ∆
yra 100 mln. žodžių apimtį turintis ir toliau didinamas ∆, sudarytas
iš periodikos, grožinės ir negrožinės literatūros knygų bei dokumentų
rinkinio (http://donelaitis.vdu.lt). ∆ naudojami rengiant žodynus, tiriant
kalbos sandarą, žodžių tvarką ir kt. Mokslo šaka, tirianti ∆ sudarymo ir
panaudojimo principus bei metodus, užsiimanti kalbos analize, paremta
∆, yra ↑tekstynų lingvistika.
Dar žr. ↑konkordansas

tekstônų lingvístika (angl. corpus linguistics, pranc. linguistique
de corpus (f), rus. корпусная лингвистика, vok. Korpuslinguistik
(f)) taikomosios kalbotyros šaka, tirianti tekstynus, užsiimanti kalbos
analize ↑tekstynų pagrindu. ∆ apima keletą skirtingų veiklos sričių:
tekstynų sudarymo ir panaudojimo principus bei metodus, programinių įrankių tekstynų analizei kūrimą, tekstynais pagrįstą deskripyvinę
lingvistiką, tiriančią kalbos vienetų distribucijos ypatumus, tekstynais
pagrįsto kalbos aprašo praktinį taikymą leksikografijos, kalbos mokymo ir mokymosi, natūraliosios kalbos apdorojimo, šnekos atpažinimo,
mašininio vertimo ir kt. reikmėms.
Dar žr. ↑kompiuterinė lingvistika

têksto fùnkcija (angl. text function, pranc. fonction du texte (f),

rus. функция текста, vok. Textfunktion (f)) dominuojanti sakytinio
ir rašytinio teksto komunikacinė paskirtis. ∆ nurodo, kaip vienos ↑kal
binės bendruomenės klausytojai ar skaitytojai turi suprasti ir vertinti
kurį nors tekstą. Dažniausiai skiriama ↑informacinė teksto funkcija,
↑apeliacinė teksto funkcija, ↑obligacinė teksto funkcija, ↑kontaktinė
teksto funkcija, ↑deklaracinė teksto funkcija, ↑estetinė teksto funkcija.
Tekstas dažnai turi keletą funkcijų, iš kurių viena yra dominuojanti. Pvz.,
reklama turi apeliacinę (pirk šį produktą), informacinę (šis produktas
turi tokių savybių) ir estetinę funkcijas. Esti ir kitokių ∆ klasifikacijų.
Pvz., „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“ išskiriamos tokios ∆, vadinamos makrofunkcijomis:
aprašymas, pasakojimas, komentavimas, dėstymas, egzegezė, aiškinimas, įrodymas, nurodymas, argumentavimas, įtikinėjimas ir kt. ∆ yra
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svarbiausias teksto kūrimo veiksnys, nes paskirtis lemia kuriamo teksto
↑žanrą ir priemonių (↑teksto struktūros modelio, kalbinių, stilistinių)
pasirinkimą.

têksto interpretåcija (angl. text interpretation, literature essay,

pranc. interprétation du texte (f), rus. интерпретация текста, vok.
Textinterpretation (f), Interpretationsaufsatz (m)) lingvodid.: ↑rašinys,
kurio tikslas – paaiškinti kokio nors teksto, dažniausiai literatūrinio,
prasmę ar jį įvertinti analizuojant teksto semantinius bei stilistinius
bruožus. Tai ↑rašymo užduotis, integruotai ugdanti rašymo ir teksto
analizės gebėjimus. Dažniausiai ∆ yra mišraus tipo tekstas, turintis
↑aiškinimo ir ↑argumentavimo elementų.

têksto lingvístika (angl. text linguistics, pranc. linguistique

textuelle (f), rus. лингвистика текста, vok. Textlinguistik (f)) XX a.
7-ajame dešimtmetyje susiformavusi kalbotyros šaka, kurios objektas
yra ↑tekstas, paprastai daugiau nei sakinį apimantis kalbinis vienetas.
Pagrindiniai Δ sprendžiami klausimai – nustatyti kriterijus, kuriais
vadovaujantis apibrėžiamas tekstas, nustatyti ↑tekstų ir ↑žanrų bruožus, pateikti tekstų tipologiją. Vystantis Δ, teksto tyrimo aspektai kito:
pirmiausia tirtos kalbos priemonės, jungiančios sakinius į tekstą, kitaip
sakant, teksto ↑kohezijos priemonės. Vėliau kreipiamas dėmesys į teksto
prasminę sandarą, t. y. teksto ↑koherenciją, taip pat į teksto ↑temą.
Komunikacinis funkcinis požiūris į kalbą suformuoja teorijas, pagal
kurias tekstai analizuojami remiantis ↑šnekos aktais, ↑teksto funkcija.
Dabar tekstas tiriamas kaip kompleksiškas reiškinys: analizuojama tiek
teksto kohezijos priemonės, tiek teksto semantika, tiek teksto struktūra,
tiek komunikaciniai ir funkciniai, o kartais ir kognityviniai aspektai.
Δ tyrimų rezultatai turi praktinės reikšmės ir mokant kalbų.

têksto pratímai (pranc. travail avec le texte (m), rus. текстовые

упражнения, vok. textbezogene Aufgaben (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal
aspektą, kurių atlikimas remiasi ne atskirais kalbos vienetais kaip fonetikos, leksikos, gramatikos pratimuose, o tekstu kaip kalbinės veiklos
rezultatu. Lingvistinis Δ pagrindas – šiuolaikinė teksto teorija, kalbinės
veiklos teorija, teksto sintaksė. Skiriami:
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àà darbo su pateiktu tekstu (temos nustatymas, atpasakojimas
žodžiu ir raštu ir kt.) Δ;
àà teksto kūrimo (plano sudarymas, ↑rašinys, tezės, referatas
ir kt.).
Δ gali būti žodžiu ir raštu, klasės ir namų, kolektyviniai ir individualūs.
Dar žr. ↑aspektiniai pratimai

têksto strukt¾ros mòdelis, retòrinis mòdelis (angl. pattern
of rhetorical organisation, pranc. structure rhétorique (f), rus. модель
текстовой структуры, vok. Textbauplan (m)) teksto dalių išdėstymo būdas, taikomas kuriant tam tikro tipo tekstą, jų nuoseklumas ir
sąryšis. Pvz.: ↑aiškinimas gali būti kuriamas pateikiant klausimą ir
atsakant į jį, laikantis kulminacinio principo (einant nuo žinomo prie
nežinomo, nuo paprasto prie sudėtingo), nurodant priežastį ir pasekmę,
lyginant, analizuojant ir klasifikuojant; ↑argumentavimas – taikant
vieną iš dviejų ∆: argumentus ir kontrargumentus pateikiant atskirai
arba kiekvieną argumentą pateikiant kaip kontrargumento priešpriešą;
↑pasakojimas – pagal chronologinį ∆ (įvykių seką dėliojant pagal laiką)
arba pagal detalių reikšmingumo ∆ (išryškinant, kas kur kada kodėl ir
kaip atsitiko); ↑aprašymo ∆ priklausys nuo aprašomo objekto pobūdžio, pvz., aprašant žmogaus portretą, galima laikytis tokio ∆: bendras
įspūdis, veido bruožai, apranga, charakterio atspindys išorėje; kuriant
gyvenimo aprašymą, galima laikytis tokio ∆: sudominti, pristatyti asmenį, chronologiškai pateikti gyvenimo etapų medžiagą, charakterizuoti,
papasakoti apie veiklą, cituoti, apibendrinti.

têksto típas (angl. text type, pranc. type de texte (m), rus. тип
текста, vok. Themenentfaltung (f), thematische Entfaltung (f)) prasmės
perteikimo būdas, priklausantis nuo komunikacinio tikslo. Paprastai
išskiriami šie Δ: ↑aprašymas, ↑pasakojimas, ↑aiškinimas ir ↑argumen
tavimas. Pastarieji du dar vadinami samprotavimo Δ. Dažnai viename
tekste gali pasireikšti keletas Δ, pvz., dažnai istorijos mokslui būdingas
pasakojimas susipina su aprašymu, aiškinimu ar argumentavimu. Δ ar
jų derinys sudaro konkretaus teksto teminę struktūrą. Δ lemia teksto
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kalbines raiškos priemones, ↑teksto struktūros modelį ir yra susijęs
su teksto ↑žanru. Mokant ↑rašymo, svarbu mokytis komponuoti tam
tikrus Δ: kurti vienam ar kitam Δ būdingas pastraipas, parinkti kalbines
raiškos priemones ir pan.

temâ (angl. theme, pranc. thème (m), rus. тема, vok. Thema (n))
1. (angl. topic) rašytinio ar sakytinio teksto objektas, tai, apie ką kal-

bama ar rašoma;
2. ↑aktualiosios sakinio skaidos požiūriu – sakinio atkarpa, kurioje
pasakyta tai, kas žinoma ar numanoma iš situacijos, konteksto ar remiantis ↑pamatinėmis žiniomis ir yra atrama naujai informacijai, ↑remai.
Pvz., sakinio Vilija grįžo į Lietuvą tema, t. y. žinoma informacija, yra
Vilija, rema, didesnę komunikacinę svarbą turinti informacija, – grįžo
į Lietuvą. ∆ dažniausiai yra pateikiama sakinio pradžioje ir tai sukelia
įtampą, kuri panaikinama pateikus remą. ∆ – sakinio dėmuo, turintis
mažiausią komunikacinę dinamiką. Skaitytojas ar klausytojas ∆ ir remą
nustato intuityviai.

têminis sakinýs (angl. topic sentence, pranc. phrase thématique

(f), rus. тематическое предложение, vok. Kernsatz (m)) sakinys,
perteikiantis ↑pastraipos temą, tikslą, pagrindinę mintį, t. y. nusakantis,
apie ką pastraipoje rašoma. ∆ gali būti pirmasis pastraipos sakinys,
kai rašantysis taiko ↑dedukciją, arba paskutinysis pastraipos sakinys,
kai rašantysis taiko ↑indukciją. Paveikus ∆ yra glaustas ir kryptingas,
nurodantis rašančiojo požiūrį, pvz., iš ∆ Šiame kabinete nėra sąlygų
mokytis matyti, kad pastraipoje bus įrodoma, pagrindžiama pateikiant
tam tikrų faktų apie mokymosi įrangos būklę ar stoką ir paaiškinant,
kaip tai sunkina mokymosi procesą ar pan.
Dar žr. ↑rašinys, ↑tezė

têmomis grindžiamà programâ (angl. topic-based / thematic

syllabus, pranc. programme sous forme de thèmes (m), rus. учебная
программа, построенная на темах; тематическая программа,
vok. themenbasiertes Curriculum (n)) ↑mokymo programa, kurios
turinys grindžiamas temų sąrašu. Temos yra platesnės nei ↑bendravimo
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situacijos, pvz., tema „Maistas“ gali apimti tokias situacijas: „Maisto
prekių parduotuvėje“, „Restorane“, „Mėgstamo patiekalo gaminimas“.
Dar žr. ↑situacijomis grindžiama programa, ↑mišrioji programa

têmos žem¸lapis žr. semántinė schemâ
têstas (angl. test, pranc. test (m), rus. тест, vok. Prüfung (f), Test (m))

1. lingvodid.: standartizuotos formos užduočių sistema, kuria tikrinamas

kalbos mokėjimas ar žinios. Δ atliekamas vienodomis sąlygomis, vertinamas pagal tuos pačius kriterijus. Gero Δ požymiai: ↑pagrįstumas,
↑patikimumas, gera punktų ↑skiriamoji geba, ↑praktiškumas. Esama
įvairių Δ rūšių:
àà pagal tikrinimo tikslą skiriami ↑išmokimo, ↑mokėjimo, ↑gru
pavimo, ↑diagnostiniai, ↑gabumų Δ;
àà pagal tikrinimo laiką mokymo procese – pažangos, baigiamieji Δ;
àà pagal tikrinimo objektą ir tikrinamosios veiklos pobūdį – ↑žinių
vertinimo, ↑atlikties Δ;
àà pagal atlikimo greitį – ↑spartos;
àà pagal testų užduotis – ↑pavienių punktų Δ, ↑integruotieji Δ,
àà pagal santykį su norma ir kriterijais – ↑kriteriniai, ↑norminiai Δ;
àà pagal užduočių tikrinimo formą – ↑objektyvieji, ↑subjektyvie
ji Δ;
àà pagal atlikimo priemones – atliekami kompiuteriu ar popieriuje.
Keli to paties Δ variantai, kuriais pagal tą patį aprašą tikrinami tie patys
dalykai, turi būti vienodo sunkumo, tokios pat apimties. Jie vadinami
↑lygiaverčiais testo variantais. Kai kada Δ vadinamas ↑kontrolinis
darbas;
Dar žr. ↑kalbos testavimas, ↑konstruktas, ↑testo aprašas, ↑kon
trolinis klausimynas, ↑vertinimas
2. standartizuotų užduočių rinkinys (brošiūra ar susegti lapai),

apimantis visas testuotojų numatytas tikrinimo sritis. Be užduočių,
Δ dar pateikiami nurodymai kandidatams (kiek skiriama laiko, kaip ir
kur rašyti atsakymus ir pan.).
Dar žr. ↑testo sandas, ↑užduotis
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têsto åprašas (angl. test specification, pranc. spécifications d’un test

(f, pl), rus. спецификация теста, vok. Testbeschreibung (f)) visapusiškas testo apibūdinimas. Jame pateikiama: testo tikslas, tikrinamųjų
dalykų išvardijimas (aprašomas ↑konstruktas), viso testo ir atskirų
sandų sandara, užduočių ↑židiniai, užduočių pavyzdžiai, viso testo
pavyzdys, informacija kandidatams, nurodymai punktų rengėjams bei
vykdytojams ir t. t. Kuriant naujo testo modelį, pirmiausia sukaupiama
ši medžiaga, paskui rengiami atskiri leidiniai ↑kandidatams, punktų rengėjams, egzamino vykdytojams, vertintojams, egzaminuotojams ir pan.
Dar žr. ↑kalbos testavimas

têsto bañdymas (angl. trialling, pranc. essai (m), test pilote (m), rus.

апробация, vok. Erprobung (f)) testo užduočių rengimo etapas – testo
patikrinimas su nedidele individų grupe. Δ leidžia patikrinti, ar testas
veikia taip, kaip tikimasi. Dažniausiai bandomos subjektyviai vertinamos užduotys (pvz., ↑rašinys), kurias atlieka nedidelė grupė asmenų.
Dar žr. ↑pirmìnis testãvimas, ↑kalbos testavimas

têsto sãndas (angl. component, subtest, pranc. composante (f), soustest (m), rus. субтест, vok. Prüfungsteil (m), Subtest (m)) egzamino
dalis, pateikiama kaip atskiras testas. Δ gali būti aprašytas atskirai, nustatoma jo atlikimo trukmė. Δ paprastai tikrina atskirų kalbinės veiklos
sričių gebėjimus, pagal tai ir vadinami: „Klausymas“, „Skaitymas“,
„Rašymas“ ir t. t.

têsto šališkùmas (angl. cultural bias, pranc. biais culturel (m), rus.

культурная погрешность, vok. kulturspezifische Stichprobenverzer
rung (f)) ↑testo rezultatų priklausomumas nuo testo turinio. Laikoma,
kad testas yra šališkas, jeigu jo užduotys dėl kokių nors priežasčių
lengviau suprantamos tam tikros kultūrinės aplinkos ar profesijos
kandidatams, pavyzdžiui, skaitymo užduotį, parengtą pagal tekstą apie
daržovių auginimą, geriau atliks tas, kuris pats tuo užsiima.
Dar žr. ↑kalbos testavimas
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têzė (angl. thesis, thesis statement, pranc. thèse (f), rus. тезис, vok.

These (f)) 1. teiginys, kuris turi būti įrodytas; idėja, mintis, kurią stengiamasi perteikti įrodant ar įtikinant;
2. (vok. Ausgangsthese (f)) teiginys, sakinys, išreiškiantis viso

↑rašinio mintį. Paprastai ∆ pateikiama rašinio pradžioje, įžanginėje
↑pastraipoje. ∆ nusako rašinio tikslą ir apima tas mintis, kurios plėtojamos dėstymo pastraipose ir formuluojamos pastraipų ↑teminiuose
sakiniuose. ∆ formuluotė atspindi argumentų ir kartais dėstymo pastraipų skaičių, pvz., iš ∆ Įpročio nusirašinėti reikia atsikratyti, nes tai
skurdina žmogaus mąstymą, neigiamai veikia charakterį ir blogina
klasės atmosferą matyti, kad rašinyje bus pateikiami trys pagrindiniai
argumentai galbūt trijose dėstymo pastraipose.

tiesióginis metòdas (angl. the Direct Method, pranc. méthode

directe (f), rus. прямой метод, vok. direkte Methode (f)) 1. vienas iš
svetimosios kalbos mokymo ↑metodų, susiformavusių kaip reakcija į
↑gramatinį vertimo metodą. Kalbos mokoma ir mokomasi tiesiogiai,
nesiremiant gimtąja ar kita ↑mokomąja kalba, t. y. vartojant tik ↑tiks
linę kalbą. Ugdomas kalbos jausmas, svarbios asociacijos, t. y. žodžiai
siejami su tam tikru turiniu, jie neverčiami į mokomąją kalbą, žodžių
reikšmės aiškinamos aprašomuoju būdu, demonstruojant daiktus ir
veiksmus, vartojant ↑kūno kalbą. Mokymo tikslas – sakytinės kalbos
mokėjimas, todėl pirmiausia mokoma klausymo ir kalbėjimo, o tik
vėliau skaitymo ir rašymo. ↑Mokomoji medžiaga pateikiama kaip
dialogai kasdienėse situacijose. Daug dėmesio skiriama fonetikos
mokymui, gramatikos mokoma induktyviai (↑indukcija). Kalbos
mokomasi klausantis mokytojo kaip kalbos šaltinio ir jo pasakymus
mokiniai imituoja;
2. tiesioginio mokymo kryptis, t. y. visi svetimosios kalbos mokymo ↑metodai, kuriais mokant nesiremiama gimtąja ar kita mokomąja
kalba, t. y. tiesioginis metodas, audiolingvalinis metodas ir audiovizualinis metodas, kurie atsirado kaip reakcija į gramatinį vertimo metodą.
Δ kritikuojamas, nes neugdo kūrybiškumo, dėl vien tikslinės kalbos
vartojimo mokinai ne viską supranta, mokymo procesas neekonomiškas.
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tiesióginis vértinimas (angl. direct assessment, pranc. évaluation

directe (f), rus. непосредственная оценка, vok. direkte Beurteilung
(f)) tiesioginės mokinių ↑atlikties vertinimas. Pvz., kalbėjimo ∆ gali
vykti taip: mokiniai diskutuoja, vertintojas klauso, lygina su vertinimo
kriterijais ir įvertina. Tiesiogiai galima įvertinti produkcinius gebėjimus – ↑rašymą ir ↑kalbėjimą, kartais – ↑klausymą (↑sąveikoje), kalbos
↑vartojimą. ∆ priešinamas ↑netiesioginiam vertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas

tikróviškos ùžduotys (angl. authentic tasks, real-life tasks, pranc.
exercices de simulation (m, pl), rus. аутентичные задания, vok. rea
litätsnahe Aufgaben (f, pl)) nurodymas atlikti tokius veiksmus, kuriuos
mokiniams reikėtų atlikti gyvenime, pvz., išsirinkti iš valgiaraščio ir
užsisakyti norimų patiekalų, atsakyti į laišką. ∆ gali būti orientuojamos
į tokias mokinių saviraiškos sritis: pažinimo (Ką nauja sužinojau?),
emocijų (Ar man tai juokinga, baisu, nemalonu?), nuomonės, nuostatos
(Ką apie tą reiškinį manau?), elgesio (Kaip aš elgčiausi?).

tikslínė kalbâ (angl. target language, pranc. langue cible (f), rus.

изучаемый язык, язык-цель, vok. Zielsprache (f)) 1. lingvodid.: kalba,
kurios mokoma ar mokomasi. Δ dar vadinama ↑mokomąja kalba, dažnai
priešinama ↑gimtajai kalbai.
2. vert. kalba, į kurią verčiami tekstai ar žodžiai, pvz., dvikalbiame
žodyne. Δ dar vadinama vertimo kalba, priešinama ↑originalo kalbai.

Dar žr. ↑vertimas, ↑tarpinė kalba

tylùsis mókymas (angl. the Silent Way, pranc. méthode silencieuse
(f), rus. метод «тихого» обучения, молчаливый метод, vok. Silent
way (m)) C. Gattegno sukurtas (1972) ↑afektyvusis metodas, kurio
esmė – ribotas mokytojo kalbėjimas ir kartu mokinių kalbėjimo skatinimas. Mokytojas, užuot kalbėjęs, savo tyliu dalyvavimu ir užuominomis, mimika, gestais siekia išprovokuoti mokinių atsakymus, žadina
jų kalbinę veiklą pamokoje ir nurodo klaidas. Taip skatinama mokinių
atsakomybė, aktyvumas pamokoje, kūrybingumas.
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tinkamùmas (angl. appropriacy, pranc. appropriation (f), rus.

уместность, vok. Angemessenheit (f)) kalbos vieneto (gramatinės
formos, žodžio, frazės ir pan.) tinkamas vartojimas tam tikrame kontekste, pvz., bernas „vaikinas, jaunikaitis, nevedęs vyras“ tinkamas
vartoti šnekamojoje kalboje, bet netinkamas administracinio stiliaus
anketoje nurodant šeiminę padėtį.

transåkcinė šnekõs fùnkcija (angl. transactional function

of language, pranc. fonction transactionnelle du langage (f), rus.
трансакция, vok. Transaktion (f)) sakytinio ar rašytinio pranešimo ar
pokalbio kūrimo tikslų lemiamas kalbos vartojimas. Δ pasireiškia tada,
kai svarbu perteikti informaciją, t. y. kai orientuojamasi į turinį, o ne
pašnekovų tarpusavio santykius. Pvz., klausiant informacijos ar ją suteikiant svarbiausia – turinys, o ne asmeninius santykius rodančios frazės.
Dar žr. ↑interakcinė šnekos funkcija

transfere¹cija žr. pérkėlimas
transformãcinė-generatývinė gramãtika (angl. trans

formational-generative grammar, TG grammar, pranc. grammaire
générative et transformationelle (f), rus. трансформационно-порож
дающая грамматика, vok. generative Transformationsgrammatik
(f)) gramatikos teorija, pasak kurios iš kalbėtojo sąmonėje glūdinčių
pamatinių gelminių struktūrų transformaciniu principu išvedama visa
išorinių struktūrų įvairovė. N. Chomsky’io ∆ modelį sudaro keturi
komponentai:
àà bazinis komponentas, apimantis bazines struktūras, vadinamas
↑gelminėmis struktūromis;
àà transformacinis komponentas, kuriuo bazinės gelminės
struktūros yra keičiamos (transformuojamos) į ↑paviršines
struktūras;
àà fonologinis komponentas, suteikiantis sakiniui fonetinį apipavidalinimą;
àà semantinis komponentas, suteikiantis sakiniui prasmę.
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Generatyvinė gramatika grindžiama ↑kompetencijos (kalbėtojo ir klausytojo turimų kalbos žinių) ir ↑atlikties (ir jų praktiško panaudojimo
konkrečiose situacijose) dichotomija.

trenirúojamieji pratímai (angl. practice exercises, pranc. entraî

nement (m), rus. тренировочные упражнения, vok. Sprachlernü
bungen (f, pl)) ↑pratimų tipas pagal paskirtį; jų tikslas – išmokyti vartoti
kalbinę medžiagą įvairiopoje šnekoje formuojant ir įtvirtinant įgūdžius
ir gebėjimus. Δ gali būti ↑kalbos vartojimo ir ↑kalbinių gebėjimų ug
dymo, ↑recepciniai ir ↑reprodukavimo, ↑aspektiniai ir ↑kompleksiniai.
Δ priešinami ↑kontroliniams pratimams.

trùkdis, distråktorius (angl. distractor, pranc. distracteur (m), rus.

дистрактор, vok. Distraktor (m)) uždarųjų ↑užduočių netinkamas
atsakymo variantas, kuris nemokančiam tikrinamų dalykų arba mokančiam netvirtai gali atrodyti patrauklus. Testuose Δ reikalingi tam, kad
sumažintų teisingo atsakymo atspėjimo galimybę. Δ naudojami ↑kelių
pasirinkčių užduotyse, ↑atitikmenų siejimo užduotyse.

trumpala¤kė atmintís, darbínė atmintís (angl. short-term me

mory, working memory, pranc. mémoire à court terme (f), mémoire de
travail (f), rus. кратковременная память, vok. Kurzzeitgedächtnis
(n)) antroji atminties sistema, sąmoninga atmintis, į kurią persiunčiama iš ↑juslinės atminties atrinkta ir žmogui vertinga informacija. Čia
sukaupiama visa, kas vėliau vienu metu įsisąmoninama. Ribotas kiekis
informacijos išlieka Δ 20–30 sek., ilgiausiai – kelias minutes. Kiekvieną
Δ esantį informacijos fragmentą pamažu išstumia nauja informacija. Δ –
tai tuo momentu veikianti atmintis, ji saugo tuo momentu suprantamą
informaciją (žodžius, žodžių junginius, sakinio dėmenis) tol, kol bus
suformuluota ↑frazė ar ↑pasakymas. Išsaugoti informaciją padeda kartojimas. Optimalus informacijos kiekis 5–9 kalbiniai vienetai (tiek paprastai būna žodžių, sakinių arba punktų mokomuosiuose pratimuose).

tùrinio pagrįstùmas (angl. content validity, pranc. validité du

contenu (f), rus. содержательная валидность, vok. Inhaltsvalidität
(f)) mastas, kiek išsamiai ir įvairiapusiškai testu tikrinami ↑testo apraše
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numatyti tikrinti dalykai, ↑mokymo programų ir ↑mokomosios medžia
gos turinys, kiek teste atspindimi programose suformuluoti ↑mokymo
tikslai. Δ priklauso nuo to, kiek nuodugniai testo rengėjai yra susipažinę
su programomis, vadovėliais, mokymo procesu. Testas yra pagrįstas
turinio atžvilgiu, jeigu juo tikrinami tie dalykai, kurie sudaro tikrinamų
žinių ar gebėjimų srities ↑reprezentatyvią imtį.
Dar žr. ↑pagrįstumas
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U
ùgdymas (angl. education, pranc. éducation (f), rus. образование,
vok. Erziehung (f)) įtakos žmogui procesas (vienkryptis ugdytinio
veikimas); vienų žmonių poveikis kitiems, pasireiškiantis jų bendradarbiavimu (dvikryptis veikimas, atspindintis šiuolaikinį Δ supratimą).
Δ dalyviai: mokiniai ir mokytojai, vaikai ir tėvai, t. y. ugdytiniai ir ugdytojai. Δ yra vadovavimas ugdytinių brandai, bendravimo, santykių ir
sąveikos valdymas. Δ turinys – geriausia, pažangiausia žmonijos patirtis,
apimanti kultūros vertybes, mokslą, meną, technologijas, dorovines
nuostatas. Δ funkcijos:
àà ↑švietimas (informacijos teikimas);
àà ↑mokymas (veiklos plėtotė);
àà ↑lavinimas (kvalifikacijų tobulinimas);
àà ↑auklėjimas (vertybinių nuostatų diegimas);
àà formavimas (naujų asmenybės savybių, reikalingų gyventi
sociume, sudarymas);
àà globojimas (individo saugojimas, žalos prevencija);
àà aprūpinimas (gėrybių, reikalingų egzistencijos poreikiams
patenkinti, teikimas);
àà veikdinimas (sąlygų prigimtinei individo saviraiškai sudarymas);
àà prusinimas (individo kompetencijos ir inteligencijos formavimas).
Šių funkcijų turinio elementai yra žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pažiūros,
principai, normos. Δ terminą į lietuvių edukologiją įvedė S. Šalkauskis.

ùgdomasis vértinimas, formùojamasis vértinimas (angl. form
ative evaluation, pranc. évaluation formative (f), rus. промежуточный
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контроль, vok. formative Beurteilung (f)) nuolatinis ↑vertinimas
kurso ar ugdymo metu, t. y. nuolatinis informacijos apie ↑mokymąsi
kaupimas: ką ir kaip mokinys išmoko, kokios yra mokymosi spragos,
kam reikia skirti daugiau dėmesio ir pan. Remiantis šiais duomenimis
koreguojamas ir ↑mokymo procesas. ∆ būtinas komponentas – nuolatinis
↑grįžtamasis ryšys: mokinys kokia nors forma nuolat informuojamas,
kaip vertinami jo pasiekimai, į ką jam reikėtų atkreipti dėmesį ir pan.
Taip ugdomas mokinių sąmoningumas. Taigi ∆ yra nuolatinis mokymo
ir mokymosi proceso vertinimas, kuris leidžia šį procesą keisti ir gerinti
pagal poreikius. ∆ gali būti priešinamas ↑apibendrinamajam vertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas, ↑grįžtamasis ryšys.

universalióji gramåtika (angl. universal grammar, UG, pranc.

grammaire universelle (f), rus. универсальная грамматика, vok. uni
versale Grammatik (f)) įgimtų universalių gramatikos principų rinkinys,
taikomas visose kalbose, veikiantis visų kalbų struktūrines, semantines
ir fonetines savybes. Pasak N. Chomsky’io hipotezės, ∆ yra įgimta
duotybė ir kiekvienas žmogus gimsta turėdamas ↑kalbos įsisavinimo
mechanizmą. Remdamiesi ∆ mažamečiai vaikai gali sukurti žodžių ar
gramatinių formų, kurių aplinkos kalboje nebuvo girdėję. Pvz., liet. k.
šunis (vietoje šuo, pagal analogiją šuns, šuniui…), aš yra (pagal analogiją jis, ji, jie yra). ∆ atsirado kaip ↑natyvizmo teorijos dalis ir priešprieša
↑biheiviorizmo kalbos ↑įsisavinimo teorijai. Teigiama, kad ∆ principai
veikia mokantis tiek gimtosios, tiek svetimųjų kalbų.
Dar žr. ↑kalbos universalijos

užduočiÿ bãnkas žr. užduotônas
užduotônas, užduočiÿ bãnkas (angl. item bank, pranc. banque

d’items (f), rus. банк тестовых материалов, vok. Aufgabenbank
(f)) ↑testo užduočių ar atskirų ↑punktų, kurių charakteristikos (↑punkto
sunkumas, ↑skiriamoji geba) nustatytos, kompiuterinis tvarkymas ir
kaupimas, kad iš jų būtų galima sudaryti reikiamo turinio ir sunkumo
testus. Paprastas užduočių rinkinys vadintinas užduočių sankaupa.
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užduotimís grindžiamâ programâ (angl. task-based syl

labus, pranc. programme sous forme de micro-tâches (m), rus. учебная
программа, построенная на коммуникативных заданиях, vok.
aufgabenorientiertes Curriculum (n)) ↑mokymo programa, kurios
turinys grindžiamas sąrašu mokymosi užduočių, atliekamų mokantis
kalbos, pvz.: žemėlapio skaitymas, eksperimento atlikimas, istorijos,
pasakojimo kūrimas. ↑Kalbos priemonės, vartojamos atliekant užduotis,
atskirai neišvardijamos. Mokymosi tikslas siejamas su pačiu mokymosi
procesu ir jo metu įgyjama kalbos vartojimo ir kalbinių užduočių atlikimo patirtimi, o ne su konkrečiais pasiekimais ar konkrečių kalbos
priemonių išmokimu.
Dar žr. ↑mišrioji programa

užduotís (angl. task, pranc. tâche (f), rus. задание, vok. Aufgabe (f))

1. įvairaus sudėtingumo mokomųjų kalbinių veiksmų atlikimas žinioms

ir gebėjimams aktyvinti arba išmoktai medžiagai aktualinti. Δ daugiau
nukreipta į turinį, o ne į lingvistinę formą, į mokinių kūrybiškumą, į
realią komunikaciją ir siekiamą jos rezultatą, pvz.: sakytinio ar rašytinio
teksto kūrimas, problemos sprendimas, ↑projektas ir pan. Δ parametrai
sutampa su ↑pratimų parametrais, bet jiems atlikti reikia ilgesnio laiko,
jie yra sudėtingesni, dažnai integruoti, o jų tikslas visada yra komunikacinis ir tikroviškas. Atlikdami ∆ mokiniai mokosi kalbos laisvumo,
gali laisvai rinktis kalbinę raišką ir formą, tinkamą konkrečiai komunikacinei situacijai. Dažnai ∆ atlikti padeda ↑parengiamieji pratimai,
pvz., prieš ∆ Papasakokite apie savo namą / butą: (koks jis, kokios
patalpos jame yra?) galima atlikti tokius pratimus: 1. Parašykite namo
dalių ir patalpų, nurodytų rodyklėmis, pavadinimus (aspektinis leksikos
pratimas); 2. Įrašykite reikiamas galūnes (aspektinis gramatikos pratimas). Mokymo procese ∆ dažnai vadinama pratimu (ir atvirkščiai),
bet Δ vadintinas tik ↑komunikacinis pratimas, dažniausiai atviro tipo;
2. darbo su ↑mokomąja medžiaga nuorodos, įpareigojimas ką nors
atlikti, pvz.: atsakyti į klausimus, parašyti ką nors ir kt., pateikiamos
raštu arba žodžiu (kitaip – užduoties formuluotė). Δ turi būti:
àà suprantama,
àà motyvuojanti ją vykdyti,
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àà orientuojanti, kaip ją atlikti,
àà įmanoma atlikti.
Gerai suformuluota Δ lemia jos efektyvumą;
3. test.: testo Δ – testo sudedamoji dalis, t. y. užduoties formuluotės,

↑įvesties ir atsakymų visuma. Paprastai vieną Δ sudaro keli ↑punktai, bet
tikrinimo ↑židinys tas pats. Pvz., skaitymo Δ sudaro užduoties formuluotė (ko ↑kandidatų prašoma atlikti), tekstas, kelių pasirinkčių punktai ir
kandidatams nerodomi užduočių rengėjų pridedami teisingi atsakymai.

užsieniìtiškoji kalbâ (angl. foreigner talk, rus. речь иностранца,

vok. Ausländerregister (n), foreigner talk (m)) specifinis ↑gimtakalbių
kalbėjimas su užsieniečiais negimtakalbiais, kurių ↑kalbos mokėjimo
lygis žemas, siekiant palengvinti supratimą. Vartojama išraiškinga
intonacija, nesudėtinga leksika ir gramatika (žr.↑supaprastinimas,
↑praleidimas), kalbama lėtai ir garsiai, daromos ilgos pauzės, pakartojami, pabrėžiami prasminiai žodžiai, pvz., Pasas? Jūsų pasas? Kur
pasas? Prašom parodyti.

ùžsienio kalbâ (angl. foreign language, pranc. langue étrangère

(f), rus. иностранный язык, vok. Fremdsprache (f)) kalba, kuri nėra
šalies vidaus bendravimo kalba, pvz., rusų kalba yra ∆ Lietuvoje, Vokietijoje, Japonijoje ir pan. ∆ gali būti ↑gimtoji kalba tam tikrai šalies
gyventojų grupei, pvz., rusų kalba – Lietuvos rusakalbiams. ∆ mokoma
ir mokomasi mokykloje kaip dalyko.
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V
vadovºlis (angl. coursebook, textbook, pranc. manuel (m), rus.

учебник, vok. Lehrwerk (n)) pagrindinė mokomoji priemonė, apimanti
programoje nurodytą ↑mokomąją medžiagą, numatyta tam tikrai mokymo pakopai (lygiui) ir darbui tam tikromis sąlygomis (bendrojo lavinimo
mokykla, kolegija, universitetas, kursai ir kt.). Lingvodid.: dažniau
mokomojo komplekto pagrindinė dalis – knyga, apimanti mokomąją
medžiagą, skirtą visų kalbinės veiklos rūšių žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams ugdyti (teorinė informacija, kalbiniai modeliai, tekstai, pratimai
ir užduotys, žodynėlis, lentelės, schemos ir pan.). Mokomoji medžiaga
Δ suskirstyta tam tikromis dalimis – skyriais, poskyriais, ↑pamokomis.
Δ realizuoja tam tikrą mokymo metodo, krypties ir autorių koncepciją
bei ↑mokymo programą ir atitinka didaktinius principus (sistemingumo,
tęstinumo, kontekstualumo, moksliškumo, prieinamumo, integralumo,
vaizdingumo) bei techninius ir higienos reikalavimus.
Dar žr. ↑mokomosios priemonės

vaidôba (angl. dramatisation, pranc. dramatisation (f), rus. дра

матизaция, vok. darstellendes und szenisches Spiel (n)) ↑komunika
cinės krypties mokymo metodas, realizuojantis įsivaizduojamą bendravimą, kuriam stengiamasi suteikti intelektinės ir emocinės įtampos, kuo
labiau priartinti prie tikro bendravimo sąlygų. Taikant Δ modeliuojama
bendravimo situacija, paskirstomi vaidmenys, keliamos bendravimo
užduotys. Mokiniai jaučiasi laisviau atlikdami tam tikrus vaidmenis.
Tai gerina psichologinį klimatą, stiprina psichologinius mokymo ir
mokymosi veiksnius. Δ taikoma mokant tarimo ir intonacijos (↑foneti
kos pratimai, dainavimas); ugdant kalbėjimo gebėjimus (↑mokomasis
vaidinimas, ↑simuliacija, vaidinimas pagal mokomuosius dialogus ir
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tekstus); formuluojant dialogams atlikti užduotis (pvz., Įtikinkite drau
gą / patarkite svečiui iš užsienio apsilankyti parodoje).

vaidmuõ (angl. role, pranc. rôle (m), rus. роль, vok. Rolle (f)) pa-

stovus elgesio formų kompleksas; svarbiausias visų ↑vaidybos pratimų
elementas. Skiriami du Δ tipai: socialiniai ir psichologiniai. Socialiniai
∆ susiję su aplinkybėmis ir atskleidžia socialines funkcijas (pirkėjas,
pardavėjas, policininkas, turistas ir kt.). Psichologiniai ∆ išgyvenami
kaip psichologinė būsena (suaugęs, vaikas, draugas, priešas, varžovas ir
kt.). Dažnai Δ supriešinami (pardavėja pirkėjas, šeimininkas–svečias),
taip sukonkretinama situacija ir apibrėžiamas jos numatomas turinys.
Dar žr. ↑mokomasis vaidinimas

va¤kiškoji kalbâ (angl. baby talk, motherese, child-directed
speech, caretaker speech, pranc. mamanais (m), motherese (m), rus.
подражание детской речи, vok. Mutteresisch (n)) savitas kalbėjimo
būdas, kuriuo suaugusieji kalba su mažais vaikais. ∆ nuo įprasto kalbėjimo būdo skiriasi fonologinėmis (aiškesnė artikuliacija bei intonacija), sintaksinėmis (trumpesni, paprastesni sakiniai), semantinėmis
(mažai abstrakčių žodžių, deminutyvų vartojimas, aiškūs referentai),
pragmatinėmis (klausimų ir nuorodų gausa, daug pakartojimų) savybėmis. Manoma, kad vaikams yra lengviau suprasti ∆, kad ji padeda
išmokti kalbos.
Dar žr. ↑diskursas.

vaikÿ kalbâ (angl. child language, pranc. langage enfantin (m), rus.

детский язык, детская речь, vok. Kindersprache (f)) savita kalba,
kurią vartoja maži vaikai mokydamiesi ↑gimtosios kalbos. ∆ nuo suaugusiųjų kalbos skiriasi kitokia fonologija, pvz.: kai kurie vaikai visur
įterpia savo mėgstamus garsus į daugelį žodžių, kiti tam tikrus garsus
praleidžia – ūta (rūta), dar kiti vienus garsus keičia kitais gėjytė (gėlytė),
jatas (ratas); sintaksine struktūra (1–2 žodžių sakiniai, nesudėtingos
konstrukcijos); žodžių formomis, kurias vaikai sukuria patys, pvz.,
dantai (vietoj dantys), angl. k. goed, ir leksika; lietuvių vaikai vartoja
itin daug deminutyvų. ∆ nuo suaugusiųjų kalbos skiriasi ir dėl to, kad

218

valstôbinė kalbâ

dar nepakankamai išsivystęs artikuliacinis aparatas, ir dėl ↑lingvistinės
kompetencijos, kognityvinių gebėjimų.
Dar žr. ↑raidos klaida.

vaizdínės têchninės mókomosios prîemonės (angl. visual

technical aids, pranc. matériel audiovisuel (m), rus. технические сред
ства обучения, vok. technische Unterrichtsmedien (n, pl)) techniniai
įrenginiai garso ir vaizdo informacijai pateikti: mokomųjų radijo ir
televizijos laidų įrašai, filmai, skaidrės, kompiuterinės programos ir kt.
bei speciali demonstravimo technika. Dažniausiai naudojama technika:
televizorius, garso ir vaizdo magnetofonas, kompiuteris, kopijuoklis,
programuoto mokymo įrenginiai. Naudojant Δ būtina atsižvelgti į mokinių protinio lavinimo bei emocinio auklėjimo tikslus bei interesus ir
į saugumo technikos bei higienos reikalavimus.
Dar žr. ↑multimedija

vaµdomasis vértinimas (angl. guided judgement assessment,
pranc. jugement guidé (m), rus. установленная оценка, vok. gelenk
tes Urteil (n)) ↑vertinimo būdas, kai įspūdis derinamas su tam tikrais
kurio nors vertinimo būdo kriterijais ir taip sumažinamas vertintojo
subjektyvumas. ∆ numato:
àà tam tikrą vertinamosios veiklos formą;
àà apibrėžtą įvertinimų, reiškiamų pažymiais, taškais ar lygiais,
sistemą;
àà tam tikrą vertinimo standartizavimą remiantis ↑atlikties pavyzdžiais.
Šiuo požiūriu ∆ priešinamas ↑įspūdžio vertinimui.

validåvimas žr. pagrįstùmo nuståtymas,
V

validùmas žr. pagrįstùmas
valstôbinė kalbâ (angl. official language, state language, national

language, pranc. langue officielle (f), rus. государственный язык, vok.
Staatssprache (f)) šalies vidaus oficialiojo ir viešojo bendravimo kalba,

219

vartójimas

kurios išskirtinis statusas įteisintas valstybės įstatymuose. Lietuvos ∆
yra lietuvių kalba. Mokykloje ∆ dėstoma gimtakalbiams kaip gimtoji
kalba, o negimtakalbiams – kaip ↑svetimoji kalba. Esti šalių, turinčių
daugiau nei vieną ∆, pvz., Suomijoje yra dvi ∆ – suomių ir švedų.
Dar žr. ↑kalbų politika, ↑kalbų planavimas

vartójimas (angl. use, pranc. emploi (m), rus. узус, vok. Sprachge

brauch (m), Sprachverwendung (f)) kalbos vieneto konkreti realizacija
šnekoje, jo funkcionavimas kaip komunikacijos sistemos dalies, įprastinis jo vartojimas, priklausantis nuo socialinės aplinkos. ∆ glaudžiai
susijęs su ↑atliktimi. Pvz., atliktis gali parodyti, kaip vartojami lietuvių
kalboje sudėtiniai laikai kuriant aprašymą, pasakojimą ar samprotavimą.

vartósena (angl. usage, grammar, pranc. usage (m), rus. употре

бление языковых форм, vok. Sprachgebrauch (m), Sprachverwendung
(f)) kalbos vieneto funkcionavimas kalbos sistemoje. Pvz., lietuvių
kalbos ∆ reiškiniai: sudėtiniai laikai, jų santykis su kitų laikų formomis,
semantinės veiksmažodžių grupės ir pan.
Dar žr. ↑bendrinė kalba, ↑norminimas

vengímas (angl. avoidance, pranc. évitement (m), rus. избегание,

vok. Ausweichfehler (m), Vermeidungsstrategie (f)) ↑strategija, kai
stengiamasi nevartoti nelabai gerai mokamų kalbos formų, pakeičiant
jas geriau mokamomis, lengvesnėmis. Pvz.: vengiant vartoti šalutinio
sakinio jungtuką (Čia namas, kuriame aš gyvenu), vartojami du paprastieji sakiniai (Čia namas. Aš čia gyvenu).
Dar žr. ↑hiperprodukavimas

verbålinė komunikåcija (angl. verbal communication, pranc.
communication verbale (f), rus. вербальная коммуникация, vok. ver
bale Kommunikation (f)) socialinė sąveika, kai informacija keičiamasi
vartojant kalbos ženklus. Tai pati sudėtingiausia komunikacijos forma.
∆ aktui įvykti reikalingas ne tik siuntėjas (↑adresantas), gavėjas (↑adre
satas), pranešimas (tai, kas perduodama ir gaunama), bet ir bendras
↑kodas (pvz., abu pašnekovai turi mokėti tą pačią kalbą), kontekstas
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(pašnekovai turi suvokti situaciją, turėti bendrų žinių apie pranešamą
dalyką) bei ryšio kanalas (oro erdvė, kuria sklinda garsai, telefono
laidas ar popieriaus lapas). Ar pranešimas tinkamai pasiekė adresatą,
sprendžiama iš ↑grįžtamojo ryšio (pašnekovo reakcijos)

vernåkulas (angl. vernacular, pranc. langue vernaculaire (f), rus.

местный говор, vok. Vernacular (f)) ↑kalbos atmaina, dažniausiai
kaip pirmoji kalba išmokstama namie ir vartojama neformaliuose
kasdieniuose kontekstuose. ∆ dažniausiai laikomas vietinės kalbos
nekodifikuotas variantas, neturintis rašytinės atmainos, stokojantis
atvirojo, viešai pripažįstamo prestižo, bet pasižymintis vadinamuoju
paslėptuoju prestižu, t. y. ∆ vartotojų labai vertinamas ypač kaip
solidarumo ir emocijų raiškos būdas, kalbinės tapatybės išraiška. ∆
pavyzdys – Pietryčių Lietuvoje vartojamos „po-prostu“ arba „tuteišų“
kalbos, ∆ gali būti laikomos ir tarmės.
Dar žr. ↑bendrinė kalba, ↑kodifikavimas, ↑norminimas

ve»slo kalbâ (angl. business language, pranc. langue d’affaires (m),

rus. деловой язык, язык делового общения, vok. Geschäftssprache
(f), Unternehmenssprache (f), Wirtschaftssprache (f)) ↑dalykinės kalbos
atmaina, vartojama verslo įmonių bei įstaigų darbuotojų veikloje, biuro
darbe, t. y. sudarant sandorius, pristatant įmonę, produktus, paslaugas ir
t. t ∆ mokymui skirtos ↑mokomosios priemonės dažniausiai apima tokias temas: įmonė, produktai, paslaugos, verslo korespondencija, darbo
vieta, verslo kelionė, konferencijos rengimas, darbo paieška, derybos
ir t. t. Mokant ∆ mokoma kurti ir suprasti verslo ↑diskursui būdingus
tekstų ↑ žanrus, pvz., verslo laiškus, pristatymus, derybų pokalbius,
kontaktinius pokalbius su verslo partneriais, pokalbius pretenduojant
į darbo vietą ir t. t.

vertímas (angl. translation, interpretation, pranc. traduction (f),

interprétation (f), traduction pédagogique (f), rus. перевод, vok. Dol
metschen (n), Übersetzen (n)) vienos kalbos (↑originalo kalbos) sakytinio ar rašytinio teksto perteikimas kitos kalbos (↑tikslinės kalbos)
priemonėmis; šios veiklos procesas ir rezultatas. Išversto teksto turi-
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vertímo pratímai

nys nepakinta, o formos panašumai ir skirtumai priklauso nuo kalbų
giminiškumo. Δ gali būti žodžiu ir raštu, iš gimtosios kalbos į negimtąją
ir atvirkščiai, ↑laisvasis vertimas, ↑pažodinis vertimas, ↑adekvatusis
vertimas. Δ žodžiu rūšys – ↑sinchroninis vertimas, ↑nuoseklusis verti
mas, Δ iš lapo, Δ pašnibždomis, gestų kalbos Δ, Δ per ↑tarpinę kalbą.
Δ gali būti taikomas mokant užsienio kalbų, kai verčiami ir lyginami
gimtosios kalbos ir tikslinės kalbos žodžiai, žodžių junginiai, ↑ko
lokacijos, gramatinės struktūros ir pan., siekiant ugdyti ↑lingvistinę
kompetenciją, ypač ↑taisyklingumą.
Dar žr. ↑tarpininkavimas, ↑vertimo pratimai, ↑gramatinis vertimo
metodas

vertímo pratímai (angl. translation exercises, pranc. exercices de

traduction (m, pl), rus. двуязычные упражнения, vok. zweisprachige
Übungen (f, pl))↑pratimų tipas pagal atlikimo būdą, kai vartojama ir
mokinių ↑gimtoji kalba, ir ↑mokomoji kalba: lyginami, gretinami kalbų
reiškiniai, žodžiai ir kiti kalbos vienetai, verčiama iš gimtosios kalbos
į tikslinę ir atvirkščiai. Δ naudojami kalbos sistemos mokymo etape.
Δ priešinami ↑vienkalbiams pratimams.
Dar žr. ↑vertimas

vértinimas (angl. assessment, evaluation, pranc. évaluation (f),

notation (f), rus. оценка, контроль, vok. Beurteilen (n), Bewerten
(n)) 1. duomenų apie mokinių gebėjimus, daromą pažangą, tam tikro
kurso išmokimą ir pan. kaupimas, apibendrinimas ir interpretavimas.
∆ funkcijos: tikrinamoji, vertinamoji, mokomoji, koreguojamoji,
diagnostinė, įspėjamoji, stimuliuojamoji ir motyvuojamoji, apibendrinamoji, lavinamoji, auklėjamoji. Pagal laiką gali būti skiriamos šios
∆ rūšys: einamasis, teminis, tarpinis, baigiamasis. Vertinama gali būti
duodant ↑kontrolinius darbus, ↑testus, klausimynus, stebint, kaip mokinys atlieka užduotis ir kokią pažangą daro (↑idiografinis vertinimas),
apibendrinant subjektyvias nuomones, per įskaitas, ↑egzaminus. Pvz.,
kitakalbių ↑tikslinės kalbos mokėjimas gali būti vertinamas mokymo
procese stebint, ar mokinys supranta mokomąją medžiagą, arba jo ↑kal
bos mokėjimo lygis gali būti nustatomas testais. ∆ rezultatai fiksuojami
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vértinimas lôginant su žemiãusių rodíklių ri¹kiniu

↑pažymiu pagal tam tikras vertinimo skales arba išsamiu motyvuotu
komentaru. „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir
vertinimo metmenyse“ skiriama:
1.

↑išmokimo vertinimas

↑mokėjimo vertinimas

2.

↑norminis vertinimas

↑kriterinis vertinimas

3.

↑vertinimas lyginant su žemiau
sių rodiklių rinkiniu

↑vertinimas siejant su visuma

4.

↑nuolatinis vertinimas

↑vienkartinis vertinimas

5.

↑ugdomasis vertinimasis

↑apibendrinamasis vertinimas

6.

↑tiesioginis vertinimas

↑netiesioginis vertinimas

7.

↑atlikties vertinimas

↑žinių vertinimas

8.

↑subjektyvusis vertinimas

↑objektyvusis vertinimas

9.

↑vertinimas pagal kontrolinį
sąrašą

↑vertinimas pagal skalę

10. ↑įspūdžio vertinimas

↑valdomasis vertinimas

11. ↑visuminis vertinimas

↑analitinis vertinimas

12. ↑serijinis vertinimas

↑kategorinis vertinimas

13. ↑kitų vertinimas

↑įsivertinimas

2. sistemiškas įvairaus pobūdžio duomenų kaupimas, kad jų
pagrindu būtų galima priimti sprendimus. Pvz., ↑mokymo proceso ∆
susijęs su ↑bendrųjų programų, mokymo ir mokymosi tikslų, ↑moko
mosios medžiagos ir ↑testavimo sistemos analize. Vertinama taikant
kiekybinius (pvz., testuojant) ir kokybinius metodus (pvz., stebint,
skirstant į kategorijas).

vértinimas lôginant su žemiãusių rodíklių ri¹kiniu

(angl. mastery criterion-referencing assessment, pranc. maîtrise (f),
rus. оценка владения, соотнесённая с критериями, vok. kriteriumso
rientierte Bewertung bei zielerreichendem Lernen (f)) nustatymas, ar
mokiniai yra įvykdę žemiausius kvalifikacinius reikalavimus, t. y. ar yra
įgiję minimalią reikalaujamą kompetenciją. Šiuo požiūriu priešinamas
↑vertinimui siejant su visuma. Iš esmės tai yra ↑kriterinis vertinimas, jis
aktualus ir testuojant, kai nustatomas žemiausias priimtinas rezultatas.
Dar žr. ↑vertinimas
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vértinimas pagaµ kontròlinį sçrašą

vértinimas pagaµ kontròlinį sçrašą (angl. checklist rating,

pranc. évaluation sur une liste de contrôle (f), rus. определение уровня
учащегося по контрольному листу, vok. Einstufung anhand einer
Chekliste (f)) asmens kalbos mokėjimo ↑vertinimas pagal svarbiausių
vertinamųjų dalykų sąrašą. ∆ tikslas yra nustatyti, kurią ↑mokymo
turinio dalį mokinys yra išmokęs. Tai yra horizontalusis matavimas,
kuris gali būti derinamas su ↑vertinimu pagal skalę.

vértinimas pagaµ skålę (angl. performance rating rating on a

scale, pranc. évaluation sur une échelle (f), rus. определение уровня
учащегося по речевому поведению, vok. Einstufung auf einer Skala (f))
↑vertinimas, kurią bendros skalės padalą ar padalas, vadinamas lygiu ar
kitaip, atitinka asmens ↑kalbos mokėjimas. Tai yra vertikalusis matavimas.
Skalėse gali būti aprašomas arba kiekvienas lygis, arba kas antras, arba
aukščiausias, žemiausias ir vidurinis. ∆ gali būti derinamas su ↑vertinimu
pagal kontrolinį sąrašą – taip daroma „Europos kalbų aplanke“.

vértinimas sîejant su vísuma (angl. continuum criterion-re

ferenced assessment, pranc. continuum ou suivi (m), rus. спектр-оценка,
vok. kriteriumsorientierte Bewertung auf einem Kontinuum (f)) ↑verti
nimas siejant su nustatytais gebėjimų lygiais, pvz., ↑kalbos mokėjimo
lygis nustatomas lyginant su „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi,
mokymo ir vertinimo metmenyse“ pateiktais kalbų mokėjimo lygių aprašais. Šiuo atveju kalbos mokėjimo lygių aprašai yra išorinis kriterijus.
∆ priešinamas ↑vertinimui lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu.

vienkaµbiai pratímai (angl. monolingual exercises, rus. одно

язычные упражнения, vok. einsprachige Übungen (f, pl)) ↑pratimų
tipas pagal atlikimo būdą, kai mokinių gimtoji kalba nevartojama.
Atliekant Δ daiktai ir reiškiniai iš karto siejami su jų pavadinimais
svetimąja kalba. Δ padeda kurti kalbinės aplinkos atmosferą bei natūralias kalbines situacijas, o tai ugdo spontanišką šneką. Δ priešinami
↑vertimo pratimams.

vienkartínis vértinimas (angl. fixed assessment points, pranc. évaluation ponctuelle (f), rus. разовая оценка, vok. punktuelle Beur
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visum ínis v értinimas

teilung (f)) sprendimų priėmimas ir pažymių rašymas remiantis tam
tikru metu atlikto darbo ar ↑egzamino rezultatais. Taip vertinant neatsižvelgiama į ankstesnius rezultatus, žiūrima tik į konkrečių užduočių
atlikimą. ∆ priešinamas ↑nuolatiniam vertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas.

visumínis kla÷symas (angl. extensive listening, pranc. écoute glo

bale (f), écoute extensive (f), rus. глобальное слушание, vok. globales
Hören (n), extensives Hören (n), kursorisches Hören (n)) komunikacinio
tikslo ir teksto ↑žanro lemiama ↑klausymo rūšis, kai siekiama suprasti
esminę informaciją ir svarbias detales, nekreipiant dėmesio į šalutines
detales. Pvz., taip klausomasi paskaitos ar žinių laidos.
Dar žr. ↑klausymas, ↑klausymo strategijos

visumínis ska¤tymas (angl. skimming, reading for main ideas,
pranc. lecture globale (f), lecture extensive (f), rus. чтение с по
ниманием основного содержания, ознакомительное чтение,
vok. kursorisches Lesen (n), globales Lesen (n)) komunikacinio tikslo
ir tekstų ↑žanro lemiama ↑skaitymo rūšis, kai siekiama suprasti esminę
informaciją ir svarbias detales, nekreipiant dėmesio į šalutines detales.
Skaitant visuminiu būdu svarbu suprasti tik tuos kalbos elementus, kurie
perteikia svarbiausią teksto informaciją, išsiaiškinamos reikšmės tik
tų nežinomų žodžių, kurie reikalingi bendram teksto turiniui suprasti,
skaitoma greitai. Visuminiu būdu dažniausiai skaitomi moksliniai ar
publicistiniai straipsniai, nes šių tekstų skaitymo tikslas yra susipažinti
su teksto tema ir problema. Kitais požiūriais Δ vadinamas ↑ekstensy
viuoju skaitymu ar ↑sintetiniu skaitymu.
visumínis vértinimas (angl. holistic assessment, pranc. évaluation

holistique ou globale (f), rus. общая оценка, vok. ganzheitliche Beurtei
lung (f)) būdas vertinti produktyviosios kalbinės veiklos (t. y. ↑rašymo
ar ↑kalbėjimo) užduočių atlikimą, kai išvados daromos remiantis bendru
vaizdu, atskirai nevertinant įvairių atlikimo aspektų. Šiuo požiūriu ∆
priešinamas ↑analitiniam vertinimui.
Dar žr. ↑vertinimas
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žaidímas

Ž
žaidímas (angl. game, pranc. jeu (m), activités ludiques (f, pl), rus.

игра, vok. Sprachspiel (n)) mokymo būdas, taikomas tiek kalbos įgūdžiams ir gebėjimams ugdyti, tiek kalbos žinioms įsisavinti; mokymasis
žaidžiant. Δ pagyvina mokymo procesą, sudomina mokinius, įtraukia
visą grupę. Δ optimizuoja išmokimą ir kartu emocinį, intelektinį ir dorovinį asmenybės ugdymą. Δ rūšys: manipuliacijos su daiktais, varžybos,
leksinis ir (ar) gramatinis loto, kortos, domino ir kt.

žãnras (angl. genre, pranc. genre de texte (m), rus. жанр, vok. Text

sorte (f)) kompleksiškas kalbinės komunikacijos modelis, turintis tam
tikrus konteksto (situacijos), komunikacinius-funkcinius ir struktūrinius
(gramatinius, teminius) tipiškus požymius, pvz., patiekalo receptas,
reklaminis skelbimas, romanas, telefoninis pokalbis. Δ realizuojamas
konkrečiais tekstais, o konkretų tekstą paprastai galima priskirti tam tikram Δ. Dažnai išskiriami tokie kriterijai, lemiantys Δ: ↑teksto funkcija,
komunikacijos sritis (privati, vieša ir t. t.), tema (pvz., darbo, reklaminis
skelbimas), ↑teksto tipas, kalbinės ypatybės. Pvz., Δ „oro prognozė“
atlieka informacinę funkciją, vartojama viešojoje komunikacijos srityje,
tema – oras, vyrauja aprašymas, vartojami tiek pilnieji, tiek elipsiniai
sakiniai. Δ susiformavo istoriškai vystantis ↑kalbinei bendruomenei
dėl komunikacijos poreikių ir yra tos kalbinės bendruomenės kalbos
vartotojų ↑pamatinių žinių dalis. Δ turi norminamąjį poveikį, palengvina komunikaciją kaip orientyrai kuriant ir suprantant tekstus. Mokant
kalbų svarbu mokyti kurti ir suprasti tam tikrus tekstų žanrus, kurie
realizuojami įvairiose komunikacinėse situacijose. Klausant ir skaitant
Δ nulemia ↑klausymo rūšį ir ↑skaitymo rūšį.
Dar žr. ↑tekstas
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židinýs (angl. focus, pranc. focus (m), rus. фокус, vok. Fokus (m))

esminis dalykas, kurio mokoma ↑pratimu ar kuris tikrinamas ↑užduo
timi. Pvz., skaitymo užduoties Δ gali būti detalių supratimas, kalbos
vartojimo užduoties – dalyvių funkcijos.
Dar žr. ↑testo aprašas

žiniÿ vértinimas (angl. knowledge assessment, pranc. évaluation

des connaissances (f), rus. оценка знаний, vok. Beurteilung von
Kenntnissen (f)) išvadų apie ↑kalbos mokėjimą darymas remiantis įvairaus pobūdžio ↑užduočių atlikimo rezultatais. ∆ gali būti priešinamas
↑atlikties vertinimui, bet labai dažnai į ↑testus dedamos ir užduotys,
tikrinančios žinias, ir užduotys, tikrinančios atliktį.
Dar žr. ↑vertinimas

žodônas (angl. vocabulary, lexis, pranc. lexique (m), dictionnaire

(m), vocabulaire (m), rus. словарь, vok. Wortschatz (m)) 1. visos kalbos
žodžių lobynas, kalbos žodžių visuma – leksika;
2. (angl. vocabulary, pranc. vocabulaire (m), rus. словарь, vok.

Wortschatz (m)) kalbos žodžių visumos dalis, susijusi su jų vartojimo
sfera ir kalbos vartotoju arba rašytiniu kūriniu, pvz.: gausus Δ, menkas Δ; akademinis Δ, verslo Δ; ↑mokinio žodynas, rašytojo Δ, poemos
„Metai“ Δ;
3. (angl. dictionary, pranc. dictionnaire (m), rus. словарь, vok.
Wörterbuch (n)) knyga, kurioje tam tikra tvarka (dažniausiai abėcėliškai) pateikti žodžiai, žodžių junginiai arba žodžių dalys su paaiškinimais, iliustracijomis ir vertimu į kitą kalbą arba be jų, pvz.: enciklopedinis Δ, aiškinamasis lietuvių kalbos Δ, lietuvių–anglų kalbų Δ.

žõdžio pérėmimas (angl. turn-taking, pranc. tour de parole (m),

rus. смена ролей, vok. Sprecherwechsel (m)) kalbėtojo ir klausytojo
vaidmenų pasikeitimas pokalbyje. Kalbėtojo ir klausytojo vaidmenys
pokalbyje nuolatos keičiasi: pirmasis kalbėtojas tampa klausytoju, kai
tik kitas kalbėtojas perima kalbėtojo vaidmenį. Nors natūralus pokalbis
pasižymi spontaniškumu, tačiau pasikeitimas replikomis vyksta pagal
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žõdžio pérėmimas

tam tikras taisykles, reguliuojančias, pvz., kaip įsiterpti į pokalbį,
pereiti prie kitos temos, paklausti papildomos informacijos, atsakyti į
pašnekovo klausimus, palaikyti pokalbį, pakomentuoti, išdėstyti pastabas ir pan. ∆ taisyklės ↑kalbinėse bendruomenėse gali įvairuoti, tai
tiriama ↑pokalbio analize ir ↑diskurso analize. Kalbėtojo ↑pragmatinė
kompetencija apima žinojimą, kada kas kalba, kada klausytojui reikia
perimti kalbėtojo vaidmenį pokalbyje.
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PRIEDAI
AILA, Association Internationale de Linguistique Appliquée tarptautinė
↑taikomosios kalbotyros asociacija, jungianti 34 įvairių šalių ir regionų taikomosios kalbotyros asociacijas. Organizacijos tikslas – skleisti visų taikomosios
kalbotyros sričių tyrimus ir jų rezultatus, skatinti tarpdisciplininį ir tarptautinį
bendradarbiavimą šiose srityse. ∆ inicijuoja, skatina, koordinuoja taikomosios
kalbotyros tyrimus, kas treji metai organizuoja tarptautinius taikomosios kalbotyros kongresus, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis,
turinčiomis panašius tikslus, įvairiais būdais užsiima mokslinių publikacijų
sklaida ir populiarinimu, leidžia tam skirtus leidinius („AILA News“, „AILA
Review“, „AILA Applied Linguistics Series“). ∆ įkurta 1964 m. Prancūzijoje,
Nancy universitete vykusiame tarptautiniame taikomosios kalbotyros kolokviume. Prie ∆ įkūrimo prisidėjo Europos Taryba. ∆ tinklalapis: http://www.aila.info.
ALTE, Association of Language Testers in Europe (rus. Европейская
ассоциация языкового тестирования) Europos kalbų testuotojų asociacija,
vienijanti Europos šalių institucijas, kurios rengia egzaminus ir išduoda šalies
kalbos mokėjimą patvirtinančius pažymėjimus. Pagrindiniai ∆ tikslai: įtvirtinti
bendrus kalbos mokėjimo lygius ir tokiu būdu sukurti tarptautinę sertifikavimo
sistemą (siejant su „Bendraisiais Europos kalbų metmenimis“); įtvirtinti bendrus visų kalbos testavimo etapų standartus: testo modelio kūrimo, užduočių
rengimo, taškų skyrimo, administravimo, rezultatų skelbimo, testų analizės ir
mokslinių apibendrinimų; dalyvauti bendruose projektuose, kad būtų dalijamasi
patirtimi, atradimais. ∆ įkurta 1990 m., iniciatoriai – Kembridžo ir Salamankos
universitetai. Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedra yra ∆ asocijuota
narė nuo 1998 m, o tikroji narė – nuo 2004 m. ∆ tinklalapis: http://www.alte.org.
„Aukštumâ“ (angl. Vantage, pranc. Niveau avancé ou utilisateur indépendant,
rus. Постпороговый уровень, vok. Vantage Level) detalus komunikaciškai
savarankiško svetimosios kalbos mokėjimo lygio – pagal Europos Tarybos
kalbų lygių klasifikaciją B2 – mokymo turinio aprašas funkciniu pagrindu.
„Aukštumos“ lygis įgalina vartoti svetimąją kalbą viena pakopa aukštesniu už
„Slenkstį“ lygiu, maksimaliai efektyviai panaudojant turimas kalbines priemones įvairiausiose bendravimo situacijose. „Aukštuma“ apima bendravimo
situacijų ir kalbinės veiklos, komunikacinių intencijų ir jų raiškos, abstrakčiųjų
ir konkrečiųjų sąvokų ir jų raiškos sąrašus, diskurso kūrimo, tekstų supratimo
ir rašymo, sociokultūrinės kompetencijos, kompensavimo strategijų, gebėjimų
kokybės, papildomų gebėjimų detalų aprašą. „Aukštumos“ lygiui būdinga
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tobulesnė ir platesnė negu „Slenksčio“ kalbinė raiška, tobulesni recepciniai
ir produkciniai gebėjimai, platesnis tikslingų pokalbio strategijų taikymas,
gebėjimai suprasti ir produkuoti įvairesnius tekstus, didesnė sociokultūrinė
kompetencija, laisvesnis kalbos vartojimas. Lietuvių kalbos „Aukštuma“
parengta ir išleista 2000 metais.
„Bendrîeji Euròpos kalbÿ mókymosi, mókymo ir vértinimo mìtmenys“,
BEKM (angl. Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment, pranc. Cadre Européen commun de référen
ce pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, rus. Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка,
vok. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren,
beurteilen)) Europos Tarybos Dabartinių kalbų skyriaus rūpesčiu parengtas
dokumentas, kuriame pateikiamas detalus modelis, kaip aprašyti įvairių kalbos
mokėjimo lygių kalbos vartojimą, taip pat reikalingus gebėjimus bei įgūdžius,
t. y. bendrųjų atskaitos lygių sistemą. BEKM pateikiamas kompetencijų aprašymas pagal šešis svarbiausius lygius, kurių kiekvienas dar gali būti viduje
skaidomas, padeda įvertinti įvairių kalbų mokėjimą remiantis tais pačiais
principais. BEKM skirtas padėti įvairiems mokymo, mokymosi bei vertinimo
proceso dalyviams derinti savo veiksmus, taip pat kiekvienam šio proceso
dalyviui įvertinti savo veiksmus ir priimti reikalingus sprendimus konkrečioje
srityje. BEKM buvo sumanytas kaip priemonė nustatyti jau egzistuojančių
Europos kalbų egzaminų ir diplomų tarpusavio atitikimą, tačiau vėliau jo
tikslai išsiplėtė. BEKM parengė būrys garsiausių taikomosios kalbotyros ir
pedagogikos specialistų iš 41 Europos Tarybos šalies. Tai daugiau kaip dešimties
metų tyrimų apibendrinamasis darbas. BEKM lietuvių kalba internete: http://
www.smm.lt/ugdymas/docs/lkmp/kalbu%20metmenys.pdf, anglų ir prancūzų
kalbomis: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/
DIALANG diagnostinis internetinis (http://www.dialang.org) 14 Europos kalbų
(airių, anglų, graikų, islandų, ispanų, italų, danų, norvegų, olandų, portugalų,
prancūzų, suomių, švedų, vokiečių) testas, leidžiantis vartotojui nusistatyti
savo tam tikros kalbos mokėjimo lygį ir visų keturių kalbinės veiklos rūšių,
gramatikos ir žodyno vartojimo gebėjimus. DIALANG teikia ir komentarus,
patarimus, kaip gerinti kalbos mokėjimą. DIALANG remiasi BEKM principais
ir kalbų mokėjimo lygiais. Šį projektą finansavo Europos Komisija, koordinavo
Jyväskylä (Suomija) universitetas.
dídžiosios kalbõs kla¤dos lietuvių bendrinės kalbos normų pažeidimai, kurie
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose įvertinti ypač neigiamai.
∆ sąrašas skelbiamas Kalbos komisijos interneto svetainėje: http://www.vlkk.lt
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EALTA, European Association for Language Testing and Assessment Europos kalbų testavimo ir vertinimo asociacija, vienijanti Europos šalių testuotojus
profesionalus. EALTA tikslai: skatinti suprasti kalbų testavimo ir vertinimo
teorinius principus, gerinti testavimą ir vertinimą, keistis patirtimi. EALTA
nariai yra parengę „EALTA kalbų testavimo ir vertinimo gerosios praktikos
kodeksą“, „EALTA kalbų testavimo ir vertinimo gerosios praktikos gaires“,
kurie skelbiami 35 kalbomis. Nariai gali būti asmenys, testavimo institucijos,
testavimo ekspertai. EALTA geroji patirtis skleidžiama metinėse konferencijose ir rengiamuose seminaruose. EALTA tinklalapis: http://www.ealta.eu.org.
„Euròpos kalbÿ åplankas“, EKA (angl. European Language Portfolio, pranc.
Portfolio Européen des langues (PEL), rus. Европейский языковой портфель,
vok. Europäisches Sprachenportofolio) pedagoginio ir informuojamojo pobūdžio dokumentas, vertinimo priemonė, leidžianti mokiniui registruoti visus savo
kalbų mokymosi pasiekimus, įgytus tiek formaliojo, tiek neformaliojo mokymosi metu. EKA yra standartinės formos asmeninis dokumentas, pripažįstamas
tarptautiniu mastu, atspindintis asmens įvairių kalbų mokymosi patirtį, rodantis
jo kalbinių gebėjimų lygį pagal šešis BEKM aprašytus kalbų mokėjimo lygius
(A1, A2, B1, B2, C1, C2). ∆ sudaro trys dalys: kalbų pasas, kuriame surašyti
formalūs komunikacinės kompetencijos bei kalbinių gebėjimų apibūdinimai
bei vertinimai, kalbų biografija, kur nurodoma, kiek kurių kalbų mokomasi,
kokie kalbų mokėjimo lygiai pasiekiami, kokios turima realiõs bendravimo
tomis kalbomis patirties (pvz., apsilankymai tikslinės kalbos šalyje, darbo
užsienyje patirtis ir pan.), ir kalbų dosjė, kur kaupiami dokumentai (pvz.,
kursų baigimo pažymėjimai, testų rezultatai, kalbinės raiškos pavyzdžiai ir
pan.), rodantys pirmose dviejose EKA dalyse apibūdintus kalbų mokėjimo
pasiekimus. Visos EKA dalys yra nuolatos mokinio papildomos, informacija
atnaujinama. EKA tikslai yra skatinti mokytis daugiau kalbų ir pažinti kitas
kultūras, palaikyti kalbų ir kultūrų įvairovę, plėtoti Europos piliečių tarpusavio
supratimą, nustatyti mokinio kalbinę kompetenciją, padėti vertinti ir įsivertinti
komunikacinius gebėjimus, didinti mokymosi savarankiškumą. EKA yra Europos Tarybos Dabartinių kalbų projekto iniciatyva, glaudžiai susijusi su BEKM.
EKA tinklalapis: www.coe.int/portfolio
„L¾žis“ (angl. Breakthrough, pranc. Le Niveau introductif ou découverte, rus.
Уровень выживания (элементарного общения)) pagal bendrųjų atskaitos
lygių sistemą – žemiausio (A1) kalbos mokėjimo lygio detalus turinio aprašas
funkciniu pagrindu. „Lūžio“ lygis įgalina patenkinti labai konkrečius komunikacinius poreikius, vartojant pačias paprasčiausias kalbinės raiškos priemones
kasdienio gyvenimo situacijose. „Lūžyje“ pateikiamios pagrindinės frazės ir
posakiai, kad asmuo gebėtų prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio
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pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi)
ir atsakyti į tokius pat klausimus, t. y. gebėtų susikalbėti labai paprastai, jei
tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti. Lietuvių kalbos
„Lūžis“ išleistas 2007 m.
„Pusiãukelė“ (angl. Waystage, pranc. Niveau intermédiaire ou de survie, rus.
Предпороговый (базовый) уровень, vok. Waystage) detalus elementaraus
svetimosios kalbos mokėjimo lygio – pagal Europos Tarybos kalbų lygių klasifikaciją A2 – mokymo turinio aprašas funkciniu pagrindu. Šio lygio reikalavimai
yra mažesni nei „Slenksčio“ – apima maždaug pusę pastarojo aprašytų žinių ir
gebėjimų. „Pusiaukelės“ lygis įgalina patenkinti būtiniausius komunikacinius
poreikius, vartojant kuo paprasčiausias kalbinės raiškos priemones įprasčiausiose, lengviausiai numatomose kasdienio gyvenimo situacijose. „Pusiaukelė“
apima būtiniausių bendravimo situacijų ir kalbinės veiklos, komunikacinių
intencijų ir jų raiškos, neišvengiamai reikalingų abstrakčiųjų ir konkrečiųjų
sąvokų ir minimalios jų raiškos sąrašus, verbalinio bendravimo modelių, tekstų
supratimo ir rašymo, sociokultūrinės kompetencijos, kompensavimo strategijų,
gebėjimų kokybės aprašą. Lietuvių kalbos „Pusiaukelė“ parengta 2002 m.
„Sle¹kstis“ (angl. Threshold level, pranc. Niveau seuil, rus. Пороговый
уровень, vok. Threshold level, Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache)
detalus savarankiško svetimosios kalbos mokėjimo lygio – pagal Europos
Tarybos kalbų lygių klasifikaciją B1 – mokymo turinio aprašas funkciniais
terminais. „Slenkstis“ apima bendravimo situacijų ir kalbinės veiklos, komunikacinių intencijų ir jų raiškos, abstrakčiųjų ir konkrečiųjų sąvokų ir jų
raiškos sąrašus, verbalinio bendravimo modelių, tekstų supratimo ir rašymo,
sociokultūrinės kompetencijos, kompensavimo strategijų, gebėjimų kokybės
detalų aprašą. „Slenksčio“ aprašas yra pagrindas mokymo programoms, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms, B1 lygio testams rengti. „Slenkstis“
kartu su „Pusiaukele“ ir „Aukštuma“ sudaro lanksčią mokymo turinio sistemą,
bendrą modelį, tinkamą labai plačiai svetimųjų kalbų mokymosi auditorijai, nuo
elementaraus iki gerai mokančiųjų svetimąją kalbą lygio. Pirmasis „Slenkstis“
buvo anglų kalbos „Threshold level“, Europos Tarybos publikuotas 1976 m.
(peržiūrėtas 1990 m.). Šiuo metu parengta daugiau nei 20 įvairių Europos kalbų
(pvz., prancūzų, airių, norvegų, ispanų, katalonų, baskų, vokiečių, latvių ir kt.)
„Slenksčio“ aprašų. Lietuvių kalbos „Slenkstis“ parengtas ir išleistas 1997 m.,
pataisytas leidimas 2002.
Valstôbinė lietùvių kalbõs komísija, VLKK Lietuvos Respublikos Seimo
įsteigta valstybės institucija (http://www.vlkk.lt), sprendžianti lietuvių kalbos
vartosenos, norminimo, valstybinės kalbos statuso ir Valstybinės kalbos
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įstatymo įgyvendinimo klausimus. VLKK užsiima teisine ir administracine
valstybinės kalbos apsauga, nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, skatina
bei remia kalbos mokymą, viešosios kalbos kultūros ugdymą, lietuvių kalbos
diegimą į informacijos technologijas, kalbotyros darbus, vertina ir tvirtina
svarbiausius norminamuosius kalbos veikalus, teikia siūlymus kalbos politikos
ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimais Seimui, Respublikos
Prezidentui ir Vyriausybei. Kalbos komisijos nutarimai privalomi valstybės ir
savivaldybių institucijoms, visoms Lietuvos Respublikoje veikiančioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms. VLKK sudaryta 1990 metais anksčiau prie
Lietuvos mokslų akademijos veikusios Lietuvių kalbos komisijos pagrindu.
VLKK narius skiria ir atleidžia Seimas. Dauguma VLKK narių yra žinomi
kalbininkai ir kiti visuomenės veikėjai, pasiūlyti universitetų, mokslinių tyrimų
įstaigų ir kūrybinių sąjungų.
valstôbinės kalbõs mok¸jimo kategòrija lietuvių kalbos kaip valstybinės
mokėjimo lygis, pagal kurį sprendžiama apie Lietuvos Respublikos kalbos
įstatymo 6 straipsnyje nurodytų asmenų ↑valstybinės kalbos mokėjimą einant
tam tikras pareigas, atliekant tam tikros profesijos ar kvalifikacijos darbą. Skiriamos trys kategorijos: pirmoji yra žemiausia, ji atitinka BEKM apibūdinamą
A2 („Pusiaukelės“) lygį, antroji atitinka B1 („Slenksčio“) lygį, trečioji yra
aukščiausia ir ji atitinka B2 („Aukštumos“) lygį. Valstybinės kalbos mokėjimo
kategorija suteikiama išlaikiusiems atitinkamo lygio kalbos mokėjimo testą –
jiems išduodamas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos
pažymėjimas. Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma, pvz.,
paslaugų teikimo, gamybos, transporto ir pan. sričių darbuotojams, antroji kategorija – švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros ir pan. darbuotojams, B ir C
lygio valstybės tarnautojams, trečioji kategorija – įstaigų, įmonių, organizacijų
vadovams, pedagogams, dėstantiems valstybine kalba, aviacijos specialistams,
užtikrinantiems skrydžių saugą, ir pan.
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