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LATVIŲ KALBA: L1, L2, VALSTYBINĖ KALBA 

Latvių kalbos mokymosi ir supratimo lygmenys: 

1) kalbos leksinės ir gramatinės sistemos 
pažinimas, 

2) gebėjimas išnaudoti semantines stilistines 
kalbos galimybes,  

3) bendrinės kalbos vaidmens ir normų pažinimas, 

4) supratimas apie latvių kalbos kaip valstybinės 
kalbos ypatingą statusą ir funkcijas Latvijoje. 

 



 EP ir EK 2000–2002 metais gimtosios kalbos 

mokėjimą pripažino svarbiausiu bendruoju gebėjimu. 

2006 metais „Europos bendrųjų gebėjimų metmenyse“ 

(European Framework for Key Competences) išskirti 8 

svarbiausi gebėjimai: 1) bendravimas gimtąja kalba, 2) 

bendravimas užsienio kalbomis, 3) matematiniai 

įgūdžiai bei gamtos mokslų ir technologijų pažinimas, 

4) kompiuterinis raštingumas, 5) mokėjimas mokytis, 

6) socialiniai ir pilietiniai įgūdžiai, 7) iniciatyvumas ir 

verslumas, 8) kultūros pažinimas ir raiška. 

  

 ĮVADUI 



ŠVIETIMO SISTEMOS UŽDAVINIAI 

• Istorinės žmonijos patirties ir aktualios 
faktologinės informacijos įsisavinimas (Žinios).  

• Pasaulėvokos ir vertybių sistemos formavimas 
(Požiūris). 

• Praktinių įgūdžių įgijimas (Įgūdžiai). 

• Prisitaikymas prie socializacijos (elgesio) normų 
(Santykiai). 

• Pa(si)rengimas konkurencijai darbo rinkoje (??). 
 

GIMTOSIOS KALBOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS  

TIEK MOKYKLOJE, TIEK MOKANT SUAUGUSIUOSIUS  

LEIDŽIA UŽTIKRINTAI VYKDYTI ŠIUOS UŽDAVINIUS! 



KAIP SKATINTI KALBŲ MOKYMĄSI? 

GERBTI KALBŲ ĮVAIROVĘ: Parama visoms 

kalboms (ir rečiau vartojamoms). 

KALBOS MOKYMASIS VISIEMS: 

Formulė 1 + 2  (1+1+2). 

DAUGIAKALBIS ŠVIETIMAS:  

Ankstyvas kalbos mokymasis, CLIL (integruotas 

dalyko ir kalbos mokymas), kalbinių įgūdžių 

indikatoriai. 

 

PRIPAŽĮSTAMAS PAGRINDŲ PAGRINDAS: 

AUKŠTO LYGIO GIMTOSIOS KALBOS 

ĮGŪDŽIAI! 



 Gimtoji kalba = pirmoji kalba, kalba, su kuria 

asmenybė tapatinasi, tobuliausiai išmokta kalba.  

 Gimtoji kalba kaip pagrindas sąvokų ir konceptų 

supratimui; daugeliu atvejų ir pagrindas mokantis 

kitų kalbų. 

 Gimtoji kalba atlieka tiek instrumentines, tiek 

simbolines funkcijas, daugeliu atvejų yra ir 

kognityvinio pažinimo pagrindas. 

KAS YRA GIMTOJI KALBA, KOKIĄ JI 

TURI REIKŠMĘ?  



 Į užsienio kalbų mokymo metodų ir mokymo turinio 
kūrimo klausimus iki šiol kreiptas daug didesnis nei į gimtosios 
kalbos mokymą. Latvių kalbos kaip antrosios kalbos turinio 
kūrimo teorinė ir praktinė bazė yra gera, nes yra prieinama 
užsienyje ir Latvijoje kurta naujoji metodika. Savo ruožtu 
dauguma latvių kaip gimtosios kalbos pagrindinių mokymo 
nuostatų liko nepakitusios jau keletą dešimtmečių.  
 Latvių kalbos mokymo metodika palaipsniui ima keistis, 
judėti nuo akademinio, gramatinio požiūrio link mokinių 
amžiaus tarpsniams adaptuoto požiūrio, taip išgrynindama ir 
šiuolaikinį požiūrį į tai, kas yra kalba.  

MOKYKLA 2030 – KOMPETENCINIS UGDYMAS 



8.3.1.specifinis paramos tikslas “Skatinti 
kompetencijų ugdymu paremtą bendrojo 

lavinimo turinį” (18 182 071 EUR) 

. 

. 

Veikla Finansav. 
EUR 

Laukiami rodikliai Specifiniai vertinimo rodikliai Rezultatų 
rodiklis 

Kompetencijų 
ugdymu 
paremto 
bendrojo 
lavinimo 
turinio 
aprobavimas  
ir taikymas 

13 960 884  
iš jų ES SF 
11 866 751  
EUR, 
valst. 
biudž. 
2 094 133 
EUR 
 

 Bendrojo lavinimo metmenų ir 
standartų, kuriems sukurti ir 
aprobuoti skirta ES SF parama, 
kiekis – 3 
 Kompetencijų metodika paremtų 
vadovėlių ir mokymo priemonių, 
skirtų mokiniams  (tai pat 
specialiųjų poreikių turintiems 
mokiniams) ir pedagogams, 
kuriems sukurti skirta ES SF parama, 
kiekis – 61 
 Mokymo ir metodinės medžiagos, 
skirtos mokiniams su psichinės 
raidos sutrikimais, kuriai sukurti 
skirta ES SF parama, kiekis – 15 

 Pedagogų, 
kurie bus 
apmokyti 
naudotis 
kompetencijų 
metodika 
paremomis 
mokymo ir 
metodinėmis 
priemonėmis 
(įskaitant 
skirtas 
specialiųjų 
poreikių 
turintiems 
mokiniams) 
skaičius 
 Bendras į ES 
SF veiklą 
įtrauktų 
pedagogų 
skaičius – 6000 

Patvirtintų 
bendrojo 
lavinimo 
metmenų ir 
standartų, 
užtikrinančių 
kompetencijų 
metodika 
paremto 
turinio 
įgyvendinimą , 
kiekis – 3 

Kompiuteri-
nių mokymų 
ir metodinių 
priemonių, 
kurioms 
sukurti 
skirta ES SF 
parama, 
kiekis – 60 

Skaitmeninių 
mokymo 
priemonių 
kūrimas 
(2 etapai) 

4 221 187 
iš jų ES SF 
3 588 009 
EUR, 
privačiai 
633 178 
EUR) 



 Naujuosiuose švietimo standartuose, visų pirma, 
daugiau akcentuojamas bendravimas, tai pat ir 
skaitmeninėje terpėje, kuri yra tapusi XXI amžiuje žmonių 
kasdienybe.  
 Antra, į mokiniams siektinų rezultatų 
formulavimus įtraukiama daugiau latvių kalbos mokėjimo 
(ir gramatikos) įgūdžių kuriant įvairių žanrų tekstus, 
padėsiančius siekti individualių tikslų.  
 Trečia, mokymo programose latvių kalbos 
mokymo turinys įtraukiamas į mokinių amžiaus tarpsnius 
atliepiančių temų kontekstus. 

 

LINGVOKOMUNIKACINIS UGDYMAS 



KALBŲ MOKYMASIS: 

GLOBALUS KONTEKSTAS 
 

Ar esama prieštaros  tarp kalbų funkcijų 
(vaidmenų): „intelektinės“, „simbolinės“ ir 
praktinės? 

Didėjantis anglų kalbos reikšmingumas.  

Subordinuotos humanitarinių ir socialinių 
mokslų pozicijos. 

Su kalba susijusių struktūrinių padalinių 
skaičiaus mažėjimas aukštosiose mokyklose; 
kalbų spektro nykimas,  

Akademinis išsilavinimas ≠ kalbų kursai. 

Prieštaravimas tarp UNESCO ir ES lygio 
metmenų ir realybės kalbinėje srityje.  

Skaitmeninimas, nuotoliniai mokymai, studijų 
eksportas ir pan. 

Heterogeninė diaspora: 232 milijonai arba 3,2% 
gyventojų, prioritetu laikančių L2 mokymąsi. 

 



 
 
 

 AR LATVIJA IR LIETUVA YRA 

„KALBOCENTRINĖS“ VALSTYBĖS?  

 
 „Žodis „globalizacija“ visų mintyse; jis greitai 

tampa kodiniu vardu, magiška inkarnacija, slapyvardžiu, 

kuriuo galima atverti mūsų visų dabarties ir ateities 

paslapčių vartus. Kai kuriems „globalizacija“ susijusi su 

tuo, ką mes turime padaryti, jei norime būti laimingi, o 

kitiems „globalizacija“ yra visų nelaimių priežastis. Vis 

dėlto mums visiems “globalizacija“ yra kaip 

neišvengiamas likimas, negrįžtamas procesas; tai yra 

procesas, kuris mums vienodai daro įtaką. Mes visi esame 

„globalizuojami“, ir mums visiems tai reiškia vieną ir tą 

patį“. 
(R.Baumanas) 

  



 „Be to, mes mokysimės pripažinti, kad tai nėra tik 

mūsų kalbos kaltė, jei kada nors tai, ką galvojame, 

nesugebame išreikšti latviškais žodžiais, bet daugiausia 

mūsų pačių kaltė, kadangi kalbos turtingumo ir guvumo 

tobulai dar nepažįstame“ (A.Kronvaldas. 1871 m. vasario 

19 d. kalba).  

 

  „Kad tik atsižvelgtume ne tik į jo [Kronvaldo] 

naujažodžius, bet ir į jo auksinius žodžius, kuriais jis mus 

skatina mokytis savo kalbos ir sergėtis klaidingo 

įsivaizdavimo, kad latvis latvių kalbą gi jau moka“ 

(K.Mīlenbahs. Kronvalds kā valodnieks (K.Miulenbachas 

Kronvaldas kaip kalbininkas). R., 1912).  

TRADICIJŲ ĮTAKA? 



KUO PAGRĮSTAS PAGILINTAS GIMTOSIOS 
KALBOS MOKYMASIS? 

 Aukšto lygmens kalbinės 
žinios – socialinė ir 
profesinė būtinybė. 

 Naujų savokų išmokstama 
gimtosios kalbos pagrindu. 

 Pisicholingvistikos ir 
konityvinių mokslų tyrimai 
pagrindžia gimtosios 
kalbos reikšmę kritiniam 
mąstymui. 

 

Įgūdžių top 10  

Kompleksinis problemų 

sprendimas 

Kognityvus 

lankstumas 

Mokėjimas 

vadovauti 

pokalbiui 

Orientacija į 

klientus ar 

servisą 

Išvadų ir 

sprendimų 

priėmimas 

Kritinis 

mąstymas 

 

Kūrybingumas 

Vadovavimas 

žmonėms 

 

Bendradarbiavi-

mas su kitais 

Emocinė 

inteligencija 



TĘSTINUMAS: KAS ĮVYKS MOKYKLOSE?  

KOMPETENCINIU UGDYMU PAREMTAS MOKYMO TURINYS 

Pagrindinės kompetencijos Socialinės pilietinės Kultūros supratimo 

ir meno 

Matematikos ir informatikos Sveikatos ir kūno parengimo 

Kalbinės 

Persipinančios kompetencijos Kritinis mąstymas ir 

problemų sprendimas Įsitraukimas 

Kūrybingumas, iniciatyvumas, verslumas Savivoka, savitvarda, 

mokėjimas mokytis 

Bendradarbiavimas Kompiuterija ir žiniasklaida 

Gamtos ir inžinerijos mokslų 



1
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Kompetencija yra individo gebėjimas 

kompleksiškai taikyti žinias, įgūdžius ir reikšti 

požiūrį sprendžiant problemas kintančiose 

realaus gyvenimo situacijose 

Žinios 

Įgūdžiai 

Požiūris ir 

vertybės 

Kompetencijos Veikla 

Siektinas rezultatas 

Mokomųjų dalykų žinios 

Tarpdisciplininių dalykų žinios 

Praktinės žinios 

Kognityviniai ir metakognityviniai įgūdžiai 

Socialiniai ir emociniai įgūdžiai 

Fiziniai ir praktiniai įgūdžiai 



1
6 

MOKYMO TURINIO ORGANIZAVIMAS 

MOKYMO SRITYS  

(mokomųjų dalykų moduliai) 

 Kalbų  Socialinė ir pilietinė   Kultūros supratimo ir saviraiškos 

meno   Gamtos mokslų   Matematikos   Technologijų    

 Sveikatos ir fizinės veiklos 
 

TARPDALYKINIAI MODULIAI 

 Saugumas  Sveikata  

 Kultūros supratimas  

 Teksto supratimas ir kt. 
 

PERSIPINANTYS 

ĮGŪDŽIAI 

 Savivoka ir 

savitvarda 

 Mąstymas ir  

kūrybingumas 

 Bendradarbiavimas  

ir įsitraukimas 

 Skaitmeninimas 

 

 

 

 
 

VERTYBĖS 

 Atsakomybė 

 Stropumas 

 Drąsa  

 Sąžiningumas 

 Išmintis 

 Mandagumas 

 Jautrumas 

 Saikingumas 

 Susivaldymas 

 Solidarumas 

 Teisingumas 

 Pakantumas 

 

 

 
 

DALYKAS 



Latvių kalba pagal naująjį 

kompetencinio ugdymo požiūrį 

yra įtraukta į kalbų mokymo 

sritį, į kurią patenka ir tautinių 

mažumų bei užsienio kalbos.  



  Švietimo ministerija:  „bendras struktūros ir 

turinio planavimas skatina giliau suprasti kalbos 

sistemą, socialinį vaidmenį, lavina kalbos pojūtį ir 

kalbinius įgūdžius lyginant su kitomis kalbomis“.  

 

  „Mokomojo dalyko programoje išlaikomas 

visų svarbiausių gramatikos dėsnių mokymasis, 

tačiau esminga vieta skiriama kalbos žanrams 

suprasti ir informacijos šaltinių įvairovei pažinti ir 

įvertinti, taip pat mokėjimui dirbti skaitmeninėje 

terpėje“. 



  „Latvių kalbos pamokų skaičius nesikeičia, 

tačiau kalbos mokymasis pratęsiamas ir kitose 

pamokose kaip teksto supratimas, pažintis su sričių 

terminais, mokslo tekstų skaitymas, rišlus minčių 

dėstymas konkrečiu klausimu ir kt. Literatūra 

patenka į kultūros meno saviraiškos mokymo sritį 

kaip meno ir kūrybinės saviraiškos būdas“.  



KAIP PADĖTI MOKINIAMS LAVINTI 
LATVIŲ KALBOS ĮGŪDŽIUS? 

 Informacija ir atnaujinamos teorinės žinios apie 
pasaulio kalbas, kalbinius ryšius, kalbų mokymąsi ir pan. 
tiek vaikams, tiek mokytojams, tiek tėvams. 

 Individualus požiūris taikytinas ir organizuojant kalbų 
mokymąsi. Asmenybės tipo ir lingvistinės biografijos 
reikšmė. 

 Motyvacija – asmenybės raida, praktinė nauda, misija ir 
t.t.  

 Diaspora – Latvijos ir gyvenamos šalies parama mokant 
kalbos ne tik ne vaikus, bet ir kitais kalbos palaikymo 
aspektais – suaugusiuosius. 



MOTYVACIJA = INFORMACIJA 
+ POŽIŪRIS 
 

• Latvių kalba 
globaliame 
kontekste: mitai ir 
realybė 

• Daugiakalbystė un 
kognityvūs 
gebėjimai, 
socializacija, 
užimtumas 

• Kalba, kultūra, 
tapatumas 

• Žinių atnaujinimas 
 



 Supratimas apie latvių kalbos raidą, daugiakalbystę, 
kalbų konkurencijos situaciją, kalbos politiką. 

 Supratimas apie nenutrūkstamą kalbos kaitą ir jos 
būtinybę. 

 Žinojimas apie galimybes savarankiškai tobulinti 
kalbos įgūdžius (normų šaltiniai, mokslo 
populiarinimo literatūra). 

 Dalykinės raštų kalbos standartai.  

 Atskirų „kalbos klaidų“ taisymas.  

 

 PRIEŠINGA SEKA REZULTATŲ NEDUOS!  

 

KĄ APRĖPIA LATVIŲ KAIP GIMTOSIOS KALBOS 
MOKYMASIS?  



KALBINIAI ĮGŪDŽIAI≠KALBOS 
VARTOSENA←LINGVISTINĖS PAŽIŪROS 

 Latvių kalbos kaip L1 mokėjimas – vertintinas 
kokybiškai. Problemiškas  plačių kalbos galimybių realus 
panaudojimas. Standartizuota ir socialiniu bei regioniniu 
požiūriu reliatyviai homogeniška kalba. 

  Latvių kalbos kaip L2 mokėjimas – kiekybiškai 90%, 
kokybiškai -?? 

  Latvių kalbos vartosena – valstybės 
reguliuojamose srityse atitinka  Valstybinės kalbos 
įstatymą; valstybės nereguliuojamose srityse arba 
bendraujant neformaliai – dažnai valstybinės kalbos 
statuso neatitinka.  

 Problema yra lingvistinės pažiūros, kurioms įtakos 
turi ne tik objektyvūs veiksniai, bet ir neigiamas 
nusistatymas, mitai, stereotipai. 



ĮSITIKINIMAI (LINGVISTINĖS PAŽIŪROS)  → 
LINGVISTINĖ PRAKTIKA (KALBOS 

VARTOSENA) 

 Lingvistinės pažiūros – individuali ar socialinė 
psichologinė konstrukcija, lemianti jausmus savo kalbos 
ar kitų kalbų atžvilgiu, tendencija kurį nors vienetą ar 
reiškinį vertinti teigiamai ar neigiamai. 

  
 Lingvistinės pažiūros yra susijusios, bet 
netapatinamos su įpročiais, vertybėmis, įsitikinimais ar 
nuomone. 

   „Kalbinės pažiūros atspindi  požiūrį į šių kalbų 
atstovus, taip pat į kontekstą ir funkcijas, susijusias su 
šiomis kalbomis“ (Holmes 2013). 



LINGVISTINIAI STEREOTIPAI 
  

 Lingvistiniai stereotipai – apibendrintas 
supratimas ar įsitikinimai, kuriuos vieno kalbos kolektyvo 
ar kalbėtojų kolektyvo nariai jaučia ir pripažįsta 
teisingais ir pagrįstais tiek savo ir savo kalbos atžvilgiu 
(autostereotipai), tiek kitos kalbos kolektyvo ar kalbėtojų 
kolektyvo narių atžvilgiu (heterostereotipai). Stereotipais 
galimas teigiamas, neigiamas ar neutralus vertinimas. 

 

  Pavyzdžiai: mažos tautos kalba, seniausia 
pasaulio kalba, skoliniai kalbą naikina, užteršta kalba, kitos 
kalbos turtingesnės, kalba išnyks, kalbininkų teroras, 
kalbininkai nieko nedaro, bendrinė kalba yra pilka, 
nesvarbu ką kalba, svarbu ką galvoja, anglų kalba bus daug 
vertingesnė, dvikalbystė stabdo intelekto vystymąsi ir t.t.  



LATVIŲ KALBA NĖRA MAŽOS TAUTOS 
KALBA! 

  Mokantys latvių kalbą pripažįsta maždaug 90% 
mažumų atstovų.  Latvijoje yra apie 2 milijonus 
gyventojų, manoma, kad maždaug 370 000 latvių sudaro 
diasporas kitose šalyse. Taigi latviškai kalba bent 2,4 
milijono žmonių.  

   Ethnologue 2019 duomenimis, pasaulyje tik 394 
kalbomis arba 6,8% iš 7102 gyvųjų kalbų kalba daugiau 
milijonas žmonių.  

  Pagal Išplėstinę lingvistinio kartų paveldo skalę 
(EGIDS) latvių kalba apibūdinama kaip 1-jo lygmens 
nacionalinė kalba. Tokį statusą turi tik 104 pasaulio 
kalbos (1,4% iš visų kalbų). 

  Taigi pagal kalbėtojų skaičių latvių kalba užima 
vietą antrajame pasaulio kalbų šimtuke. 



 Atnaujintas turinys ir patraukli forma! 

 Maksimali pasiūlymų motyvacija! 

 Žvilgsnis į platesnį kontekstą! 

 Nesikoncentruoti į kalbos trūkumus ir klaidų analizę! 

 Palyginimas su kitomis žinomomis kalbomis! 

 Patarėjas, o ne mokyklinis scholastikas! 

 Nesinaudoti pasenusia moksline literatūra ir 
šaltiniais! 

 

STILIUS YRA SVARBUS! 



KALBOS MOKYMĄSI DAUGIAUSIA 

UŽTIKRINA ŠVIETIMO SISTEMA, O 

JOS NUOLATINIS TOBULINIMAS YRA 

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ 

UŽDUOTIS. 

 

KALBOS VARTOSENĄ LEMIA 

VISUOMENĖS PAKLAUSA! 

 

KURKIME TURTINGOS IR 

IŠPUOSELĖTOS LATVIŲ KALBOS 

PAKLAUSĄ! 



AČIŪ! 

 

ina.druviete@lu.lv 

 

+371 26352167 
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