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KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE:  
NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO 

 

(Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje 

„Kalbos, kultūra ir globalizacija“ 2012 m. gegužės 4 d. Vilniuje, medžiaga) 

 

 

Kalbos ikimokykliniame ugdyme 

• Ikimokykliniame lygmenyje 14 iš 24 apklaustų šalių ir regionų visiems moksleiviams 

teikia papildomą valstybinės kalbos paramą, finansuojamą valstybės lėšomis. 

Nyderlandai ir Ukraina tam skiria daugiausiai laiko. 

• Užsienio kalbų šiame ugdymo lygmenyje mokoma devyniose šalyse ir regionuose: 

Anglijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Baskų krašte, Bulgarijoje, Estijoje, Ispanijoje, 

Katalonijoje, Škotijoje ir Ukrainoje, tačiau kai kur valstybė programas finansuoja tik 

iš dalies arba už viską moka tėvai ar globėjai. Dažniausiai siūloma mokytis anglų, 

prancūzų ir vokiečių kalbų. 

• Regioninių ir mažumų kalbų siūloma mokytis 17-oje šalių ir regionų, paprastai šių 

kalbų mokymą finansuoja valstybė arba atitinkamas regionas. Kai kuriose šalyse 

norint suformuoti grupę reikalaujama tam tikro mokinių skaičiaus. Didžiausia kalbų 

pasiūla Austrijoje, Italijoje, Ukrainoje ir Vengrijoje. 

• Imigrantų kalbų mokymas ikimokykliniame ugdyme vis dar retas reiškinys. Tačiau 

nepaisant sunkumų, susijusių su tinkamų mokytojų ir mokymo medžiagos atranka, 

trys šalys (Danija, Ispanija ir Šveicarija) sudaro sąlygas ankstyvojo amžiaus 

vaikams išlaikyti ir plėtoti savo kalbas ir kultūras. Danijoje visos išlaidos dengiamos 

valstybės, regioninėmis ir vietos lėšomis, o Ispanijoje ir Šveicarijoje pagal dvišalius 

susitarimus išlaidas iš dalies padengia ir vaikų kilmės šalys. 

• Ispanija yra vienintelė šalis, kurioje nuo ankstyvo amžiaus mokoma visų tipų kalbų. 

 

Lietuvoje: 

Švietimo ministerijos duomenimis, Lietuvoje veikia apie 700 ikimokyklinių įstaigų. 
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Daugelyje jų ugdymo kalba yra lietuvių, tačiau kai kuriose ugdymas vyksta rusų, lenkų, 

hebrajų, prancūzų ir baltarusių kalba. 1995 m. Vyriausybė kurčiųjų gimtąja kalba 

oficialiai pripažino gestų kalbą. Dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbos 

pradedami mokyti likus 1–2 metams iki mokyklos, bet yra daug ikimokyklinių įstaigų, 

kuriose, tėvų pageidavimu, pagal specialias pasaulyje pripažintas programas vaikai jau 

nuo 3 metų mokosi kitų kalbų (dažniausiai anglų). 

 

Kalbos pradiniame ugdyme 

• Pasak Europos Komisijos ir Europos Tarybos, visi europiečiai vaikai turėtų mokytis 

dviejų kalbų šalia šalies valstybinės kalbos(-ų). Pradiniame ugdyme, išskyrus Italiją 

ir Ukrainą, visose šalyse ir regionuose atvykusiems vaikams sudaromos sąlygos 

papildomai mokytis valstybinės kalbos. 

• Visose šalyse ir regionuose, išskyrus Velsą, pradiniame ugdyme mokoma užsienio 

kalbų. Danijoje ir Graikijoje privalomos dvi užsienio kalbos, o 18-oje šalių ir regionų 

privaloma viena užsienio kalba. Anglijoje, Šiaurės Airijoje ir Škotijoje užsienio kalbos 

yra neprivalomos. 

• Užsienio kalbų mokoma nuo pirmųjų pradinio ugdymo metų 12-oje iš apklaustų 

šalių, septyniose šalyse – nuo pradinio ugdymo vidurio ir tik Nyderlanduose, 

Škotijoje ir Šveicarijoje užsienio kalbų pradedama mokyti baigiamajame pradinio 

ugdymo etape.  

• Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos išsiskiria kaip labiausiai paplitusios užsienio 

kalbos. Daugeliu atvejų visiems moksleiviams viena iš šių kalbų yra privalomas 

dalykas. Italų, ispanų ir rusų kalbų mokoma kaip privalomų ar pasirenkamų užsienio 

kalbų.  

• Mokant užsienio kalbų, integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (CLIL) plačiai 

taikomas tik Ispanijoje. Šis metodas taikomas ir kituose 13 šalių ir regionų, tačiau ne 

taip sistemiškai. 

• Dvidešimtyje šalių ir regionų regioninių ir mažumų kalbų pamokos ar šiomis 

kalbomis vedamos kitų dalykų pamokos yra atviros visiems moksleiviams, 

nepriklausomai nuo jų gimtųjų kalbų, o Bulgarijoje ir Graikijoje šiuose užsiėmimuose 

gali dalyvauti tik atitinkamų kalbų gimtakalbiai. Daugelis šalių ir regionų gali pasigirti 
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didele kalbų pasiūla – Austrijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, 

Ukrainoje ir Vengrijoje galima mokytis keturių ar daugiau regioninių ir mažumų kalbų 

kaip dalyko, nors dažniausiai šios kalbos vartojamos kaip mokymo kalbos. 

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (CLIL) plačiai taikomas dvylikoje 

šalių, kitose šešiose šalyse ir regionuose, kaip teigiama, CLIL taikymas daugiau 

vietinio pobūdžio.  

• Tik penkiose šalyse ir regionuose pradinio ugdymo lygmenyje mokoma imigrantų 

kalbų. Tai – Austrija, Danija, Ispanija, Prancūzija ir Šveicarija (vokiškame kantone). 

Prancūzijoje ir Šveicarijoje imigrantų kalbų gali mokytis visi moksleiviai, Austrijoje, 

Danijoje ir Ispanijoje imigrantų kalbų pamokos skirtos tų kalbų gimtakalbiams. 

Ispanijoje ir Šveicarijoje užsiėmimai organizuojami iš dalies per ugdymo proceso 

valandas, kitose šalyse ir regionuose – kaip užklasinė veikla. Imigrantų kalbų 

mokymosi pasiekimai nesusieti su jokiomis nacionalinėmis, regioninėmis ar 

mokyklos nustatytomis normomis, tačiau visose šalyse, išskyrus Austriją, vyksta 

kalbinių įgūdžių stebėsena. Austrijoje ir Danijoje imigrantų kalbų mokymą finansuoja 

valstybė, o Ispanijoje, Prancūzijoje ir Šveicarijoje šių kalbų mokymą paprastai 

finansuoja mokinių kilmės šalys.  

• Pradiniame ugdyme dirbančių kvalifikuotų kalbų mokytojų pasiskirstymą pagal šalis 

ir regionus galima būtų apibendrinti šitaip: kvalifikuoti valstybinės kalbos mokytojai 

įdarbinami 16 iš 24 šalių ir regionų, regioninių ir mažumų kalbų mokytojai – 17 iš 22 

šalių ir regionų, užsienio kalbų mokytojai – 14 iš 23 šalių ir regionų, o dviejuose iš 

penkių šalių ir regionų įdarbinami kvalifikuoti imigrantų kalbų mokytojai. Anglijoje, 

Austrijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Šiaurės Airijoje, Škotijoje ir 

Šveicarijoje užsienio kalbų moko bendrosios kvalifikacijos mokytojai. Daugumoje 

šalių ir regionų organizuojamas visų kalbų, išskyrus imigrantų, mokytojų rengimas ir 

kvalifikacijos kėlimas. 

• Akivaizdi tolesnės užsienio kalbų mokymo plėtros sritis yra mokytojų judumas – 

devyniuose iš 24 šalių ir regionų ši sritis nesusilaukia visai jokios paramos ir tik 

Katalonija, kaip teigiama, įgyvendina struktūrines mokytojų judumo programas. 

Reikėtų dėti daugiau pastangų sudaryti mokytojams sąlygas daugiau laiko praleisti 

šalyje, kur vartojama jų mokoma kalba, ir taip pasitobulinti kalbinę ir kultūrinę 
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kompetenciją. 

• Daugelis šalių ir regionų imasi veiksmingų priemonių didinti kalbų mokytojų skaičių. 

Baskų kraštas, Danija, Estija ir Šveicarija deda pastangas pritraukti valstybinių kalbų 

mokytojus. Anglijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Fryzijoje, Lietuvoje, Ukrainoje ir 

Vengrijoje papildomai įdarbinami užsienio kalbų mokytojai. Regioninių ir mažumų 

kalbų mokytojus stengiamasi pritraukti Baskų krašte, Bosnijoje ir Hercegovinoje, 

Danijoje, Ispanijoje, Šiaurės Airijoje, Škotijoje ir Ukrainoje. Nė viena iš apklaustų 

šalių ir regionų aktyviai neieško imigrantų kalbų mokytojų. 

 

Lietuvoje: 

Pradžios mokykloje ugdymas vyksta pagal Švietimo ministerijos patvirtintą 

programą gimtosiomis kalbomis (lietuvių, rusų, lenkų, hebrajų, baltarusių), tačiau tėvų 

(globėjų) pageidavimu pasirinktų ugdymo programos dalykų gali būti mokoma ir 

valstybine kalba. Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) privaloma nuo antros 

klasės. Imigrantų kalbomis nei ikimokyklinis, nei mokyklinis ugdymas nepraktikuojamas 

ir teisės aktais nereglamentuojamas.  

Lietuvoje didelis dėmesys kreipiamas pedagogų pasirengimui – pradžios 

mokykloje gali dirbti tik pradžios mokyklos pedagogo kvalifikaciją turintys mokytojai, o 

užsienio kalbų moko tik tos kalbos kvalifikacinį laipsnį įgiję mokytojai. Tautinių mažumų 

mokyklose dirbantys pedagogai specialiai neruošiami, nes aukštosiose mokyklose jie 

mokomi visoms kalboms bendrų ugdymo metodikos dalykų. 

 

Kalbos viduriniame ugdyme 

• 21-oje šalyje ir regionuose papildomos valstybinės kalbos paramos naujai atvykę 

asmenys susilaukia arba prieš pat pagrindinį ugdymą, arba jau pradėję mokytis ir tik 

Danijoje, Italijoje ir Ukrainoje tokia parama visai neteikiama. 

• Kaip ir tikėtasi, visose šalyse ir regionuose ir žemesnėje, ir aukštesnėje vidurinio 

ugdymo pakopoje siūloma mokytis užsienio kalbų. Tačiau reikšmingų skirtumų 

išryškėja lyginant privalomų kalbų skaičių, kalbų pasiūlą, kalbų gebėjimų stebėseną, 

integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo taikymą, naudojimąsi Bendraisiais 

Europos kalbų metmenimis vertinant pasiektą kalbų mokėjimo lygį. 
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• Vienintelės šalys, kuriose ir žemesnėje, ir aukštesnėje vidurinio ugdymo pakopoje 

privaloma mokytis dviejų kalbų yra Austrija, Estija, Lenkija, Prancūzija ir Rumunija. 

• Kaip ir tikėtasi, užsienio kalbų mokymosi pasiekimų tikslai vidurinėse mokyklose kur 

kas geriau suderinti su Bendraisiais Europos kalbų metmenimis nei pradinėse 

mokyklose, 13 tirtų šalių ir regionų aiškiai įvardija reikalingą pasiekti lygį. Panašu, 

kad bendrai sutariama, jog mokantis pirmosios užsienio kalbos turėtų būti pasiektas 

B2 lygis, o antrosios užsienio kalbos – B1. 

• Devyniolikos šalių ir regionų vidurinėse mokyklose mokoma regioninių ir mažumų 

kalbų. Šalys ir regionai, kuriuose šių kalbų nemokoma, yra Anglija, Danija, Estija, 

Graikija ir Lenkija. 

• Septyniolikoje šalių ir regionų, išskyrus Austriją, mokinių įgyti kalbų įgūdžiai tikrinami 

pasitelkus nacionalines (regionines) ar mokyklos turimas priemones. Austrija ir 

Velsas neturi nustatytų mokymosi tikslų normų, kitaip nei kitos likusios šalys ir 

regionai. Visų šalių ir regionų moksleiviai kalbų mokosi nemokamai. 

• Keliose šalyse imigrantų kalbų mokoma sistemiškai (trijose šalyse ikimokykliniame 

etape, penkiose – pradiniame etape), o viduriniame ugdyme į šį klausimą teigiamai 

atsakė aštuonios iš 24 šalių ir regionų. Tai Anglija, Austrija, Danija, Estija, 

Nyderlandai, Prancūzija, Škotija ir Šveicarija.  

• Anglija, Austrija, Danija, Nyderlandai ir Škotija imigrantų kalbų mokymui skiria 

valstybės finansavimą. Prancūzijoje ir Šveicarijoje imigrantų kalbų mokymą 

finansuoja moksleivių kilmės šalys, o Estijoje mokymo išlaidas apmoka mokinių 

tėvai. Vienintelės šalys, kuriose imigrantų kalbų mokoma ir pradinėje, ir vidurinėje 

mokykloje yra Austrija, Danija, Prancūzija ir Šveicarija. 

• Labiausiai paplitusios užsienio kalbos yra anglų, vokiečių, prancūzų, nors taip pat 

siūloma mokytis ir kitų Europos kalbų, pavyzdžiui, ispanų ar italų. Kai kurios 

imigrantų kalbos, kaip arabų, kroatų, lenkų, rusų ir turkų, siūlomos kaip 

pasirenkamos užsienio kalbos, o Nyderlandų ir Prancūzijos vidurinėse mokyklose 

arabų ir turkų kalbos įsitvirtinusios kaip egzaminų dalykai. Rytų Europos šalyse 

plačiai paplitusi rusų kalba arba kaip regioninė ir mažumų kalba, arba kaip užsienio 

kalba.  

• Kaip ir pradiniame, taip ir viduriniame ugdyme integruotas užsienio kalbos mokymas 



� ��

(CLIL) plačiau taikomas mokant regioninių ir mažumų kalbų nei užsienio kalbų. Tik 

Prancūzijoje, kaip teigiama, šis metodas yra plačiai paplitęs, kitose 14 šalių ir 

regionų minimi pavieniai atvejai.  

• Užsienio kalbų mokytojai yra aukštos kvalifikacijos ir tik Estijoje ir Nyderlanduose 

užsienio kalbų moko bendrosios kvalifikacijos mokytojai. 

• Viduriniame ugdyme tik šiek tiek daugiau struktūrinių fondų paramos skiriama 

mokytojų judumui nei pradiniame ugdyme. Austrijos ir Katalonijos mokytojai 

užsienyje praleidžia bent vieną semestrą, tai mokytojų rengimo ir profesinio 

tobulinimosi dalis. Kitos 17 šalių ir regionų finansiškai remia ir skatina mokytojų 

judumą. Lieka tik Italija, Portugalija, Prancūzija ir Rumunija – šalys, kuriose kalbų 

mokytojai turi mažiau galimybių apsilankyti atitinkamas kalbas vartojančiose šalyse. 

• Vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos Tarybos rekomendacijomis, daugumos 

šalių užsienio kalbų mokytojų reikalaujama būti pasiekus tam tikrą užsienio kalbos 

mokėjimo lygį, o aštuoniose šalyse ir regionuose mokėjimo lygiui nustatyti 

pasitelkiami Bendrieji Europos kalbų metmenys. Dažniausiai reikalaujama C1 lygio, 

tačiau Baskų krašte ir Prancūzijoje pakanka ir B2 lygio. 

• Kai kuriose šalyse ir regionuose jaučiamas kalbų mokytojų stygius, todėl imamasi 

specialių priemonių pritraukti tinkamos kvalifikacijos profesionalus ir paskatinti 

žmones rinktis kalbų mokytojo profesiją. Naujų mokytojų paieškoje aktyviausios 

šalys yra Škotija, Baskų kraštas, Anglija, Rumunija ir Šveicarija. 

 

Lietuvoje: 

Švietimo įstatymo 30 straipsnis skelbia, kad kiekvienam Lietuvos Respublikos 

piliečiui ir užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, 

garantuojamas mokymas valstybine kalba ir valstybinės kalbos mokymasis, kad jie 

galėtų be problemų integruotis į valstybės gyvenimą. Bendrojo ugdymo ir neformaliojo 

švietimo mokykloje, kurios nuostatuose (įstatuose), atsižvelgiant į tėvų (globėjų) ir 

mokinių pageidavimą, įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba ir tautinės mažumos 

kultūros puoselėjimas, ugdymo procesas vykdomas arba kai kurie dalykai mokomi 

tautinės mažumos kalba. Šiose mokyklose valstybinės lietuvių kalbos dalykas yra 

sudėtinė ugdymo programos dalis ir jos mokymui skiriama ne mažiau laiko kaip 
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gimtosios kalbos mokymui. Valstybinės, savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo 

ugdymo mokyklos sudaro sąlygas tautinėms mažumoms priklausantiems mokiniams 

papildomai mokytis gimtosios kalbos, jeigu yra realus poreikis, mokykla turi tos kalbos 

specialistą, o ugdymo procesas vykdomas kita mokomąja kalba. 

Vidurinio ugdymo sistemoje privaloma viena užsienio kalba, paprastai mokomasi 

pradžios mokykloje pasirinktos kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), bet galima rinktis ir iš 

kitų kalbų. Pagal 2011–2013 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius 

ugdymo planus antrąja užsienio kalba galima rinktis: anglų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų, 

vokiečių ir kitas kalbas. Mokykla privalo sudaryti galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą 

iš ne mažiau kaip dviejų užsienio kalbų (neįskaitant pirmosios užsienio kalbos). 

Imigrantų kalbomis mokymo procesas nevyksta, nes nesama poreikio, bet 

teisinės prielaidos yra – Švietimo įstatyme pasakyta, kad asmens, turinčio teisę nuolat ar 

laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikams sudaromos sąlygos mokytis valstybinės 

kalbos, valstybine kalba ir esant galimybei mokytis jų gimtosios kalbos. 

Kas gali dirbti mokytoju, reglamentuoja Švietimo įstatymo 48 straipsnis – tai 

asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją.  

Lietuvos edukologijos universitetas pateikia gana platų specialybių spektrą: čia 

rengiami lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių kalbų mokytojai, kurie šių kalbų moko kaip 

gimtųjų, ir anglų, vokiečių, prancūzų kalbų mokytojai, mokantys užsienio kalbų. 

 

Kalbos profesiniame ir universitetiniame lavinime 

• 67-iuose tyrime dalyvavusiuose miestuose surinkta pirminių duomenų iš 69 

profesinio rengimo ir mokymo (VET) centrų, kuriuose, kaip paaiškėjo, gana plačiai 

teikiama valstybinės kalbos parama – 30 iš 69 VET institucijų siūlo rinktis įvairias 

papildomas programas valstybinėmis kalbomis nuo bendrųjų įgūdžių lavinimo iki 

kursų pažengusiems. 24 institucijose ribota pasiūla, o 15 institucijų visai neteikia 

valstybinės kalbos mokymo. 

• Užsienio kalbų mokoma 62-ose iš 69 institucijų, 15 iš jų teigia rengiančios daugiau 

nei keturių kalbų kursus, 22 – trijų ar keturių kalbų kursus ir 25 – vienos ar dviejų 

kalbų kursus. 41 institucija siūlo didelę programų įvairovę nuo bendrųjų kalbos 

įgūdžių lavinimo iki kursų pažengusiems, o 18 institucijų siūlo tik bendruosius kalbų 
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kursus. 26 institucijos dirba pagal su Bendraisiais Europos kalbų metmenimis 

suderintas programas. 

• Regioninių ir mažumų kalbų mokoma 25 institucijose, tik 13 iš jų pačios dengia 

mokymo išlaidas. Šalys ir regionai, kurių visos trijose apklaustose VET institucijose 

mokoma regioninių ir mažumų kalbų, yra Baskų kraštas, Katalonija, Šiaurės Airija, 

Velsas ir Vengrija. Imigrantų kalbų mokoma tik keturiose iš apklaustų institucijų – po 

vieną Anglijoje, Austrijoje, Italijoje ir Velse.  

• Kaip ir buvo galima tikėtis, tarp užsienio kalbų pirmauja anglų, prancūzų, vokiečių ir 

ispanų kalbos, taip pat rusų kalba kai kuriose šalyse ir regionuose mokoma kaip 

regioninė ir mažumų kalba, kitur ir kaip užsienio kalba. Arabų kalba taip pat 

sutinkama daugelyje VET institucijų. Didžiausia regioninių ir mažumų kalbų pasiūla 

šalyse ir regionuose, turinčiuose daugiau nei vieną valstybinę kalbą. 

• Duomenų buvo surinkta ir iš 65 universitetų iš visų tirtų šalių ir regionų. Kaip ir 

reikėjo tikėtis, visų apklaustų Europos universitetų, patekusių į tyrimo imtį, dėstymo 

kalba yra valstybinė kalba, nes daugeliu atvejų tai kartu ir pagrindinė studentų kalba 

ir oficiali atitinkamos šalies kalba. Tačiau daugelyje apklaustų institucijų gali būti 

dėstoma ir kitomis kalbomis. 

• Panašu, kad tarptautinis studentų ir darbuotojų judumas ir siekis pritraukti įvairių 

studentų iš viso pasaulio lemia anglų kalbos kaip antrosios kalbos statusą daugelyje 

Europos universitetų ir daugelio vadovėlių leidybą anglų kalba.  

• Dauguma universitetų, kaip rekomenduoja ir Europos institucijos, siūlo kalbų kursus 

ir ne kalbų studentams. Pasiūla plati – 31 institucijoje (beveik pusėje iš visų 

apklaustųjų) galima rinktis iš daugiau nei keturių kalbų. Tik aštuoni į imtį patekę 

universitetai ne kalbų studentams nesuteikia galimybių mokytis kitų kalbų. Dėl 

ribotos tyrimo apimties nežinomas realus studentų susidomėjimas universitetuose 

teikiamais kalbų kursais.    

• Beveik visi universitetai specialiai stengiasi pritraukti daugiau tarptautinių studentų. 

Pusė taip pat teigia dedantys sąmoningas pastangas namo susigrąžinti imigrantų 

kilmės studentus. 

• Europos universitetai remia studentų judumą, tačiau tik dešimtyje universitetų 

judumo programos yra privalomos kalbų studentams. 



� 	�

 

Lietuvoje: 

Profesinėse mokyklose didžiausias dėmesys skiriamas profesijos dalykams, 

kalboms skiriama mažiau dėmesio, tačiau, jeigu profesinė mokykla suteikia ir viduriniojo 

ugdymo atestatą, užsienio kalbų privaloma išmokyti pagal Švietimo ministerijos 

patvirtintas programas ir standartus. Pastebima, kad šios pakopos mokiniai labiau linkę 

pirmąja užsienio kalba rinktis rusų, kiek rečiau kitas kalbas. 

Universitetai užsienio kalbas pasirenka pagal savo specifiką ir poreikį – 

pirmenybė teikiama anglų kalbai. Universitetuose (ypač magistro studijose) daugėja 

programų anglų kalba – šitaip stengiamasi pritraukti studentų iš kitų šalių.  

Lenkų tautybės asmenys turi galimybę mokytis lenkų kalba visuose švietimo 

lygmenyse. 

 

__________________________�


