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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo srities paskirtis

1.1.Kalbos–svarbibendrojougdymodalis,kurisudarosąlygasmokiniųkalbinio,literatūrinioirkultūri-
niougdymosiplėtotei;emocinei,kultūrinei,dorovinei,socialineibrandai;tautinės,pilietinėstapatybės,savi-
vertėsformavimuisi.nagrinėdamigrožinėsirnegrožinėsliteratūroskūrinius,mokiniaiatrandajuoseglūdinčią
išmintį,žmogausirtautosegzistencinępatirtį,ugdosiestetiniusjausmus, kūrybinįirkritinįmąstymą.

1.2.analizuodamiiškiliausiusliteratūroskūriniusirkituskultūrostekstus,aptardamikultūrosirsociali-
nįkontekstą,mokiniaiturtinasavoestetinępatirtį,vertinaliteratūrąkaipatsakančiąįsvarbiausiusgyvenimo
klausimus;suvokiaįvairiąžmogausegzistencijos,meno,psichologinę,filosofinę,istorinęproblematikąirlite-
ratūriniokalbėjimoįvairovę,susidaroliteratūrostradicijosvaizdą,gerinaliteratūrosrūšių,žanrųirstiliųspe-
cifikospažinimą;supranta,kaipinterpretacijapriklausonuokultūrinėspatirties;ugdositoleranciją,pagarbą
kitam.

1.3.Skaitydaminegrožiniustekstus,aptardamijųtematiką,problematiką,sandarąirraiškosbūdus,kultū-
rinįkontekstą,mokiniaimokosikonstruktyviai,kūrybingaidiskutuotiaktualiaisasmeniniais,visuomenėsir
kultūrosklausimais,juossuprastiirvertinti;ugdytisstiliausindividualumą,jaustiatsakomybęužsavožodžių
tikslumą,aiškumą,daromąpoveikįadresatui.

1.4.Viduriniougdymoprogramojedaugdėmesioskiriamaviešajam(dialoginiamirmonologiniam)kal-
bėjimui,nesdemokratiškameintensyviųpokyčiųamžiujekalbėjimasyravienassvarbiausiųsėkmėsveiksnių
įvairioseasmensveiklossrityse.mokiniaisuvokia,kokiasvarbiyrakalbajųbendravimuisuartimaisiais,kaip
padedaišsaugotipozityviąmoralinęaplinkąirkokiajigalibūtipavojinga,jeitampažmoniųkiršinimoirma-
nipuliavimojaispriemone.Todėlmokosipažintiirvertintiinformacijos,idėjų,argumentųpatikimumą,skir-
tinguspožiūrius,etiškaiirargumentuotaigintitiesą,taptisąmoningaisvalstybėspiliečiais.

1.5.mokydamiesiužsieniųkalbųmokiniaiturigalimybępažintikitaskultūras,formuotisbendruosiuskal-
boskultūrosirkomunikacijosgebėjimus.Kitokiosgyvensenos,mąstysenos,jausenospažinimasirgretinimas
susavąjasudarosąlygasplėtotiskultūrineisavimonei,pasirengtigyventidaugiakultūriamepasaulyje.Suvok-
damiįvairiųtautųkultūrosvertybesmokiniaiugdositolerancijąkultūrųįvairoveiirpasitikėjimąsavonacio-
nalinekultūra.

1.6.Viduriniougdymoprogramoskalbiniougdymopaskirtis–sudarytisąlygasmokiniamsugdytisasme-
ninįsantykįsukalbairliteratūra,kultūra,lavintismeninįskonį,plėstisavo,kaipskaitytojo,estetinępatirtį.pa-
grindinėjemokyklojeiš(si)ugdytigebėjimaisuvoktiirkurtiįvairiųstiliųiržanrųtekstusyratoliautobulinami,
siekiantturinioirkalbinėsraiškosdermės;kalbossandarosžiniosirtaisyklingokalbosvartojimogebėjimai
plėtojamipagalporeikius.

1.7.Lietuviųkalbosirliteratūrosprogramairužsieniokalboskurtiesiemsirneprigirdintiesiemsprograma
pateiktoskaipViduriniougdymoprogramų2priedo6ir10punktas.

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA

2. Tikslas – padėtimokiniamsugdytiskomunikavimo,literatūrinęirkultūrinękompetencijas,būtinaskie-
kvienožmogausvisaverčiamasmeniniamgyvenimui,integracijaikintančiojevisuomenėje,sėkmingaiprofe-
sinei,visuomenineiveiklai,tolesnėmsstudijomsirsėkmingammokymuisivisągyvenimą.

3. Uždaviniai
Siekiama,kadmokiniai:
3.1.tobulintųkalbosvartojimogebėjimus:
išmoktųtikslingaitaikytiįvairiassakytinioirrašytiniotekstosuvokimoirkūrimo,bendravimoraštuiržo- •
džiustrategijas;
remdamiesiliteratūra,kultūra,kurtųrišlius,kūrybinius,probleminiustekstus; •
išsiugdytųporeikįnuolattobulintisavokalbą,plėtotųsavarankiškokalbosmokymosi,kūrybingumoirįsi- •
vertinimogebėjimus;
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3.2.plėtotųlingvistinękompetenciją:
remtųsikalbossistemossuvokimu; •
mokytųsilygintiužsienioirgimtosioskalbossistemas; •
nagrinėtųkalbąkaipsocialinįirkultūrinįreiškinį,įgytųsociokultūriniųirkultūriniųžiniųirgebėjimų; •
3.3.plėstųliteratūrinįirkultūrinįakiratį,skaitydamiirpažindamiįvairauspobūdžiokultūrostekstus:
susidarytųliteratūrosvisumosvaizdą; •
suvoktųliteratūroskūriniųvertę,patirtųestetinįjųpoveikį,lavintųsimeninįskonį; •
analizuotųirinterpretuotųįvairiųliteratūrosrūšiųiržanrųkūrinius,remdamiesiliteratūrosteorijosžinio- •
mis,istorinioirsociokultūriniokontekstoišmanymu;
remdamiesikūriniųidėjųirpozicijųįvairove,formuotųsivertybinesnuostatas; •
domėtųsi šiuolaikiniu kultūriniu gyvenimu, analizuotų ir argumentuotai vertintų įvairius visuomeninio, •
kultūriniogyvenimoreiškinius.

4. Struktūra
Kalbųsritįsudarošiemokomiejidalykai:
lietuviųkalbairliteratūra; •
lietuviųkalbairliteratūrakurtiesiemsirneprigirdintiesiems; •
lietuviųgestųkalba; •
tautiniųmažumųgimtosioskalbos; •
užsieniokalbos; •
užsieniokalbakurtiesiemsirneprigirdintiesiems. •
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III. LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

5. Lietuvių kalbos ir literatūros programos bendrosios nuostatos, įgyvendinimas, turinio apimtis

5.1. Programos paskirtis 
5.1.1.Lietuviųkalbosirliteratūrosviduriniougdymoprogramospaskirtis–apibrėžtilietuviųkalboskaip

mokomojodalykotiksląiruždavinius,turinį,numatomusbendrojoirišplėstiniokursomokiniųpasiekimus.
programaskiriamamokykloms,kuriosemokomasilietuviųarbatautinėsmažumoskalba.

11–12klasiųmokiniaigalirinktisbendrąjįarbaišplėstinįlietuviųkalbosirliteratūroskursą.
5.1.2.mokantispagalbendrojokursoprogramąsudaromosgalimybėsmokiniuiįgytibendrąjįkalbinį,lite-

ratūrinįkultūrinįišsilavinimą,išsiugdytikalbosvartojimogebėjimus,reikalingusvisaverčiamkiekvienožmo-
gausgyvenimui.

5.1.3.išplėstiniskursasapimabendrąjįkursą,betyraplatesnisirišsamesnis.mokiniuisudaromagalimybė
įgytiišsamesnįkalbinįirplatesnįliteratūrinįkultūrinįišsilavinimą.Skaitomairnagrinėjamadaugiauirsudė-
tingesniųgrožiniųirnegrožiniųkūrinių,jienagrinėjamiįvairesniaisaspektais.atliekamaįvairesniųirsudė-
tingesniųsakytinėsirrašytinėskalbosugdymosiužduočių,projektiniųkalbosarliteratūrostyrimodarbų,ku-
riemsreikiasavarankiškumo,kūrybingumo,platesniokultūriniokontekstoišmanymo.

5.2. Dalyko tikslas 
Lietuviųkalbosirliteratūroskaipdalykotikslas–padėtimokiniamsugdytiskomunikavimolietuviųkal-

ba,literatūrinękultūrinękompetencijas;plėtotigebėjimuskalbėtiirrašytiaiškia,taisyklingairturtingakalba,
suvoktisavekaipkalbosirkultūrospaveldėtojus,puoselėtojusirkūrėjus;susiformuotilaisvo,atsakingožmo-
gaussavimonę,asmeninįsantykįsuliteratūra(irkultūra),stiprintisavotapatybėsjausmąirsavivertę;ugdytis
kūrybinįirkritinįmąstymą.

 
5.3. Dalyko uždaviniai

5.3.1. Bendrojo kurso uždaviniai
Siekiama,kadmokydamiesipagalbendrojokursoprogramąmokiniai:
plėtotųkalbosžinias,įtvirtintųkalbosvartojimopraktikosįgūdžius; •
ugdytųsisakytinękalbą;remdamiesiliteratūra,rašytųrišliusįvairiospaskirtiesiržanrųtekstus; •
skaitytųbrandžiausiuslietuviųirvisuotinėsliteratūroskūrinius,plėstųliteratūrinįirkultūrinįakiratį,lavin- •
tųsimeninįskonį;
susidarytųlietuviųliteratūrosvisumosvaizdą; •
remdamiesikalbos,literatūrosžiniomis,Lietuvosliteratūros(irkultūros)raidossupratimu,autoriausbio- •
grafijos,istoriniu,kultūriniukontekstu,nagrinėtųirvertintųgrožiniusirnegrožiniuskūrinius,aptartųjųsą-
sajassudabartimi;
remdamiesikūriniųidėjųirpozicijųįvairove,formuotųsivertybinesnuostatas. •

5.3.2. Išplėstinio kurso uždaviniai
Siekiama,kadmokydamiesipagališplėstiniokursoprogramąmokiniai:
gilintųkalbosžinias,lavintųkalbosvartojimopraktikosįgūdžius; •
remdamiesiliteratūra(irkultūra),rašytųrišliuskūrybinius,probleminiustekstus;ugdytųsisakytinękalbą; •
ugdytųsistiliausindividualumą;
skaitytųbrandžiausiuslietuviųirvisuotinėsliteratūroskūrinius,įgytųplatųliteratūrinįirkultūrinįakiratį, •
lavintųsimeninįskonį;
susidarytųlietuviųliteratūrosvisumosvaizdą; •
remdamiesikalbos,literatūrosžiniomis,Lietuvosliteratūros(irkultūros)raidossupratimu,autoriausbio- •
grafijos,istoriniu,kultūriniukontekstu,įvairiaisaspektaisnagrinėtų,lygintųirvertintųkūrinius,aptartųjų
sąsajassudabartimi;
remdamiesikūriniųidėjųirpozicijųįvairove,formuotųsivertybinesnuostatas; •
plėtotųsavarankiškokalbosirliteratūrostyrimogebėjimus. •
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5.4. Dalyko struktūra
programąsudarodvistruktūrinėsdalys:
kalbinisugdymas; •
literatūriniskultūrinisugdymas. •

5.5. Programos įgyvendinimas: ugdymo gairės, integravimo galimybės, mokymosi aplinka

5.5.1. Ugdymo gairės
Lietuvių kalbos ir literatūros kaipmokomojo dalyko turinys orientuojamas į asmens kalbinį, literatūri-

nį kultūrinį ugdymą(si), asmens tapatybės jausmo ir savivertės stiprinimą, kūrybinio ir kritinio mąstymo
ugdymą(si).

Kalbosvartojimopatirtisiržiniosapiekalbąapibendrinamostekstolygmeniu,daugiaudėmesioskiriama
viešajamkalbėjimuiirtekstųrašymui.Kalbossandaros,rašybos,skyrybosirkitikalbospraktikosįgūdžiai11–
12klasėsenuolatįtvirtinamiatsižvelgiantįindividualiusmokiniųirklasėsporeikius.programojepateiktaspa-
pildomaskalbosugdymomodulismokyklųtautiniųmažumųmokomąjakalbamokiniams.

Tekstųplanavimo,kūrimoirredagavimopraktikaturėtųtaptiįprastinemotyvuotaveikla,glaudžiaisiejan-
čialiteratūrinioirkalbiniougdymouždavinius.Skiriamadėmesioirkūrybiniorašymopraktikai,kaipveiklai,
kurisudarosąlygasugdytiskūrybinįmąstymą,stiliausindividualumą,mokytiskūrinioanalizėsirkalbėjimo,
pasakojimoapieliteratūrą.Kalbėdamiirrašydamimokiniaitikslingaiirkūrybingaitaikokalbosirliteratūros
teorijosžinias.

Literatūriniskultūrinisugdymassuvokiamaskaipbrandinantisasmenybę,tautą,visuomenę.analizuojant
literatūroskūriniusatkreipiamasdėmesysįjuoseglūdinčiąišmintį,žmogausirtautosegzistencinępatirtį,kul-
tūrosreiškiniųryšius,kūriniųsąsajassudabartimi.Kūrinįperskaitytipadedaistorinėsepochossupratimas:
kiekvienavisuomenėišreiškiasavekuriamaistekstaisiryraparašytųtekstųirjųautoriųveikiama.Siekiama,
kadbūtųsuprastasnetikpraeitiesliteratūrossavitumas,betiraktualumasšiandienai.

Lietuviųliteratūranagrinėjamakaipatvirapasauliuiirkartuautentiška,unikali,išreiškiantisavitątapatybę
iristorinįpasakojimą.aptariantsąsajassukitomiskultūromis,siekiamaugdytiskūrybingumugrįstąsantykįsu
savosioskultūrostradicija,tolerancijąkitomskalbomsirkultūroms,kritiškąpožiūrįįįvairiaskultūrosapraiš-
kasirpasitikėjimąsavonacionalinekultūra,padedančiaatsakytiįsvarbiusgyvenimoklausimus.

mokyklų lietuviųmokomąja kalbamokiniams siekiamaplačiau pristatyti daugiakalbęLietuvos kultūrą
(lenkųkilmėspoetasm.K.Sarbievijus,lenkiškairašęa.mickevičius,Č.milošasirkiti),kaimyniniųtautų
klasikus(F.dostojevskis,j.brodskis,V.Šimborskairkiti)irtaipugdytiplatesnįkultūrossupratimą,dėme-
sįirpagarbąLietuvostautiniųmažumųkultūroms,atvertijiemsLietuvoskultūrąkaipdialogišką,polilogišką.
mokyklųtautiniųmažumųmokomąjakalbamokiniamssiekiamaatvertinetiklietuviųliteratūrą,betirdaugia-
kalbęLietuvoskultūrą,kurigalibūtijiemssava,artimajųgimtosioskalbostekstais.Tieklietuvių,tiektauti-
niųmažumųmokyklųmokiniamspadedamaatrastibendrą,juosjungiančiąLietuvoskultūroserdvę,stiprinan-
čiąvisųsavigarbą,savivertęiršiuolaikinėstapatybėsjausmą,padedančiątelktisįsolidariąeuropinęLietuvos
bendruomenę.

5.5.2. Integravimo galimybės
Lietuviųkalbosirliteratūrosdalykosąsajassukitaismokomaisiaisdalykaislemiatai,kadkalbakuriamas

irperteikiamaskitųmokomųjųdalykųturinys,bendriejigebėjimaiįtvirtinamivartojantirugdantiskalbą.
Lietuviųkalbosirliteratūrosugdymassietinassutautiniųmažumųgimtųjųkalbų,užsieniokalbų,istorijos,

tikybos,etikos,muzikos,dailės,teatro,informaciniųtechnologijųmokomaisiaisdalykais.perlietuviųkalbos
irliteratūrospamokasnagrinėjamatematikairugdomimokiniųgebėjimaipapildoirpagerinakitųmokomų-
jųdalykųišmanymą.Lietuviųkalbos,literatūrosreiškiniųsupratimasremiasimokiniųžiniomisirgebėjimais,
įgytaisperkitųdalykųpamokas.

5.5.3. Mokymosi aplinka
Siekiamakurtisaugią,kūrybinę,skoningąmokymosiaplinką,kuriojemokinių,taippatmokytojųirmoki-

niųtarpusaviosantykiaibūtųgrindžiamisupratimu,atvirumuirnuoširdumu.
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mokymosiaplinkaturėtųbūtiįvairiosedukacinėserdvės(klasė,mokykla,biblioteka,muziejus,betkuri
kitakultūrinėgyvenamosiosvietosirsavosšaliesaplinka),kuriospadėtųmokiniamsplėstikultūrinįakiratį,
atskleistigabumus,skatintųdalyvautikultūriniamegyvenime.mokymosiaplinkaturėtųskatintimokiniųkū-
rybinęveiklą,atvirumąnaujovėms,savarankiškumą.

Siekiamasudarytisąlygasnaudotisįvairiaismokymosišaltiniais–tekstine,vaizdine,garsinemokymosi
medžiaga.

5.6. Mokinių pasiekimai, vertinimas, turinio apimtis
11–12klasiųmokiniųpasiekimaiyraorientuotiįkompetencijųugdymą.Kompetencijasuprantamakaipži-

nių,gebėjimųirnuostatųvisuma.
Lentelėjepateikiamibendrojoirišplėstiniokursomokiniųpasiekimai.bendrojokursogebėjimailentelėje

išspausdintiįprastiniušriftu.išplėstiniskursasapimabendrojokursogebėjimusirtuos,kurienurodytipasvi-
ruojušriftu. remdamasislentelėjepateiktaisaprašaismokytojasplanuojaugdomąjąveiklą.

5.6.1. Mokinių pasiekimai

1. Skaitymas, kalbos ir literatūros (kultūros) pažinimas
Nuostatos:

Vertintiskaitymąkaipsavęs,kitožmogaus,tautosirpasauliopažinimobūdą. •
ugdytisasmeninįsantykįsukalbairliteratūra(kultūra). •
Lavintismeninįskonį,plėstisavo,kaipskaitytojo,estetinępatirtį. •
VertintisavekaipLietuvoskultūros,kalbospaveldėtojus,puoselėtojusirkūrėjus. •

Esminiai gebėjimai: 
Susidarytilietuviųliteratūrosįvairovėsirvisumosvaizdą. •
atskleistikūrinioreikšmes,siejantjassubiografiniu,istoriniu,kultūriniukontekstu. •
argumentuotaivertintigrožinįirnegrožinįtekstąturinioirraiškospožiūriu. •
paaiškintikalbos,literatūros(kultūros)reikšmęasmenybeiformuotis. •

Gebėjimai Žinios ir supratimas
1.1. paaiškinti, kaip kalbinė raiška priklauso
nuokomunikacijosdalyvių, jų tikslų, sociali-
nioirkultūriniokonteksto.

1.1.1.aptartikalbąkaipišskirtinįžmogausgebėjimą,nu-
rodytijosfunkcijas.
1.1.2.Suprastikalbąkaippažinimo,kūrybosirsocialinės
tvarkoskūrimobūdą.
1.1.3.Suprasti,kaipkalbaveikiakitožmogausirvisuome-
nėsvertybinesnuostatas.

1.2.paaiškintigimtosioskalbosreikšmętauti-
neisavimoneiirtapatybeiformuotis;atskleisti
lietuviųkalbosreikšmęLietuvospilietineiben-
druomeneiirvalstybei.

1.2.1.Suprastikalbos,tautosirjoskultūrosryšį;aptartikal-
bosirvalstybingumosantykį.
1.2.2.nusakytiLietuviųkalbosžodyno(LKŽ)svarbą.
1.2.3. nusakyti Valstybinės kalbos įstatymo reikšmingu-
mą.
1.2.4.apibūdintikalbosnorminimoreikalingumątautaiir
valstybei.

1.3.analizuotigrožiniokūrinioturinį,raišką,
kontekstą ir jų sąsajas; kūrinį vertinti, lyginti
sukitaiskūriniais,aptariantpanašumusirskir-
tumus; aptarti, kaip kūrinio raiškos priemo-
nėmis sukuriama jo prasmė; atskleisti kūrinio 
originalumą ir stiliaus individualumą lyginant 
su kitais to paties žanro arba to paties laikotar-
pio kūriniais.

1.3.1.Skirtiliteratūrosrūšis(epas,lyrika,drama).
1.3.2. apibūdinti literatūros (kultūros) epochas, kryptis,
svarbiausiusjųbruožus.
1.3.3.Skirtipagrindinesepožanrų(herojinėspoemos,ro-
mano,apysakos,novelės, apsakymo, esė)irdokumentinės
literatūros žanrų (biografijos, autobiografijos, memuarų,
laiško,dienoraščio)ypatybes.
1.3.4.Tinkamaivartotipagrindinesepiniokūrinioraiškos
sąvokas:pasakotojas,pasakojimas,veikėjai, fabula,kom-
pozicija,laikas,erdvė.
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Gebėjimai Žinios ir supratimas

.
1.3.5.Skirtipagrindines lyrikosžanrų(eilėraštis,sonetas,
baladė,odė)ypatybes.
1.3.6. Tinkamai vartoti sąvokas: eilėraščio autorius, eilė-
raščio subjektas (lyrinis „aš“, eilėraščiokalbantysis, eilė-
raščiožmogus).
1.3.7.Tinkamaivartotipagrindineskūriniosampratossą-
vokas:meninisvaizdas,tema,motyvas,įvaizdis,metafora,
simbolis,aliteracija,asonansas.
1.3.8.Skirtipagrindinesdramosypatybes.
1.3.9.Tinkamaivartotidraminiokūriniosąvokas:persona-
žas,monologas,dialogas,replika,remarka,konfliktas,ko-
lizija,kulminacija.

1.4.analizuoti,kaipkūriniuoseatsispindikul-
tūrinis,istoriniskontekstasir kaip kūriniai vei-
kė visuomenės kultūros raidą; paaiškinti, kuo 
jie reikšmingi Lietuvos kultūrai.

1.4.1. pateikti pavyzdžių iš Lietuvos, lietuvių literatūros
kūrinių,kultūrinio,istoriniokonteksto.
1.4.2.apibūdintiautoriausbiografiją,istorinįirkultūrinįjo
gyvenamojolaikokontekstą.
1.4.3.nurodytisvarbiausiuslietuviųliteratūroskūriniusir
jųkūrėjus.
1.4.4.SuprastiLietuvosirlietuviųliteratūrosraidą,pagrin-
diniusreiškiniusiridėjas.

1.5. aptarti negrožinio teksto tematiką, pro-
blemas, atskleisti turinio prasmę; formuluo-
tipagrindinę(-es)mintį(-is);analizuoti raišką,
kontekstąirjųsąsajas.

1.5.1.atpažintifunkciniusstilius,apibūdintijųvartojimo
sritis,žanrus,kalbinėsraiškosypatybes.
1.5.2.Suprasti,kaipskirtingastekstotikslas,stiliusiržan-
rasnulemiaraišką.
1.5.3.nurodytielektroniniųdaugialypėsterpėstekstųypa-
tybes.

1.6.paaiškintinegrožiniotekstotikslą,įvertinti
argumentųirišvadųpagrįstumą,aptartiteksto
raiškosypatumus.

1.6.1. apibūdinti, kas yra tezė ir įrodymas, prielaidos ir
išvados; nurodyti argumentų rūšis, atpažinti argumento
struktūrą.
1.6.2.Rasti tekste išvadas ir prielaidas.
1.6.3.Sudaryti negrožinio teksto argumentavimo schemą.
1.6.4.atpažintimanipuliavimoirpropagandospožymius.
1.6.5.Atpažinti duomenų, kalbos prieštaringumą, dvipras-
mybes.

1.7.analizuotiviešąjądialoginęirmonologinę
kalbą,įvertinti ją turinio ir raiškos požiūriu.

1.7.1.nurodytisakytinioirrašytiniotekstoypatybes.
1.7.2.nurodytiviešųjųkalbųrūšis,nusakytistruktūrosrei-
kalavimus.
1.7.3.apibūdintikomunikaciniusviešosioskalbostikslus.
1.7.4.apibūdintiinformacinio,apeliacinioiremociniokal-
bėjimoskirtumus.
1.7.5.nustatytiproblemąirjossprendimoargumentus,at-
pažinti netinkamus argumentus.
1.7.6.nustatytipateiktosinformacijosesmę,išvadųpagrįs-
tumą.

2. Tekstų kūrimas (žodžiu ir raštu)
Nuostatos: 

pasitikėtilietuviųkalbosteikiamomisgalimybėmisreikštipožiūrius,idėjas,patirtį,jausmus. •
nuolattobulintisavosakytinėsirrašytinėskalbosgebėjimus. •
Vertintisavekaipkalbospaveldėtojąirkūrėją,kalbėtiirrašytiindividualia,turtinga,taisyklingakalba. •

Esminiai gebėjimai: 
Kurtiįvairiųžanrųsakytiniusirrašytiniustekstus,siekiantturinioirraiškosdermės. •
Taisyklingaikalbėtiirrašyti,remiantiskalbossistemosišmanymu. •
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Gebėjimai Žinios ir supratimas
2.1.parengti argumentuotą informacinę ar įti-
kinimokalbąvisuomenėsgyvenimo,kalbos,li-
teratūros(kultūros)tema:formuluotiteiginius,
argumentus, klausimus, problemas ir išvadas;
nustatyti argumentų kokybę.

2.1.1.Suprastiviešąjąkalbąkaipįadresatąorientuotądia-
logo ir monologo derinį.
2.1.2.nurodyti,kasyrapatikimiinformacijosšaltiniai.
2.1.3.Taikytiminčiųdėstymuisvarbiaslogikostaisykles.

2.2.pasakyti argumentuotą informacinęar įti-
kinimokalbąvisuomenėsgyvenimo,kalbos,li-
teratūros (kultūros) tema, siekiant sudominti
auditoriją; interpretuoti įrodymus, nuomones, 
vaizdinę medžiagą, klausimus.

2.2.1.Laikytisviešosioskalbossakymoreikalavimų.
2.2.2.Taikytitinkamąretorikąinformacinės,įtikinimo kal-
bosargumentavimuisustiprinti.
2.2.3.Taikytialternatyvių požiūrių aptarimo, korektiško
diskutavimo,sutarimobūdus. 

2.3.Kurti rašinį, remiantis literatūra (kultūra):
suformuluotiirpagrįsti tezę,išreikštisavopo-
žiūrį;nuosekliaiplėtotimintis,paremtijaskūri-
niu;tinkamaisietiįžangą,dėstymąirpabaigą.

2.3.1.Suplanuotirašymoeigą.
2.3.2.Taikytiargumentavimotaisykles.
2.3.3.Laikytis tezės formulavimo ir pagrindimo reikala-
vimų.
2.3.4. nusakyti, kaip pavyzdys ir analogija gali pagrįsti
teiginį.
2.3.5.Taikyticitavimoirperfrazavimotaisykles.

2.4.gebėtirašytiįvairiųžanrų(straipsnis,die-
noraštis,autobiografija,laiškas,interviu,gyve-
nimoaprašymas,motyvacinislaiškas,recenzi-
ja,anotacijairkt.)tekstus,naudojantiskalbos
galimybėmisautentiškaipatirčiaiišreikšti.

2.4.1.Skirtižanrinesnegrožiniųtekstųypatybes.
2.4.2.nusakyti,kaipkomponuotižanro reikalavimusati-
tinkantįrašytinįtekstą.
2.4.3. Taikyti kūrybinio rašymo galimybes saviraiškai ir
kūrybingumuiplėtoti.

2.5.redaguotitekstąturinio,raiškosirraštin-
gumopožiūriu:tobulintitekstoprasmėsplėtotę
irstruktūriniųdaliųjungtis;siektimintiesaiš-
kumo,pasirenkanttinkamasirtaisyklingasgra-
matinesformasirtinkamosreikšmėsžodžius;
ištaisytikalbos,rašybosirskyrybosklaidas.

2.5.1.nusakytitekstoredagavimoprincipus.
2.5.2.nurodyti,kaipkritiškaivertintisavoargumentus.
2.5.3.paisytitekstorišlumoirvientisumodėsnių.
2.5.4.Laikytisbendrinėskalbosnormųreikalavimų.
2.5.5. išmanyti, kaip tobulinti teksto kūrimo gebėjimus,
kaip pasinaudoti tinkamomis meninės raiškos priemonė-
mis.
2.5.6.mokėtinaudotislietuviųkalbosžodynais,žinynais,
elektroniniaisištekliais.
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5.6.2. Vertinimas
pateikiamiapibendrintikokybiniaimokiniųžinių,supratimoirgebėjimųvertinimoaprašai.pagaljuosmo-

kytojasnumatomokiniųpasiekimųvertinimokriterijus.Įvertinantpažymiu,patenkinamaslygisatitinka4–5,
pagrindinis–6–8,aukštesnysis–9–10balų.

5.6.2.1. Bendrasis kursas 
mokiniųpasiekimųlygiųpožymiai

Pasiekimų 
lygiai

Pasiekimų 
sritys

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Kalbos 
pažinimas 

nurodo, kad kalba turi ryšį
su asmens vertybinėmis
nuostatomis, tautos kultūra
irvalstybingumu.
apibūdinakonkrečiuskalbi-
niobendravimoatvejus.

aptaria,koksyrakalbosry-
šyssuasmensvertybinėmis
nuostatomis, tautos kultūra
ir valstybingumu, pateikia
pavyzdžių.
paaiškina konkrečius kal-
binio bendravimo atvejus
ir panaudoja turimą patirtį
įprastosesituacijose.

paaiškina,koksyrakalbosir
asmensvertybiniųnuostatų,
tautoskultūros ir valstybin-
gumoryšys,pateikiapavyz-
džių.
paaiškina konkrečius kal-
biniobendravimoatvejus ir
panaudoja turimą patirtį ir
žiniasįvairiosesituacijose.

Literatūros 
(kultūros) 
pažinimas

apibūdinadaugumąbendra-
jame kurse nurodytų Lietu-
vosirlietuviųliteratūrosau-
torių.
išvardijaLietuvosirlietuvių
literatūrosepochas.

apibūdina bendrajame kur-
senurodytusLietuvosirlie-
tuviųliteratūrosautorius,is-
torinįkontekstą.
nusako pagrindinius Lie-
tuvos ir lietuvių literatūros
epochų,krypčiųbruožus.

papasakojaapiebendrajame
kursenurodytusLietuvos ir
lietuvių literatūros autorius,
apibūdina istorinį, kultūrinį
kontekstąirkūrybossavitu-
mą.
apibūdinaLietuvosirlietu-
viųliteratūros(kultūros)rai-
dos bruožus, pagrindinius
reiškiniusiridėjas.

Grožinių 
kūrinių 
skaitymas

mokytojo padedamas ana-
lizuoja grožinio kūrinio tu-
rinį, raišką, apibūdina kon-
tekstą.
nurodo literatūros rūšis
(epas,lyrika,drama).

Savarankiškai analizuoja ir
vertina grožinio kūrinio tu-
rinį, raišką, apibūdina kon-
tekstą.
apibūdinaliteratūrosrūšisir
pagrindiniusjųžanrus.

Savarankiškai analizuoja ir
vertinagrožiniokūrinioturi-
nį,raišką,apibūdinaestetinį
savitumąirkontekstą.
Tikslingai vartoja pagrindi-
nesepinio,lyrikosirdramos
kūrinioraiškossąvokas.

Negrožinių 
tekstų 
skaitymas 

nurodo teksto temą, randa
keliamąproblemąirpagrin-
dinęmintį.
randa argumentus ir išva-
das.

nurodo teksto temą, ke-
liamas problemas ir
pagrindinę(-es)mintį(-is).
randa argumentus, išvadas
irįvertinajųpagrįstumą.

analizuoja teksto temati-
ką, problemas; formuluoja
pagrindinę(-es)jomintį(-is).
randa argumentus, išvadas
irįvertinajųpagrįstumą.
paaiškina, kaip skirtingas
teksto tikslas nulemia raiš-
ką.
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Pasiekimų 
lygiai

Pasiekimų 
sritys

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Teksto kūrimas 
žodžiu

parengiairpasakoinforma-
cinę kalbą visuomenės gy-
venimoirkultūrostema.
mokytojo padedamas apta-
ria informacijos tinkamumą
irpatikimumą.
mokytojo padedamas for-
muluojateiginius,argumen-
tusirišvadas.
Stengiasi laikytis kalbos
normų ir viešojo bendravi-
moetikos.

parengiairpasakoinforma-
cinę kalbą visuomenės gy-
venimo, kalbos, literatūros
(irkultūros)tema.
mokytojopadedamasįverti-
na informacijos tinkamumą
irpatikimumą.
Formuluoja teiginius, argu-
mentusirišvadas.
pasirenkatinkamąraišką.
paisokalbosnormųirviešo-
jobendravimoetikos.

parengiairpasakoįadresatą
orientuotą informacinę kal-
bą visuomenės gyvenimo,
kalbos, literatūros (ir kultū-
ros)tema.
Įvertina informacijos tinka-
mumąirpatikimumą.
Formuluoja teiginius, argu-
mentusirišvadas.
pasirenkatinkamąraišką.
Laikosikalbosnormųirvie-
šojobendravimoetikos.

Teksto kūrimas 
raštu

Formuluoja tezę, ją pagrin-
džia,komponuojatekstą.
Laikosi pagrindinių bendri-
nėskalbosnormųreikalavi-
mų.
mokytojo padedamas tobu-
lina teksto kūrimo gebėji-
mus.

planuoja rašymo eigą, for-
muluoja tezę, jąpagrindžia,
komponuojatekstą.
išreiškiasavopožiūrį.
Siekiatekstorišlumoirvien-
tisumo. Laikosi bendrinės
kalbosnormųreikalavimų.
Tobulina teksto kūrimo ge-
bėjimus.

planuoja rašymo eigą, for-
muluoja tezę, tinkamai ją
pagrindžia, komponuoja
tekstą.
paremia mintis kūriniu, iš-
reiškiasavopožiūrį.
Laikosi teksto rišlumo ir
vientisumo reikalavimų.
Laikosi bendrinės kalbos
normųreikalavimų.
Sąmoningai tobulina teksto
kūrimogebėjimus.
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5.6.2.2. Išplėstinis kursas
mokiniųpasiekimųlygiųpožymiai

Pasiekimų 
lygiai

Pasiekimų 
sritys

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Kalbos 
pažinimas 

paaiškinakalbosryšįsuas-
mens vertybinėmis nuosta-
tomis,tautoskultūrairvals-
tybingumu, pateikia pavyz-
džių.
analizuoja kalbinį bendra-
vimą turinio ir raiškos po-
žiūriu ir panaudoja įgytus
gebėjimus ir žinias naujose
situacijose.

paaiškinakalbosryšįsuas-
mens vertybinėmis nuosta-
tomis,tautoskultūrairvals-
tybingumu, pateikia argu-
mentų,remdamasisįvairiais
šaltiniais(statistikosduome-
nimis,pavyzdžiais).
analizuoja kalbinį bendra-
vimą, vertina jį turinio ir
raiškospožiūriuirpanaudo-
jaįgytusgebėjimusiržinias
visuomeninėjeveikloje.

argumentuotai diskutuoja
apie kalbos ryšį su asmens
vertybinėmis nuostatomis,
tautos kultūra ir valstybin-
gumu, remdamasis kalbos
tyrimais, statistikos duome-
nimis,pavyzdžiais.
Savarankiškai plečia kalbos
pažinimąirsupratimą.
analizuoja kalbinį bendra-
vimą, įvertina jį turinio ir
raiškospožiūriuirpanaudo-
jaįgytusgebėjimusiržinias
kūrybinėjeirvisuomeninėje
veikloje.

Literatūros 
(ir kultūros) 
pažinimas

apibūdina daugumą išplės-
tiniamkursuinurodytųLie-
tuvos ir lietuvių literatūros
autorių.
nurodo,kuoperskaitytikū-
riniai, jų kūrėjai reikšmingi
Lietuvos kultūros raidai ir
dabarčiai.
nurodo lietuvių literatūros
raidos etapus, pagrindinius
reiškiniusiridėjas. 
atpažįsta literatūroje svar-
biausiussavosios irvisuoti-
nėskultūrosženklus.

papasakojaapieišplėstiniam
kursuinurodytusLietuvosir
lietuvių literatūros autorius,
aptariajųkūrybossavitumą,
istorinį,kultūrinįkontekstą.
apibūdina, kuo programoje
pateiktikūrėjaiirjųkūriniai
reikšmingi Lietuvos kultū-
rosraidaiirdabarčiai.
apibūdina lietuvių literatū-
ros raidą, pagrindinius reiš-
kiniusiridėjas. 
atpažįsta literatūroje svar-
biausiussavosios irvisuoti-
nėskultūrosženklus.

papasakojaapieišplėstiniam
kursuinurodytusLietuvosir
lietuvių literatūros autorius,
aptariairįvertinajųkūrybos
savitumą,istorinį,kultūrinį
kontekstą.
paaiškina, kuo programoje
pateiktikūrėjaiirjųkūriniai
reikšmingi Lietuvos kultū-
rosraidaiirdabarčiai.
paaiškina Lietuvos ir lietu-
viųliteratūrosraidą,pagrin-
diniusreiškiniusiridėjas. 
atpažįsta literatūroje svar-
biausiussavosios irvisuoti-
nės kultūros ženklus ir pa-
aiškinajųprasmę.

Grožinių kūri-
nių skaitymas 

analizuoja grožinio kūri-
nio turinį, raišką, apibūdina
kontekstą.
Tinkamai vartoja pagrindi-
nes epinio, lyrikos ir dra-
mos kūrinio raiškos sąvo-
kas.
mokytojo padedamas apta-
ria kūrinio santykį su kon-
tekstu(biografiniu,istoriniu,
kultūriniu).

analizuoja ir vertina groži-
niokūrinioturinį,raišką,ap-
tariameninį savitumą, kon-
tekstą; atskleidžia, kaip kū-
rinio raiškos priemonėmis
sukuriamajoprasmė. 
Tinkamai vartoja pagrindi-
nesepinio,lyrikosirdramos
kūrinio raiškos sąvokas ir
motyvuoja jų prasmingumą
tekste.

analizuojairvertinagrožinio
kūrinioturinį,raišką,aptaria
meninį savitumą, kontekstą
irjųsąsajas;atskleidžia,kaip
kūrinioraiškospriemonėmis
sukuriamajoprasmė. 
Tinkamai vartoja pagrindi-
nesepinio,lyrikosirdramos
kūrinio raiškos sąvokas ir
motyvuoja jų prasmingumą
tekste.
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Pasiekimų 
lygiai

Pasiekimų 
sritys

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

aptariakūrinįlygindamasjį
su kitais to paties autoriaus
arba to paties žanro kūri-
niais.

aptaria kūrinio santykį su
kontekstu (biografiniu, isto-
riniu,kultūriniu).
aptaria ir argumentuotai
įvertinakūrinįlygindamasjį
sukitaistopatiesautoriaus,
topatiesžanroarbakitųra-
šytojų to paties laiko kūri-
niais.

aptariairargumentuotaipa-
grindžia kūrinio santykį su
kontekstu (biografiniu, isto-
riniu,kultūriniu,meniniu).
aptaria ir argumentuotai
įvertinakūriniooriginalumą
lygindamasjįsukitaistopa-
tiesžanroarbatopatieslai-
kokūriniais.

Negrožinių 
tekstų 
skaitymas 

Stengiasi atskleisti teksto
prasmę, analizuoja teksto
temas, keliamas problemas,
kontekstąirjųsąsajas.
nustatoargumentųirišvadų
pagrįstumą.
paaiškina, kaip skirtingas
teksto tikslas nulemia raiš-
ką.
Vertinanegrožinius tekstus,
išreiškiasavopožiūrįirsten-
giasijįpagrįsti.

atskleidžia teksto prasmę,
analizuoja keliamas proble-
mas,kontekstąirjųsąsajas.
išskiria iš teksto prielaidas,
įvertinaargumentųirišvadų
pagrįstumą.
paaiškina, kaip raiška pri-
klauso nuo teksto tikslo ir
žanro.
Vertinanegrožinius tekstus,
išreiškia savo požiūrį ir jį
pagrindžia.

Savarankiškai atskleidžia
teksto turinio prasmę, ana-
lizuoja ir įvertina keliamas
problemas, kontekstą ir jų
sąsajas.
išskiria iš teksto prielaidas,
tinkamaiįvertinaargumentų
irišvadųpagrįstumą.
paaiškina, kaip raiška pri-
klausonuotekstotikslo,sti-
liausiržanro.
Vertina negrožinius tekstus
lygindamas su kitais to pa-
ties žanro tekstais, išreiškia
savopožiūrįirjįpagrindžia.

Teksto kūrimas 
žodžiu

parengiairpasakoargumen-
tuotą informacinę ir (arba)
įtikinimo kalbą visuomenės
gyvenimo, kalbos, literatū-
ros(arkultūros)tema.
Įvertina informacijos tinka-
mumąirpatikimumą.
Formuluoja teiginius, argu-
mentusirišvadas.
pasirenkatinkamasretorines
priemones.
Laikosikalbosnormųirvie-
šojobendravimoetikos.

parengiairpasakoargumen-
tuotą, į adresatą orientuotą
informacinęir(arba)įtikini-
mokalbąvisuomenėsgyve-
nimo,kalbos, literatūros (ar
kultūros)tema.
Įvertina informacijos tinka-
mumąirpatikimumąirsten-
giasiinterpretuotiįrodymus,
nuomones,vaizdinęmedžia-
gą,klausimus.
Tinkamai formuluoja teigi-
nius, argumentus, proble-
masirišvadas;taikominčių
dėstymui svarbias logikos
taisykles.
pasirenkatinkamasretorines
priemones.
Laikosikalbosnormųirvie-
šojobendravimoetikos.

parengiairpasakoargumen-
tuotą, į adresatą orientuotą
informacinęir(arba)įtikini-
mokalbąvisuomenėsgyve-
nimo,kalbos, literatūros (ar
kultūros) tema, siekdamas
sudomintiauditoriją.
Įvertina informacijos tin-
kamumą ir patikimumą, in-
terpretuoja įrodymus, nuo-
mones, vaizdinę medžiagą,
klausimus.
Tinkamai formuluoja teigi-
nius, argumentus, proble-
masirišvadas;taikominčių
dėstymui svarbias logikos
taisykles.
pasirenka tinkamas retori-
nes priemones kalbos argu-
mentavimuisustiprinti.
Laikosikalbosnormųirvie-
šojobendravimoetikos.
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Pasiekimų 
lygiai

Pasiekimų 
sritys

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Teksto kūrimas 
raštu

planuoja rašymo eigą, for-
muluoja tezę, jąpagrindžia,
komponuoja žanro reikala-
vimusatitinkantįtekstą.
paremiamintisgrožinelite-
ratūra, kitais kultūros teks-
tais, išreiškia savo požiūrį,
taiko pagrindines argumen-
tavimotaisykles.
mokytojopadedamasįsiver-
tina savo argumentavimą,
siekiatekstorišlumoirvien-
tisumo. Laikosi bendrinės
kalbosnormųreikalavimų.
Tobulina teksto kūrimo ge-
bėjimus.

Taikydamastinkamasstrate-
gijas planuoja rašymo eigą,
formuluoja tezę, ją pagrin-
džia,komponuojažanrorei-
kalavimusatitinkantįtekstą.
Tinkamai paremia mintis
grožineliteratūra,kitaiskul-
tūrostekstais,išreiškiasavo
požiūrį, taiko argumentavi-
motaisykles.
Įsivertinasavoargumentavi-
mą, siekia teksto rišlumo ir
vientisumo. Laikosi bendri-
nėskalbosnormųreikalavi-
mų.
nuosekliai tobulina teksto
kūrimogebėjimus.

Taikydamastinkamasstrate-
gijas savarankiškai planuo-
ja rašymo eigą, formuluo-
ja tezę, ją pagrindžia, kom-
ponuoja žanro reikalavimus
atitinkantįtekstą.
Tikslingai paremia mintis
grožineliteratūra,kitaiskul-
tūrostekstais,išreiškiasavo
požiūrį, jeigu reikia, geba
polemizuoti,taikoargumen-
tavimotaisykles.
Įsivertina savo teksto pras-
mės plėtotę, argumentavi-
mą, siekia teksto rišlumo ir
vientisumo. Laikosi bendri-
nėskalbosnormųreikalavi-
mų.
Tobulina teksto kūrimo ge-
bėjimus, naudojasi kūrybi-
niorašymogalimybėmissa-
viraiškai ir kūrybingumui
plėtoti.

5.6.3.Turinio apimtis
Kalbos kursąsudaroKalbinis ugdymas ir Kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos įtvirtinimas. 
Kalbiniougdymokursaspateikiamastrijųskilčiųlentelėje:pirmojeskiltyjenurodomabendriausiatema;

antroje–esminėtemossklaidairkalbosugdymodarbai,stengiantisišlaikytidalykinįirmetodinįnuoseklumą;
trečioje(neprivalomoje)skiltyjenurodomosgalimossąsajossuliteratūrairbendrąjahumanitarinekultūra.

pirmosioskalbiniougdymotemos,skirtosnagrinėtipriešpradedantskaitytisenosiosliteratūros(arkultū-
ros)tekstus,pabrėžiakalbąnetikkaipišskirtinįžmogausgebėjimą,susijusįsumąstymu,pasauliopažinimu,
kūrybairsocialinėstvarkosįtvirtinimu,t.y.tuo,kasženklinavisąžmogausbūtįirveiklą,betirpristatokalbą
kaipsavitąpasauliosampratą,sudedamąjądvasinėskultūrosdalį,opasakojimą–kaipformuojantįirsaugantį
tautostapatybę,perteikiantįjosnariusvienijančiasbendrasidėjasirvertybes,turintįdidelęreikšmębendruo-
menėskūrimui.

Visakitakalboskursodalisyra orientuotaįpraktiniųsakytinioirrašytiniotekstoanalizėsirkūrimogebė-
jimųugdymą,t.y.įkalbinėskompetencijosugdymą.

pradedamanuobendravimoetikos,kalbosetiketoirviešosioskalbosįgūdžiųtobulinimo,nessakytinėkal-
bapirmesnėnetikontologiškai–demokratiškameintensyviųpokyčiųamžiujebūtentkalbėjimasyravienas
svarbiausiųsėkmėsveiksniųįvairioseasmensveiklossrityse.beto,kalbinękompetencijąišsiugdęsžmogus
mokapažintiirvertintikitokiusneisavopožiūrius,gebakurtipalankiąkalbinęaplinką.Todėlsiekiama,kad
viešojikalbabūtųsuprantamairišbandomakaipdialogoirmonologoderinys,oprieštaravimoirkritikosraiš-
kabūtųetiškairargumentuota.

mokanttieksakytinio,tiekrašytiniosamprotavimoremiamasiretorikos,argumentacijosirtekstologikos
pagrindais,kadmokinystinkamaiugdytųsiirtekstosuvokimo,irrišlaus,logiškobeistilingotekstokūrimo
gebėjimus.argumentųanalizėyravienaspagrindiniųkritiškaimąstančiožmogausįgūdžių.Šiamįgūdžiuifor-
muotispirmiausiareikiabendrųjųžiniųapiesąvokųapimtįirsantykius,argumentoirjostruktūrosišmanymo–
taipadedaatpažintiargumentusnatūraliametekste,skirtijuosnuoretoriniųįtikinėjimopriemonių.argumen-
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tavimogebėjimaiformuojamiargumentųatpažinimoirvertinimopratybųmetu,nuosekliaiįtraukiantteksto
visumossupratimą:vertinantkonkretųtekstąpadedažanrinis,socialinis,kultūrinisjokontekstas.

mokiniai,besimokantysišplėstiniulygiu,atliksįvairesniųirsudėtingesniųsakytinėsirrašytinėskalbosug-
dymosiužduočių,kuriomsreikiasavarankiškumo,kūrybingumo,platesniokultūriniokontekstoišmanymo,di-
desniogebėjimoanalizuotiirvertinti.Tai,kasskirtatikišplėstiniamkursui,pažymėtakursyvu.

mokantispagalpagrindiniougdymoprogramąiš(si)ugdytigebėjimaisuvoktiirkurtiįvairiųstiliųiržan-
rųtekstus11–12klasėseyratoliautobulinami,oįgytoskalbossandarosžiniosirišsiugdytitaisyklingokalbos
vartojimogebėjimaiplėtojamipagalporeikius.

mokyklųtautinėsmažumoskalbamokiniams skirtaspapildomas Kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos 
įtvirtinimas. Taiprivalomasmodulis,kuriamesisteminiupožiūriuapibendrinamoslietuviųkalbosvardažo-
džių,asmenuojamųjųirneasmenuojamųjųveiksmažodžioformųdarybos,vartojimo,kaitybos,rašybos,vien-
tisinioirsudėtiniosakinioskyrybostaisyklės.Kalbossistemosdalykųįtvirtinimassiejamassugebėjimųtinka-
maiirtaisyklingaivartotikalbąįvairiosesituacijoseugdymu.galimikalbosugdymodarbainurodytitrečioje
(neprivalomoje)šiomodulioskiltyje,–kokiuskalbosugdymodarbustikslingiausiaatliktikonkrečiojeklasėje,
spręspatysugdymoprocesodalyviai.

Šismodulispagalporeikįgalibūtipasirenkamasirmokykloselietuviųdėstomąjakalba.

Literatūros kursassudarytaslaikantisistorinionuoseklumo:lietuviųliteratūrosraidanuorenesansoiki
mūsųdienų.dėmesyssutelkiamasįfilosofinį,etinį,visuomeninįliteratūrosturinįirestetinęjoraišką.nagri-
nėjamiprivalomikūriniaisiejamisubiografiniu,istoriniu,kultūriniukontekstu–pagrindiniaislaikotarpioreiš-
kiniaisiridėjomis.

Literatūrosturiniopateikimostruktūra:
išskirtiprivalomųautoriųkūriniai; •
nurodytikontekstiniaikūriniai; •
nurodytipagrindiniailaikotarpioreiškiniaiiridėjos; •
siūlominagrinėjimoaspektaikūrinioprasmėmsirmenineiverteisuprasti. •

Įpirmąjąskiltįįrašytikūriniai,privalomibendrajamirišplėstiniamkursui.atrinktimeniniupožiūriuver-
tingiausikūriniai,perteikiantysesminiusLietuvosistorijosirkultūroslūžius,reiškinius,egzistencinępatirtį.
atrenkantkūriniuslaikytasižanrinėskūriniųįvairovėsprincipo.jeiprogramojenurodytaapsakymųarpoezi-
josrinktinė,programospabaigojeesančiamepriedenurodytikonkretūsapsakymaiareilėraščiai.

Įantrąjąlentelėsskiltįįrašytikontekstoautoriai.paryškintušriftunurodytikontekstoautoriaiyraprivalomi
bendrajamirišplėstiniamkursui,otai,kaspabraukta,privalomatikišplėstiniamkursui.Kitikontekstoauto-
riainėraprivalomi–mokytojaspatssprendžia,kuriuoskontekstoautoriusrinktis,atsižvelgdamasįkonkrečios
klasėsgalimybes,arbagalipapildytikontekstąsavonuožiūra.KaipkontekstiniaiatrinktitieLietuvosliteratū-
ros(arkultūros)irvisuotinėsliteratūrosįvairiųepochųkūriniai,kurieypačprasmingaipapildo,paaiškinasvar-
biausiasprivalomųkūriniųidėjas,problemasirestetinesypatybes.

Šiuolaikinėsliteratūrosautorius,išskyrustuos,kurienurodytikaipprivalomi,mokytojasrenkasipats,atsi-
žvelgdamasįkūriniųmeniškumąiraktualumą.

Lietuviųkalbosirliteratūrosegzaminoužduotysbussudaromosišprogramojenurodytųprivalomųauto-
riųkūrinių.

Trečiojelentelėsskiltyjenurodomipagrindiniaireiškiniaiiridėjos,iškuriųryškėjanuoseklusirvientisas
visuomenėsistorinėsraidosvaizdasirkuriuosatspindiprivalomųautoriųirkontekstoautoriųkūriniai,būtent
tuoirsvarbūsLietuvosireuroposliteratūraiirkultūrai.Šiojeskiltyjenurodytoskūrinioatidausskaitymokryp-
tysdetalizuojamossiūlomųnagrinėjimoaspektųskiltyje.

KetvirtojojelentelėsskiltyjeSiūlomi nagrinėjimo aspektaiatkreipiamasdėmesysįtai,kuonaujiirsaviti
programojenurodomųkūriniųturinysirmeninėraiška.nėrasiekiamaaprėptivisųkūriniuoseatspindėtųžmo-
gausindividualumoaspektųarkūrinioestetiniooriginalumoypatybių:taimokytojairenkasipatys.Siūlomias-
pektaineribojalaisvės,betpadedaaktualiaiperskaitytiprivalomus(irkontekstinius)kūrinius.Siūlomų nagri-
nėjimo aspektųskiltyjeįtrauktasaspektasEpochą reprezentuojančios asmenybės.Kaikuriosišjųnėrarašyto-
jai,betryškiosjųbiografijosleidžiageriausuprastijųgyvenamąjįlaiką,Lietuvosireuroposistorijos,kultūros
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vingius,tadbejųgyvenimoirveiklosaptarimoliktųnepakankamaiaiškuspasakojimasapiekultūrosepochą,
pažinimoirdvasiniotobulėjimokelią.Savomąstysena,atlaikytaislikimoišbandymais,savitakultūrinepatir-
timi,charakteriosavybėmis,moralinepozicijašiosasmenybėsgalėtųbūtiįdomiosjauniemsžmonėms.

programoje remiamasi šiaisprincipais:1) literatūros suvokimui svarbusdialoginispraeities irdabarties
santykis;2)literatūrasuvokiamakaiplaikuipavaldiirnepavaldimeninėvertybė,todėlturėtumederintiisto-
rinįirmeninįjossupratimą;3)literatūranetikatspindivisuomenę,betirdarojaipoveikį;4)kuriantLietuvos
literatūrosvisumosvaizdą,siekiamaparodytijosdaugiareikšmiškumąirpolilogiškumą.

programasudarytalaikantisnuostatos,kadlietuviųkalbosirliteratūrosmokytojaiyrasavodalykospecia-
listai,pasitikintjųprofesionalumuirkūrybingumu.jisuteikiavertybinįirdalykinįlietuviųkalbosirliteratūros
mokymopagrindą,tiksliaiapibrėžiaprivalomąturinįiratveriamokytojokūrybosgalimybę.

5.6.3.1. Kalbinis ugdymas

Tema Temos sklaida. kalbos ugdymo darbai Sąsajos su literatūra ir kultūra
(neprivaloma)

Kalba ir 
žmogus. 
Kalba ir 
visuomenė

Kalbakaipišskirtinisžmogausgebėjimas.Kalbos funkci-
jos: komunikacinė, ekspresinė, pažintinė, estetinė, repre-
zentacinė. Kalbinė komunikacija visuomenėje. Kalbinės 
komunikacijos dalyviai, aplinkybės, jų santykis1. 
Kalbakaippažinimoirkūrybosįrankis.Kalbakaipsociali-
nėstvarkoskūrimoįrankis.
pasakojimaskaipesminiskultūrostekstas.Tautospasako-
jimo(nacionalinionaratyvo)turinys,jokūrimobūdai.
Tautoskalbakaipsavitapasauliosampratossistema.Lietu-
viųkalbossąsajossutautosistorija.Lietuviųkalbosžody-
naskaipnacionaliniopasaulėvaizdžioatspindys.
Sąvokos: nacionalinė kalba, valstybinė kalba, tarptauti-
niobendravimokalba.Lietuviųkalba–valstybinėLietu-
vos kalba. Kalbos norminimo svarba tautos ir valstybės
formavimui(si).Valstybinės kalbos įstatymas, jo esmė ir
samprata.

pagrindiniai rašomosios kalbos
raidosbruožai.
Tobuloskalbospaieškos.Kalbos
ištakųpaieškos.
pasakojimaskaipužmarštiesįvei-
kimobūdas.
Lietuviųtautoskilmėirsavimonė.
Senųjųkalbospaminklųvertė.
iškalbaLdKkultūroje.
nacionalistinės XVii–XViii a.
kalbos hipotezės kaip atskirų
valstybių dominavimo europoje
pagrindimas.
prievartinėsasimiliacijospolitika
lietuviųžemėseXVi–XXa.
Spaudos draudimas Lietuvoje
1864–1904m. jomotyvai,pasi-
priešinimas,padariniai.

Bendravi-
mo kultūra, 
kalbos eti-
ketas ir re-
torika

pagrindinėsbendravimoetikosnormos.Kalbosetiketas–
tautosmentalitetoatspindys.diskusija.Interviu.
Viešųjųkalbųrūšys,struktūra.Viešojikalba–dialogoirmo-
nologoderinys.Informacinis, apeliacinis, emocinis kalbėji-
mas.Komunikacinėssituacijoskūrimas.Argumentacija kaip 
dialogiškiausia kalbos dalis. Draminis monologas – pokal-
bio su priešininku iliuzija. Citavimas – dialogas su sveti-
mu tekstu. 
oratoriaus etika. argumentuota prieštaravimo ir kritikos
raiška.Retorinė viešosios kalbos analizė.

demokratija – politinė laisvė –
žodžiolaisvė.Tiesosgynimas.
antikinėsretorikoskanonai.nau-
josios retorikos principai (XX–
XXia.).
retorikosraidaLietuvoje.
Ciceronomoraliniaireikalavimai
oratoriui. 

Tekstų sti-
liai ir žan-
rai

Funkciniai stiliai, jųkalbinės raiškosypatumai. publicis-
tiniai tekstai (pavyzdžiui, straipsnis, interviu,dienoraštis,
autobiografija, laiškas, reportažas, recenzija). moksliniai
tekstai(pavyzdžiui,pranešimas,mokslinisstraipsnis).da-
lykiniai tekstai (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymas,moty-
vacinis laiškas, anotacija). Kanceliariniai tekstai (pavyz-
džiui,sutartis,konstitucija).
elektroniniaitekstai.
grožinisstilius.Kūrybiniai bandymai. 

nežodiniai tekstai. Žodžio ir
vaizdosąsajos.
Tekstointertekstualumas.Stiliza-
cijagrožiniuosekūriniuose.

1išplėstiniokursotemospažymėtoskursyvu.
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Tema Temos sklaida. kalbos ugdymo darbai Sąsajos su literatūra ir kultūra
(neprivaloma)

Samprota-
vimo kūri-
mas. 
Argumen-
tacija

pagrindiniai tekstų tipai.Samprotavimas,pagrindiniai jo 
žanrai (esė, probleminis ar poleminis straipsnis).
Tezė ir įrodymas. argumentas.Argumentų rūšys. argu-
mentavimotaisyklėsirjųtaikymas.
Tekstų kompozicijos analizė. Argumentų rekonstravimas 
(išvadų ir prielaidų išskyrimas iš teksto).pagrindinėssam-
protavimųklaidosirjųtaisymas.
retorinėargumentacija.pasakojimasirpavyzdyskaipre-
torinėspriemonėsteiginiuipagrįsti.rašiniofragmentassu
pasakojimu.
Samprotavimaspagalanalogiją.Parabolė kaip vaizdavimo 
būdas. Parabolių analizė.
Citavimas ir perfrazavimas. Citavimas teiginiui pagrįsti.
Citatos siejimas su tekstu. Svetimos minties aiškinimas.
rašiniofragmentassucitatairjosinterpretacija.
Literatūrinisrašinys.Samprotavimorašinys,remiantisgro-
žineliteratūrairkitaiskultūrostekstais.
Teksto redagavimas turinio, argumentavimo ir sandaros
požiūriu.

Linijinė,paralelioji,žiedinėteks-
tokompozicijos.
indukciniai apibendrinimai –
mokslo,prietarųirsocialiniųste-
reotipųpagrindas.
pasakojimas ir dialogas tautosa-
koje.
dialogaskaipliteratūrosžanrasir
literatūroskūriniokomponentas.
detalė literatūros kūrinyje. Sim-
bolis.epitetas. 
parabolėsbiblijoje ir antikos fi-
losofųraštuose. 
paraboliniai tekstai – moralinės
tiesosperteikimaspasakojamais-
torija.

Teksto logi-
kos pagrin-
dai 

Sąvoka,josturinysirapimtis.Sąvokų santykiai.Sąvokos
apibrėžimas(klasė,rūšis,esminėsypatybės).Sąvokosapi-
brėžimodalyskaiptekstostruktūrosdalys.
Klasifikavimas.Skaidymonuoseklumoklaidosirjųanali-
zė.Kriterijus, jo reikšmė.prieštaringosiossąvokos.Antite-
zė. Alternatyvos. Dilema. Klaidinga dilema. 
ginčas.polemika.Istorinės polemikos analizė.
mąstymo apibrėžtumo, neprieštaringumo, nuoseklumo,
pagrįstumoreikalavimai.Pagrindiniai logikos dėsniai: ta-
patybės, prieštaravimo, negalimo trečiojo ir pakankamo 
pagrindo dėsnis. 
Lyginimas–loginėoperacija.paslėptasislyginimas–meta-
fora.Publicistinių metaforų analizė ir kūrimas. Alegorija – 
išplėtota metafora.Miniatiūra.

Žmonijosistorijakaipprieštarin-
gųidėjųkova.
metafora tautosakoje, literatūro-
je.
alegorija.

Negrožinio 
teksto rišlu-
mas, vien-
tisumas ir 
raiška 

Tekstorišlumas.Tekstorišlumoanalizė.Leksinės irgra-
matinėssakiniųsiejimopriemonėstekste.Sakiniųsiejimas
įtekstąpagalprasmęirformą.Artimasis siejimas. Distan-
cinis siejimas. 
prasministekstovientisumas.Temos plėtojimo formos: ap-
rašomasis, aiškinamasis ir argumentacinis temos plėtoji-
mas tekste.Temosplėtotėsanalizė.
Sintaksinėsmintiesraiškosirtekstokomponavimofigūros
(anafora,įrėminimas,sinonimija,korekcija,laipsniavimas;
elipsė,antitezėir kt.),jųvartojimas.
Tropųvartojimas.
Sentencijų,patarlių,frazeologizmų,literatūriniųcitatųvar-
tojimopratybos.
Tekstoredagavimasrišlumo,vientisumoirraiškospožiū-
riu.
Įtikinimokalba,jossakymas.
neetiškasretorikosnaudojimas.retorikairreklama.ma-
nipuliavimo samprata retorikoje. manipuliacijos kritikos
strategijairtaktika.

išvardijimas. Laipsniavimas. in-
versija.perifrazė.užuomina.
paralelizmas.
metaforairmetonimija.Hiperbo-
lėirlitotė.paradoksas.
Komiškumorūšys:humoras,iro-
nija, sarkazmas, groteskas, saty-
ra. parodija. Kalambūras. eufe-
mizmas.
propaganda.ideologija.
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Tema Temos sklaida. kalbos ugdymo darbai Sąsajos su literatūra ir kultūra
(neprivaloma)

Kalbos var-
tojimo pra-
tybos 

gramatikos, rašybos, skyrybos įtvirtinimas (pagal porei-
kius).
Tekstoredagavimasraštingumopožiūriu.

Kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos įtvirtinimas
modulis,privalomasmokyklomstautinėsmažumoskalba;pasirenkamasis(pagalporeikius)–mokykloms

lietuviųkalba.

Tema Temos sklaida Siūlomi kalbos ugdymo 
darbai

Taisyklinga 
vardažodinių 
kalbos dalių 
daryba, varto-
jimas ir rašyba

Daiktavardis, jo reikšmė,gramatiniai požymiai.daikta-
vardžiųdaryba.priesaginiųdaiktavardžiųreikšmė,vartoji-
masirrašyba.Sudurtiniųdaiktavardžiųreikšmėirrašyba.
galūniųvediniųreikšmėirrašyba.priešdėliniųdaiktavar-
džiųreikšmėirrašyba.
Būdvardis, jo reikšmė, gramatiniai požymiai. būsenos
raiškabevardebūdvardžiųgimine.būdvardžioderinimas
sudaiktavardžiu. Įvardžiuotiniųbūdvardžiųvartojimas ir
rašyba.būdvardžiųdaryba.priesaginiųbūdvardžiųreikš-
mė, vartojimas, rašyba.priešdėlinių būdvardžių reikšmė,
vartojimas,rašyba.Sudurtiniųbūdvardžiųreikšmė,varto-
jimas,rašyba.
Skaitvardis, jo reikšmė, skyriai, gramatiniai požymiai.
Skaitvardžiųvartojimasirrašyba.
Įvardis,joreikšmė,gramatiniaipožymiai.Įvardžiųvarto-
jimasirrašyba.
būdvardiškai vartojami dalyviai. jų daryba, gramatiniai
požymiai,rašyba.

raiškusisskaitymas. 
Žinutė. 
Aprašymas.
Charakteristika ar portretas.
Skelbimas.

Interviu.
Reklama. 

Taisyklingas
daiktavardžio 
linksnių varto-
jimas ir rašyba

Vardininkassakinyje.Vardininkoreikšmė(subjekto,bū-
vio,objekto,laiko,vietos,kiekio,vardo).dvejybinisvar-
dininkas.Vardininkogalūniųrašyba.
Kilmininkassakinyje.Kilmininkoreikšmė(objekto,kie-
kybėsturinio,tikslo,dalies,veikėjo,neiginio,pažymima-
sis). dvejybinis kilmininkas. Kilmininko linksnio reika-
laujantysžodžiai.Kilmininkogalūniųrašyba.
Naudininkassakinyje.naudininkoreikšmė(objekto,pa-
skirties,laiko,subjekto).naudininkolinksnioreikalaujan-
tys žodžiai.dvejybinis naudininkas.naudininkogalūnių
rašyba.
Galininkassakinyje.galininkoreikšmė(objekto,kiekio,
laiko).galininkiniai veiksmažodžiai.dvejybinis galinin-
kas.galininkogalūniųrašyba.
Įnagininkas sakinyje. Įnagininkoreikšmė(objekto,prie-
monės,kiekio,priežasties,vietos,laiko,būvio,būdo,ko-
kybės).Įnagininkolinksnioreikalaujantysžodžiai.Vardi-
ninkoirįnagininkoopozicija.
Vietininkas sakinyje. Vietininko reikšmė (vietos, būdo,
laiko).netaisyklingaivartojamųvietininkųkeitimastaisy-
klingaforma.
Šauksmininkas,jogalūniųrašyba.Kreipinioskyryba.

Bibliografija ir anotacija.

Pasiaiškinimas.

Informacinis straipsnis.
Tekstoredagavimas.

Laiškas.

Vertimasišgimtosiosaruž-
sienio kalbos į lietuvių kal-
bą.
Lietuviųkalbosetiketolygi-
nimassukitųkalbųetiketu.
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Tema Temos sklaida Siūlomi kalbos ugdymo 
darbai

Taisyklinga 
veiksmažodžių 
daryba, varto-
jimas ir rašyba

Veiksmažodžioreikšmėirgramatiniaipožymiai.Sangrąži-
niaiveiksmažodžiai.Veiksmažodžiųpagrindinės formos;
šakniesbalsiųkaitairrašyba.nosiniųraidžiųrašybaveiks-
mažodžiųšaknyje.
Veiksmoeigairrezultatas,jųraiškaveiksmažodžiųlaikais
iržodžiųdarybospriemonėmis.priesaginiųirpriešdėlinių
veiksmažodžiųreikšmė,darybairrašyba.esamojoirbū-
tojokartiniolaikogalūniųrašyba.būtojodažninioirbūsi-
mojolaikosupanašėjusiųšakniespriebalsiųrašyba.Veiks-
mažodžių laikųvartosenos sinonimika, perkeltinės reikš-
mės,frazeologiniaijunginiai.
modalumo reiškimas veiksmažodžių nuosakomis. Skati-
nimo,reiškiamoliepiamąja,tiesiogine,tariamąjanuosaka,
geidžiamosiosnuosakosformomis,stilistiniainiuansai.
neasmenuojamųjųveiksmažodžiųformų(dalyvio,pusda-
lyvio,padalyvio)reikšmė,daryba,vartojimas.Laikoraiš-
kadalyviais, pusdalyviais, padalyviais (vienalaikiškumas
irlaikoseka).
Sudėtinėsveiksmažodžiolaikųirnuosakųformos,jųvar-
tojimas.

Miniatiūra.
raiškusisskaitymas.

Pasakojimas.

Diskusija ar polemika.

dalyvių, pusdalyvių, pada-
lyviųvartojimolyginimassu
atitinkamosreikšmėsgimto-
sios ar užsienio kalbos for-
momis.

Taisyklinga 
prieveiksmių 
daryba, varto-
jimas ir rašyba 

prieveiksmiųreikšmė,gramatiniaipožymiai.prieveiksmių
rašymas kartu ir atskirai. prieveiksmių daryba ir vartoji-
mas.

Literatūrinių įspūdžių raši-
nys.

Taisyklinga da-
lelyčių rašyba 
ir vartojimas

dalelyčių reikšminiai skyriai.dalelyčių rašymaskartu ir
atskirai.

Taisyklinga 
vientisinio sa-
kinio dalių 
raiška ir sky-
ryba

Vientisinissakinys.Veiksnioraiška;tarinioraiškairrūšys.
brūkšnystarpveiksnioirsudurtiniotarinio.
Tiesioginisirnetiesioginispapildinysirjoreiškimobūdai.
aplinkybės,jųrūšys(vietos,laiko,kiekio,būdo,priežas-
ties, tikslo, sąlygos, nuolaidos) ir raiška. Tikslinamosios
aplinkybės,jųintonacijairskyryba.išplėstinėsaplinkybės,
jųskyrybosypatumai.dalyvinių,pusdalyviniųirpadalyvi-
niųkonstrukcijųvartojimasįvairiomsaplinkybėmsreikšti.
Laikoirvietosaplinkybėskaipsakiniųsiejimopriemonė.
pažyminys.derinamųjųirnederinamųjųpažyminiųraiška.
priedėlis,jointonacija,skyryba,vartojimas.derinamųjųir
nederinamųjųpažyminių,išplėstiniųpažyminiųirpriedė-
liųskyrybosypatumai.
asmeniniaiirbeasmeniaisakiniai.
Vienarūšiųsakiniodaliųskyryba.
Žodžiaiirposakiai,klausimaisnesusijęsusakiniu(įterpi-
niai,kreipiniai,išvadiniaižodžiai,jaustukai;teigimas,nei-
gimas,nurodymas);jųraiškairskyrybosypatumai.

Recenzija. 

Tekstoredagavimas.

Lietuvių patarlių ir priežo-
džiųanalizė.

raiškusisskaitymas.
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Tema Temos sklaida Siūlomi kalbos ugdymo 
darbai

Taisyklingas 
sudėtinių saki-
nių vartojimas 
ir skyryba

Sudėtinis sakinys. Sudėtiniai bejungtukiai ir jungtukiniai
(sujungiamieji,prijungiamieji)sakiniai.Sudėtiniųbejung-
tukiųsakiniųskyryba(kableliu,brūkšniu,dvitaškiu).
Sujungiamųjųjungtukiniųsakiniųjungimobūdai(sudeda-
masis,priešinamasis,skiriamasis,paremiamasis);jųjung-
tukai,skyrybosirvartojimoypatumai.
Sudėtiniaiprijungiamiejisakiniai.Šalutiniųsakiniųrūšys
(veiksnio, tarinio, papildinio, aplinkybių, pažyminio); jų
jungtukaiirjungiamiejižodžiai;skyryba.Šalutiniųsakinių
irdalyvinių,padalyvinių,pusdalyviniųkonstrukcijųsino-
nimika.

Samprotavimorašinys

Vertimasišgimtosiosaruž-
sienio kalbos į lietuvių kal-
bą.

Tekstoredagavimas.

5.6.3.2. Literatūrinis (kultūrinis) ugdymas

Privalomi  
autoriai Konteksto autoriai

Pagrindiniai 
reiškiniai ir  

idėjos

Siūlomi nagrinėjimo aspektai 
(neprivalomi)

M. Mažvydas.
Katekizmas (lie-
tuviška eiliuota 
prakalba)

M. Daukša. Pos-
tilė („Prakalba į 
malonųjį skaity-
toją“)

J. Radvanas. Ra-
dviliada (I d. 31–
96 eil., III d. 85–
169 eil.)

m. Husovianas. Giesmė apie 
stumbro išvaizdą, žiaurumą ir 
medžioklę (245–386, 655–826
eil.)
Lietuvos metraščiai („apie ro-
mos kunigaikštį palemoną“,
„apiegediminosapną“)
a. Volanas. ištrauka iš kūrinio
Apie politinę arba pilietinę lais-
vę(5–6sk.:„Kokieturibūtivals-
tybėjeįstatymai,kadpiliečiaitu-
rėtųtikrąirvisiškąlaisvę“,„apie
tris žmonių luomusmūsų tauto-
jeirarvisijienaudojasitapačia
laisve“)
m. radvila našlaitėlis. ištrauka
iš Kelionės į Jeruzalę (Trečias
laiškas)
a. Kulvietis. Tikėjimo išpažini-
mas
L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos 
Statuto pratarmė LDK luomams

V. Šekspyras* (W. Shakespe-
are). Sonetai (1,5,24,65,116,
132,154). Hamletas

Renesansas ir re-
formacija Euro-
poje ir Lietuvos 
Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje.

Tautinės raštijos 
pradžia, jos dau-
giakalbiškumas 
ir ginami idealai.

asmens ir gyvenimovertės •
iškėlimas.
Laisvės, tėvynės meilės ir •
tiesosvertybės.
Tautos sampratos: etninė ir •
politinė.
istorinio pasakojimo atsi- •
radimas: tautos ir valstybės
kilmėsmitai.
biblijosaktualizavimas. •
dėmesysikikrikščioniškajai •
Lietuvoskultūrai.
atsigręžimas į antiką: pa- •
saulietinėskultūrosirišsila-
vinimoprioritetai.
Kovos dėl krikščioniškojo •
tikėjimoirtolerancija.
gyvenimo pilnatvė ir dra- •
matizmas.
epinėspoemosherojus:he- •
rojinėsavimonė.
Lietuvospristatymaspasau- •
liui irpasaulioįvairovėsat-
radimas.
epochą reprezentuojančios •
asmenybės:abraomasKul-
vietis, mikalojus radvila
našlaitėlis.

* privalomasautorius. 
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Privalomi  
autoriai Konteksto autoriai

Pagrindiniai 
reiškiniai ir  

idėjos

Siūlomi nagrinėjimo aspektai 
(neprivalomi)

M. K. Sarbievi-
jus. Lyrika (pasi-
rinkti eilėraščiai)

K.Sirvydas.Punktai sakymų(iš-
traukaapielaisvąvalią)
d.naborovskis.Gyvenimo trum-
pumas. Apie tą patį
S.pšipkovskis.Rudens ekvinok-
cijai
m.pacas.Testamentas

p.Kalderonas(p.Calderon).Gy-
venimas-sapnas

Barokas. 
Žmogaus ir pa-
saulio prieštarin-
gumas. Jėzuitai 
Lietuvoje: rūpi-
nimasis valstybės 
kultūra.

gy • venimas dievo ir mir-
ties akivaizdoje (memento 
mori).
gyvenimo-teatro ir gyveni- •
mo-sapnometaforos.
Stojiškaasmenybėslaikyse- •
na.
Kristauskario( • miles Chris-
ti) idealai: ištikimybė die-
vuiirTėvynei.
barokinio teksto vaizdin- •
gumas: alegorija, kontrastų
dermė.
epochą reprezentuojančios •
asmenybės: Konstantinas
Sirvydas,mykolaspacas.

K. Donelaitis.
Metai

m.p.Karpavičius.Rinktiniai pa-
mokslai („pamokslas apie die-
vui ir tėvyneinaudingojaunimo
auklėjimą“, „piliečio kalba Vil-
niausvaivadijoskariuomenei“)

J. V. Gėtė* (J. W. Goethe).
Faustas. I dalis, II dalies pabai-
ga

i.Kantas.Atsakymas į klausimą 
„Kas yra švietimas?“

Apšvieta. 
Tikėjimas proto 
ir ugdymo galia. 
Siekis pertvarky-
ti tikrovę. 

Tautos išlikimo 
idėja. 

Klasicizmas.

Harmoningo ir vientiso pa- •
sauliokūrimas.
pažinimotroškimasirieško- •
jimodvasia.
Tautinėsbendruomenėsug- •
dymas prūsų Lietuvoje ir
Lietuvos didžiojoje Kuni-
gaikštystėje.
„metai“–lietuviškasšedev- •
raseuroposkultūroje.
darboetika. •
Žemdirbiogyvenimovertė. •
„metų“meninės kalbos sa- •
vitumas.
epochą reprezentuojančios •
asmenybės:Kristijonasdo-
nelaitis,TadasKosciuška.
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Privalomi  
autoriai Konteksto autoriai

Pagrindiniai 
reiškiniai ir  

idėjos

Siūlomi nagrinėjimo aspektai 
(neprivalomi)

A. Mickevičius. 
Eilėraščiai Ro-
mantika, Odė jau-
nystei, Akermano 
stepės. Vėlinės, II, 
IV dalis, poema 
Ponas Tadas (I 
kn. 1–40 eil.)

A. Baranauskas. 
Anykščių šilelis

V. Kudirka. Tau-
tiška giesmė. Var-
pas. Labora. Iš 
mano atsiminimų 
keletas žodelių

Maironis. Pava-
sario balsai (pasi-
rinkti eilėraščiai)

a. Strazdas. Strazdas. Selianka 
aušra
S.daukantas.Būdas senovės lie-
tuvių, kalnėnų ir žemaičių (fra-
gmentai)

a. baranauskas. Dainu daine-
lę. Kelionė Petaburkan V dalis 
(„Nu, Lietuva, nu, Dauguva“)
dž.baironas(g.byron).Kainas
a. puškinas.K*** („Menu aki-
mirką žavingą“).Pranašas
F.Šileris (F.Schiller).Džiaugs-
mui
Laiškai apie estetinį žmogaus ug-
dymą (2,6,25,26)
V. Vordsvortas (W. Words-
worth).Narcizai

F. dostojevskis. Broliai Kara-
mazovai (V knyga, V skyrius:
„didysis inkvizitorius“), Nusi-
kaltimas ir bausmė

Žemaitė. Sutkai. Autobiografija 

XIX a. literatūra. 
Romantizmas.
Žmogaus psichi-
nio pasaulio ir 
tautos dvasios at-
radimas.

Poeto ir kūrybos 
galios išaukštini-
mas. 

Modernios lietu-
vių tautos kūri-
mas. 

Religinio ir moks-
linio pasaulėvaiz-
džio atsiskyri-
mas. 

Pozityvistinis dar-
bas visuomenei. 

Asmens ir visuo-
menės patirties 
atvėrimas realiz-
mo literatūroje. 

individomaištas, naujo pa- •
sauliokūrimoužmojis.
asmensvienišumoirmeilės •
patirtys.
asmuo ir gamta, tauta ir •
gamta.
asmensirtautosistorinioli- •
kimosuvokimas.
asmens laisvė, tautinis ap- •
sisprendimas,pareigavisuo-
menei.
Tautinės tapatybės sampra- •
tos: adomas mickevičius,
antanas baranauskas,mai-
ronis.
individualilyrikoskalba. •
epochą reprezentuojančios •
asmenybės: Simonas dau-
kantas,motiejusValančius,
jonasbasanavičius,Žemai-
tė.

J. Biliūnas. Liū-
dna pasaka. Pasi-
rinkti apsakymai

J. Tumas-Vaiž-
gantas. Dėdės ir 
dėdienės

V. Krėvė. Skir-
gaila

a.Čechovas.Storasis ir plona-
sis. Žmogus futliare
gidemopasanas(guydemau-
passant).Pjeras ir Žanas

Šatrijosragana.Sename dvare
i.Šeinius.Kuprelis 

b.Sruoga.Milžino paunksmė

XX a. pradžios li-
teratūra. Realiz-
mas. 

Psichologinė ir 
socialinė tikrovės 
analizė. 

Realizmo poeti-
ka. 

Neoromantizmas: 
romantizmo tąsa 
ir modernizmo 
pradmenys.

psichologiniai veikėjų pa- •
veikslai.
demokratinės nuostatos ir •
idėjos.
blogio kilmės, žmogaus ir •
visuomenės netobulumo
klausimai.moralinėatjauta.
Žmogaus racionalumas ir •
iracionalumas:tarpsąmonės
irpasąmonės.
Tautoslikimodramatizmas. •
istorinio herojaus deheroi- •
zavimas.
pasakojimolyrizmas. •
moderniojitragedija. •
epochą reprezentuojan- •
čios asmenybės: mikalo-
jusKonstantinasČiurlionis,
Vydūnas,Kazimierasbūga,
mykolasriomeris.
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Privalomi  
autoriai Konteksto autoriai

Pagrindiniai 
reiškiniai ir  

idėjos

Siūlomi nagrinėjimo aspektai 
(neprivalomi)

V. Mykolaitis-Pu-
tinas. Tarp dviejų 
aušrų. Altorių še-
šėly

J. Savickis. Nove-
lės

J. Aistis. Pasi-
rinkti eilėraščiai 

j.baltrušaitis. eil.Mana mintis 
– žvaigždžių slapties troškimas... 
Gėlė. Ave, crux! Audėja. Amžių 
žvaigždynas 

Š. bodleras (Ch. baudelaire).
eil. Gulbė. Kelionė. Dvigubas 
kambarys
p. Verlenas (p. Verlaine). eil.
Saulėleidžiai. Rudens daina. 
Lakštingala. Begalinė plynė... 
Aukštai dangus virš stogo štai...

r.m.rilkė (r.m.rilke).Po-
ezija (eil.Rievėm besivejančiom 
gyvenu... Vienatvė. Ruduo. Alyvų 
sodas. Poetas. Karuselė (Liuk-
semburgo parkas)

F.Kafka.Metamorfozė

m.Kulbakas.poema Vilnius

F.T.marinetis(F.T.marinetti).
Futurizmo manifestas. „Keturių 
vėjų“ manifestas

a.achmatova.Erškėtis žydi(eil.
Pilkaakis karalius. Vakare. Ama-
to paslaptys1–3).Requiem(Vie-
toj pratarmės. Paskyrimas, IX. 
Epilogas)
K.Kavafis.eil.Itakė.Belaukiant 
barbarų. Termopilai. Menui ati-
daviau
o.mandelštamas.eil.Man duo-
tas kūnas, visas dovanų. Pro mi-
glas skausmingo tavo veido... Už 
vaikus, kur užgimt grynakraujais 
turės... Priimki džiaugsmą iš ma-
nųjų rankų... Už tai, kad nesau-
gojau tavo delnų dovanos...

XXa.viduriomo-
derniojiliteratūra.
 
menas kaip auto-
nomiškaspasaulis.

moderniosios pa-
saulėžiūros konf-
liktai.

modernizmokryp-
čiųįvairovė.

Tautos kultūros
tradicijairmaištas
priešją.

Tautinio tapatumo
paieškos ir atviru-
maspasauliui.

Žmogaus prigimties dualiz- •
mas.
egzistencinėpozicija. •  
menovaidmuo:grožioirto- •
bulumosiekis.
moderniosiosvisuomenėsir •
pažangoskritika.
Žemiškos žmogaus prigim- •
tiesįteisinimas. 
romano intelektualumas, •
poezijosfilosofiškumas.
estetinėdistancija,ironijair •
parodija.
avangardas kaip estetinė ir •
socialinėprovokacija.
neoromantinislyrizmas. •
asmuotautosistorijoje:po- •
zicijospasirinkimas.
epochą reprezentuojančios •
asmenybės:StasysŠalkaus-
kis, Kazys binkis, ieva Si-
monaitytė, oskaras mila-
šius.
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Privalomi  
autoriai Konteksto autoriai

Pagrindiniai 
reiškiniai ir  
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Siūlomi nagrinėjimo aspektai 
(neprivalomi)

H. Radauskas. 
Pasirinkti eilė-
raščiai

b. pasternakas. Poezijos api-
brėžimas. Čia pabrėžta nagu... 
Hamletas

o.milašius. eil. Lietuva. Naktį 
sustojusi karieta. Lapkričio sim-
fonija

H. Hesė (H. Hesse). Stepių vil-
kas

S.nėris.Diemedžiu žydėsiu
b.brazdžionis.Ženklai ir stebu-
klai 
a.miškinis.Varnos prie plento
a.Vaičiulaitis.Vidudienis kaimo 
smuklėje

S. Nėris. Prie di-
delio kelio

B. Sruoga. Dievų 
miškas

A. Škėma. Balta 
drobulė

A. Kamiu* (A. Camus). Sveti-
mas
V. mačernis. Metai (pasirinkti
sonetai)

V. mykolaitis-putinas. Vivos 
plango 
b. Krivickas. pasirinkti eilėraš-
čiai
a.miškinis.Psalmės 
d. grinkevičiūtė. Lietuviai prie 
Laptevų jūros 

i. meras. Lygiosios trunka aki-
mirką
p.Levi.Jei tai žmogus
K. bradūnas (pasirinkti eilėraš-
čiai)
a.nyka-niliūnas. Orfėjaus me-
dis(pasirinktieilėraščiai)

a. mackus. Neornamentuotos 
kalbos generacija (pasirinkti ei-
lėraščiai)K.ostrauskas.Gyveno 
senelis ir senelė

S. beketas (S. beckett). Belau-
kiant Godo

XX a. vidurio ka-
tastrofųliteratūra.

Žmogaus pozicija
totalitarizmo aki-
vaizdoje:pasiprie-
šinimas, prisitai-
kymas, išdavystė,
rezignacija, egzi-
lis.

Literatūra–tragiš-
kospatirties liudi-
jimas.

egzistencializmas.

asmensirjovertybiųišban- •
dymaskatastrofųmetu.
Kova dėl žmogaus orumo, •
rezistencijosbūdai.
pasakojimo krizė: kaip pa- •
pasakotitai,kasneišreiškia-
ma?
Skirtingos istorinės nuos- •
tatos vertinant XX a. vidu-
rio tragediją. Žmoniškumas
kaipvienijantivertybė.
egzistencinės vienatvės, •
maištoirabsurdotemos.
juokaskaippriešpriešaver- •
tybiųpraradimui.
Literatūrosraiškosbūdairi- •
binėje situacijoje: siaubo,
kančiosirabsurdoekspresi-
ja,distancija,ironija,grotes-
kas,juodasishumoras.
epochą reprezentuojančios •
asmenybės: balys Sruoga,
juozas Lukša-daumantas,
onaŠimaitė.
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Privalomi  
autoriai Konteksto autoriai

Pagrindiniai 
reiškiniai ir  

idėjos

Siūlomi nagrinėjimo aspektai 
(neprivalomi)

Just. Marcinke-
vičius. Mažvydas. 
Pasirinkti eilė-
raščiai

M. Katiliškis. 
Miškais ateina 
ruduo 

J. Aputis. Keleivio 
novelės (pasirink-
ti apsakymai)

S. Geda. Pasi-
rinkti eilėraščiai

V.mykolaitis-putinas.Būties va-
landa. Langas

e.mieželaitis.Žmogus

K.Saja.Mamutų medžioklė

Č.milošas(Cz.miłosz).Isos slė-
nis

r.granauskas.Su peteliške ant 
lūpų
b.Vilimaitė.Papartynų saulė
m.martinaitis.pasirinktieilėraš-
čiai

j.Strielkūnas.
T.Venclova.V.p.bložė.(pasi-
rinktieilėraščiai)

Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai
j. brodskis.Vaizdas į jūrą (eil.
Sustojimas dykumoje. Nuo pa-
kraščių į centrą. Lietuviškas di-
vertismentas. Kalba Sorbonoje)
K.Skujeniekas (K.Skujenieks).
Aš esu toli viešėjęs (eil. Vėlė.
Saga. Lyguo. Pakerėtas žilvitis. 
Tai maža tėvynė mano. Aš būsiu 
kaip parke suolas)

j.degutytė.Šiaurės vasaros
LiūnėSutema.Badmetis

V.Šimborska(W.Szymborska).
Poezijos rinktinė (eil. Pašneke-
sys su akmeniu. Po viena žvaigž-
dele. Gyvenimo aprašymas. Ga-
limybės. Katinas tuščiam bute)
j.Vaičiūnaitė.pasirinktieilėraš-
čiai
n.miliauskaitė.Uždraustas įeiti 
kambarys 

Modernioji XX a. 
antrosios pusės li-
teratūra. 

Rašytojas ir vi-
suomenė totalita-
rizmo gniaužtuo-
se.

Sovietinės ideolo-
gijos žymės lietu-
vių literatūroje. 

Siekis grąžinti 
kultūros tradici-
jas ir istorinę at-
mintį.

Moderniosios li-
teratūros prover-
žis 7–9 dešimtme-
čio Lietuvoje. 

Literatūros vai-
dmuo lietuvių vi-
suomenės kelyje 
į Nepriklausomy-
bę. 

Sąžinėsdramaistorijosirti- •
krovės klastojimo akivaiz-
doje.
Socialistinis realizmas: lite- •
ratūrakaipsovietinėspropa-
gandosįrankis.
Tautinės tapatybės gaivini- •
masirkūrimas.
gimtosios vietos praradi- •
mas: lietuvių agrarinės kul-
tūrosirimas.
Kūryba ir cenzūra: ezopo •
kalbair„vidiniscenzorius“.
istorinė drama kaip atmin- •
tiesgaivintoja.
egzistencinių skaudulių at- •
vėrimaslietuviųprozoje.
mitas,senojikultūra,istori- •
jamoderniojojepoezijoje.
absurdo stilistika kaip so- •
vietmečiovisuomenėskriti-
kosforma.
miestas kaip atminimų ir •
vaizduotėsšaltinis.
moterų poetinės kalbos ir •
pozicijossavitumas.
atgimusi modernizmo sti- •
listika: kalbos ribų išplėti-
mas, asociatyvumas, dau-
giasluoksnės metaforos, vi-
dinismonologas,ironija,in-
telektualioji analizė, kultū-
roskontekstai.
epochą reprezentuojančios •
asmenybės:Česlovasmilo-
šas, juozasgirnius,Vytau-
tasKavolis,marijagimbu-
tienė, meilė Lukšienė, al-
girdasjuliusgreimas,nijo-
lėSadūnaitė.
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Privalomi  
autoriai Konteksto autoriai

Pagrindiniai 
reiškiniai ir  

idėjos

Siūlomi nagrinėjimo aspektai 
(neprivalomi)

a.a.jonynas.Nakties traukinys
a. marčėnas. Eilinė (pasirinkti
eilėraščiai)

d.Kajokas.Meditacijos
S.parulskis.Mirusiųjų
g. grajauskas. Kaulinė dūdelė 
(pasirinktieilėraščiai)
j.Kunčinas.Tūla
r.gavelis.Jauno žmogaus me-
muarai 
j.erlickas.Knyga 
V. juknaitė Išsiduosi. Balsu 
d.Kalinauskaitė.Niekada neži-
nai
g. radvilavičiūtė. Suplanuotos 
akimirkos

Ch.L.borchesas(j.L.borges).
Smėlio knyga

m.ivaškevičius.Madagaskaras

naujausi aktualūs šiuolaikinės
lietuvių literatūros kūriniai (pa-
sirinktinai)

nepriklausomybės
laikųliteratūra.

Literatūrospaskir-
tiespokytis:naujo
santykio su šiuo-
laikinevisuomene,
tradicija ir istorija
paieškos.

Žanrųkaita.

Literatūrospostmo-
dernumas.

Kūrybakaipsavia-
nalizė, provokaci-
jairkultūrinisžai-
dimas.

Laisvas vertybių pasirinkimas:
šiuolaikinio žmogaus orienty-
rai.
Visuomenės pokyčių apmąsty-
masprozojeireseistikoje.
Šiuolaikinio„aš“tapatybė.
poezijos likimas dabarties gy-
venimosraute.
išbandymai gyvenimu: žmo-
nių santykių situacijos prozoje
iresė.
meninėsprozoskalba,„žodžių
orkestras“ – priešprieša „len-
gvajai“pramogineiliteratūrai.
istorijosinterpretavimonovato-
riškumas.
Šiuolaikinės literatūros juokas
irmąslumas.
postmoderniosios kūrybos
bruožai: žaidimas, teksto atvi-
rumas, fakto ir išmonės neats-
kiriamumas,citavimas, ironija,
„autoriausmirtis“.
Kokios asmenybės reprezen-
tuojadabartiesLietuvą?
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priedaS

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:
Motiejus Kazimieras Sarbievijus, rinktinėLemties žaidimai: i,4,Krispui Levinijui. „Kadnepasitikėtųper

daugjaunyste“;i,7,Telefui Likui.„Skundžiasilikimoirsėkmėsnepastovumu“;iV,12,januiLibinijui.„Tei-
sinasavovienišumą“;iV,35.Pauliui Kozlovijui.išepigramų:31.„dieviškosiosmeilėsstrėlė.Sužeideimano
širdį“(gg4,9).

Maironis,Pavasario balsai: „Taip niekas tavęs nemylės“, „mano gimtinė“, „jei kada pančiai nukris“,
„miškasūžia“, „užtrauksmenaujągiesmę“, „nebeužtvenksiupės“, „Lietuvabrangi“, „KurbėgaŠešupė“,
„Vilija(neris)“,„Vilnius“,„Trakųpilis“,„oineverk,matušėle!“,„milžinųkapai“,„nuobirutėskalno“,„Va-
karas(antežeroKeturiųkantonų)“,„išnyksiukaipdūmas“,„pavasaris“,„Vasarosnaktys“,„užmigožemė“,
„uosisiržmogus“,„j.St.“,„Sudieu“,„mergaitė“,„marijosgiesmė“,„Spjauki,drauguži,įviską!“,„Šatrijos
kalnas“„Vakaromintys“.

Jonas Biliūnas,apsakymai„Vagis“,„Lazda“,„ubagas“.
Jurgis Savickis,apsakymai„Kova“,„Fleita“,„Vagis“,„adastra“,„jonograužosnuotykiai“,„mėnesie-

na“.
Jonas Aistis,rinktinėDaina graudyn ir įstabyn:„prologas“,„apiepavasarį“,„rugpjūčionaktis“,„irpasa-

kys“,„andai“,„Lorelei“,„džiazas“,„Šv.pranciškus“,„Laimėslink“,„miškasirlietuvis“,„peizažas“,„Kara-
liausšuo“,„Ėjaulaukais“,„Kūrimovalanda“,„persevalis“,„ak,kaipgeraman...“,„imagomortis“,„Snaigė“,
„Karavanas“,„Katarsis“,„mantave“,„Vienaskraujolašas...“

Henrikas Radauskas,rinktinėPasauliu netikiu, o pasaka tikiu:„pasaka“,„Fontanas“,„dainosgimimas“,
„Homero jaunystė“, „girtuoklis grįžta namo“, „Laiškai saupačiam“, „Strėlė danguje“, „mergaitė pajūry“,
„Šventėparke“,„gėlėirvėjas“,„Kaštanaspradedažydėt“,„Lietus“,„rudensveidas“,„angelasirsesuoan-
gelika“,„Vakaras“,„pavasarionaktis“,„Žiemosdaina“,„Venerosgimimas“,„Katės“,„raudonimedžiai“,
„baltimalūnai“,„Vienaragis“.

Vytautas Mačernis, rinktinėPo ūkanotu nežinios dangum:„rudenssonetai“(4,7,12,13,19,21,25),
„Žiemossonetai“(2,4,9,10,24,25,28,29,31,34),„pavasariosonetai“(1,3),„Vasarossonetai“(1,2),„pa-
vargimas“.

Bronius Krivickas,Raštai:„rudenio lygumose“,„Laukinių rožiųšlamesys“,„Vienąvasarą“,„rudens
melodija“,„Žiema“,„Žiaurusisdievas“,„dovydaspriešgalijotą“.

Justinas Marcinkevičius,rinktinėAmžino rūpesčio pieva:„močiutėsmūsų“,„anapusnemuno“,„Sena
abėcėlė“,„gyvenimas“,„nešimanearčiausavęs,žemele...“,„dueilėraščiai“,„Kadgiedočiautave“,„nu-
silenkimasžolei“, „išvada“, „pasigailėjimoarbaVėlinių sonetas“, „Lopšinėgimtinei irmotinai“, „eilėraš-
čioartėjimas“,„amžiauspabaiga,V“,„dienaatrištomakim(1989m.Vasario16-oji)“,„antvasaroskaklo
šermukšniaijaunoksta“,„dėkojimasužrudeninįsaulėsspindulį“,„...apgraibomis,priešuliniosenopasilen-
kiau...“.

Juozas Aputis, Keleivio novelės:„Vakarėjantgražiosdobilienos“,„LidijaSkoblikovairtėvožingsniai“,
„Įveiktisave“,„Šūvispomarazynoąžuolu“,„užšalusiosskulptūrųakys“.

Sigitas Geda,rinktinėmokyklaiGedimino valstybės fragmentas:„Lietuvosatsiradimas“,„arklyssiūbuo-
jažaliąhorizontą...“,„buvauįLietuvąišėjęs...“,poema„Strazdas“(dalis„Žemėsarimas“),„jotvingiųžemė“,
poema„delčiarudenėdeivė“(iiidalis),poema„bilhana“(ipynė),poema„naktiesžiedai“(„Viešpatiesrožių
ilgesys“,„Septyneilisapienebyliąjąprapultį“),„Trieiliaibirželionaktį“,ciklas„maironiomirtis“,„giesmė
apiepasauliomedį“,„giesmėapiegimtąjąpirkią“,„giesmėapiešventąjąLietuvosupę“,„Sonetasandriui
Višteliui“,„Sonata“,„gediminovalstybėsfragmentas“,„Himnaslaukųkrosnelei“.

Judita Vaičiūnaitė,„Funikulierius“,„Kavinukassupastoralėm“,„ateissekmadienis“,„užsidegakavinių
ugnys“,„Vilnius.miestovartai“,„Saulėgrąža“,„izorožės“,„Kanonasbarborairadvilaitei“,„Senosfotogra-
fijos“,„Staccato“,„Trysgulbės“,„Kadrilis“,„geltoninamaisuverandom“,„Sniegogniūžtės“.

Marcelijus Martinaitis, „Severiutėsrauda“,„Kvailutėsonulėsrauda“,„KaipKukutisprotąatgavo“,„na-
kvynėpasžemaitįKukutį“,„nežinomodailininkopaveikslas“,„prisiminimas(Serbenta)“,„paskutinisatsis-
veikinimassuKukučiu“,„Kukutismušasavomirtį“,„KukučioapsilankymasVilniuje“,„Kukutisnoripama-
tytitėvynę“,„Tvanas“,„ašara,–dartauanksti“,„manožemėsulaukėamnestijos“,„KaisirpstavyšniosSu-
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valkijoj“,„Sutartinė“,„išleistuviųnuotraukaaleknynėsmokykloje“,„prisiminimas(paserbentygiedantmo-
javas)“,„dainaapiesmurtą“,„dainaapieneparašytąeilėraštį“,„K.b.margaritaiapievirtualiątikrovę“.

Č. Milošas (Cz. Milosz), Rinktiniai eilėraščiai:„manotėvynėje“,„CampodiFiori“,„mittelbergheim“,
„niekadtavęs,mieste“,„Žuvis“,„Valanda“,„ruedescartes“,„Filologija“,„Sodyba“,„Lanka“.

Aidas Marčėnas,Eilinė:„Klaida“,„Taip“,„erškėčiųkrūmasdūzgia“,„Šitojerdvėjpriešpatužmingant“,
„manoneris“,„gruodis“,„metaibežiogo“,„radauskonužudymas“,„Siaurukasčiasukaįsaulę“,„Žiedlapis
krisįtenai“,„Vidurnaktis“,„plikledisKatedrosaikštėje“,„SecondHand“,„Įtakos“,„dubandymai“,„beveik
ligiŠventosios“,„Kartaisabejojuautoryste“,„regnummmiii“,„maxima“,„Kontaktai“.
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IV. LIE TU VIŲ KAL BA IR LI TE RA TŪ RA KUR TIE SIEMS IR NE PRI GIR DIN TIE SIEMS

6. Lie tu vių kal bos kur tie siems ir ne pri gir din tie siems pro gra mos nuo sta tos, įgy ven di ni mas, tu ri nio 
ap im tis

6. 1. Pa skir tis. Lietuviųkalboskurtiesiemsirneprigirdintiesiemsviduriniougdymoprogramospaskirtis–
apibrėžtilietuviųkalboskaipmokomojodalykotiksląiruždavinius,bendrojokursomokiniųpasiekimus,tu-
rinioapimtį,mokiniųpasiekimųlygiųpožymius.

Ben dra sis kursassudaromokiniuigalimybęįgytibendrąjįkalbinį,literatūrinįirkultūrinįišprusimą,išsiug-
dytipagrindiniuskalbosvartojimogebėjimus.

mokiniai,siekdamisavarankiškaiišsikeltųlietuviųkalbosmokymositikslų,galirinktispapildomusmodu-
lius.jųturinįnumatomokytojas,atsižvelgdamasįmokiniųporeikius,pomėgius.moduliaigalibūtiorientuoti
įbendrųjųkalbiniųgebėjimųugdymąirskirtikonkretesniemskalbosarliteratūrosdalykamsnagrinėti.

6.2. Tiks las, už da vi niai, struk tū ra
6.2.1. Tiks las
Lietuviųkalboskaipdalyko tikslas–sudarytiprielaidaskurtiems irklausossutrikimųturintiemsmoki-

niamsugdytiskomunikavimo(mintiesraiškosraštu)irkultūrinękompetenciją,būtinaskiekvienožmogausvi-
saverčiamasmeniniamgyvenimui,integracijaivisuomenėje,sėkmingaiprofesinei,visuomenineiveiklai.Sie-
kiamaišugdytiasmenį,gebantįlaisvaikomunikuotipasirinktalietuviųkalbosforma,integruotisvisuomenėje,
jaučiantįporeikįskaitytiiršviestissavomalonumuiirinformacijaigauti,jaučiantįnuolatinįporeikįtobulinti
savolietuviųkalbosžiniasirgebėjimus,pažįstantįkalbąirliteratūrąkaiptautoskultūrosdalį,suvokiantįkul-
tūrostradicijas,kritiškaivertinantįįvairiaskultūriniogyvenimoformas.

6.2.2. Už da vi niai:
tobulintirašytinėskalbosvartojimogebėjimussiekiantįvairiųkomunikavimotikslų; •
susipažintisuiškiliausiaislietuviųirvisuotinėsliteratūroskūriniais,plėstiliteratūrinįirkultūrinįakiratį; •
analizuotinesudėtingoskompozicijosirraiškosįvairiųliteratūrosrūšiųiržanrųtekstus; •
išmoktigauti,apdorotiirteiktiįvairauspobūdžioinformacijąišįvairiųšaltinių. •
6.2.3. Struk tū ra
programąsudarotrysstruktūrinėsdalys:
rašytiniotekstosuvokimas; •
rašytiniotekstokūrimas; •
kalbos,literatūros(irkultūros)pažinimas. •

6.3. Pro gra mos įgy ven di ni mas: in teg ra vi mo ga li my bės, ug dy mo gai rės, mo ky mo si ap lin ka
6.3.1. In teg ra vi mo ga li my bės. mokantislietuviųkalbosirkitųdalykųremiamasigimtosioskalbosmokė-

jimu.Lietuviųgestųkalbosirlietuviųkalbosmokymasturisudarytipagrindąfunkcineimokiniųdvikalbystei,
kadbendraudamijiegalėtųvartotiabikalbaskaipmokymosipriemonę.gretinantgimtosioslietuviųgestųkal-
bosirlietuviųkalbosvartosenąatkreipiamasdėmesysįfonologines,leksines,morfologines,sintaksines,stilis-
tinesabiejųkalbųypatybes.abikalbosturiįtakosbendrajaikalbineikompetencijai.

Kalbosugdymoužduotys(kalbiniųsituacijųirtekstųkūrimas)derintinosirsukitųdalykųtematikairpro-
blematika.mokytojamsnumačiusirsusitarus,rengtinitekstaiirsituacijoskitųdalykųpamokoms(straipsnio,
referato irkt. tekstųrašymas,diskusijos,aptarimorengimas is to ri jos, ge og ra fi jos, dai lės ir kt. pa mo koms). 
Kalbosugdymuiirliteratūriniamlavinimuiskiriamųtekstųtematikairproblematikagalibūtisusijusisueti-
kos,etnokultūros,istorijos,dailėsirmuzikosraidos,tikybos,filosofijos,psichologijospagrindųirkt.dalykų
problematika. 

Kalbosstruktūrospažinimo,kaipirapskritairaštingumo,motyvacijagalibūtistiprinamamokantiskitųda-
lykų. pavyzdžiui,leksikosskyrių(terminų,vietovardžių,tarptautiniųžodžiųdaryba,kirčiavimas,rašyba)paži-
nimassietinassu ge og ra fi jos, is to ri jos, pi lie ti nės vi suo me nės pa grin dų tu ri niu.Sintaksės(sakiniodaliųstruk-
tūrinėsirsemantinėspriklausomybės)suvokimasatsiskleistųnetiranalizuojantmatematikos,fizikos,chemi-
jostekstiniųuždaviniųformuluotes.



31KALBOS Lietuvių kalba ir literatūra kurtiesiems

BE
N

D
RA

SI
S 

KU
RS

A
S

itinsvarbūsryšiaisuinformaciniųtechnologijųmokomuojudalyku,nesnaudojimasisiKTlabaikeičiako-
munikavimokultūrą:keičiasiskaitymo,rašymo,kalbėjimoįpročiai.ugdymoprocesešikaitaneturėtųbūtiig-
noruojama,juolabkadjiatveriairnaujųgalimybių.mokytilietuviųkalbostinkaįvairiosmokomosiosinfor-
maciniųtechnologijųprogramos(demonstravimo,pratybų,kontrolės,elektroniniaivadovėliai,mokomiejižai-
dimai,mokymo(si)terpėsirkt.)irtaikomosiosprogramos(elektroniniaižodynai,žinynai,enciklopedijos,ka-
talogai).Kalbėdamiapiešiuolaikinioinformacinėsvisuomenėsnarioraštingumątarpkitųjoaspektųgalvoje
turimeirgebėjimąsuvoktitekstus,kuriuoseprasmėreiškiamanetikžodžiu.internetas–vienasištokiųaktua-
liųirmokiniųskaitomųtekstųpavyzdžių.internetasgalisėkmingaipadėtiugdytiinformacinius,komunikaci-
nius,teksto,kuriameprasmėreiškiamanetikžodiniaisženklais,suvokimoirkūrimogebėjimus.

 6.3.2. Ug dy mo gai rės
Ko mu ni ka vi mo nuo sta ta
mokiniainagrinėja,kaipkomunikacijapriklausonuoadresatoiradresantotikslųirlūkesčių,pranešimotu-

rinio,bendravimosituacijosirbūdo.ypačsvarbuyrakalbinėsveiklosrūšių(kalbėjimo,rašymo,skaitymo)
dermė irpakankamaidėmesiokiekvienai iš jų.Skiriantnepakankamaidėmesiokuriainorsvienaikalbinės
veiklosrūšiai(arjąignoruojant)nukenčiavisoskalbinėsveiklosefektyvumas.

Ben dra dar bia vi mo nuo sta ta
mokymasis suvokiamaskaip socialinėveikla,kuriosesmė–dalijimasis.mokiniaimokosivieni iškitų

keisdamiesipatirtimi,nuomonėmis,diskutuodami.jiekartuaptaria,kaipsupratonagrinėjamųšaltiniųinfor-
maciją,idėjas,raiškosbūdus.persakydamivisataisavaisžodžiaisirklausydamiesikitų,įgyjagalimybępasi-
tikrintisavąjįsuvokimą.mokiniaisupranta,kadnuostatamokytiskartusukitaisyraasmeniškaivertinga.

In di vi du a li za vi mo nuo sta ta
gebėjimassuvoktisakytinįtekstąugdomasindividualiaiatsižvelgiantįkiekvienomokinioklausossutri-

kimolaipsnį,individualiusgebėjimusirnaudojimąsiklausoskompensuojamąjaaparatūra.individualizuojant
mokymąsiekiama,kadmokinys„išaugtų“išrašymoklišių(pavyzdžiui,vientisiniųsakinių,tųpačiųfraziųir
pan.),naudotųsinaujaiišmoktaleksika.mokinysgalirinktispasakotilietuviųgestųir(arba)lietuviųkalbažo-
džiuir(arba)raštu.

Mo ky mo si mo ky tis nuo sta ta
mokiniui,kurisgyvensirdirbssparčiaikintančiamepasaulyje,būtinaišmoktimokytissavarankiškai.To-

dėljisskatinamasapmąstytisavomokymąsi,pažintisavekaipbesimokantįjį,suvoktiindividualiusporeikius,
susiformuluotimokymositikslusirplanuotiveiklątaip,kadšiuostiksluspasiektų.mokiniaisuvokia,kadjie
mokosinuolatsiedamijauturimasžiniassunaujomis,suprantažiniųirgebėjimųvertę,numatydamipraktines
jųtaikymogalimybes.
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6.4. Mo ki nių pa sie ki mai, tu ri nio ap im tis, ver ti ni mas
6.4.1. Mo ki nių pa sie ki mai 

1. Ra šy ti nio teks to su vo ki mas1

Nuo sta tos:
Vertintiskaitymąkaipasmeniškaisvarbiąveiklą,teikiančiągalimybępatirtiestetiniųišgyvenimų,ugdy- •
tisvaizduotę.
Skaitantįvairauspobūdžiotekstusplėstiirturtintižodyną. •
Tobulintiskaitymoirtekstosuvokimogebėjimus. •

Es mi nis ge bė ji mas
Suprastiįvairiųtekstųprasmę(prasmes)irkritiškaijuosvertinti.

Ge bė ji mai Žinios ir supratimas
1.1.nurodytitekstopaskirtįirtikslus. 1.1.1.paaiškintitekstoturinį,pagrindinę(pagrindines)mintį(min-

tis) lietuviųgestųkalba ir (arba) lietuviųkalba (žodžiu ir (arba)
raštu).
1.1.2.Savarankiškaiarbapagalpateiktąpavyzdį rasti informaci-
josšaltinius,atrinktiinformacijąįvairiemstikslams,jąsisteminti,
apibendrinti.
1.1.3.Įvairiaisbūdaistikrintissavosuvokimą:klausiantarsavaran-
kiškaiišsiaiškintinesuprantamusžodžius,sąvokas,pasakymus.
1.1.4. Suprasti ir vertinti tekstus, kuriuose prasmė reiškiama ne
vienžodiniaisženklais(vaizdoįrašas,reklama,iliustracija).
1.1.5.aptartinegrožinius,diskusiniopobūdžiotekstusirjuosepa-
teiktusįvairiuspožiūrius.

1.2. Suprasti nesudėtingus autentiškus
ir(arba)adaptuotustekstus.

1.2.1. mokytojo padedamam rinktis tekstus įvairiems tikslams
(mokymuisi,papildomaiinformacijai,savomalonumui).
1.2.2. išsiaiškintinesuprantamasmintisgaunant reikiamos infor-
macijosišžmonių,spausdintųirelektroniniųšaltinių.
1.2.3. Įvairiaisbūdais tikrintissavosuvokimą(skaitytidarkartą,
savaisžodžiaispaaiškintiarpersakytiidėjas).
1.2.4.mokėti skaitomų tekstų informacijąpateikti lietuviųgestų
kalba.
1.2.5.mokėtiskaitomųtekstų informacijąperformuoti įužrašus,
konspektus,lenteles,schemas.
2. Teks to kū ri mas raš tu

Nuo sta tos:
Vertinti rašymą kaip asmeniškai vertingą veiklą, teikiančią galimybę pažinti save ir pasaulį. Stengtis •
įveiktikomunikacijosbarjerus.
Siektitobulintisavorašytinėskalbosgebėjimus,ugdytigebėjimągauti,apdorotiirteiktiįvairauspobū- •
džioinformaciją.

Es mi nis ge bė ji mas
Kurtiįvairiustekstusraštu,atsižvelgiantįtikslusiradresatą.

Ge bė ji mai Žinios ir supratimas
2.1. Tikslingai pasirengti kurti tekstą,
apsvarstytitikslus,situaciją,adresatą.

2.1.1.naudotiįvairiusmokytojosiūlomusidėjų,argumentųradi-
mo būdus (pavyzdžiui, „minčių lietus“, laisvas rašymas, „tinklo
nėrimas“).
2.1.2.Taikytimokytojosiūlomusinformacijosradimobūdus:inter-
viu,skaitymą,naršymąinterneteirkt.efektyviaipanaudotimoky-
tojopateiktusduomenis(faktus,detales,pavyzdžius,citatasirkt.).
2.1.3.Savarankiškaiarbakonsultuojantisplanuoti,numatytiteigi-
niųišdėstymotvarką,apmąstytiįžangąirpabaigą.

1gebėjimassuvoktisakytinįtekstąugdomasindividualiaiatsižvelgiantįkiekvienomokinioklausossutrikimolaipsnį,individualiusgebėjimusirnau-
dojimąsiklausoskompensuojamąjaaparatūra.mokinysgalirinktispasakotilietuviųgestųir(arba)lietuviųkalbažodžiuir(arba)raštu.
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Ge bė ji mai Žinios ir supratimas
2.1.4.Savarankiškaiarbakonsultuojantisparašytirašinį,straipsnį
nurodytatema:išsakytipožiūrį,argumentuotiremiantispateiktais
šaltiniais,patirtimi,diskutuoti.
2.1.5.Tinkamaikomponuotitekstąlaikantistrinarėsstruktūrosrei-
kalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas); tinkamai kompo-
nuotipastraipas(teiginys,argumentai,apibendrinimas).
2.1.6.Taikytipagrindinesrašybosirskyrybostaisykles,tinkamai
sietisakinius.
2.1.7.dalyvautiįvairauspobūdžiopokalbiuose(lietuviųgestųkalba
ir(arba)lietuviųkalba)(pašnekesyje,diskusijoje,interviuirpan.).

2.2.naudotistinkamomiskalbėjimoir
kompensavimostrategijomis.

2.2.1.Kauptimedžiagą,jąatrinkti,išskirtisvarbiausiasmintis,pa-
rinktipavyzdžių.
2.2.2.Taikytižinomusiliustracinėsmedžiagospateikimobūdus.
2.2.3.Taikytisautinkamussakytinėskalbosgebėjimųstokoskom-
pensavimobūdus.
2.2.4.Stengtisdalyvautibendrojeveikloje:planuoti,aptartiveiks-
musirsprendimus,numatytialternatyviąveiksmųeigą.

3. Kal bos ir li te ra tū ros (kul tū ros) pa ži ni mas
Nuo sta tos:

Vertintikalbąirliteratūrąkaiptautoskultūrosdalį,kuriaperduodamapraeitieskartųpatirtis,vertybės, •
tradicijos,padedančiosžmoguiugdytistautinęsavimonę,taptivisaverčiusavosioskultūrosdalyviu.
Vertintikalbųirkultūrųįvairovę. •
ugdytisvisapusiškaiapsišvietusiupiliečiu. •

Es mi nis ge bė ji mas
Suvoktikalbąirliteratūrąkaipsocialiniusirkultūriniusreiškinius.

Ge bė ji mai Žinios ir supratimas
3.1.Suvoktikalbos funkcijas.ap-
tartisakytinio,rašytinioirelektro-
niniotekstoypatybes.

3.1.1.aptartitekstąkaipkalbosvienetą,mokytojuipadedantpaaiškin-
tijostruktūrosypatybes.
3.1.2.Lietuviųgestųkalba ir (arba) lietuviųkalbaskaitomuose teks-
tuoserasti iratpasakoti įvairiųkultūrų,epochų,socialinių,kultūrinių
grupiųvertybes.
3.1.3.atpažintiskaitomuosetekstuoselietuviųirvisuotinėskultūrosženklus.
3.1.4.Žinoti, kadkalbakeičiasi, nurodyti svarbesniuspokyčius ir jų
priežastis.
3.1.5.Sietigrožinęliteratūrąsusavopatirtimi,visuomenėsproblemo-
mis,suprastikultūrinėspatirtiessvarbą.
3.1.6.Skirtigrožinįirnegrožinįtekstą.
3.1.7.Skirtipublicistinius,mokslinius,administraciniustekstus.

6.4.2. Tu ri nio ap im tis
6.4.2.1.dalykoturinysapimakalbinįugdymąirliteratūrinįlavinimą.Turinįsudaroprivalomosiosdalysir

pasirenkamiejimoduliai,iškuriųprivalupasirinktinemažiaukaipvieną.
pageidautina,kadpasirinktasmodulisbūtųsiejamassukonkrečiaismokiniųporeikiaisirgalimybėmisbei

privalomojougdymoturiniotematika.
Visiemspri va lo mas tu ri nys: 
Kalbinėsraiškosįtvirtinimasirplėtra. •
Kalba,tekstaiirjųpoveikisadresatui. •
Literatūrosraida. •
 Pa si ren ka mie ji mo du liai:
Lyginamelietuviųirgestųkalbas. •
Skaitome,mąstome,rašome. •
praktinėgramatika. •
Tekstoanalizėspagrindai. •
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6.4.2.2. Vi siems pri va lo mas tu ri nys

Kal bi nės raiš kos įtvir ti ni mas ir plėt ra

11–12klasėjeįtvirtinamiirkryptingaiplėtojamikalbinėsraiškos(gramatikos,žodyno,rašybosirskyrybos)
žiniosirgebėjimai,įgytipagrindinėjemokykloje.Kalbiniaigebėjimaiugdomilabaiindividualiai,atsižvelgiant
įkiekvienomokinioklausossutrikimolaipsnį,individualiusgebėjimusirnaudojimąsiklausoskompensuoja-
mąjaaparatūra(individualiaarstacionaria).

Kalbiniaigebėjimaiplėtojami:

1. Mo kant reikš ti to liau iš var dy tas ko mu ni ka ci nes in ten ci jas:
1.1. Kaip gau ti ir pa teik ti in for ma ci ją:
kaippaklaustitikintispatvirtinimo,abejojantdėlteiginio,aiškinantisdetales,smulkmenas,parodantsusi- •
domėjimą,smalsumą;
kaipatsakyti,suteikiantinformacijąapiepriežastį,būdą,laipsnį. •
1.2. Kaip reikš ti ir su ži no ti nuo sta tą, po žiū rį, po zi ci ją:
kaipsutiktisuteiginiu,suneiginiu,nenoromis,pritariantdėlesmės,nusileidžiant,suišlyga; •
kaipnepritarti,nesutiktisuteiginiu,nesutiktisuteigiamupasakymu,nesutiktisuneigiamupasakymu,švel- •
niai,mandagiainesutikti;
kaippabrėžtižinojimąarnežinojimą. •
1.3. Kaip iš reikš ti mo da lu mą:
kaipišreikštibūtinumą,neišvengiamumą,privalėjimą; •
kaippaneigtibūtinumą,neišvengiamumą,privalėjimą; •
kaippaklaustiapiebūtinumą,neišvengiamumą. •
1.4. Kaip iš reikš ti mo ra li nes nuo sta tas: 
Kaipišreikštimoralinįįpareigojimą,nusakytipareigą; •
kaipprotestuoti,priešintis,paklausti,arkasnepritaria; •
kaipišsakytikaltęirjąprisiimti,kaippaneigtikaltę. •
1.5. Kaip pa ra gin ti, įkal bi nė ti, re a guo ti į pra šy mą:
kaipprimygtinaipaprašyti,įsakyti,duotinurodymus;kaiplabaimandagiaipaprašyti; •
kaipsuišlygomisreaguotiįprašymąkąnorsdaryti,nenoriaisutinkant. •
1.6. Kaip da ly vau ti po kal by je, kal bė ti, dės ty ti min tis ra šy ti ne kal ba: 
kaipoficialiaiarneoficialiaipradėtipokalbį,kalbą,rašytinęoficialiąkalbą; •
kaippristatytipateiktątemąpradedantkalbą,pradedantpasakojimąžodžiuirraštu; •
kaippabrėžtikalboje,spausdintuosetekstuose; •
kaipapibrėžti,sukonkretinti; •
kaipapibendrinti; •
kaippakeistitemą;kaippaprašytipakeistitemą; •
kaipparodyti,kadklausomakienonorskalbos; •
kaipįsiterptiįpokalbį; •
kaipišreikštinorątęstimonologinękalbą. •

2. Ple čiant to liau iš var dy tų abst rak čių jų są vo kų (funk ci nių se man ti nių lau kų) raiš ką:
Veiks mo • eigairrezultatas,reiškiamasžodžiųdarybospriemonėmis,veiksmažodžiųlaikais;sudurtiniais
pridėtiniaisiratliktiniaislaikais;veiksmažodžiųlaikųvartosenossinonimika.
Bū se nos • raiškavardažodžiųvardininkuirįnagininku;būsenoskaita;vardininkoirįnagininkopriešprieša.
Ska ti ni mo • ,reiškiamoliepiamąja,tiesiogine,tariamąjanuosaka,stilistiniainiuansai.
Sub jek to  • raiška vardažodžių kilmininku, prielinksninėmis konstrukcijomis, veiksmažodžių bendratimi,
žodžiųjunginiais,šalutiniaissakiniais,vardažodžiųnegimininėmisformomis.
Ob jek to •  raiškavardažodžiųgalininku, kilmininku, įnagininku, naudininku, vardažodžiųnegimininėmis
formomis,prielinksninėmiskonstrukcijomis,bendratimi,šalutiniusakiniu.
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Po žy mio  • raiškavardažodžiųkilmininku,įnagininku,prielinksninėmiskonstrukcijomis,žodžiųjunginiais,
bendratimi,padalyviu,šalutiniusakiniu.priklausomybėsraiškažodžiųdarybospriemonėmis.
Kie ky bės • raiškaprielinksninėmiskonstrukcijomis,žodžiųjunginiais,šalutiniaissakiniais,lyginamosiomis
konstrukcijomis;tikslusirapytiksliskiekis.
Vie tos • raiškašalutiniaissakiniais;vietostikslinimas.atstumovardininkasirgalininkas.
Lai ko • raiškašalutiniaissakiniais.Laikotrukmėirdažnumas,reiškiamasšalutiniaissakiniais.
Bū do  • raiška įnagininku,vietininku,prielinksninėmis ir lyginamosiomiskonstrukcijomis irkitaisžodžių
junginiais,šalutiniaissakiniais.
Tiks lo •  raiška bendratimi, vardažodžių kilmininku, naudininku, prielinksninėmis konstrukcijomis, prie-
veiksmiais,šalutiniaissakiniais.
Prie žas ties • raiškaįnagininku,žodžiųjunginiais,šalutiniaissakiniais.
Są ly gos • raiškašalutiniaissakiniais.
Nuo lai da • ,reiškiamašalutiniaissakiniais.
Ne igi mas • ,reiškiamasžodžiųdarybosbūdaisiršalutiniaissakiniais.
Api brėž tu mas •  ir ne apib rėž tu mas,reiškiamasvardažodžiųvardininku,galininku,jųpriešpriešasukilmi-
ninku,vienaskaitosirdaugiskaitospriešprieša,įvardžiuotinėmisvardažodžiųformomis.
Gre ti ni mas •  ir prieš prie ša.dalelytės,priešinamiejisakiniai.
Mo da lu mas • ,reiškiamasdalelytėmis,veiksmažodžiųnuosakomis,dalyviais.
Deik sė, • reiškiamaįvardžiais,prieveiksmiais,įvardžiuotinėmisvardažodžiųformomis,veiksmažodžiųtre-
čiuojuasmeniu.

Kal ba, teks tai ir jų po vei kis ad re sa tui

1. Kal bi nė ko mu ni ka ci ja. Kalba(tekstas)kaipbendravimopriemonė.Kalbosženklųkomunikacinėsfunk-
cijos.Kalbinėskomunikacijosdalyviai,aplinkybės,santykiai.Kalbosfunkcijos:informavimo,poveikio(ape-
liacinio,estetinio,emocinio),paprastobendravimo.Sakytinio,rašytinio,elektroniniotekstoypatybės.

2. Teks tų įvai ro vė. Teks tų žan rai
Sakytinėirrašytinėkalba.elektroninistekstas.
nežodiniaitekstai.
grožinisirnegrožinistekstas.
Tekstųtipai.pasakojimas,aprašymas,aiškinimas,argumentavimas.
Tekstų žanrai: publicistikos (straipsnis, rašinys, interviu); moksliniai (paskaita, pranešimas, mokslinis

straipsnis);administraciniai(gyvenimoaprašymas,prašymas,protokolas).

pastraipųrūšys(įžangos,dėstymo,pabaigos).
Tekstopavadinimofunkcijosirraiška.
Tekstotema,problema,pagrindinėmintis.Tekstotemosvientisumas.
Tekstorišlumas.Tekstosiejimopriemonės(fonologinės,gramatinės,leksinės).
Tekstotikslas,adresatas.rašymasatsižvelgiantįtekstotikslą,adresatą.

dalykinisrašymas.pasirengimas,tekstorašymas,redagavimas(kalbostaisyklingumas,žodžiųirgramati-
niųkonstrukcijųsinonimika,kalbosvienetųderinimassemantiniuirgramatiniuatžvilgiu).

Tekstųvertinimas.

3. Ži niask lai dos teks tų pa ži ni mas ir ver ti ni mas
Žiniasklaidostikslai:informavimasirskaitytojoaržiūrovonuomonės,pozicijosformavimas(faktai,įvy- •
kiai,nuomonės,argumentavimas).
Visuomenėsvertybiųsistemospateikimasžiniasklaidoje. •
Žiniasklaidostekstųautoriųprisitaikymasprieadresato. •
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parodija,karikatūrakaippoveikiopriemonės. •
Žiniasklaidostekstųskaitytojo,klausytojoaržiūrovokritiškumobūtinumas. •

rekomenduojamapasirinktinaiaptartiirįvertintikonkrečiumetuaktualiusžiniasklaidos(spaudos,interne-
tinėsžiniasklaidos)tekstus.

4. Re kla mos reiš ki nio pa ži ni mas, ana li zė ir ver ti ni mas 
reklamosfunkcijos:informavimasirpoveikis(apeliacinis,emocinis,estetinis). •
Socialinė,komercinė,politinėreklamairjųtikslai. •
prisitaikymasprieadresatoirreklamuojamoobjekto. •
reklamospoveikiopriemonės:žodis,vaizdas. •
netikėtumo,intrigosirpan.efektasreklamoje. •
reklamostekstųskaitytojo,klausytojoaržiūrovokritiškumobūtinumas. •

rekomenduojamapasirinktinaianalizuotikeliaskonkrečiumetutransliuojamasarbaskelbtasreklamas.

Kū ry bi niai ban dy mai:pasirinktinaivizualiosiosarspausdintosiosreklamoskūrimas.

5. Po pu lia rio sios kul tū ros reiš ki nio pa ži ni mas, ana li zė ir ver ti ni mas
populiariosioskultūrosapraiškos:literatūra,pramoginėstelevizijoslaidos,filmai(„muilooperos“),vaiz- •
dajuostėssusubtitraisirpan.
Žvaigždėsfenomenasirpoveikisžiūrovuiarklausytojui. •
Stereotipinėssituacijos;vyroirmotersstereotipai;vertybiųsistemapopuliariojojekultūroje(televizijosse- •
rialuose,literatūroje).
Skaitytojo,žiūrovopatraukimopriemonės. •

rekomenduojamapasirinktinaianalizuotipopuliariosiosliteratūroskūrinį,konkrečiumetutransliuojamas
televizijoslaidas,televizijoslaidas,verčiamasįgestųkalbą,rodomusserialusarmatytusfilmussusubtitrais.

Li te ra tū ros rai da

Literatūriniougdymomedžiagąrekomenduojamapateiktichronologinetvarka,nesmokiniams,turintiems
klausossutrikimų,tokspateikimobūdasyrakonkretesnisiraiškesnis.beto,nurodomitiksvarbesnikūrinių
nagrinėjimoirkontekstųaptarimoaspektai.Kitusaspektus,autoriusarkūrinius(kūriniųištraukas)pasirenka
patsmokytojas,atsižvelgdamasįkiekvienomokinioklausossutrikimolaipsnįirindividualiusgebėjimus,kla-
sėspasirengimolygį,nūdienosaktualijasirkt.

Kontekstomedžiagamokytojasgaliremtisieškodamasryšiųsukitaisdalykais,individualizuodamasmo-
kymoprocesą,numatydamasprojektų,referatųirkitųliteratūriniougdymodarbųtematiką.

Kon teks tas, svar bes ni te mi niai ir pro ble mi niai 
nag ri nė ji mo as pek tai

Re ko men duo ja mi au to riai, kū ri niai

Literatūrosištakos:mitai,folkloras,biblija
Senojilietuviųraštija(kartojamojiapžvalga)

Senojoirnaujojotestamentoištraukos

antikinėliteratūra
Svarbiausikūrėjai.Kūrybosbruožai

Homeras.pasirinktospoemosištrauka

Re ne san sas
meilėstematragedijoje

m.deServantesas,„donKichotas“.ištrauka
V.Šekspyras,„romeoirdžuljeta“arba„Hamletas“.
ištrauka

Šviečiamasisamžius
gyvenimoprasmėsirsavovietosgyvenimeieškoji-
mas

j.V.getė,„Faustas“.ištrauka
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Kon teks tas, svar bes ni te mi niai ir pro ble mi niai 
nag ri nė ji mo as pek tai

Re ko men duo ja mi au to riai, kū ri niai

ŠviečiamasisamžiusLietuvoje.Literatūrostradicijų
formavimasis
grožinėsliteratūrospradžia

K.donelaitis,„metai“.ištrauka
m.Valančius,„palangosjuzė“.ištrauka

Lietuviųromantizmas
S.daukantas,a.baranauskas

maironis
Keliųskirtingostematikoseilėraščiųanalizė

realizmas
o.balzakas,F.dostojevskis

pasirinkto autoriaus pasirinktos ištraukos nagrinėji-
mas

realizmasLietuvoje.V.Kudirka
realistinio pasakojimo poetika. Sąžinės ir kaltės
klausimai

j.biliūnas.pasirinktoapsakymoarapysakosištrau-
kosanalizė

moteryslietuviųliteratūroje Žemaitė,„petrasKurmelis“.ištraukos
g.petkevičaitė-bitė,„Homosapiens“
Lazdynųpelėda,„irpražuvokaipsapnas“
Šatrijosragana,„Senamedvare“.ištrauka

Lietuviųliteratūrosmodernėjimas
motersdrama

Vaižgantas,„aš,tarnaitėirkanarėlė“
a.Vienuolis,„paskenduolė“.ištraukos

autobiografinisromanas.Žmogusistorijoje
Simbolizmas

b.Sruoga,„dievųmiškas“.ištraukos
eilėraščiai

romantinisindividualizmas. istorinėdrama V.Krėvė,„Skirgaila“.ištraukos
psichologinisrealistinisromanas
gyvenimoprasmėsirsavovietosgyvenimeieškoji-
mas,asmenybėslūžiairomane

V.mykolaitis-putinas,„altoriųšešėly“.ištraukos

avangardizmas (ekspresionizmas, dadaizmas, futu-
rizmas,siurrealizmas)

K.binkis,„atžalynas“
Lyrikosapžvalga

antrojineoromantikųkarta
Žmogusistorijoje:pasirinkimasprievartossituacijo-
je

S. nėris. eilėraščių rinkiniai. pasirinkto eilėraščio
analizė

Lietuviųliteratūraantrojopasauliniokarometaisir
pojo

V.mačernis.Sonetai

meilėsdrama a.Vaičiulaitis,„Valentina“.ištraukos
Tremties,rezistencijos,egzodoliteratūra d.grinkevičiūtė,„LietuviaiprieLaptevųjūros“.iš-

traukos
naujausiojilietuviųiružsienioautoriųliteratūra Keliųnaujausiųautoriųkūriniųaptarimas

6.4.2.3. Pa si ren ka mie ji mo du liai

Ly gi na me lie tu vių ir ges tų kal bas

Mo du lio pa skir tis: remiantis lyginamuojumetodumokyti lietuviųkalbos;siekti,kadmokinyssuvoktų
lietuviųgestųkalbosirlietuviųkalbospanašumusirskirtumus,gebėtųverstitekstusišlietuviųgestųkalbosį
lietuviųkalbąiratvirkščiai.

Di dak ti nės nuo sta tos: šiuo moduliusiekiama mokiniams,turintiemsklausosnegalią,padėtimokytislie-
tuviųkalbos;mokomagauti,apdorotiirsuteiktiįvairauspobūdžioinformaciją,aktyviaidalyvaujantveikloje,
brandintivertybinesasmensorientacijas–toleranciją,pasitikėjimą,atvirumąpasauliuiirvienaskitam;skatin-
tisaviraiškąbendraujantlietuviųkalba.Siūlomanuolatsietiteorijąsupraktikairnuolatmotyvuoti,kodėlpa-
renkamasvienasarkitasatitikmuo.

In teg ra vi mo su ki tais da ly kais ga li my bės: šįmodulįgalimasėkmingaiintegruotisulietuviųgestųkal-
bospamokomis.



38KALBOS Lietuvių kalba ir literatūra kurtiesiems

BE
N

D
RA

SI
S 

KU
RS

A
S

1. Te ori nė da lis: 
gestųkalbossandarairlietuviųkalbossandara
gestųkalbosleksikairlietuviųkalbosleksika
gestomotyvacijairžodžiomotyvacija
Smulkiausigestoelementaiirfonema,leksema
erdvinėkalbairplokštuminėkalba
gestųkalbosdalysirlietuviųkalbosdalys
Linksnis
giminė
Skaičius
Laipsnis
Laikas
Veiks las
Specifinėgestųkalbosgramatinėraiška
2. Prak ti nė da lis:įvairiosapimties,įvairiųžanrųgrožiniaiirnegrožiniaitekstaiartekstųištraukosverti-

muiiranalizei(tekstaiparenkamimokymometupedagogonuožiūraatsižvelgiantįmokiniųgebėjimųlygį,te-
mosaktualumą).

Skai to me, mąs to me, ra šo me

Mo du lio pa skir tis:mokytisuvoktiperskaitytątekstą,atpasakotijįžodžiuarbaraštu,rastiiratrinktirei-
kiamąinformacijąirpanaudotijąpraktinėjeveikloje;plėstiirturtintižodyną;skatintidomėtisLietuvosgeog-
rafija,istorija,lietuviųtautosaka,etnokultūra,šiuolaikineliteratūrairpan.;ugdytigebėjimąmąstytilietuvių
kalba;sietiskaitomustekstussuasmeninepatirtimi;ugdytikūrybingumą,gebėjimąbendradarbiauti,laisvai
bendrauti.

Di dak ti nės nuo sta tos: kalbiniomąstymougdymassudaroprielaidasemociniam,socialiniam,intelektua-
liniammokiniųbrendimui;visaverčiamasmeniniamgyvenimui,sėkmingammokymuisi;tolesneiprofesinei
beivisuomenineiveiklai.Kalbinėkompetencija,mąstymogebėjimaiįtvirtinamitikkonkrečiojeveikloje.ug-
dantkomunikacinękompetencijąitinsvarbuskalbėjimas,atsižvelgiantįtikslą:sudominti,išreikštimintisir
jausmus,informuoti,įtikinti.Taippatsvarbutoliauplėtotiirtobulintitai,kaspradėtairpasiektapagrindinėje
mokykloje.peršiomoduliopamokastaikytiniįvairūsaktyvausirveiksmingomokymometodai,siekiamaiš-
ugdytimokiniųdomėjimąsišiuolaikiniukultūriniuirliteratūriniugyvenimu.Tuopatmetuplečiamasmokinių
žodynas,ugdomaskalbinismąstymas.

In teg ra vi mo su ki tais da ly kais ga li my bės: šiamemodulyjedaugtemų,susijusiųnetiksuliteratūra,betir
sudaile,istorija,geografija.Skaitydami,nagrinėdamiiraptardamiįvairiustekstus,mokiniainetikplėsakty-
vųjįžodynąirugdysiskalbinįmąstymą,betirgilinsjauturimasLietuvosistorijosirgeografijosžinias,gebės
jaspritaikytikonkrečiojeveikloje(testai,klausimai,įvairiossavarankiškaimąstytiskatinančiosužduotys).

Re ko men duo ja mos te mos:
1.Lietuvoskraštovaizdis,geografinėpadėtis.
2.FragmentaiišLietuvosistorijos(seniausiLietuvosgyventojaibaltai,jųtikėjimas;Lietuvosvalstybėssu-

sidarymas;LdKkunigaikščiaiirvaldovai;Lietuvosvalstybėssimboliai;Lietuvašiandien).
3.papročiai,tradicijos,apeigos,šventės.
4.Kalba(skoliniai,tarmės,bendrinėlietuviųkalba...).
5.Lietuviųliaudiestautosaka.
6.Kultūrospaminklaiiržidiniai(pirmojilietuviškaknyga,Vilniausuniversitetas...).
7.jaunimogyvenimas(kasdienybė,darbasirmokymasis,santykiaisubendraamžiaisirvyresniaisiais,sva-

jonės,pomėgiai,meilė,šeima,vertybės...).
8.Žmogusiraplinka,ekologija.
9.Lietuvosmenas(raida,stiliai,kryptys,srovės,svarbiausikūrėjaiirjųkūriniai...).
10.Šiuolaikinėsinformacijospriemonėsirjųpoveikis(televizija,spauda,internetas...).
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Prak ti nė gra ma ti ka

Mo du lio pa skir tis:tobulintiirįtvirtintilietuviųkalbosrašybosirskyrybosįgūdžius,pritaikytijuosprak-
tinėjeveikloje.

Di dak ti nės nuo sta tos: 11–12klasėsgramatikoskursasganaplatus:nuovardažodžiųrašyboskartojimo,
neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų (dalyvis, pusdalyvis, padalyvis) darybos, rašybos ir vartojimo iki
linksniųreikšmių.atlikdamiįvairiusgramatiniustestusiružduotismokiniainetiktobulinsteorinesšiokurso
žinias,betirsėkmingaiformuostaisyklingosrašybosirskyrybosįgūdžius,lavinsatmintį.Mo ki niams, tu rin-
tiems klau sos su tri ki mų, re ko men duo ja mas prak ti nis gra ma ti kos nag ri nė ji mas, nes jų at min tis yra vaiz di nė, ir 
kon kre čias gra ma ti kos ar sin tak sės tai syk les jie iš moks ta tik at lik da mi įvai rius diag nos ti nius pra ti mus, tes tus 
ir pan. Tematikąmokytojasrenkasipagalmokiniųporeikius.

Gro ži nio teks to ana li zės pa grin dai

Skaitomiiranalizuojamilaisvaipasirenkamivisųliteratūrosrūšiųgrožiniaitekstai.
1. Te ori niai as pek tai
Literatūrinėkomunikacija(autorius–tekstas–skaitytojas).autorius,tekstasirkontekstas(kultūros,lite-

ratūros,istorijos,socialinis).grožiniotekstosavybės(rūšis,žanras,tipas).
grožiniotekstodaugiareikšmiškumas.
Tekstoanalizėirvertinimas(kritika).Tekstųlyginimopradmenys.grožiniųkūriniųinterpretacijosteat-

re,kine,dailėje.
2. Teks to ana li zės ir in ter pre ta ci jos eta pai (skai ty mo ir ra šy mo veik la) 
Skaitymohipoteziųkėlimas
autoriausirtekstovietakontekste(kultūros,literatūros,istorijos,socialiniame).
Tekstosavybių(rūšies,žanro)atpažinimas.
Skaitymokrypties(analizuojamostemos,problemos)pasirinkimas.
Skaitymohipoteziųtikrinimas.
Tekstostruktūros(išorinėsirvidinės)analizė:tekstografinispavidalas,kompozicija,komunikacinėsitua-

cija(sakytojoiradresatosantykis),vaizduojamasispasaulis(erdvė,laikas,veikėjaiarlyrinissubjektas,siuže-
tas,vyksmas)irkalbinėjoraiška.

Tekstotemos,problemos,idėjų,vertybiųapibendrinimas.
Tekstovertinimas.
3. Teks to ana li zės, in ter pre ta ci jos ir ver ti ni mo žan rai
rašytiniai(literatūrinisrašinys,recenzija,atsiliepimasarnuomonė)irsakytiniai(pokalbis,diskusija).
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6.4.3. Mo ki nių pa sie ki mų ly gių po žy miai

Ben dra sis kur sas

Pa ten ki na mas ly gis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
Teks to su vo ki mas

Supranta nesudėtingų tekstų esmę,
kaikuriassvarbiasdetales,kaiaiš-
kiai kalbama bendrine kalba žino-
momistemomis.
Suprantasavarankiškaiir(arba)pa-
dedamas,kai aiškiaikalbamaben-
drine kalba, seka išplėtotą kalbos
mintįkonkrečiomisirnesudėtingo-
mistemomis.
Savarankiškaiir(arba)naudodama-
sispagalbinėmispriemonėmis(žo-
dynais, klausdamas mokytojo) su-
pranta ilgus, tačiau nesudėtingus
neabstrakčiustekstus,jeigusunkes-
nesvietasgaliperskaitytidarkartą.
Savarankiškai ir (arba) padedamas
nustatožinių,straipsniųirpraneši-
mų neabstrakčiomis temomis turi-
nįirsvarbą,kadgalėtųnuspręsti,ar
vertaskaitytinuodugniau.
naudodamasis žodynu ar kitomis
pagalbinėmispriemonėmissupran-
tanesudėtingasinstrukcijas.
paaiškinatekstoturinįlietuviųges-
tųkalbair(arba)lietuviųkalba(žo-
džiuir(arba)raštu).

Supranta tekstų esmę, kai kurias
svarbiasdetales,kaiaiškiaikalba-
ma bendrine kalba nelabai žino-
momisarnetikėtomistemomis.
Supranta,kaiaiškiaikalbamaben-
drine kalba, seka išplėtotą kalbos
mintį konkrečiomis ir nesudėtin-
gomis temomis, nors kartais gali
prireiktipasitikslintidetales.
Supranta ilgus, tačiau nesudėtin-
gus neabstrakčius tekstus, jeigu
sunkesnes vietas gali perskaityti
dar kartą.greitai peržvelgia ilgą,
tačiaunesudėtingątekstąirnusta-
tosvarbiasdetales.
nustatožinių,straipsniųirprane-
šimųneabstrakčiomistemomistu-
rinįirsvarbą,kadgalėtųnuspręsti,
arvertaskaitytinuodugniau.
Supranta įvairias instrukcijas, jei-
gu sunkesnes vietas gali skaityti
pakartotinai.
paaiškina teksto turinį, pagrindi-
nę(pagrindines)mintį(mintis)lie-
tuviųgestųkalbair(arba)lietuvių
kalba(žodžiuir(arba)raštu).

gerai supranta tekstų esmę, kai
kurias svarbias detales, kai aiš-
kiaikalbamabendrinekalbanela-
baižinomomisarnetikėtomis te-
momis.
Supranta,kaiaiškiaikalbamaben-
drinekalba,sekaišplėtotąkalbos
mintį konkrečiomis ir nesudėtin-
gomistemomis.
Supranta ilgus, tačiau nesudėtin-
gos kompozicijos neabstrakčius
tekstus.greitaiperžvelgiailgą,ta-
čiaunesudėtingątekstąirnustato
svarbiasdetales.
greitai nustato žinių, straipsnių
ir pranešimų neabstrakčiomis te-
momis turinį ir svarbą,kadgalė-
tųnuspręsti,arvertaskaitytinuo-
dugniau.
Suprantaįvairiasinstrukcijas.
paaiškinatekstoturinį,pagrindinę
(pagrindines)mintį(mintis)lietu-
vių gestų kalba ir (arba) lietuvių
kalba(žodžiuir(arba)raštu).

Teks to kū ri mas žo džiu (lie tu vių ges tų kal ba ir (ar ba) lie tu vių kal ba) ir raš tu
Kuria nesudėtingus tekstus, skiria
viešąkalbėjimąnuopokalbio.
išsako savo nuomonę, klausiamas
išdėstosavomotyvus,paaiškinatei-
ginius.
Konsultuojamas taiko įvairiusmo-
kytojo siūlomus idėjų, argumentų
radimobūdus(pavyzdžiui,„minčių
lietus“,laisvasrašymas,„tinklonė-
rimas“).
mokytojo padedamas taikomoky-
tojo siūlomus informacijos radimo
būdus:interviu,skaitymą,naršymą
interneteirkt.panaudojamokytojo
pateiktusduomenis(faktus,citatas,
pavyzdžiusirkt.).

Spontaniškai kuria nesudėtingus
tekstus,skiriaviešąkalbėjimąnuo
pokalbio.
išsakosavonuomonę,išdėstosavo
motyvus,klausiamaspaaiškinatei-
ginius.
Taikoįvairiusmokytojosiūlomus
idėjų, argumentų radimo būdus
(pavyzdžiui,„minčiųlietus“,lais-
vasrašymas,„tinklonėrimas“).
Taikomokytojosiūlomusinforma-
cijosradimobūdus:interviu,skai-
tymą,naršymąinterneteirkt.pa-
naudoja mokytojo pateiktus duo-
menis (faktus,citatas,pavyzdžius
irkt.).

Laisvaiirspontaniškaikurianesu-
dėtingustekstus,skiriaviešąkal-
bėjimąnuopokalbio.
argumentuotai išsako savo nuo-
monę, išdėsto savomotyvus, ap-
gina nuomonę, paaiškina teigi-
nius.
Taikoįvairiusmokytojosiūlomus
idėjų, argumentų radimo būdus
(pavyzdžiui,„minčiųlietus“,lais-
vasrašymas,„tinklonėrimas“).
Taiko įvairius informacijos ra-
dimo būdus: interviu, skaitymą,
naršymą internete ir kt. efekty-
viai panaudoja mokytojo pateik-
tusduomenis(faktus,detales,pa-
vyzdžius,citatasirkt.).



41KALBOS Lietuvių kalba ir literatūra kurtiesiems

BE
N

D
RA

SI
S 

KU
RS

A
S

Pa ten ki na mas ly gis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
mokytojopadedamasplanuoja,nu-
matoteiginiųišdėstymotvarką,ap-
mąstoįžangąirpabaigą.
Konsultuojamas parašo rašinį,
straipsnįnurodytatema:išsakopo-
žiūrį,argumentuojaremdamasispa-
teiktaisšaltiniais,patirtimi.
Savarankiškai ar konsultuojamas
komponuoja tekstą laikydama-
sis trinarės struktūros reikalavi-
mų (įžanga, dėstymas, apibendri-
nimas); tinkamaikomponuojapas-
traipas (teiginys, argumentai, api-
bendrinimas).
ganagerai taikopagrindines rašy-
bosirskyrybostaisykles, tinkamai
siejasakinius.
Konsultuojamas kaupia medžia-
gą,atrenkają,išskiriasvarbiausias
mintis,parenkapavyzdžių.
Konsultuojamastaikonesudėtingus
iliustracinės medžiagos pateikimo
būdus. 
Stengiasitaikytisautinkamussaky-
tinėskalboskompensavimobūdus.
dalyvauja bendroje veikloje: pla-
nuoja,aptariaveiksmusirsprendi-
mus.

mokytojo padedamas planuoja,
numatoteiginiųišdėstymotvarką,
apmąstoįžangąirpabaigą.
Savarankiškai arba konsultuoja-
mas parašo rašinį, straipsnį nuro-
dyta tema: išsako požiūrį, argu-
mentuoja remdamasis pateiktais
šaltiniais,patirtimi,diskutuoja.
Savarankiškai ar konsultuojamas
komponuoja tekstą laikydama-
sistrinarėsstruktūrosreikalavimų
(įžanga, dėstymas, apibendrini-
mas); tinkamai komponuoja pas-
traipas (teiginys,argumentai,api-
bendrinimas).
geraitaikopagrindinesrašybosir
skyrybos taisykles, tinkamai sieja
sakinius.
Savarankiškai ar konsultuojamas
kaupia medžiagą, atrenka ją, iš-
skiriasvarbiausiasmintis,parenka
pavyzdžių.
Konsultuojamas taiko žinomus
iliustracinėsmedžiagospateikimo
būdus.
Taikosautinkamussakytinėskal-
boskompensavimobūdus.
dalyvaujabendrojeveikloje: pla-
nuoja, aptaria veiksmus ir spren-
dimus,konsultuojamasnumatoal-
ternatyviąveiksmųeigą.

Savarankiškai arba konsultuoja-
masplanuoja,numatoteiginiųiš-
dėstymotvarką,apmąstoįžangąir
pabaigą.
parašo rašinį, straipsnį nurody-
tatema:išsakopožiūrį,argumen-
tuojaremdamasispateiktaisšalti-
niais,patirtimi,diskutuoja.
Tinkamaikomponuoja tekstą lai-
kydamasistrinarėsstruktūrosrei-
kalavimų (įžanga, dėstymas, api-
bendrinimas); tinkamai kompo-
nuoja pastraipas (teiginys, argu-
mentai,apibendrinimas).
Taikopagrindinesrašybosirsky-
rybostaisykles,tinkamaisiejasa-
kinius.
Kaupia medžiagą, atrenka ją, iš-
skiria svarbiausiasmintis, paren-
kapavyzdžių.
Taiko žinomus iliustracinės me-
džiagospateikimobūdus.
puikiaitaikosautinkamussakyti-
nėskalboskompensavimobūdus.
dalyvaujabendrojeveikloje:pla-
nuoja, aptaria veiksmus ir spren-
dimus,numatoalternatyviąveiks-
mųeigą.

Kal bos ir li te ra tū ros (kul tū ros) pa ži ni mas
aptaria tekstąkaipkalbosvienetą,
pagalpateiktusklausimuspaaiškina
jostruktūrosypatybes.
Suprantairatpasakojaperskaitytus
lietuvių gestų kalba arba lietuvių
kalba tekstus apie įvairių kultūrų,
epochų, socialinių, kultūrinių gru-
piųvertybes.
pagal pateiktus klausimus randa
skaitomuose tekstuose pažįstamus
lietuvių ir visuotinėskultūros žen-
klus.
Žino, kad kalba keičiasi, nurodo
svarbesniuspokyčius.

aptariatekstąkaipkalbosvienetą,
mokytojui padedant paaiškina jo
struktūrosypatybes.
atpažįstalietuviųgestųkalbaarba
lietuvių kalba skaitomuose teks-
tuoseįvairiųkultūrų,epochų,soci-
alinių,kultūriniųgrupiųvertybes.
Skaitomuose tekstuose atpažįsta
lietuviųirvisuotinėskultūrosžen-
klus.
Žino, kad kalba keičiasi, nurodo
svarbesniuspokyčiusirjųpriežas-
tis.

aptaria tekstąkaipkalbosviene-
tą,mokytojui padedant paaiškina
jostruktūrosypatybes.
randairnusakoskaitomuoselie-
tuvių gestų kalba arba lietuvių
kalba tekstuose įvairių kultūrų,
epochų,socialinių,kultūriniųgru-
piųvertybes.
Skaitomuose tekstuose atpažįsta
lietuviųirvisuotinėskultūrosžen-
klus.
Žino, kad kalba keičiasi, nurodo
svarbesnius pokyčius ir jų prie-
žastis.
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V. LIE TU VIŲ GES TŲ KAL BA

7. Lie tu vių ges tų kal bos pro gra mos ben dro sios nuo sta tos, įgy ven di ni mas, tu ri nio ap im tis

7.1. Ben dro sios nuo sta tos, pa skir tis 
7.1.1.Lietuviųgestųkalbosviduriniougdymobendrosiosprogramospaskirtis–apibrėžti lietuviųgestų

kalbos(LgK)kaipmokomojodalykotikslusiruždavinius,mokiniųpasiekimus,ugdymoturinioapimtį,mo-
kiniųpasiekimųvertinimorodikliusirnusakytiorientacinesugdymogaires.bendrojiprogramanusakougdy-
mokryptį(tikslusiruždavinius),laukiamusugdymorezultatus,taippattai,koirkaipturėtųbūtimokomimo-
kiniai(ugdymoturinįirmetodus),kadįgytųjiemsbūtinąžinojimąirsupratimą,išsiugdytųesminiusgebėji-
musirvertybinesnuostatas.mokiniųpasiekimųlentelėjeapibrėžiamimokiniųgebėjimai,žiniosirsupratimas,
nusakoma,kaipmokiniaiturėtųpademonstruoti,koyraišmokę(nurodyti,paaiškinti,analizuoti,sukurti,teikti
pavyzdžius,keltihipotezes,palygintiirpan.).

11–12 klasėsmokiniaigalirinktisben drą jį lietuviųgestųkalboskursą.
7.1.2.Lietuviųgestųkalbayragimtojikurčiųjųkalba,suteikiantigalimybędalyvautisavobendruomenės

irsavošalieskultūriniamebeivisuomeniniamegyvenime.jiturididelęreikšmękurčiųjųmokiniųasmenybės
vystymuisikaipbendravimo,ugdymo(si)irsaviraiškospriemonė.

7.1.3.Lietuviųgestųkalbayravizualiojikalba,nesjiyrasuvokiamarega,veikia(funkcionuoja)nepriklau-
somainuogarsinėsaplinkosiryraperteikiamaveidoišraiškosirkūnojudesiųpriemonėmis.Lietuviųgestų
kalbasavostruktūraskiriasinuolietuvių(tiekrašytinės,tieksakytinės)kalbos.dėlesminiųskirtumųtarpšių
kalbųneįmanomatuopačiumetuvartotiirlietuviųgestųkalbą,irlietuviųkalbą.gestųkalbayravienintelė
kalba,kuriąnatūraliojeaplinkojeišmokstaasmenys,negalintyssuvoktigarsoirkalbosklausa.gestųkalbane-
turirašytinėsformos.

7.1.4.1991m.pasauliokurčiųjųfederacijoskongresaspriėmėdokumentą,rekomenduojantįsuteiktiteisę
kurtiesiemsvaikamsugdytisdviemkalbomis:gimtąjagestųkalbairvalstybinekalba.Lietuvosrespublikos
invalidųsocialinėsintegracijosįstatymu1996m.(2str.11punktas)lietuviųgestųkalbayrapripažintagimtą-
jakurčiųjųkalba.

7.1.5. Pro gra mo je var to ja mos spe ci fi nės da ly ko są vo kos
Kal bos var to ji mas –gebėjimassuprastiirperteiktiinformacijąlietuviųgestųkalba.
Kal bė ji mas –minčiųirjausmųreiškimasgestųkalba.
Klau sy mas–gebėjimasmatytirodomųgestųvisumąirsuprastijaisreiškiamąprasmę.
Li te ra tū ri nis ug dy mas–mokymasissuprastigestųkalbasukurtusgrožiniustekstusbeiperteiktigestųkal-

ba(versti,atpasakoti,suvaidinti)verbaliniusgrožinėsliteratūroskūriniusarjųištraukas.

7.2. Tiks las, už da vi niai, struk tū ra
7.2.1. Tiks las–sudarytiprielaidasmokiniamsugdytiskomunikavimoirkultūrinękompetencijas,būtinas

kiekvienožmogausvisaverčiamasmeniniamgyvenimui,sėkmingaimokymosi,visuomenineiirbūsimaipro-
fesineiveiklai.

7.2.2. Už da vi niai
Mo ki niai tu rė tų:
pažintiirsuprastilietuviųgestųkalbąkaipkurčiųjųbendruomenėskultūrosdalį,suvoktišioskultūrostra- •
dicijasirgebėtijaskūrybingaiplėtoti;
išsiugdytigebėjimusvartotilietuviųgestųkalbą,atsižvelgiantįkomunikacinęsituaciją,tikslusiradresa- •
tą;
išmoktitikslingaitaikytiįvairiasgestųkalbostekstosuvokimoirkūrimostrategijas; •
suvoktigestųkalbossistemospagrindus,išsiugdytiporeikįnuolattobulintisavokalbą; •
aktyviaidomėtisšiuolaikiniukultūriniugyvenimuirkritiškaivertintiįvairiasjoapraiškas. •
7. 2.3. Da ly ko struk tū ra
Lietuviųgestųkalboskompetencijągalimaapibrėžtikaipnusiteikimąirgebėjimąpažintigestųkalbąirja

kuriamąliteratūrąkaipkultūrosreiškinį,interpretuotiįvairiustekstus,atsakingai,konstruktyviai,kūrybingai
komunikuoti. 
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programojeugdymoturinyspateiktas11–12klasėskoncentrui.jįsudarosantykinaiatskiros,betugdymo
proceseintegruojamosveiklossritys:

kalbosvartojimas; •
kalbospažinimas; •
kurčiųjųkultūrospažinimasirliteratūrinisugdymas. •
Toksskirstymasyrasantykinis,nesugdymoprocesevisosšiostrysdalysglaudžiaisusijusios.mokinys

ugdosikalbiniusgebėjimusvartodamaskalbą,pažindamaskalbossistemąirsuvokdamasįvairiusgrožinius
irnegrožiniustekstus.Kalbosvartojimassuprantamaskaipprocesas,apimantismonologinįirdialoginįkal-
bosvartojimobūdus,kalbėjimotikslus,paskirtį,adresatą,situaciją.Kalbosirkultūrospažinimasapimakalbos
elementų,jųryšiųirfunkcijų,kalboskaipsocialinioirkultūrinioreiškiniosuvokimąirnagrinėjimą.Kalbos
sistemospažinimasplečiamokiniųraiškosgalimybes,sudaroprielaidassiektisąmoningaisuvokiamokalbos
aiškumo,tikslumo,raiškumo,taisyklingumo.Kalbossistemosdalykaiturėtųbūtipateikiamimokiniamskuo
aiškiau,suprantamiau,vengiantjiemsnesuprantamųterminųbeisąvokų.

Literatūriniougdymosąvokašiojeprogramojevartojamašiektiekkitokiaprasmeneiįprasta,nesgrožinių
tekstųlietuviųgestųkalbakolkasbeveiknėra.Tadliteratūrinisugdymassuprantamaskaipįvairiveikla,susi-
jusisugrožiniaisirnegrožiniaistekstaislietuviųgestųbeilietuviųkalbomis,pasakojimais,kūrybiniaisbandy-
mais,vertimais,inscenizavimaisirpan.

7.3. Pro gra mos įgy ven di ni mas: in teg ra vi mo ga li my bės, ug dy mo gai rės, mo ky mo si ap lin ka
7.3.1. Da ly ko spe ci fi ka 
Kurčiųjųbendruomenėsuvokiamanekaiptautinė,okaipspecifinėkalbinėkultūrinėmažuma.Todėlugdy-

moturinysirprocesasįgaunakeletąsvarbiųaspektų.
Siekiamasuvoktipriklausymądviemkultūroms–savotautosirkurčiųjųbendruomenės,išsaugotiirpuo- •
selėtisavotautinįirkultūrinįtapatumą.Todėllietuviųgestųkalbosmokymo(si)turinyssiejamassulietu-
viųtautosistorija,kultūrospaveldubeitradicijomisirLietuvosbeipasauliokurčiųjųbendruomenėsistori-
ja,kultūrairtradicijomis.
gimtosioskalbosmokymas(is)glaudžiaisietinassulietuviųkalbosmokymu(si). •
Svarbiugdymoturiniodalis–lietuviųgestųkalboskultūrairsąveikasulietuviųkalbairkitųšaliųgestų •
kalbomis.
Lietuviųgestųkalbadažniausiainėrakurčiųjųvaikųtėvųkalba.Kaikuriemsmokiniamsšikalbayragimto- •
ji,kaikuriems–antroji.Todėlmokiniųlietuviųgestųkalbosžinios,patirtisirgebėjimaiyralabaiskirtingi.
individualizuojantprogramosturinįreikėtųatsižvelgtiįkonkrečiąkomunikacinęmokiniųpatirtį.
gestųkalbosugdymometodaipriklausonuotikslo,temosirturinio,mokiniųamžiausirsugebėjimų,mo-

kytojoasmenybės.mokytojasturėtųsuprastimokymometodoreikšmę,mąstytikritiškaiirrinktistokiusme-
todus,kuriepadėtųmokiniuisusiformuotivertybinesnuostatas,ugdytųmokiniosavarankiškumą,kritinįmąs-
tymąirgebėjimąįgytąinformacijąlanksčiaiirkūrybingaitaikytikalbinėjeveikloje.mokytojasvisadaturėtų
būtiatvirasnaujomsidėjomsirugdymokaitai.

ugdantkomunikavimogestųkalbagebėjimussvarbupadėtimokiniamssuprasti,kaipšiegebėjimaigali
nulemtitolesniomokymosisėkmę,galimybęvisavertiškaidalyvautikurčiųjųbendruomenėsgyvenime,per-
imtijoskultūrą.

7.3.2. Ug dy mo gai rės ir in teg ra vi mo ga li my bės
7.3.2.1. Ug dant lie tu vių ges tų kal bos ge bė ji mus sie kia ma:
asmensdvasinėsirmoralinėsbrandos. •
Kurdamas,suvokdamas,interpretuodamasirvertindamasįvairauspobūdžiotekstus,diskutuodamasirda-

lydamasis išgyvenimaismokinyspažįstairapmąstosavoirkitųpatirtį,kvestionuoja,keičia,kuriasavąsias
vertybes,versdamasįgestųkalbąirinterpretuodamasgrožiniuskūriniusįgyjaestetinėspatirties;nuolatgilina-
maskalbospažinimas,plėtojamikalbiniaigebėjimaitampasavižinos,savikūros,saviraiškospriemone.

asmenssocialinėsbrandos. •
Kurdamasįvairiospaskirties tekstus,mokydamasispasirinktikalbėjimotikslą,adresatąirpaskirtįatitin-

kančiaskalbinėsraiškospriemones,mokinyspažįstaindividoirvisuomenės,kurčiųjųirgirdinčiųjųryšiųįvai-



44KALBOS Lietuvių gestų kalba

BE
N

D
RA

SI
S 

KU
RS

A
S

rovę.jismokosipriimtiirgerbtikitonuomonę,apgintisavopožiūrįnepažeidžiantkitųirsavopatiesorumo.
bendraudamassukitais,vertinajuosirmokosiišjų:ugdosikalbą,suvokia,kadirkitimokosiišjo,todėljau-
čiaatsakomybęužsavominčiųirpasakymųtikrumą,tikslumą.

asmenskultūrinėsbrandos. •
Vertindamassavotautos,kurčiųjųirkitųkultūrųliteratūrinįpalikimą,pažindamaskalbąkaipsocialinįkul-

tūrinįreiškinį,mokinyssuvokiaistorijosatminimo,tradicijų,gimtosiosirlietuviųkalbosvertę,asmeninioda-
lyvavimokultūroskūrimeprasmę,supranta,kadkiekvienakultūrayrasavitairunikali.Visataisudaroprie-
laidasugdytisdialogu,atsakomybe,kūrybingumugrįstąsantykįsusavosioskultūrostradicija,tolerancijąki-
tomskalbomsirkultūroms,kritiškąpožiūrįįįvairiaskultūrosapraiškas,atsparumądestruktyviemskultūros
reiškiniams.

7.3.2.2. Ug dant lie tu vių ges tų kal bos ge bė ji mus va do vau ja ma si:
In ter pre ta ci jos nuo sta ta. •
Šinuostatakeičiaankstesnįreprodukcinįugdymoprocesosupratimą.irmokytojas,irmokinysšiandieninė-

jemokyklojeyrasavarankiškoskūrybingosasmenybės,gebančiossavaipprasmingairemtisįvairiaisugdymo
turiniošaltiniais.Siūlomarinktisaktyviusugdymobūdus,padedančiusmokiniamssavarankiškaiaiškintis,at-
rasti,vertintiirkurti,diskutuotiginantsavąjįpožiūrį.

Ko mu ni ka ci jos nuo sta ta. •
Komunikacijapriklausonuokalbėjimotikslo,intencijų,adresatoiradresanto,bendravimobūdoirpraneši-

moturinio.Todėlsvarbu,kadmokiniuibūtųaiškūsiškeltitikslaiiruždaviniai,kadjieatitiktųkomunikacinius
mokinioporeikius,gerintųmokymosimotyvaciją,okalbinėveiklabūtųsiejamasukuorealesnėmissituacijo-
misbendraujantirbendradarbiaujant.

Sis te miš ku mo nuo sta ta. •  
gerinantmokiniųkalbospažinimą,nuolatpabrėžiama,kadkalbaegzistuojakaipženklųsistema,akcentuo-

jamaskalbosirmąstymoryšys.Siekiamaatskleistisisteminįkalbosvienetųvientisumą,mokomasiremtissis-
teminėmiskalbossandarosžiniomis,savarankiškaisuvokiantirkuriantįvairiustekstus.Kalbossistemospaži-
nimasturėtųpadėtimokiniuiaprėptiraiškospriemoniųįvairovęirkūrybingairinktistinkamas.

In teg ra ci jos nuo sta ta. •  
Svarbūsyrakelišiosnuostatos aspektai.
Kal bos ug dy mo si ir as me ny bės bren di mo in te gralumas. Humanistinėmisvertybėmispagrįstaskalbosug-

dymoturinys,tinkamaiorganizuotasugdymoprocesasbrandinamokinioasmenybę,kitavertus,irmokinys,
kaipvisateisisugdymoprocesodalyvis,daroįtakąirkalbosugdymoturiniui,irpačiamugdymoirugdymosi
procesui.

Gim to sios kal bos ir li te ra tū ros1 su vo ki mas.Literatūrayraatitinkamaiorganizuotakalba,kuriąreikiamoky-
tissuprasti.atidusliteratūrostekstųstebėjimasatskleidžiakalbinėsraiškosgalimybes,kalbinėsžaismėsefek-
tyvumąirprasmę.Kitavertus,kalbospažinimasišplečiakūrinioprasmėssuvokimogalimybes.

Gim to sios kal bos ir ki tų kal bų ry šys.gimtosioskalbosmokėjimuirpažinimuremiamasimokantislietu-
viųiružsieniokalbų.Lietuviųgestųkalbosirlietuviųkalbosmokymasturisudarytipagrindąfunkcineimoki-
niųdvikalbystei,kadjiebendraudamigalėtųvartotiabikalbaskaipmokymosipriemonę.mokiniams,kuriems
gestųkalbayragimtoji,ji–pagrindasmokantislietuviųkalbos.gretinantgimtosioslietuviųgestųkalbosir
lietuviųkalbosvartoseną,atkreipiamasdėmesysįfonologines,leksines,morfologines,sintaksines,stilistines
gimtosioskalbosypatybes,atskleidžiamasgimtosioskalbossavitumas.mokiniams,kuriedaugiauarmažiau
vartojalietuviųkalbą,gestųkalbaturilemiamąreikšmęjųbendraikalbineikompetencijai.Todėlgestųkalbos
irlietuviųkalbosmokymasturibūtiglaudžiaisusijęs.

Ry šiai su ki tais da ly kais. Lietuviųgestųkalbosugdymosąsajassukitaismokomaisiaisdalykaislemiaben-
drojikultūrinėlietuviųgestųirlietuviųrašytinėskalboskompetencija:šiomiskalbomiskuriamasirperteikia-
masvisųdalykųturinys.Siektina,kadirperkitųdalykųpamokas (irgyvenime)būtųvartojamataisyklinga
lietuviųgestųkalbairplečiamasjosžodynas.

Ben dra dar bia vi mo nuo sta ta • . 
mokymasissuvoktinaskaipsocialinėveikla,kuriosesmė–dalijimasis.mokiniaimokosivieniiškitųkeis-

damiesipatirtimi,nuostatomis,nuomonėmis,diskutuodami.jieaptariakartu,kaipsupratonagrinėjamųšalti-

1 Literatūrasuprantamakaipfilmuotasoriginalusarbaverstinisliteratūriniopobūdžiotekstaslietuviųgestųkalba.
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niųinformaciją,idėjas,raiškosbūdus.persakydamivisataipatysirsuprasdamikitus,jieįgyjagalimybępasi-
tikrintisavąjįsuvokimą.mokiniaisupranta,kadnuostatamokytiskartusukitaisyraasmeniškaivertinga.

In di vi du a li za vi mo nuo sta ta. •
mokymoturinyspateikiamasatsižvelgiantįmokiniųamžiausypatybes,įjųkalbosvartojimomotyvus,in-

teresus.mokytojasturėtųpadėtimokiniamspažintiįvairiusmokymosibūdus,pasirinktitinkamiausius,steng-
tisoptimizuotibendravimąirmokymąsi,individualizuodamasirkonkretindamasmokomąjąmedžiagą,įtrauk-
damasįmokymosiveikląirindividualųmokiniųgyvenimopatyrimą.

In tui ci jos ir są mo nin gu mo nuo sta ta. •
ugdantlietuviųgestųkalbosgebėjimusirkultūrinęnuovokąsiekiamaišlaikytitinkamąkalbosjausmo,in-

tuityvumo,asmeniniopatyrimoirsąmoningo,logiškokalbospažinimosantykį.Kuomažesnisvaikas,tuodaž-
niaujiskalbosmokosiišpavyzdžio(lietuviųgestųkalbąmokančiųtėvųirmokytojų,kitųkurčiųjų,vaizdo
įrašų),savaime,intuityviaijausdamas,kastinkairkasnetinka,ovėliauvisgeriausuprasdamaskalboslogiką,
kalbossistemą.Tačiauirtadasiektinaintuicijosirsąmoningumodermės,nepervertinantarnesumenkinantku-
rionorsiššiųkomponentų.

Mo ky mo si mo ky tis nuo sta ta. •
mokinysgyvensirdirbssparčiaikintančiamepasaulyje,todėlbūtinaišmoktimokytissavarankiškai.jistu-

rėtųbūtiskatinamasapmąstytisavomokymąsi,pažintisavekaipbesimokantįjį,suvoktiindividualiusporei-
kius,susiformuluotimokymositikslusirplanuotiveiklątaip,kadšiuostiksluspasiektų.mokiniaiturėtųišma-
nytiįvairiasmokymosistrategijas1,padedančiassiektikalbinėskomunikacijostikslų(pavyzdžiui,žinotiįvai-
riųbūdų,kaipišlaikytidėmesįstebinttekstą,kaipkontroliuotisavosuvokimą,kaipgautireikiamosinforma-
cijos.mokiniaiturėtųsuvokti,kadjiemokosinuolatsiedamijauturimasžiniassunaujomis,suprastižiniųir
gebėjimųvertę,numatytipraktinesjųtaikymogalimybes.

Prak ti nės veik los nuo sta ta. •
Kalbinėmokiniųveiklasusijusisuįvairiaiskontekstais:buitiniu,socialiniu,kultūriniu.Todėldaugiausia

dėmesioskiriamaneizoliuotoms,betintegruotoms,prasmingomsužduotims.Lietuviųgestųkalbosmokymas
sietinassumokiniųpatirtimi,aktualiomisproblemomis.estetinėspatirties,kritinėsnuovokosplėtimasgrin-
džiamasgrožiniųkūriniųirkitokiopobūdžiotekstųnagrinėjimuirvertimu.Visamokomojimedžiagaturėtų
būtisusijusisumokymosikontekstuiraktuali.

Kri ti nio mąs ty mo nuo sta ta.  •
Kurtiesiemsmokiniamsdažnaisunkiausekasiabstrakčiaimąstyti,spręstiproblemas,keltisaupagrįstusre-

aliustikslus.Todėlmokytojasturėtųskirtipakankamaidėmesiokritiniomąstymo(problemųsprendimo,krite-
rijųnusistatymo,tikslųnumatymo,uždaviniųkėlimo,planavimo,savęsvertinimo)gebėjimamsugdyti.

7.3.3. Mo ky mo si ap lin ka
mokymosiaplinkasuprantamakaippoveikįmokymuisidarantifizinėerdvė,nuolatinismokytojųirbesi-

mokančiųjųtarpusaviosantykiųkūrimas,mokyklojevyraujantiatmosfera.aplinkoskokybęatspindijostin-
kamumasmokymuisi.

mokytojaskartusumokiniaiskuriapsichologiškaisaugią,mokymuisimaloniąaplinką,kuriojegalimakū-
rybingaiveikti,jaustipasitikėjimąsavojėgomis.aplinkaturėtųnetikgerainuteikti,betirteiktimokiniams
papildomosinformacijos,reikalingosįvairiemstekstamssuprastiirperteikti.

Kalbosvartojimoveiklasiejamasukuotikroviškesnėmisbendravimoirbendradarbiavimosituacijomis.
diskusijomspasirenkamosmokiniamsaktualiostemos.ypačatkreiptinasdėmesysįkomunikaciniųsituaci-
jųvaldymą,bendravimosukurčiaisiaisirgirdinčiaisiais(suvertėjuirbejo)metuįgyjamąnepriklausomumo
jausmą,socialiniusgebėjimus.mokomasinugalėtistresą,įveiktikomunikaciniusbarjerus.Kadmokiniainetik
pasyviaiįsidėmėtųreikšmes,betiraktyviaikurtųsiprasmę,reikiasudarytijiemssąlygaspasinaudotituo,koiš-
moko(pavyzdžiui,mokantiskitųdalykų,imituojantrealiasgyvenimosituacijas,bendraujantsubendraamžiais
arsuaugusiaisiais).Turėtųbūtiorganizuojamostokiosveiklos,kadmokiniaigalėtųbendrauti,veiktikartusu
kitais,priimtivisiemssvarbiussprendimus,aktyviaidalyvauti(pavyzdžiui,kalbiniaižaidimai,projektai,dar-
basmažomisgrupėmis,poromis).bendraujantįgyjamanaujospatirties,turtinamasžodynas,perimamimąsty-
momodeliaiirstrategijos,plečiasivaizdiniomąstymogalimybės,tikslinamosnaujųdalykųreikšmės.
1Strategijasuprantamakaiporganizuotanuosekliirtikslingaelgsena,kuripasirenkamavienaiarkitaiproblemaispręsti.
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mokymosiaplinkaturėtųpadėtiįsitrauktiįdiskusijąvisiemsmokiniams(pavyzdžiui,diskusijospradžiai
parenkamastekstasarmokytojaspristatotemąapieginčytinusdalykus,priešingipožiūrioaspektaisvarstomi
poromis,papildomųargumentųieškomasugrupavusdviporas,grupėsišvadospateikiamosklasei,aptariama,
kodėlnuomonėsnevienodos).

mokytojaskartusumokiniaisturėtųkuodažniaunaudotismoderniomiskomunikavimotechnologijomis,
įtrauktimokiniusįmokymosiveiklosplanavimą.mokymosiveiklaplanuojamaremiantismokiniųpatirtimi.
priešstebint(tiesiogiaiarišįrašo)tekstąmokytojaspateikiaužduočių,kuriasatlikdamimokiniaiprisimena
tai,kaspadėsgeriausuprastitekstą.

Klausossutrikimųturintiemsmokiniamslabaisvarbutaptisavarankiškiems,nepriklausomiems.Todėlver-
tėtųypačdauglaikoskirtistrategijoms,skatinančiomsįvertintikomunikavimosituaciją,keltisauadekvačius
tikslus,įveiktibaimę,pasitikėtisavojėgomis.pagalgalimybesbendradarbiaujamasugestųkalbosvertėjais
(pavyzdžiui,renginiuose,susitikimuosesugirdinčiaisbendraamžiais),įrašuosestebimasiraptariamasvertėjų
darbas,įvairiosiškylančiosprobleminėssituacijos.
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7.4. Mo ki nių pa sie ki mai, tu ri nio ap im tis, ver ti ni mas
7.4.1.mokiniųpasiekimai
Lentelėjeaprašomimokiniųpasiekimai,orientuotiįkompetenciją.Kompetencijasuprantamakaipžinių,

gebėjimųirnuostatųvisuma.pirmiausianusakomosnuostatos,paskui–gebėjimai,žiniosirsupratimas.gebė-
jimųnumeravimopirmasskaitmuorodoveiklossritiesnumerį.

remdamasislentelėjepateiktaisaprašaismokytojasplanuojaugdomąjąveiklą,numatovertinimokriterijus.

1. Kal bos var to ji mas
Nuo sta tos: 

domėtisšiuolaikiniųkomunikavimopriemoniųnaujovėmis. •
noriaiirpasitikintsavojėgomisdalyvautidiskusijose,jaustisatsakingukartubesimokančiosbendruo- •
menėsnariu.
gintisavopožiūrįnepažeidžiantkitųirsavopatiesorumo. •
jaustiatsakomybęužsavopasakymųtikrumą,aiškumą,tikslumą. •
pažintisavokalbėjimoirklausymogebėjimusirjuostobulinti. •

Es mi nis ge bė ji mas
efektyviaikomunikuotiįvairiosekomunikacinėsesituacijoseatsižvelgiantį tikslus,adresatąirtekstopras-
mę.

Ge bė ji mai Žinios ir supratimas
1.1.Kurtisocialinėstematikosmonologusįtrau-
kiantsamprotavimoelementų.

1.1.1.Žinotiaktualiusįvykius,vykstančiusvisuomenėje,
kurčiųjųbendruomenėje.
1.1.2.pasirinktitinkamąkalbinęraišką.
1.2.3.numatytiklausytojųlūkesčius.

1.2.Tinkamaiužmegzti,palaikytiirbaigtipokal-
bįvirtualiojojeerdvėjesupažįstamaisirnepažįs-
tamaisasmenimis.

1.2.1.Laikytispagrindiniųetikosreikalavimų.
1.2.2. Žinoti reikalavimus (ribojimus), taikomus gestų
kalbaivirtualiojojeerdvėje.
1.2.3. Suprasti, kad pasisakymams, pokalbiams virtua-
liojojeerdvėjeprisiimamatokiapatiatsakomybėkaipir
gyvamepokalbyje.

1.3.Laisvai bendrauti padedant vertėjui bei nu-
matyti galimas bendravimo strategijas keičian-
tissituacijai(dalyvavimasdiskusijoje;virtualioji
erdvėirpan.).

1.3.1.Žinotisavoirvertėjoteisesbeipareigasįvairiose
vertimosituacijose.
1.3.2. aptarti galimybes spręsti konfliktines situacijas,
išreikštigalimąsavonepasitenkinimąvertimopaslauga.

1.4.Kurti aiškios struktūros pranešimąkurčiųjų
kultūrostemapagrindžiantteiginiusobjektyviais
argumentais,subjektyviomisįžvalgomis.

1.4.1.Žinotiesminiuskurčiųjųkultūrosbruožus.
1.4.2.naudotisįvairiaisšaltiniais.
1.4.3.Žinotipranešimuitaikomuskalbinius,bendravimo
suauditorija,techninius,laikoirkitusgalimuskriterijus.

1.5.rasti informaciją įvairiuose leidiniuose, in-
ternete,gautiinformacijosišžmonių.

1.5.1.nurodytipagrindiniusbendruomenėsleidinius,in-
ternetosvetainesapiekurčiuosius,gestųkalbosmokymo
priemonesirt.t.

1.6. Įvairiose komunikacinėse situacijose teikti
tikslius,oponuojančiuspasisakymusirkomenta-
rus,pagrindžiantjuosįvairiaisšaltiniais,perklau-
siant,numatantgalimaspasekmes.

1.6.1.Suprasti savoatsakomybęužpateiktuskomenta-
rus,pasisakymus.
1.6.2.mokėtipagrįstisavonuomonę.
1.6.3.Žinoti,kokiereikalavimaitaikomiviešiemspasi-
sakymams.

1.7. Kurti įvairios paskirties tekstus (įkalbinėji-
mą,įtikinėjimą,paaiškinimą,informacijosprista-
tymą).

1.7.1.nurodytiatitinkamaskalbinespriemones.
1.7.2.Skirtikalbinęprievartą ir teisę į laisvąpasirinki-
mą.

1.8. Tinkamai (skirtingiems adresatams) formu-
luotiproblemąnurodantjoskontekstą,socialines
pasekmes.

1.8.1.Skirtifaktusnuojųinterpretacijos.
1.8.2.Kalbėtiglaustai.

1.9. paaiškinti gana paprastus dalykus užsienio
šalieskurčiajamtarptautiniaisgestais.

1.9.1.gebėtivartotitarptautiniusgestuskomunikacinė-
sesituacijose.
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2. Kal bos pa ži ni mas
Nuo sta tos: 

Siektipažintisavogimtąjąirlietuviųkalbąkaipdvisavokultūrosdalis. •
Siektitobulintisavokalbosgebėjimus • .

Es mi nis ge bė ji mas
Suvoktigestųkalbosirlietuviųkalbosfunkcionavimoprincipusirlygiavertiškaijasvartoti.

Ge bė ji mai Žinios ir supratimas
2.1.Vartoti taisyklingos formos gestus ir tinka-
mainaudotinerankiniuselementus.

2.1.1.Suprastigestoiržodžiofonologinėsstruktūrospa-
našumusirskirtumus.
2.1.2.atpažintinetaisyklingągesto formą irgebėtipa-
aiškintinetikslumus.
2.1.3.Suprastinerankiniųelementųfunkcijasirpalyginti
sulietuviųkalbosintonacija.
2.1.4. Surasti gestą pagal formą kompiuterinėje gestų
kalbosduomenųbazėje.

2.2.rastiatitinkamosreikšmėsgestusarbages-
tųjunginiuslietuviųkalbosžodžiamsarbažodžių
junginiamsiratvirkščiai.

2.2.1.Žinotileksiniusirgramatiniuskalbosdaliųpožy-
mius,palygintisulietuviųkalbosdalimis.
2.2.2.paaiškintigestųiržodžiųreikšmes,pateikianttin-
kamųpavyzdžių.
2.2.3.Skirtiabsoliučiuosiusirdaliniussinonimusbeiho-
monimus.

2.3. Tinkamai naudotis įvairiais gestų darybos
būdais.

2.3.1.Žinotipagrindiniusgestųirlietuviųkalbosžodžių
darybosbūdus,paaiškintigestoaržodžiodarybą.

2.4.Verčianttekstąišgestųkalbosįlietuviųkal-
bąarbaatvirkščiaivartotiatitinkamasgramatinės
raiškospriemones.

2.4.1.nurodyti gestųkalbosgramatinių formųatlieka-
mas funkcijas ir palyginti su lietuviųkalbosgramatine
raiška.
2.4.2.atpažintiirnusakyti(paaiškinti)gestųkalbosgra-
matinesklaidas.

2.5.Taisyklingaivartotisintaksinėsraiškosprie-
mones.

2.5.1. apibūdinti sintaksines gestų kalbos priemones
(erdvę, nerankinius elementus), atpažinti tekste sintak-
sinesklaidas.
2.5.2.Žinotipagrindiniusgestųtvarkosmodelius,atpa-
žintilietuviųkalbosįtakągestųkalbosžodžiųtvarkai.

2.6.Suvoktikalbąkaipsocialinįreiškinį. 2.6.1.Suprastikalbosiretniškumosantykį,kalbantapie
gestųkalbąirkurčiuosius.
2.6.2. Žinoti bendrinės kalbos atsiradimo prielaidas ir
etapus,apibūdintiįvairiuskalbosvariantus(tarmės,žar-
gonasirpan.).
2.6.3.nusakytikitųkalbų įtaką lietuviųgestųkalbai ir
LgKįtakąkurčiųjųlietuviųkalbai.

3. Kur čių jų kul tū ros pa ži ni mas ir li te ra tū ri nis ug dy mas
Nuo sta tos:

Siektipažintisavo–kurčiųjų–bendruomenęiraktyviaidalyvautijosveikloje. •
pozityviaivertintisavo,kaipgestųkalbosvartotojoirkurčiųjųbendruomenėsnario,galimybesmokantis, •
bendraujant,įvairiaileidžiantlaisvalaikį.
Siektisaviraiškos. •

Es mi nis ge bė ji mas
atstovautikurčiųjųkultūrai,aktyviaidalyvautijąkuriant.
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Ge bė ji mai Žinios ir supratimas
3.2.pristatytikitųšaliųkurčiųjųpadėtįvisuome-
nėje,jųlaimėjimus.

3.2.1.Žinotišaltinius,kuriuosegalimarastiinformacijos
apiekurčiuosiusužsieniošalyse.

3.3.Vertintisavokultūrinęveiklą,socialinįakty-
vumąbendruomenėjeirvisuomenėjeirtoliaupla-
nuotisaviraiškosgalimybesbeibūdus.

3.3.1.Žinotisavo,kurčiojo,pagrindinesteises,numatyti
jųįgyvendinimąirsklaidą.
3.3.2.aptarti savo, klasės indėlį įmokyklos, bendruo-
menėskultūrinįgyvenimą.

3.4.pristatyti tarptautineskurčiųjųorganizacijas
irjųveiklą.

3.4.1.Žinotišaltinius,kuriuosegalimarastiinformacijos
apietarptautineskurčiųjųorganizacijas.
3.4.2.aptartitarptautiniųkurčiųjųorganizacijųveikląir
indėlį,įtakąpasauliokurčiųjųbendruomenėms.

3.5.nusakytikurčneregiųkomunikacijosypatumus. 3.5.1.apibūdintikurčneregį.

7.4.2. Tu ri nio ap im tis
7.4.2.1. Kal bos var to ji mas
Viešasiskalbėjimas.monologinėkalba.Kalbosrengimas.dalykinispasisakymas.
diskusijossocialinetematika.
Kalbėjimasvirtualiojojeerdvėje.
gestųkalbosvertėjodarbovaizdoįrašųaptarimas.
7.4.2.2. Kal bos pa ži ni mas
Fonologinėgestostruktūra.
LgKkalbosdaliųsamprata.reikšmėsaiškinimas.Sinonimai,homonimaiirantonimai.
pagrindiniaigestųdarybosbūdai.
pagrindiniųgramatiniųfunkcijųraiškaLgKirlietuviųkalboje.
SintaksinėLgKraiška.gestųtvarkossakinyjemodeliaiirvariantai.
VertimasišlietuviųkalbosįLgKiratvirkščiai,tiksliaiperteikiantreikšmęirkitastekstoypatybes.
gestųkalbakaipkurčiųjųbendruomenėspagrindas.LgKvariantaiirbendrinėsLgKkūrimasis.Lietuvių

kalbosįtakaLgK.
7.4.2.3. Kur čių jų kul tū ros pa ži ni mas ir li te ra tū ri nis ug dy mas
Lietuvosiružsieniokurčiųjųbendruomenės,jųveikla.Tarptautinėskurčiųjųorganizacijos.Kurčneregiai.

7.4.3. Mo ki nių pa sie ki mų ly gių po žy miai
Šiojelentelėjepateikiamiapibendrintiorientaciniaitrijųlygių–patenkinamo,pagrindinioiraukštesnio-

jo–mokiniųdalykožiniųirsupratimo,gebėjimųirnuostatųugdymosikokybiniaiaprašai.jaisvadovaujama-
sipriimantsprendimusapiemokiniųpasiekimusirdaromąpažangą.patenkinamaslygis,įvertinantpažymiu,
atitinka4–5,pagrindinis6–8,aukštesnysis9–10balų.

Ben dra sis kur sas

Pa ten ki na mas Pagrindinis Aukštesnysis
Ži nios ir su pra ti mas

Kalbos žinios paviršutiniškos ir
fragmentiškos: mokinys parodo,
kadyragirdėjęskaikuriassąvo-
kas, reiškinius, komunikacinius
susitarimus, taisykles, tačiau dar
negeba tikslingai sąvokų vartoti,
paaiškinti reiškinių esmės, siste-
mingai laikytis susitarimų ir tai-
syklių.

Kalbosžiniospakankamos:dauge-
liuatvejųmokinystinkamaivarto-
jasąvokas,paaiškinareiškiniųes-
mę, nurodokomunikacinius susi-
tarimusirtaisyklesirjųlaikosi.

Kalbos žinios išsamios ir sistemin-
gos: mokinys tiksliai vartoja sąvo-
kas,paaiškinareiškiniųesmę ir ry-
šius, nurodo komunikacinius susi-
tarimusirtaisyklesirsistemingaijų
laikosi.
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Pa ten ki na mas Pagrindinis Aukštesnysis
Prak ti niai ge bė ji mai

Kalbaatsižvelgdamasįtikslą,ad-
resatą, kalbėjimo situaciją. mo-
kytojo padedamas kuria aiškios
struktūros pranešimą kurčiųjų
kultūros temapagrįsdamas teigi-
niusobjektyviaisargumentais.
daugeliuatvejųtinkamaiužmez-
ga,palaikoirbaigiapokalbįvirtu-
aliojojeerdvėjesupažįstamaisir
nepažįstamaisasmenimis.
bendraujasugirdinčiaisiaispade-
dantvertėjui.
randa informacijos nurodytuose
įvairiuose leidiniuose, internete,
gaunainformacijosišžmonių.
Kuria įvairios paskirties tekstus
skirtingiems adresatams, moky-
tojo padedamas formuluoja pro-
blemą.
Trumpai paklausia ir atsako kal-
bėdamas su užsienio šalies kur-
čiuojutarptautiniaisgestais.

Kalbaatsižvelgdamasįtikslą,ad-
resato lūkesčius. Kuria aiškios
struktūrospranešimąkurčiųjųkul-
tūros tema pagrįsdamas teiginius
objektyviaisargumentais,įtraukia
samprotavimoelementų.
Tinkamaiužmezga,palaikoirbai-
gia pokalbį virtualiojoje erdvė-
jesupažįstamaisirnepažįstamais
asmenimis.
Laisvai bendrauja su girdinčiai-
siais padedant vertėjui ir numa-
togalimasbendravimostrategijas
keičiantissituacijai.
randainformacijosįvairiuoselei-
diniuose, internete, gauna infor-
macijosišžmonių.
Kuria įvairios paskirties tekstus
skirtingiemsadresatams,tinkamai
formuluoja problemą, nurodo jos
kontekstą.
paaiškinaganapaprastusdalykus
užsieniošalieskurčiajamtarptau-
tiniaisgestais.

Kalbaatsižvelgdamasįtikslą,adre-
sato lūkesčius.Kuria aiškios struk-
tūros pranešimą kurčiųjų kultūros
tema pagrįsdamas teiginius objek-
tyviaisargumentais,subjektyviomis
įžvalgomis, įtraukia samprotavimo
elementų.
Tinkamai užmezga, palaiko ir bai-
gia pokalbį virtualiojoje erdvėje su
pažįstamais ir nepažįstamais asme-
nimis.
Laisvaibendraujasugirdinčiaisiais
padedantvertėjuiirnumatogalimas
bendravimostrategijaskeičiantissi-
tuacijai. randa informacijos įvai-
riuose leidiniuose, internete, gauna
informacijosišžmonių.Vertinain-
formacijosšaltiniųpatikimumą.
Kuriaįvairiospaskirtiestekstusskir-
tingiems adresatams, tinkamai for-
muluojaproblemą,nurodojoskon-
tekstą,aptariasocialinespasekmes.
paaiškina gana paprastus dalykus
užsienio šalies kurčiajam tarptauti-
niaisgestais.

Mo kė ji mas mo ky tis
Taikomokytojonurodytasstrate-
gijas. Klausiamas gali apmąstyti
savoveiklą:paaiškinti,kassekė-
si,kasne,kodėl,padaroišvadas,
kąkitąkartąreikėtųdarytikitaip.

pasirenka strategijas iš mokytojo
pasiūlytųjų atsižvelgdamas į mo-
kymosi tikslą, užduoties pobūdį.
nurodytu būdu stebi savomoky-
mosiprocesąirapmąstomokymo-
siveiklą.
remdamasis grįžtamąja informa-
cijairtardamasissumokytojunu-
matomokymosiuždavinius.

pasirenka tinkamas strategijas atsi-
žvelgdamas įmokymosi tikslą, už-
duoties pobūdį. Stebi savo moky-
mosiprocesąirapmąstomokymosi
veiklą.
remdamasisgrįžtamąjainformacija
numatomokymosiuždaviniusirtar-
damasissumokytojusudaroplaną,
kaipjuosspręsti.

Nuo sta tos
dirbdamas individualiai ar su
grupeatlieka,kasnurodyta.Kar-
tais siekiagrįžtamosios informa-
cijos, kad galėtų siekti geresnių
rezultatų.

aktyviaiįsitraukiaįveiklądirbda-
masindividualiaiirsugrupe.Vei-
kia pasitikėdamas savo jėgomis.
Siekia pažinti savo kalbinius ge-
bėjimus,kadgalėtųtobulėti.atsa-
kingai teikia grįžtamąją informa-
ciją,kadgalėtųtobulėtikiti.

aktyviai įsitraukia į veiklą dirbda-
masindividualiaiirsugrupe.Veikia
atkakliai ir pasitikėdamas savo jė-
gomis.Siekiapažintisavokalbinius
gebėjimus, kad galėtų tobulėti.at-
sakingai teikia grįžtamąją informa-
ciją,kadgalėtųtobulėtikiti.
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VI. TAUTINIŲ MAŽUMŲ GIMTOSIOS KALBOS

8. Tautinių mažumų gimtųjų kalbų programų nuostatos, įgyvendinimas, turinio apimtis

8.1. Dalyko paskirtis
Tautiniųmažumųgimtųjų(baltarusių,lenkų,rusų,vokiečių)1kalbųviduriniougdymoprogramospaskirtis–

apibrėžtigimtosioskalboskaipmokomojodalykotiksląiruždavinius,bendrojoirišplėstiniokursomokinių
pasiekimus, turinioapimtis,mokiniųpasiekimųlygiųpožymius.Šiprogramayrapagrindasindividualioms
bendrojoirišplėstiniokursųprogramoms,kuriassudarinėsmokytojai,atsižvelgdamiįsavomokiniųporeikius,
pasirinktąkursąirkitasaplinkybes.

11–12klasiųmokiniaigalirinktisbendrąjįarbaišplėstinįgimtosioskalboskursą.
Bendrasiskursassudaromokiniamsgalimybęįgytibendrąjįkalbinį,literatūrinįirkultūrinįišprusimą,išsi-

ugdytipagrindiniuskalbosvartojimogebėjimus.
Išplėstinis kursassuteikiaišsamesniusdalykopagrindus.Šiokursoturinysyraplatesnisirišsamesnis:skai-

tomairinterpretuojamadaugiauirsudėtingesniųgrožiniųirnegrožiniųtekstų,tekstainagrinėjamiįvairesniais
aspektais.atliekamadaugiauirįvairesniųsakytinėsirrašytinėskalbosugdymoužduočių,projektiniųkalbos
arliteratūrostyrimodarbų,kuriemsreikiasavarankiškumo,kūrybingumo,platesniokultūriniokontekstoišma-
nymo.Kursassudaroprielaidaspasirengtitolesnėmsfilologijosirkitųhumanitariniųmokslųstudijoms.

Tiekpagalbendrojo,tiekpagališplėstiniokursoprogramąbesimokantysmokiniai,siekdamisavarankiškai
išsikeltųgimtosioskalbosmokymositikslų,galirinktispapildomusmodulius.jųturinįnumatomokytojas,at-
sižvelgdamasįmokiniųporeikius,pomėgius.moduliaigalibūtiorientuotiįbendrųjųkalbiniųgebėjimųugdy-
mąarbaskirtikonkretesniemskalbosarliteratūrosdalykamsnagrinėti.

8.2. Tikslas, uždaviniai, struktūra

8.2.1. Dalyko tikslas 
gimtosioskalboskaipdalykotikslas–padėtimokiniamsugdytiskomunikavimogimtąjakalba,literatūrinę

irkultūrinękompetencijas,būtinasvisaverčiamasmeniniamkiekvienožmogausgyvenimui,sėkmingaiprofe-
sinei,visuomenineiveiklai,tolesnėmsstudijoms.

Siekiamaišugdytiasmenį,gebantįgimtąjakalbapažintisavoirkitųtautųkultūrospaveldą,dabartiespasau-
liokultūrosvertybes,gebantįaktyviai,kūrybingai,atsakingaidalyvautikuriantkultūrosvertybes.Kultūrinis
ugdymaspergimtosioskalbospamokassudarosąlygastautineitapatybeiformuotis.

8.2.2. Dalyko uždaviniai

Bendrojo kurso uždaviniai
mokydamiesipagaldalykobendrojokursoprogramą,mokiniai:
tobulinasakytinėsirrašytinėskalbosvartojimogebėjimussiekdamiįvairiųkomunikavimotikslų,plečia •
žodyną,tobulinagebėjimustaisyklingaikalbėtiirrašyti,plėtojakūrybingumogebėjimus;
nagrinėjakalbąkaipsocialinįirkultūrinįreiškinį,suvokdamijąkaipsistemą; •
nagrinėjaiškiliausiusgimtosiosirvisuotinėsliteratūroskūriniusir •  plečialiteratūrinįirkultūrinįakiratį,pa-
žindamiįvairauspobūdžio(žodiniusirnežodinius)kultūrostekstus;
savarankiškaianalizuojairinterpretuojanesudėtingusįvairiųliteratūrosrūšiųiržanrųkūriniusremdamiesi •
literatūrosteorijosišmanymuiratsižvelgiaįistorinįirsociokultūrinįkontekstą;
suprantaestetinęliteratūroskūriniųvertę,patiriaestetinįjųpoveikį; •
analizuojairargumentuotaivertinaįvairiusvisuomeninio,kultūriniogyvenimoreiškinius; •
naudojasiįvairiaiskomunikavimobūdais,kaupiairapdorojasukauptąinformaciją,naudojasiįvairiaisin- •
formacijosšaltiniais.

1 Toliauvadinamagimtosiomis kalbomis.
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Išplėstinio kurso uždaviniai
mokydamiesipagaldalykoišplėstiniokursoprogramą,mokiniai:
tobulinasakytinėsirrašytinėskalbosvartojimogebėjimus,gebaatpažintitekstųstiliusirkuriasiekdamisti- •
liaussavitumo,kūrybingaiderinaturinįirraiškospriemones,siekiaįtaigumoiroriginalumo;
nagrinėjakalbąkaipsocialinįirkultūrinįreiškinį; •
nagrinėjaiškiliausiusgimtosiosirvisuotinėsliteratūroskūrinius,susidarogimtosiosliteratūrostradicijos •
vaizdą,gerinaliteratūros,kultūrosreiškiniųsupratimą;
savarankiškaianalizuoja,interpretuojairvertinaganasudėtingusįvairiųliteratūrosrūšiųiržanrųkūrinius •
remdamiesiliteratūrosteorijosišmanymuiratsižvelgiaįistorinįirsociokultūrinįkontekstą;
suprantaestetinęliteratūroskūriniųvertę,patiriaestetinįjųpoveikį; •
įgyjasavarankiškokalbosirliteratūrostyrinėjimopatirties; •
analizuojairargumentuotaivertinaįvairiusvisuomeninio,kultūriniogyvenimoreiškinius; •
naudojasiįvairiaiskomunikavimobūdais,kaupiairapdorojasukauptąinformaciją,naudojasiįvairiaisin- •
formacijosšaltiniais.

8.2.3. Dalyko struktūra
dalykąsudarotrysveiklos sritys:
sakytinioirrašytiniotekstosuvokimas; •
sakytinioirrašytiniotekstokūrimas; •
kalbosirliteratūros,kultūrospažinimas. •

Dalyko kompetencijų aprašas

nusiteikimasirgebėjimas:
pažintiirvertintikalbąirliteratūrąkaipkultūrosreiškinius,savoirkitųtautųkultūrospaveldą; •
analizuoti,interpretuotiirvertintipraeitiesirdabartieskultūrostekstus,įžvelgtijuosetradicinesiršiuolai- •
kiniopasauliovertybesirformuotissavovertybiųsistemą;
atsakingai,konstruktyviai,kūrybingaikomunikuotiįvairiaisaktualiais–asmeniniais,visuomenėsirkultū- •
ros–klausimais;
turėtisupratimąapiekalbospriemonesirgebėtijastaisyklingaivartoti; •
atpažintikalbosstiliusiratitinkamaikurtitekstus; •
dalyvautivisuomeniniameirkultūriniamegyvenime. •

8.3. Programos įgyvendinimas: integravimo galimybės, ugdymo gairės, mokymosi aplinka

8.3.1. Integravimo galimybės
Kalbos ugdymosi ir asmenybės brendimo integralumas. Kurdamas,skaitydamas,interpretuodamasirver-

tindamas įvairauspobūdžio tekstus,diskutuodamas irdalydamasis išgyvenimaismokinyspažįsta, apmąsto
savoirkitųdvasinępatirtį,kvestionuoja,keičia,kuriasavąsiasvertybes,skaitydamasgrožiniuskūriniusįgyja
estetinėspatirties.

Gimtosios kalbos ir literatūros vientisumo suvokimas.Literatūrayraatitinkamaiorganizuotakalba,kurią
reikiamokytissuprasti.atidusliteratūrostekstųskaitymasatskleidžiakalbinėsraiškosgalimybes,kalbinės
žaismėsefektyvumąirprasmę,didinamokiniųsaviraiškosgalimybes.Kitavertus,kalbospažinimasišplečia
kūrinioprasmėssuvokimogalimybes.

Gimtosios kalbos ir kitų kalbų ryšys.gimtosioskalbosmokėjimuirpažinimuremiamasimokantiskitų
kalbų.gretinantgimtosiosirkitųkalbųvartoseną,atkreipiamasdėmesysįfonetines,leksines,morfologines,
sintaksines,stilistinesgimtosioskalbosypatybes,atskleidžiamasgimtosioskalbossavitumas,sociokultūrinės
situacijosnulemtikalbosvartojimoypatumai.

Gimtosios kalbos ir kultūros sąsajos.mokinysturisuprastikultūrinįiristorinįgimtosioskalbosirliteratū-
roskontekstą,todėlmokytojasturėtųsietiliteratūrąsuistorijos,dailės,muzikos,teatro,kinokontekstu,žadinti
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irpalaikytidomėjimąsišiuolaikinekultūra.ugdymoturinysturipadėtiformuotiirišlaikytitautinįtapatumą,
todėlmokytojasturėtųsietiliteratūrosdėstymąsutautostradicijomis,papročiais,šventėmisirpripažįstamo-
misvertybėmis.gimtosioskalbosirliteratūrosmokymasglaudžiaisietinasirsuLietuvossocialiniukultūriniu
kontekstu,supilietiniougdymonuostatomis;mokinysturėtųgebėtiįžvelgtigimtosioskalbosirlietuviųkal-
bos,savosiosirlietuviųtautinėskultūrosistorinessąsajas.Svarbiugdymoturiniodalis–gimtosioskalbosir
literatūrosLietuvojeypatumai.mokytojasturėtųskirtinemažailaikoirdėmesiokalboskultūrai,kalbųsąvei-
kai,tautosakai,etnokultūrai.

Gimtosios kalbos ir informacinių komunikacinių technologijų sąsajos. itinsvarbūsryšiaisuinformaci-
niųtechnologijųmokomuojudalyku,nesnaudojimasisiKTlabaikeičiakomunikavimokultūrą:keičiasiskai-
tymo,rašymo,kalbėjimoįpročiai.ugdymoprocesešikaitaneturėtųbūtiignoruojama,juolabkadjiatveriair
naujųgalimybių.mokytigimtosioskalbostinkaįvairiosinformaciniųtechnologijųmokomosiosprogramos
(demonstravimo,pratybų,kontrolės,elektroniniaivadovėliai,mokomiejižaidimai,mokymo(si)terpėsirkt.)
irtaikomosiosprogramos(elektroniniaižodynai,žinynai,enciklopedijos,katalogai).Kalbantapiešiuolaikinio
informacinėsvisuomenėsnarioraštingumątarpkitųjoaspektųturimasgalvojeirgebėjimassuvoktitekstus,
kuriuoseprasmėreiškiamanetikžodžiu.internetas–vienasištokiųaktualiųirmokiniųskaitomųtekstųpa-
vyzdžiųšaltinių.internetasgalisėkmingaipadėtiugdytiinformacinius,komunikacinius,teksto,kuriamepras-
mėreiškiamanetikžodiniaisženklais,suvokimoirkūrimogebėjimus.

8.3.2. Ugdymo gairės
11–12klasėseapibendrinamakalbosvartojimopatirtisiržiniosapiekalbątekstolygmeniu(tekstolingvis-

tika).mokiniaisuvokiakalbiniųsusitarimų,kuriųlaikomasikuriantsakytiniusirrašytiniustekstus,kultūrinį
pobūdį.jiesuvokia,kaipkalbospriemoniųvartojimobūdaipriklausonuotikslųirkomunikacijosbūdo,teksto
tipo,adresatoiradresantosantykių,socialinės,kultūrinėspatirties.mokiniaidiskutuojaapievisuomenėsrai-
dosirtechnologijųįtakąkalbaiirkalbineikomunikacijai.

mokiniaisuvokia,kadkalba,josvartojimobūdaiveikiažmoniųįsitikinimus,požiūrius,nuomones,pasau-
lėžiūrą.Kitaiptariant,kalbaveikiajųpačiųmąstymobūdusirpasaulį,kuriamejiegyvena.jiesuvokia,kad
kalbagalibūtimanipuliuojama.Todėlmokomasikritiškaivertintiidėjųarinformacijospatikimumą,populia-
rumą,šališkumą.Tokiapatirtislabaisvarbiugdantkritišką,sąmoningąvisuomenėspilietį.

Stebėdamasiranalizuodamas,kaipkalbąvartojakiti,mokinysirpatsmokosijątinkamaivartoti.11–12
klasėsedaugiaudėmesioskiriamaviešajam(dialoginiamirmonologiniam)kalbėjimui,otekstųplanavimo,
kūrimoirredagavimopraktikaturėtųtaptiįprastinemotyvuotaveikla,glaudžiaisiejančialiteratūrinioirkal-
biniolavinimouždavinius.

analizuodamiirkurdamiįvairiustekstusmokiniaiprisimenairkūrybingaitaikokalbosteorijospagrindus,
sąmoningaiirtikslingaivartojakalbotyrosirliteratūrologinessąvokas.

norskalbossandaros,rašybos,skyrybosirkitųkalbospraktikosdalykų11–12klasėsesistemingainebe-
simokoma(jieapibendrintipagrindinėjemokykloje),tačiaujienuolatkartojamiatsižvelgiantįindividualius
mokiniųirklasėsporeikius.

pagrindinėliteratūrinioirkultūriniolavinimomedžiaga–grožiniaikūriniai(arjųištraukos)irnegrožiniai
tekstai.mokiniamsturėtųatsiskleisti įvairi (žmogausegzistencijos, meno,psichologinė,filosofinė,istorinė,
šiuolaikinėsvisuomenėsirkt.)problematikairliteratūriniokalbėjimoįvairovė (stilius,tipai,žanrai,rūšys).jos
pateikimastuoprasmingesnis,kuodaugiaujameglūdiakstinųdvasineiasmenssaviugdai(pažinimui,refleksi-
jai)irkuomažiauprielaidųpaviršutiniškomsapžvalgoms.Kitaiptariant,siekiama,kadmokiniaiperliteratūrą
patirtųsavoestetiniųjausmųirmąstymogalias, galėtų džiaugtisirsuprastų,kadpastangosįžvelgti,suvoktiir
išgyventiliteratūroskūrinioprasmes,pajaustiiratskleistikalbosraiškosišgales yra asmeniškaivertingos. 

Sėkmingai,kūrybingaisavokultūrojegaliskleistisasmenybė,pažįstantikultūrostradicijas.Literatūrostra-
dicijosvaizdąmokiniaiturėtųsusidarytiskaitydamiirnagrinėdamiiškiliausiuskūrinius,aptardamikūrėjo,kū-
rybosirkultūrossąsajas.Siekiamaatskleistikūrinioryšįsukultūrinėmisirliteratūrinėmistradicijomis.Teks-
tasinterpretuojamasatskleidžiantišreikštąsiasirnumanomasprasmes.

nagrinėdamikūriniusmokiniaigerinaliteratūrosrūšiųiržanrųspecifikospažinimą,susipažįstasu litera-
tūrosteorijospagrindais,sąmoningaiirtikslingaivartojaliteratūrologijossąvokas.Siektina,kadmokiniaisu-
prastų,kaipinterpretacijapriklausonuoskaitytojoasmeninės,kultūrinėspatirties,lūkesčių,interesų.
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greta grožinės literatūros kūrinių skaitomi ir negrožiniai tekstai, aptariama jų tematika, problematika,
mokslinio,eseistinio kalbėjimoirkalbosypatumai, tekstųsandara(raiškosbūdai),kultūrinis jųkontekstas,
numanomasadresatasirrašymotikslai.gretinamigrožiniaiirnegrožiniaitospačiosproblematikostekstai,jų
pavyzdžiaisgrindžiamikalbosraiškosskirtumai.

Skaitomiiraptariamipačiųmokinių„tekstaiapietekstus“(anotacijos,recenzijos,esėirkt.).dalydamiesilite-
ratūrinėmisarkultūrinėmisįžvalgomismokiniaisuvokialiteratūrinės,kultūrinėskomunikacijosesmę(autoriausir
skaitytojoirjųkontekstųsąveiką,kūrinioprasmęapskritai), analizėsirinterpretacijosbūdus,jųskirtybesirryšį.

Literatūrinisugdymasapimairsvarbiausiusšiuolaikinioliteratūrinioirkultūriniogyvenimoreiškinius.ap-
tariamairvertinamaknygųpasiūla,periodinėspauda,televizija,radijas,teatras,kinas.nuolatatkreipiamas
mokiniųdėmesysįvertingasvisuomenėskultūriniogyvenimoapraiškas,pratinamasiatpažintiirkritiškaiver-
tintimasinėskultūrospožymius,įvairiasgrožinėsliteratūrosfunkcijas.draugesumokiniais(irjųartimaisiais)
numatytinosgalimybėsdalyvautiliteratūriniameirkultūriniamegyvenime(arjįstebėti), kadmokiniaipatys
sąmoningaisiektųasmeniškaiprasmingorezultato– išsiugdytoporeikioskaitytipatiemsirdomėtis,stebėti,
kaipliteratūra„gyvena“,kaipjąperskaitoirinterpretuojašiandieninėvisuomenė.

Komunikacinėsirkultūrinėskompetencijųugdymobūdaipriklausonuotikslo,temosirturinio,mokinių
amžiausirsugebėjimų,mokytojoasmenybės.mokytojassuprantamokymometodoreikšmę,mąstokritiškai
irrenkasitokiusmetodus,kurieugdomokiniosavarankiškumą,kritinįmąstymąirgebėjimąįgytąinformaciją,
susidarytasvertybinesnuostataslanksčiaiirkūrybingaitaikytikalbinėjeveikloje.mokytojasvisadayraatvi-
rasnaujomsidėjomsirugdymokaitai.irmokytojas,irmokinysšiandieninėjemokyklojeyrasavarankiškos,
kūrybingosasmenybės,gebančiostikslingairemtisįvairiaisugdymoturiniošaltiniais.Siūlomarinktismokinių
aktyvumąirbendravimąskatinančiusugdymobūdus,padedančiusmokiniamssavarankiškaiaiškintis,atrasti,
vertintiirkurti,diskutuotiginantsavąjįpožiūrį.

8.3.3. Mokymosi aplinka
mokymosiaplinkasuprantamakaippoveikįmokymuisidarantifizinėerdvė,nuolatinismokytojųirmoki-

niųtarpusaviosantykiųkūrimas,mokyklojevyraujantiatmosfera.aplinkoskokybęatspindijostinkamumas
mokymuisi.Viduriniougdymopakopojevienasišsvarbesniųmokymosiaplinkosaspektųyragalimybiųkie-
kvienamsiektisavoužsibrėžtųtikslų,mokytisdirbtiindividualiaiirįvairiosebendradarbiaujančiosegrupėse
užtikrinimas.Siekiama,kadmokymosiaplinkateiktųmokiniamsgalimybęmokytisįvairiaisstiliaisirbūdais,
rinktis(pavyzdžiui,užduotis,individualųdarbotempą,veiklosplaną,papildomąveikląirkt.)irkartuugdytų
supratimą,kadužsavopasirinkimusjieyraatsakingi.

Lanksti,įbesimokantįjįorientuotamokymosiaplinka pritaikytaįvairiemsmokiniųporeikiams:klasėjene-
sunkusukurtimažesneserdvesindividualiaiargrupineimokiniųveiklai,pritaikytierdvęveiklosspecifikai;
įrangairpriemonėsturėtųatitiktišiuolaikiniougdymoprocesoporeikiusirreikalavimus.Turtingamokymosi
aplinkaturėtųteiktigalimybęmokantisnaudotisįvairiaisšaltiniais:įvairauspobūdžiožodynais,žinynais,teks-
tais,naujomistechnologijomis(kompiuteriais,įvairialypėsinformacijosįranga),internetu.

mokymosiaplinkaturėtųbūtiorganizuojamataip,kadmokinysjaustųsigalįsasmeniškaitobulėti,moky-
tis,esąssaugus.Tokiojeaplinkojemokiniųirmokytojų,mokiniųtarpusaviosantykiaigrindžiami tolerancija 
(norimairgebamapriimtiaplinkiniustokius,kokiejieyra;pabrėžiamaskiekvienomokinio,nepaisantjoso-
cialinioirekonominiostatuso,mokymosisunkumų,lyties,rasės,tautybės,prigimtiesarbūdoypatumų,ver-
tingumas; skatinamaminčiųirnuomoniųįvairovė);sudaromossąlygosugdytiskritinįmąstymą;kuriamosir
puoselėjamostradicijos; ugdomapagarbakitostautos,įsitikinimų,rasėsarkultūrosžmonėms.

mokantisbūtinasocialinėsąveikairbendradarbiavimas,todėlmokinyskartusukitaiskuriabendrabūvio
taisykles,įsipareigojajųlaikytisirlaikosi, ugdosisupratimą,kadmokymasisgrindžiamasbendradarbiavimu,
kadjosėkmėpriklausonuokiekvienobendruomenėsnarioįsipareigojimoaktyviaidalyvautiveikloje,prisiimti
atsakomybę,dalytispatirtimi,informacija,idėjomis,išgirstikitą.mokytojasirgiyrabesimokančiųjųbendruo-
menėsnarys,labiaupatyręskolega,kurispataria,vadovaujadiskusijomsirkartumokosi.

mokymosiaplinkaturėtųskatintikūrybingumą:ugdomasmokiniųmąstymonovatoriškumasirlankstu-
mas,sudaromossąlygosįžvelgti,pastebėtiproblemas,mąstyti,eksperimentuoti,išgyvenantkūrybosiratradi-
modžiaugsmą,ugdomaspalankumasnaujumui,savitumui,lavinamavaizduotė,žadinamasjautrumas,smal-
sumas,atvirumassauirkitiems,mokiniaiskatinamidalyvautiįvairiojeveikloje,kadpatenkintųsaviraiškos
poreikį,atrastųproblemųsprendimusirperteiktųjuosįvairiomispriemonėmisirbūdais.
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8.4. Mokinių pasiekimai, vertinimas, turinio apimtis

8.4.1. Mokinių pasiekimai

Lentelėjeaprašomi11–12klasiųmokiniųpasiekimai.mokiniųpasiekimaiorientuotiįkompetenciją.Kom-
petencijasuprantamakaipžinių,gebėjimųirnuostatųvisuma.pirmiausianurodomosnuostatosiresminiaige-
bėjimai,paskui–gebėjimai,žiniosirsupratimas.gebėjimųnumeravimopirmasskaitmuorodoveiklossrities
numerį.

Lentelėjepateikiamibendrojoirišplėstiniokursomokiniųpasiekimai. Išplėstinis kursas–taikryptingai
papildytas,pagilintasbendrasiskursas.Kadbūtųpatogiauiraiškiau,papildomiišplėstiniokursoreikalavimai
pateikiamipasviruojušriftu.

remdamasislentelėjepateiktaisaprašaismokytojasplanuojaugdomąjąveiklą,nustatovertinimokriterijus.

1. Sakytinio ir rašytinio teksto suvokimas
Nuostatos: 

Vertintiskaitymąkaipasmeniškaisvarbiąveiklą,teikiančiągalimybępatirtiestetiniųišgyvenimų,for- •
muotisvertybiųsistemą,mokytis.
Suprastiaktyvausdalyvavimoskaitytojųdiskusijoseprasmę,jaustisatsakingukartubesimokančiosben- •
druomenėsnariu.
Kritiškaivertintitekstuosereiškiamųpožiūriųpagrįstumąirpoveikįadresatui. •

Esminis gebėjimas 
Suprastiįvairiųtekstųprasmęirkritiškaijuosvertinti.

Gebėjimai Žinios ir supratimas
1.1.atskleistigrožinio tekstoprasmę. interpre-
tuotitekstą,atskleistitiesiogiaiirnetiesiogiaipa-
sakytas mintis remiantis teksto visuma ir kon-
tekstu.

1.1.1.paaiškinti tekstoturinį:nurodytimintį(-is),verty-
bes,požiūrius.
1.1.2.aptartikūrinįatsižvelgiantįtradicijas,stiliųirkal-
bą.
1.1.3.Skirtibiografinį,socialinį,istorinį,kultūrinį,filoso-
finį kontekstus.
1.1.4.Sietikūriniovaizduojamąjįpasaulį,problematiką,
vertybessukūriniokontekstu.
1.1.5.Sietikūriniovertybessurealiugyvenimu.

1.2.interpretuotiįvairiųžanrųnegrožiniusteks-
tus, aptarti juose pateiktus įvairius požiūrius ir
poveikį adresatui. Vertinti argumentų pagrįstu-
mą,išraiškosįtaigumą.

1.2.1.Žinoti,kadkalbinėkomunikacijapriklausonuoda-
lyviųiraplinkybiųsantykio.
1.2.2.Įžvelgtitiksląir autoriaus intencijas.
1.2.3.Skirtifaktus,nuomonę,refleksiją.
1.2.4.Įžvelgti pasakymo nevienareikšmiškumo apraiškas 
ir kalbines manipuliacijas.
1.2.5.Žinotiargumentavimotipus(loginiaiiremociniai
argumentai).

1.3.analizuotitekstąstilistiniuaspektu. 1.3.1. Skirti funkcinius stilius (šnekamasis, grožinis,
mokslinis,dalykinis, publicistinis),nusakytijųvartojimo
sritis,kalbinęraišką,žanrus. 
1.3.2. paaiškinti stilizacijos reiškinį, aptarti, kokiomis 
priemonėmis ir kokiu tikslu grožiniai kūriniai stilizuoja-
mi.pateiktistilizuotųliteratūroskūriniųpavyzdžių.
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Gebėjimai Žinios ir supratimas
1.4.analizuoti,kaipįvairiuosetekstuose1 kalbi-
nės ir nekalbinės raiškos priemonėmis kuriama
prasmė,siekiamapaveiktiadresatą.

1.4.1. nurodyti kalbinės ir nekalbinės raiškos priemo-
nes,paaiškintijųfunkcijaskonkrečiamekūrinyje.aptar-
ti,kaipjomissiekiamapaveiktiadresatą.
1.4.2.nurodytiliteratūrosirkitųkultūrosreiškiniųskir-
tumusirpanašumus.

1.5.Kritiškaivertintitekstųturinįirraiškąsava-
rankiškai pasirenkant tinkamus kriterijus,verti-
nimoišvadaspagrįstitekstu.

1.5.1.Suvoktiįvairiusvertinimokriterijus:informatyvu-
mas, aktualumas, estetiškumas, originalumas, tikslingai 
taikyti juos vertinant tekstus. 
1.5.2.Įžvelgtitekstoryšįsukitaiskultūrostekstais2.

1.6. Savarankiškai rasti informacijos šaltinius,
atrinkti informaciją įvairiems tikslams (pavyz-
džiuiasmeniniams,pažintiniams,rašiniuiarpra-
nešimuikurti),jąsisteminti,apibendrinti,vertin-
tijossvarbąirpatikimumą.

1.6.1.išvardytirašytinės,nerašytinės,elektroninėsinfor-
macijosšaltinius.
1.6.2.Žinoti,kaiptikslingairasti,įvertintiirapdorotiin-
formacijąnaudojantisšiuolaikinėmistechnologijomis.
1.6.3.nurodytiinformacijosatrankos,sisteminimoirapi-
bendrinimoprincipus.
1.6.4.Žinotibūdusšaltiniopatikimumuiįvertinti.

1.7.Taikytitinkamastekstosuvokimostrategijas
priešskaitantarklausant,skaitantarklausant,po
skaitymoarklausymo.

1.7.1.Žinotitekstosuvokimostrategijas,taikomasprieš
skaitantarklausant,skaitantarklausant,poskaitymoar
klausymo.
1.7.2.Suprasti,kuriosstrategijosgeriausiaitinkakonkre-
čiamatvejui.

2. Sakytinio ir rašytinio teksto kūrimas
Nuostatos: 

Vertintikalbėjimąirrašymąkaipasmeniškaivertingąveiklą,teikiančiągalimybępažintisaveirpasaulį. •
jaustiatsakomybęužsavotekstųtaisyklingumą,aiškumą,daromąpoveikįadresatui. •
Kūrybingaisiektitikslo,komunikacinėssituacijosirkalbinėsraiškosdermės,formuotistiliausindividu- •
alumą.

Esminis gebėjimas 
Kurtiįvairiųžanrųtekstusžodžiuirraštu,atsižvelgiantįtiksląiradresatą.

Gebėjimai Žinios ir supratimas
2.1.Tikslingaipasirengtikurtitekstą,apsvarstyti
temą,tikslus,situaciją,numatytiadresatoporei-
kius irpatirtį.Kauptimedžiagą,padedančiąat-
skleistikuriamotekstotemąarmintį.

2.1.1.rengiantiskurti tekstąapsvarstyti tikslus,adresatą,
situacijąirsąmoningaipasirinktiatitinkamąkalbinęraišką.
2.1.2.paaiškinti,kaiptekstoturinyssusijęssutema.
2.1.3.nurodyti įvairius informacijos radimobūdus:po-
kalbis, skaitymas, naršymas po internetą ir kt.; tvarkyti
sukauptąmedžiagą,kritiškaivertintiirefektyviaijanau-
dotis.

2.2.Tinkamaikomponuoti tekstą: rinktis tinka-
mąmedžiagosdėstymoprincipą,atsižvelgiantį
teksto žanrą, nuosekliai plėtoti mintis, paremti
tinkamaisargumentais,citatomis irpavyzdžiais
orientuojantisįtiksląiradresatą.

2.2.1. paaiškinti medžiagos dėstymo principą: planavi-
mas,teiginiųdėstymotvarkosnumatymas,įžangosirpa-
baigosnumatymas,citatųirpavyzdžiųpagrįstumas.
2.2.2.paaiškintitekstožanruikeliamusreikalavimus.
2.2.3.paaiškinti tekstostruktūrosypatybes.Žinoti,kaip
siektitekstorišlumoirvientisumo.
2.2.4.paisytitekstoteminio,citatųnuoseklumo.

 1Kūriniai,kuriuoseprasmėreiškiamanevienžodiniaisženklais,pavyzdžiui,filmas,reklama,spektaklis,dailės,fotografijoskūrinysirpan.
2Kultūros tekstai–žodiniai irnežodiniaikultūroskūriniai:grožiniai,mokslopopuliarieji,publicistikos,eseistikos,dokumentikostekstai, istoriniai
šaltiniai;tapybos,grafikos,architektūros,skulptūros,fotografijos,taikomojomenokūriniai,filmai,spektakliaiirkt.



57KALBOS Tautinių mažumų gimtosios kalbos

BE
N

D
RA

SI
S 

KU
RS

A
S

IŠ
PL

ĖS
TI

N
IS

 K
U

RS
A

S

Gebėjimai Žinios ir supratimas
2.3.redaguoti tekstąatsižvelgiant į temą, tiks-
lą,adresatą,teksto,pastraiposirsakiniostruktū-
rą,stiliausirkalbosnormųreikalavimus.Vertin-
tisukurtątekstą.

2.3.1.redaguojantremtisrašymoprocesopakopųišma-
nymu.
2.3.2. parinkti teksto stiliui deramas kalbos priemones.
paisytitekstostilistiniovientisumo.
2.3.3.Žinotibendrinėskalbosnormųreikalavimus.Tai-
kytirašybos,skyrybos,gramatikostaisykles.
2.3.4.pasirinktitinkamąžodyną,žinynąarkitąinforma-
cijospriemonętekstuiredaguoti.

2.4.parašytitekstąlaikantispasirinktožanrorei-
kalavimų(žr.„Turinioapimties“skirsnį„Teks-
tųįvairovė“,1.3)literatūrosarkitatema:išsaky-
tisavopožiūrį,argumentuotiremiantisįvairiais
šaltiniais, diskutuoti, svarstyti kontrargumentų
pagrįstumą,apibendrinti,darytiišvadas.

2.4.1.Skirtitekstožanrus.paaiškintijųypatumus.
2.4.2. Skirti argumentų tipus (faktologiniai, vertinamie-
ji).

2.5.parengti irpasakytiaiškią, tinkamosstruk-
tūrosinformacinę,įtikinimo,proginękalbą,tei-
giniusparemti tinkamaisargumentais irpavyz-
džiais, tinkamaipasirinktikalbinę raišką.prisi-
taikytiprieauditorijosporeikiųirreakcijų.

2.5.1.Skirtiviešųjųkalbųrūšis.
2.5.2.Žinotiviešosioskalbosparengimoprincipus.
2.5.3.Suvokti,kokįpoveikįturikalbinėsraiškospriemo-
nės.
2.5.4.Žinoti,kaipįtikintikitussavopožiūrioteisingumu,
sąmoningainaudojantisžodinėmisirnežodinėmisraiškos
priemonėmis.
2.5.5.atpažintiloginiusiremociniusargumentus,žinoti
argumentavimoprincipus(įrodymasirįtikinimas).
2.5.6.paisyti fonetikos ir raiškiojokalbėjimo, skaitymo
taisyklių.

2.6. dalyvauti įvairaus pobūdžio pokalbiuose
(pašnekesyje,diskusijoje,debatuose, interviu ir
pan.): veiksmingai klausytis, klausti, atsakyti,
svarstyti,keltiproblemas,argumentuoti,priešta-
rauti,plėtotimintisaridėjas,vertinti;vadovauti 
įvairaus pobūdžio pokalbiams. 

2.6.1.Žinotiviešojokalbėjimoreikalavimus.
2.6.2.Suprasti,koreikia,kadbendravimasvyktųsėkmin-
gai.
2.6.3.Laikytispokalbioetiketotaisyklių.
2.6.4.Žinoti pasirengimodiskusijai ir debatams princi-
pus.
2.6.5.Žinoti vadovavimo pokalbiams principus.

2.7.Taikytiasmeniškaitinkamastekstokūrimo
strategijaspriešrašantarkalbant,rašantarkal-
bant,porašymoarkalbėjimo.Vertintisavoteks-
to kūrimo gebėjimus, tobulinti juos mokytojui
padedant.

2.7.1.Žinotitekstokūrimoirtobulinimostrategijas.
2.7.2.Suprasti,kuriosstrategijosgeriausiaitinkakonkre-
čiamatvejui.

3. Kalbos ir literatūros (kultūros) pažinimas
Nuostatos:

Vertintikalbąirliteratūrąkaiptautoskultūrosdalį,kuriaperduodamapraeitieskartųpatirtis,vertybės, •
tradicijos,padedančiosžmoguiugdytistautinęirpilietinęsavimonę,taptivisaverčiukultūrosdalyviu.
Suvoktiliteratūriniokūriniovertę. •
Teigiamaivertintikalbųirkultūrųįvairovę. •

Esminis gebėjimas 
Suvoktikalbąirliteratūrąkaipsocialinįirkultūrinįreiškinį.
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Gebėjimai Žinios ir supratimas
3.1.Tinkamaidalyvautikomunikacijosprocese,
paisytikalbinėskomunikacijosprincipų.

3.1.1. paaiškinti, kaip kalbinė komunikacija priklauso
nuotikslų,adresatoiradresantosantykių,konteksto,ko-
munikavimobūdųirpriemonių.
3.1.2.aptartisakytinės,rašytinėsirelektroninėskomuni-
kacijosypatybes.
3.1.3.Įvardytikalbosfunkcijasirpaaiškintijųreikšmę.
3.1.4.išvardytitiesiogiaiirnetiesiogiaireiškiamaskomu-
nikavimointencijas,apibūdintijųraiškosypatumus.pa-
aiškinti, kaipkalbagalimapaveiktikito žmogaus irvi-
suomenėsvertybinesnuostatasirpožiūrius,kaip tekstais 
manipuliuojama,pateiktipavyzdžių.
3.1.5.aptartimandagumokreipiniųvartojimoviešoseir
oficialiosesituacijosetaisykles.
3.1.6.Nurodyti ir apibūdinti pagrindinius gimtosios kal-
bos mandagumo formulių ir kreipinių ypatumus, kurie iš-
skiria ją iš kitų kalbų.

Gebėjimai Žinios ir supratimas
3.2. Taisyklingai vartoti kalbą sąmoningai pai-
santkalbosnormų.analizuotitekstąkalbostai-
syklingumoaspektu.

3.2.1. paaiškinti kalbos normos sąvoką ir reikšmę. iš-
vardytikalbosklaidųtipus,paaiškinti kalbinės „mados“ 
reiškinį,pateiktipavyzdžių.
3.2.2.Skirtistilistiniusleksikos(žodžiųirfrazeologizmų)
atspalvius,tinkamaivartotijąkomunikacijosprocese.
3.2.3.Žinoti gramatinesnormas, lemiančias taisyklingą
kalbą(kalbėjimąirrašymą),irpaaiškintijas.
3.2.4.naudotiskalbosžodynais(rašybos,aiškinamuoju,
frazeologiniuirkt.)irrastijuosereikiamąinformaciją.
3.2.5.analizuojantkalbosreiškinius, tikslingaiir tinka-
mai vartoti pagrindines kalbotyros sąvokas, paaiškinti
jas.

3.3.Suvoktidabartinęgimtosioskalbosdiferen-
ciaciją.

3.3.1. Aptarti dabartinį teritorinį gimtosios kalbos įvai-
ravimą.
3.3.2. išvardyti svarbiausius regioninius (pavyzdžiui,
Klaipėdos,Vilniauskrašto)savogimtosioskalbosfone-
tikos,leksikos,gramatikosypatumus,pateiktijųpavyz-
džių.Paaiškinti šių regioninių ypatumų atsiradimo prie-
žastis. 
3.3.3.Aptarti socialinę kalbos diferenciaciją, paaiškinti 
jos prielaidas, pateikti jaunimo žargono pavyzdžių.

3.4. Suvokti kalbą kaip kintančią sistemą, pri-
klausančiąnuoistoriniokonteksto.

3.4.1.Suvokti,kadįvairiaistautosistorijostarpsniaiskal-
bakitoirtebekinta.pateiktipavyzdžių.Paaiškinti, kaip 
ir kodėl kalba kinta, aptarti svarbesnius pokyčius ir jų 
priežastis.
3.4.2. pateikti archaizmų pavyzdžių, paaiškinti, kokie
veiksniailemia,kadžodžiainustojamivartoti.
3.4.3. pateikti neologizmų pavyzdžių, paaiškinti, kokie
veiksniailemiajųatsiradimąkalboje.
3.4.4. paaiškinti, kokie socialiniai kultūriniai veiksniai
lėmėleksiniųskoliniųatsiradimąkalboje.pateiktiskoli-
niųir vertiniųpavyzdžių.Paaiškinti šiuolaikinės globali-
zacijos poveikį kalbai. 
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Gebėjimai Žinios ir supratimas
3.5.Suvoktisisteminįirkultūrinįgimtosioskal-
bossavitumą.

3.5.1.išvardytikeletąkalbų,giminiškųgimtajai,pateikti
bendroskilmėsjųleksikospavyzdžių.
3.5.2. Žinoti pagrindinius rašybos ir gramatikos ypatu-
mus,skiriančiusgimtąjąkalbąnuolietuviųarkitųeuro-
piečiųkalbų,kuriųmokinysmokosi.pateiktipavyzdžių.
3.5.3.Aptarti ir palyginti panaudotas grožinio ar negro-
žinio teksto originalo ir jo vertimo kalbinės raiškos prie-
mones.
3.5.4.Suvokti,kaddaugiakalbystėsirdaugiakultūrišku-
mosąlygomisfunkcionuojantigimtojikalbayraveikia-
makitųkalbų.pateiktiatitinkamųpavyzdžių.
3.5.5.paaiškinti,kaipkalbojeatsispindi tautospasaulė-
jautos,materialinės ir dvasinės kultūros savitumas, pa-
teiktipavyzdžių.

3.6.analizuojantirinterpretuojantkūrinįremtis
literatūrosteorijairsavo(kaipskaitytojoirkul-
tūrosvartotojo)patirtimi.

3.6.1.išvardytiliteratūrosrūšisiržanrus,nusakytijųpo-
žymius.
3.6.2.apibrėžtiraiškospriemoniųfunkcijasiranalizuo-
jantkūrinįaptartijas.
3.6.3.Tikslingai ir tinkamai vartoti literatūrologijos są-
vokas.
3.6.4.paaiškinti,kasyrakūriniointerpretacija,kaipinter-
pretacijapriklausonuopasirinkto analizės aspekto, skai-
tytojo literatūrinės ir gyvenimo patirties, kaip interpre-
tuojantremiamasikūriniokontekstu.Įžvelgtikitųinter-
pretacijų(pavyzdžiui, literatūroskritikos, teatro spekta-
klio, kūrinio ekranizacijos)idėjas,analizėsaspektus,ap-
tarti interpretacijos hipotezes ir tikslus.
3.6.5.Žinotikituskūrinio(arbaištraukos)interpretavimo
būdusargalimybes(raiškusisskaitymas,deklamavimas,
inscenizavimas,iliustracijairpan.).

3.7.apibūdintibiografinį,kultūrinį,istorinį, so-
cialinį ir filosofinį kūrinio kontekstą. atpažinti
literatūroje savosios ir visuotinės kultūros žen-
klus,įvairiųkultūrų,epochų,socialinių,kultūri-
niųgrupiųvertybes(jųhierarchiją),požiūrius.

3.7.1. Žinoti pagrindinius gimtosios literatūros raidos
etapus,komentuotijossąsajassukultūriniuir filosofiniu 
kontekstu.Suprastiliteratūrosistoriškumą,ryšįsupraei-
tieskartųpatyrimu.
3.7.2.Žinotipagrindiniusistoriniussavotautosirvalsty-
bėsetapus.
3.7.3.nurodytiepochai,kuriojekūrinysatsirado,būdin-
gusbruožus(problematiką,stilių,kalbą ir tradicijas).
3.7.4. išvardyti svarbiausius gimtosios literatūros kūri-
niusirjųkūrėjus;paaiškintijųreikšmęgimtajaikultūrai.
3.7.5.Žinotisavosiosirvisuotinėskultūrosženklus.
3.7.6. išvardytivisuotines irpatiespripažįstamasverty-
bes.
3.7.7. analizuoti ir įvertinti literatūros kūrinių veikėjų
paveikslus,remiantisjųveiksmais,kalba,elgesiu,išori-
niaisbruožaisirvidiniaisišgyvenimais.
3.7.8.aptartisociologinęproblematikąpastebintpavie-
nio žmogaus gyvenimo ir funkcionavimo visuomenėje
santykį.
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Gebėjimai Žinios ir supratimas
3.8. Įžvelgti ir aptarti literatūros kūrinio inter-
tekstualumąturinioirraiškoslygmeniu.palygin-
ti panašiųmotyvų ar tų pačių žanrų literatūros
kūriniusirpastebėtiįvairiųepochųkultūrosteks-
tųpanašumųirskirtumų.

3.8.1.Įžvelgtipagrindiniusmotyvusirproblematiką,ana-
lizuojant įvairių epochų literatūros kūrinius ir kultūros
tekstus.
3.8.2.išvardytitipiškasįvairiųepochųgrožinėsliteratū-
rosrūšisiržanrus,kalbinėsraiškosirstiliausypatumus.
Įžvelgti kūrinio raiškos požymius, lyginant su kitais to
patiesžanro,rūšiestekstais.
3.8.3.Išvardyti literatūrines tradicijas (biblines ir antiki-
nes), aptarti jų apraiškas literatūroje.

3.9. Vertinti literatūros kūrinį ir kitus kultūros
tekstus(pavyzdžiui,filmą,spektaklįirkita).

3.9.1.Vertintiliteratūrosir kito meno kūriniotematikos
irproblematikosaktualumąirvisuotinumą,tematikos ir 
problematikos pateikimo originalumą.
3.9.2. nusakyti, kaip literatūra ir menas paveikia este-
tinius, emocinius ir intelektualinius skaitytojo, kultūros
vartotojoir socialinės grupės išgyvenimus.
3.9.3. apibūdinti estetinius kūrinio bruožus. paaiškinti
sąvokas:aukštojiirmasinėkultūra,žiniasklaida,kičas ir 
meno šedevrai.
3.9.4.Suvokti estetiniųkategorijų (tragizmo,komizmo, 
grotesko,ironijos,patoso,paradokso) vaidmenįtekste.
3.9.5.Įžvelgtikitoskaitytojoliteratūrosir menokūrinio
vertinimo (pavyzdžiui, literatūros ir meno kritikos) as-
pektusirprincipus,lyginti su savo vertinimu.

8.4.2. Vertinimas 
Šiojelentelėjepateikiamiapibendrintiorientaciniaitrijųlygių–patenkinamo,pagrindinioiraukštesnio-

jo–mokiniųdalykožiniųirsupratimo,gebėjimųirnuostatųugdymosikokybiniaiaprašai.jaisvadovaujama-
sipriimantsprendimusapiemokiniųpasiekimusirdaromąpažangą.Išplėstinio kurso reikalavimai pateikiami 
pasviruoju šriftu.

mokiniųpasiekimųlygiųpožymiai

Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1. Sakytinio ir rašytinio teksto suvokimas

1.1.atskleisdamasgrožinioteksto
prasmę, nurodo tiesiogiai pasaky-
tasmintis,požiūrius,kūriniovaiz-
duojamojopasaulioelementus.

aptariakūrinįremdamasisbiogra-
finiu,istoriniu,kultūriniu konteks-
tu.

Sieja kūrinyje aprašomas vertybes 
su tikru gyvenimu.

pasakosavonuomonęapieskaity-
tątekstą.

1.1.atskleisdamasgrožinioteksto
prasmę,įvardijatiesiogiaiirnetie-
siogiaipasakytasmintis,požiūrius,
aptaria kūrinio vaizduojamojo pa-
saulioelementus.
analizuojakūrinįremdamasisbio-
grafiniu, socialiniu, istoriniu, kul-
tūriniukontekstu.

Siejakūrinyjeaprašomasvertybes
sutikrugyvenimu.

pasakosavonuomonęapieskaity-
tątekstą.

1.1.atskleisdamasgrožinio teks-
toprasmę,nurodotiesiogiaiirne-
tiesiogiaipasakytasmintis,požiū-
rius,aptariakūriniovaizduojamo-
jopasaulioelementus.
argumentuotai analizuoja kūrinį
remdamasis biografiniu, sociali-
niu, istoriniu,kultūriniu ir filoso-
finiu kontekstu.
išsamiai paaiškina, kaip kūrinyje
aprašomos vertybės siejasi su ti-
krugyvenimu.
argumentuotai pasako savo nuo-
monęapieskaitytątekstą.
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Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1.2. interpretuodamas negrožinius
tekstusaptariatekstotematiką,pa-
grindines problemas, tiesiogiai iš-
reikštuspožiūrius.
nurodotekstotikslą(tikslus)irar-
gumentųpagrįstumąšiotikslosie-
kiant.
Supranta,kadkalbinėkomunikaci-
japriklausonuodalyviųiraplinky-
biųsantykio.Įžvelgia autoriaus in-
tencijas.
Skiriafaktusnuonuomonės.

1.3.Skiria funkcinius stilius (gro-
žinis,mokslinis,šnekamasis),api-
būdinajųvartojimosritis.

Suvokia stiliaus reiškinį. atpažįs-
tastiliauskalbinėsraiškospriemo-
nes.
Pateikia stilizuotų literatūros kūri-
nių pavyzdžių.

1.4. Suvokia kalbinės ir nekalbi-
nėsraiškosfunkcijaskonkrečiame
tekste.Supranta,kadjomissiekia-
mapaveiktiadresatą.
Nurodo literatūros kūrinio ir pasi-
rinkto kito kultūros kūrinio skirtu-
mus ir panašumus.

1.5.pagalpateiktuskriterijusver-
tinatekstoturinįirraišką.Suvokia
įvairiusvertinimokriterijus:infor-
matyvumas, aktualumas, estetiš-
kumas.Vertinimoišvadasstengia-
sipagrįstitekstu.pasakonuomonę
apietekstoraišką.

1.2. interpretuodamas negrožinius
tekstusaptariatekstotematiką,pa-
grindines problemas, tiesiogiai ir
netiesiogiai išreikštus požiūrius.
nurodotekstotikslą(tikslus)irar-
gumentųpagrįstumąšiotikslosie-
kiant.
Supranta,kadkalbinėkomunikaci-
japriklausonuodalyviųiraplinky-
biųsantykio.Įžvelgia autoriaus in-
tencijas.
Skiria loginius ir emocinius argu-
mentus.
Skiriafaktusnuonuomonės.
Įžvelgia pasakymo nevienareikš-
miškumą ir kalbines manipuliaci-
jas.
1.3.Skiria funkcinius stilius (gro-
žinis,mokslinis,šnekamasis,daly-
kinis),apibūdinajųvartojimosritis
ir žanrus.
paaiškinastiliausreiškinį. Aptaria, 
kokiomis kalbinės raiškos priemo-
nėmis ir kokiu tikslu grožinis kūri-
nys yra stilizuojamas.pateikiake-
letą stilizuotų literatūros kūrinių
pavyzdžių.
1.4.paaiškinakalbinės irnekalbi-
nėsraiškosfunkcijaskonkrečiame
teksteirpasako,kaipjomissiekia-
mapaveiktiadresatą.
Nurodo literatūros kūrinio ir pasi-
rinktų kitų kultūros kūrinių skirtu-
mus ir panašumus. 

1.5.pagal tinkamuskriterijusver-
tina teksto turinį ir raišką.išmano
įvairiusvertinimokriterijus:infor-
matyvumas,aktualumas,estetišku-
mas, originalumas, vertina pagal 
juos tekstus. Vertinimoišvadaspa-
grindžiatekstu.aptariatekstoraiš-
ką.

Įžvelgia teksto ryšį su kitais kultū-
ros tekstais.

1.2.interpretuodamasnegrožinius
tekstussavarankiškaiaptariateks-
to tematiką, pagrindines proble-
mas, tiesiogiai išreikštus požiū-
rius.nurodotekstotikslą(tikslus)
irargumentųpagrįstumąšiotikslo
siekiant.
paaiškina,kaipkalbinėkomunika-
cijapriklausonuodalyviųiraplin-
kybių santykio. Įžvelgia ir pako-
mentuojaautoriausintencijas.
Skirialoginiusiremociniusargu-
mentus.
Skiriafaktusnuonuomonės.
Savarankiškai įžvelgia pasakymo 
nevienareikšmiškumą ir kalbines 
manipuliacijas.
1.3.Skiriafunkciniusstilius(gro-
žinis, mokslinis, šnekamasis, da-
lykinis, publicistinis), apibūdina
jųvartojimosritisiržanrus.
argumentuotai paaiškina stiliaus
reiškinį. Analizuoja, kokiomis kal-
binės raiškos priemonėmis ir ko-
kiu tikslu grožinis kūrinys yra sti-
lizuojamas. pateikia stilizuotų li-
teratūroskūriniųpavyzdžių.
1.4.paaiškinakalbinėsirnekalbi-
nėsraiškosfunkcijaskonkrečiame
teksteiraptaria,kaipjomissiekia-
mapaveiktiadresatą.
nurodoliteratūroskūrinioirpasi-
rinktųkitųkultūroskūriniųskirtu-
musirpanašumus. Savo nuomonę 
pagrindžia. 
1.5.pagal tinkamuskriterijus sa-
varankiškaivertinatekstoturinįir
raišką. išmano įvairius vertinimo
kriterijus: informatyvumas, aktu-
alumas, estetiškumas, originalu-
mas,tikslingai vertina pagal juos 
tekstus.Vertinimoišvadaspagrin-
džia tekstu. argumentuotai apta-
riatekstoraišką.
Įžvelgia teksto ryšį su kitais kul-
tūros tekstais ir lygina juos pagal 
pasirinktus kriterijus.
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Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1.6.randa,atrenkairapdoroja in-
formacijąnaudodamasisšiuolaiki-
nėmistechnologijomis.

išvardija rašytinės, nerašytinės,
elektroninės informacijos šalti-
nius. nurodo informacijos atran-
kosprincipus.

1.7. Taiko asmeniškai tinkamas
teksto suvokimo strategijas prieš
skaitydamasarklausydamas,skai-
tydamas ar klausydamas, po skai-
tymoarklausymo.
mokytojopadedamasvertinasavo
gebėjimussuvoktitekstą.

1.6.randa, įvertina irapdorojain-
formacijąnaudodamasisšiuolaiki-
nėmistechnologijomis.
atrenka informaciją, ją sistemina,
apibendrina, vertina jos svarbą ir 
patikimumą.
išvardija rašytinės, nerašytinės,
elektroninės informacijos šalti-
nius.
nurodoinformacijosatrankos,sis-
teminimoir apibendrinimo princi-
pus.
Žino būdus šaltinio patikimumui
įvertinti.
1.7. Taiko asmeniškai tinkamas
teksto suvokimo strategijas prieš
skaitydamasarklausydamas,skai-
tydamas ar klausydamas, po skai-
tymoarklausymo.
Vertina savo gebėjimus suvokti
tekstą,juostobulina.

1.6.randa,įvertina irapdorojain-
formaciją naudodamasis šiuolai-
kinėmistechnologijomis.
atrenkainformaciją,jąsistemina,
apibendrina, vertina jos svarbą ir
patikimumą.
išvardijairaptariarašytinės,nera-
šytinės,elektroninės informacijos
šaltinius.
nurodoinformacijosatrankos,sis-
teminimoirapibendrinimoprinci-
pus.
Žinotinkamiausiusbūdusšaltinio
patikimumuiįvertinti.
1.7. Taiko asmeniškai tinkamas
teksto suvokimo strategijas prieš
skaitydamasarklausydamas,skai-
tydamasarklausydamas,poskai-
tymoarklausymo.
Savarankiškaivertinasavogebėji-
mussuvoktitekstą,juostobulina.

2. Sakytinio ir rašytinio teksto kūrimas 
2.1. rengdamasis kurti tekstą ap-
svarsto jo temą, tikslą (tikslus),
adresato poreikius ir patirtį. 

Įvairiais būdais randa informaci-
ją:skaito,naršopointernetąirkt.,
kaupiamedžiagąirjanaudojasi.

2.2.planuoja irkomponuoja teks-
tą, atsižvelgdamas į žanrą. rašo
pagal rašybos, skyrybos irgrama-
tikostaisykles.

Stengiasi paisyti teksto teminio
nuoseklumoirrišlumo.
2.3.pagalpateiktasnuorodasreda-
guojatekstąatsižvelgdamasįtemą,
tikslą, adresatą, teksto, pastraipos
irsakiniostruktūrą,stiliausirkal-
bos normų reikalavimus (rašybos,
skyrybos,gramatikostaisykles).

2.1. rengdamasis kurti tekstą ap-
svarsto jo temą, tikslus, situaciją,
numatoadresatoporeikiusirpatir-
tį,parenkaatitinkamąkalbinęraiš-
ką,
Įvairiais būdais randa informaciją
(pokalbis,skaitymas,naršymaspo
internetą ir kt.), kaupia medžiagą
(faktus,pavyzdžius,citatas irkt.),
tvarkojąirnaudojasi.

2.2.planuojairkomponuojatekstą,
atsižvelgdamasįžanrą:renkasitin-
kamą medžiagos dėstymo princi-
pą,numato teiginiųdėstymo tvar-
ką,apmąstoįžangąirpabaigą.

rašo pagal rašybos, skyrybos ir
gramatikostaisykles.
paisotekstorišlumo,teminionuo-
seklumo.
2.3.redaguoja tekstąatsižvelgda-
masįtemą,tikslą,adresatą,teksto,
pastraiposirsakiniostruktūrą,sti-
liausirkalbosnormųreikalavimus
(rašybos,skyrybos,gramatikostai-
sykles).

2.1.rengdamasiskurtitekstąap-
svarsto jo temą, tikslus, situaciją,
numato adresato poreikius ir pa-
tirtį,sąmoningaiatsirenkakalbinę
raišką,gebapagrįstipasirinkimą.
Įvairiaisbūdaisrandainformaciją
(pokalbis,skaitymas,naršymaspo
internetą irkt.),kaupiamedžiagą
(faktus,pavyzdžius,citatasirkt.),
tvarkoją:analizuojairklasifikuo-
ja,kritiškaivertinairnaudojasi.
2.2.Kūrybingaiplanuoja irkom-
ponuoja tekstą, atsižvelgdamas į
žanrą:renkasitinkamąmedžiagos
dėstymoprincipą,numatoteiginių
dėstymotvarką,paremiacitatomis
ir pavyzdžiais, apmąsto įžangą ir
pabaigą.
rašo pagal rašybos, skyrybos ir
gramatikostaisykles.
paiso teksto rišlumo ir vientisu-
mo,teminionuoseklumo.
2.3.Savarankiškaiirtikslingaire-
daguoja tekstą atsižvelgdamas į
temą,tikslą,adresatą,teksto,pas-
traiposirsakiniostruktūrą,stiliaus
irkalbosnormųreikalavimus(ra-
šybos,skyrybos,gramatikostaisy-
kles).paisotekstostilistiniovien-
tisumo.
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Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
2.4.parašotekstąpagalpasirinkto
mokykliniožanro reikalavimus li-
teratūrosarkitatema:išsakosavo
požiūrį, argumentuoja, daro išva-
das.

2.5.parengiairpasakoaiškią,tin-
kamosstruktūrosinformacinękal-
bą,pateikiatinkamųpavyzdžių.

pasirenka tinkamą kalbinę raišką
siekdamaskomunikavimotikslų.

paisofonetikosirraiškiojokalbėji-
mo,skaitymotaisyklių.

2.6. dalyvauja įvairaus pobūdžio
pokalbiuose (pašnekesyje, disku-
sijoje, interviu ir pan.): klausosi,
klausia,atsako,prieštarauja.

Laikosipokalbioetiketotaisyklių.
2.7. Taiko asmeniškai tinkamas
teksto kūrimo strategijas prieš ra-
šymą ar kalbėjimą, rašydamas ar
kalbėdamas,porašymoarkalbėji-
mo.mokytojo padedamas vertina
savotekstokūrimogebėjimus, to-
bulinajuos.

2.4.parašotekstąpagalpasirinkto
mokykliniožanro reikalavimus li-
teratūrosarkitatema:išsakosavo
požiūrį,argumentuojaremdamasis
įvairiaisšaltiniais,diskutuoja,daro
išvadas.

2.5.parengiairpasakoaiškią,tin-
kamos struktūros informacinę, įti-
kinimo kalbą, teiginius paremia
tinkamais argumentais ir pavyz-
džiais.

pasirenka tinkamą kalbinę raiš-
kąsiekdamaskomunikavimotiks-
lų, naudojasi nežodinėmis raiškos
priemonėmis.

paisofonetikosirraiškiojokalbėji-
mo,skaitymotaisyklių.
prisitaikoprieauditorijosporeikių
irreakcijų.
2.6. dalyvauja įvairaus pobūdžio
pokalbiuose (pašnekesyje, disku-
sijoje, interviu ir pan.): klauso-
si, klausia, atsako, svarsto, argu-
mentuoja,plėtojamintisar idėjas,
prieštarauja. 

Laikosipokalbioetiketotaisyklių.
2.7. Taiko asmeniškai tinkamas
teksto kūrimo strategijas prieš ra-
šymą ar kalbėjimą, rašydamas ar
kalbėdamas,porašymoarkalbėji-
mo.Vertinasavotekstokūrimoge-
bėjimus,tobulinajuos.

2.4.parašotekstąpagalpasirinkto
mokykliniožanroreikalavimusli-
teratūrosarkitatema:išsakosavo
požiūrį, argumentuoja remdama-
sisįvairiaisšaltiniais,svarstokon-
trargumentų pagrįstumą, disku-
tuoja,apibendrina,daroišvadas. 
2.5. Kūrybingai parengia ir pa-
sako aiškią, tinkamos struktūros
informacinę, įtikinimo ir progi-
nękalbą,teiginiusparemiatinka-
mais,svarbiaisargumentaisirpa-
vyzdžiais.
pasirenka tinkamą kalbinę raišką
siekdamaskomunikavimotikslų.
Tikslingai naudojasi žodinėmis
irnežodinėmis raiškospriemonė-
mis.
paisofonetikosirraiškiojokalbė-
jimo,skaitymotaisyklių.prisitai-
koprieauditorijosporeikių ir re-
akcijų.
2.6.dalyvauja įvairaus pobūdžio
pokalbiuose (pašnekesyje, disku-
sijoje,debatuose,interviuirpan.):
veiksmingaiklausosi, klausia, at-
sako,svarsto,keliaproblemas,ar-
gumentuoja,plėtojamintisaridė-
jas,prieštarauja,vertina.
Laikosipokalbioetiketotaisyklių.
2.7. Taiko asmeniškai tinkamas
tekstokūrimostrategijaspriešra-
šymą ar kalbėjimą, rašydamas ar
kalbėdamas,porašymoarkalbėji-
mo.adekvačiaivertinasavoteks-
to kūrimo gebėjimus ir numato
būdusjiemstobulinti.

3. Kalbos ir literatūros (kultūros) pažinimas 
3.1. Tinkamai dalyvauja komuni-
kacijos procese, stengiasi paisyti
kalbinėskomunikacijosprincipų.

paaiškina,kaipkalbinėkomunika-
cija priklauso nuo tikslų, adresato
iradresantosantykių,komunikavi-
mobūdųirpriemonių.

Supranta sakytinės, rašytinės ir
elektroninėskomunikacijosypaty-
bes.

3.1. Tinkamai dalyvauja komuni-
kacijosprocese,paisokalbinėsko-
munikacijosprincipų.
Skiria pagrindines kalbos funkci-
jas,iliustruojajaspavyzdžiais.

paaiškina,kaipkalbinėkomunika-
cija priklausonuo tikslų, adresato
ir adresanto santykių, konteksto,
komunikavimobūdųirpriemonių.

aptariasakytinės,rašytinėsirelek-
troninės komunikacijos ypatybes,
lyginajas.

3.1.Tinkamaidalyvaujakomuni-
kacijos procese, tikslingai paiso
kalbinėskomunikacijosprincipų.
Skiriapagrindineskalbos funkci-
jas, aptaria jas, iliustruojapavyz-
džiais.
paaiškina,kaipkalbinėkomunika-
cijapriklausonuotikslų,adresato
ir adresantovaidmenų ir tarpusa-
vio santykių, konteksto, komuni-
kavimobūdųirpriemonių,nusako 
poveikio adresatui strategijas. 
aptaria sakytinės, rašytinės ir
elektroninės komunikacijos ypa-
tybes,lyginairvertinajas.
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išvardija pagrindines tiesiogiai ir 
netiesiogiai reiškiamaskomunika-
vimointencijas.Supranta,kadkal-
ba galima paveikti kito žmogaus
požiūrius,kad tekstais manipuliuo-
jama, pateikiapavyzdžių.

Suvokia mandagumo kreipinių
vartojimoviešose iroficialiosesi-
tuacijosetaisykles.Nurodo pagrin-
dinius gimtosios kalbos mandagu-
mo formulių ir kreipinių ypatumus, 
kurie išskiria ją iš kitų kalbų.

3.2.ganataisyklingaivartojakal-
bą,stengiasipaisytikalbosnormų.
pagal nuorodas analizuoja tekstą
kalbostaisyklingumoaspektu.
Supranta kalbos normos reikšmę,
supranta kalbinės „mados“ reiški-
nį, pateikia pavyzdžių. 

išesmėsskiriastilistiniusžodžiųir 
frazeologizmų atspalvius,stengiasi
tinkamai vartoti juos komunikaci-
josprocese.
Suvokia gramatines normas, le-
miančiastaisyklingąkalbą,ir sten-
giasi paaiškinti jas. 

randamokytojonurodytuosekal-
bos žodynuose reikiamą informa-
ciją.

Tikslingai ir tinkamaivartojadaž-
niausiaskalbotyrossąvokas. 

3.3. Suvokia dabartinę gimtosios
kalbosdiferenciaciją. 

Suvokia dabartinį teritorinį gimto-
sios kalbos įvairavimą. 

išvardija tiesiogiai ir netiesiogiai 
reiškiamas komunikavimo inten-
cijas, pateikia jų raiškos pavyz-
džių.paaiškina,kaipkalbagalima
paveikti kito žmogaus nuostatas
irpožiūrius,kaip tekstais manipu-
liuojama, pateikia konkrečių pa-
vyzdžių.

aptariamandagumokreipiniųvar-
tojimoviešose iroficialiose situa-
cijose taisykles. Aptaria pagrindi-
nius gimtosios kalbos mandagumo 
formulių ir kreipinių ypatumus, ku-
rie išskiria ją iš kitų kalbų.

3.2. Stengiasi taisyklingai vartoti
kalbą,paisantkalbosnormos.ana-
lizuoja tekstą kalbos taisyklingu-
moaspektu.
paaiškinakalbosnormossąvokąir
reikšmę,pateikiadažnesniųklaidų
pavyzdžių,išvardija kalbos klaidų 
tipus; paaiškina kalbinės „mados“ 
reiškinį, pateikia pavyzdžių. 
Skiriastilistiniusžodžiųirfrazeo-
logizmų atspalvius, stengiasi tin-
kamai vartoti juos komunikacijos
procese.
nurodo gramatines normas, le-
miančias taisyklingąkalbą(kalbė-
jimąirrašymą),irpaaiškina jas.

pasirenka tinkamą (rašybos, ben-
drąjį,frazeologinį,norminį)kalbos
žodynąirrandajamereikiamąin-
formaciją.

Tikslingai ir tinkamai vartoja pa-
grindines kalbotyros sąvokas, pa-
aiškina jas.
3.3. aptaria dabartinę gimtosios
kalbosdiferenciaciją.

Aptaria dabartinį teritorinį gimto-
sios kalbos įvairavimą. 

išvardija tiesiogiai ir netiesiogiai
reiškiamas komunikavimo inten-
cijas,apibūdina jų raiškos ypatu-
mus,pateikiapavyzdžių.paaiški-
na,kaipkalbagalimapaveiktikito
žmogausirvisuomenėsvertybines 
nuostatasirpožiūrius,kaip ir ko-
kiomis kalbos priemonėmis teks-
tuose manipuliuojama, pateikia
konkrečiųpavyzdžių.
aptariamandagumokreipiniųvar-
tojimoviešoseiroficialiosesitua-
cijosetaisykles,iliustruojajasati-
tinkamaispavyzdžiais.Apibūdina 
gimtosios kalbos mandagumo for-
mulių ir kreipinių ypatumus, kurie 
išskiria ją iš kitų kalbų, palygina 
raiškos būdus.
3.2.Taisyklingaivartojakalbą,są-
moningaipaisydamaskalbosnor-
mos.analizuojatekstąkalbostai-
syklingumoaspektu.
paaiškinakalbosnormossąvokąir
reikšmę,išvardijakalbosklaidųti-
pusiriliustruojapavyzdžiais;api-
būdina kalbinės „mados“ reiški-
nį, pateikia įvairių pavyzdžių. 
Skiriairapibūdinastilistiniuslek-
sikosirfrazeologizmųatspalvius,
tinkamaivartojajuoskomunikaci-
josprocese.
paaiškina gramatines normas, le-
miančiastaisyklingąkalbą(kalbė-
jimą ir rašymą), ir paaiškina jas, 
iliustruoja pavyzdžiais. 
Tikslingainaudojasi įvairiais (ra-
šybos, bendruoju, frazeologiniu,
norminiu,tarties)kalbosžodynais
ir savarankiškai randa reikiamą
informaciją.
Tikslingaiirtinkamaivartojakal-
botyrossąvokas,paaiškina jas. 

3.3. aptaria dabartinę gimtosios
kalbos diferenciaciją, paaiškina, 
nuo ko ji priklauso. 
Aptaria dabartinį teritorinį gim-
tosios kalbos įvairavimą, pateikia 
pavyzdžių. 
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Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
išvardija svarbiausius regioninius
(pavyzdžiui,Vilniauskrašto)savo
gimtosioskalbosypatumus,patei-
kiakeletąpavyzdžių.Stengiasi pa-
aiškinti šių regioninių ypatumų at-
siradimo priežastis. 

Suvokia socialinę kalbos diferen-
ciaciją, pateikia jaunimo žargono 
pavyzdžių.

3.4. Suvokia kalbą kaip kintančią
sistemą, priklausančią nuo istori-
niokonteksto.
pateikia vienąkitą pavyzdį, liudi-
jantį,kadkalbakitoirtebekinta.

Supranta, kad kalba kinta, nurodo 
svarbesnius pokyčius. 
nurodo tekstuose archaizmus ir
neologizmus, bando paaiškinti jų
reikšmę.

nurodo vieną kitą istorinį veiks-
nį, lėmusį leksiniųskoliniųatsira-
dimąkalboje.pateikiakeletąskoli-
nių ir vertiniųpavyzdžių.Suvokia 
šiuolaikinės globalizacijos poveikį 
kalbai. 

3.5.Suvokia sisteminį ir kultūrinį 
gimtosioskalbossavitumą.
išvardijabentporąkalbų,giminiš-
kų gimtajai, pateikia bendros kil-
mėsjųleksikospavyzdžių.

nurodovienąkitąpagrindinįrašy-
bos ir (arba)gramatikosypatumą,
skiriantįgimtąjąkalbąnuolietuvių
arkitųeuropiečiųkalbų,kuriųmo-
kinysmokosi.
Stengiasi palyginti panaudotas 
grožinio ar negrožinio teksto origi-
nalo ir jo vertimo kalbinės raiškos 
priemones. 

išvardija svarbiausius regioninius
(pavyzdžiui,Vilniauskrašto)savo
gimtosioskalbosypatumus,patei-
kia įvairių pavyzdžių. Paaiškina 
šių regioninių ypatumų atsiradimo 
priežastis. 

Aptaria socialinę kalbos diferen-
ciaciją, pateikia jaunimo žargono 
pavyzdžių.

3.4. Suvokia kalbą kaip kintančią
sistemą, priklausančią nuo istori-
niokonteksto.
pateikiakeletąpavyzdžių,liudijan-
čių,kadįvairiaisistorijostarpsniais
kalbakitoirtebekinta.
Supranta, kaip ir kodėl kalba kinta, 
aptaria svarbesnius pokyčius. 
nurodo tekstuose archaizmus ir
neologizmus, pateikia kitų pavyz-
džių,bandopaaiškinti,kokieveiks-
niailėmėtųžodžiųišnykimąirat-
siradimąvartosenoje.
nurodo keletą istorinių veiksnių,
lėmusių leksinių skolinių atsiradi-
mąkalboje.pateikia įvairių skoli-
niųir vertiniųpavyzdžių.Paaiški-
na šiuolaikinės globalizacijos po-
veikį kalbai, pateikia pavyzdžių. 

3.5.Suvokia sisteminį ir kultūrinį 
gimtosioskalbossavitumą.
išvardija keletą kalbų, giminiškų
gimtajai, pateikia bendros kilmės
jųleksikospavyzdžių.

nurodo pagrindinius rašybos ir 
(arba) gramatikos ypatumus, ski-
riančiusgimtąjąkalbąnuolietuvių
arkitųeuropiečiųkalbų,kuriųmo-
kinysmokosi,pateikiapavyzdžių.
Palygina panaudotas grožinio ar 
negrožinio teksto originalo ir jo 
vertimo kalbinės raiškos priemo-
nes. 

išvardija svarbiausius regioninius
(pavyzdžiui,Vilniauskrašto)savo
gimtosioskalbosfonetikos,leksi-
kos, gramatikos ypatumus, patei-
kiapavyzdžių.Paaiškina šių regi-
oninių ypatumų atsiradimo prie-
žastis ir mechanizmus. 
Aptaria socialinę kalbos diferen-
ciaciją, paaiškina jos prielaidas, 
pateikia jaunimo žargono pavyz-
džių, vertina juos.
3.4.Suvokiakalbąkaipkintančią
sistemą, priklausančią nuo istori-
niokonteksto.
pateikia įvairių pavyzdžių, liudi-
jančių,kadįvairiaisistorijostarps-
niaiskalbakitoirtebekinta.
Paaiškina, kaip ir kodėl kalba kin-
ta, aptaria svarbesnius pokyčius. 
nurodo tekstuose archaizmus ir
neologizmus,pateikiaįvairiųkitų
pavyzdžių,paaiškina,kokieveiks-
niailemiažodžiųišnykimąiratsi-
radimąvartosenoje.
Argumentuotai paaiškina, kokie
istoriniai veiksniai lėmė leksinių
skoliniųatsiradimąkalboje, ilius-
truojaatitinkamaisskoliniųir ver-
tinių pavyzdžiais. Paaiškina ir 
įvertina šiuolaikinės globalizaci-
jos poveikį kalbai, pateikia pavyz-
džių. 
3.5.Suvokiasisteminįir kultūrinį 
gimtosioskalbossavitumą.
išvardija keletą kalbų, giminiš-
kųgimtajai,palygina jas,pateikia
įvairių bendros kilmės leksikos
pavyzdžių.
aptaria pagrindinius rašybos ir
gramatikosypatumus, skiriančius
gimtąjąkalbąnuolietuviųarkitų
europiečių kalbų, kurių mokinys
mokosi,pateikiapavyzdžių.
Palygina ir aptaria panaudotas 
grožinio ar negrožinio teksto ori-
ginalo ir jo vertimo kalbinės raiš-
kos priemones.



66KALBOS Tautinių mažumų gimtosios kalbos

BE
N

D
RA

SI
S 

KU
RS

A
S

IŠ
PL

ĖS
TI

N
IS

 K
U

RS
A

S

Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
Suvokia,kadjogimtojikalba,tam
tikrame Lietuvos regione (pavyz-
džiui,Vilniauskrašte)funkcionuo-
janti daugiakalbystės sąlygomis,
yraveikiamakitųkalbų.
 

Suvokia, kad kalboje atsispindi 
tautos pasaulėjautos savitumas, 
pateikia vieną kitą pavyzdį.

3.6.analizuodamasirinterpretuo-
damas kūrinį, stengiasi tikslingai 
remtis literatūros teorijos elemen-
taisirsavo(kaipskaitytojo)patir-
timi.
Žino literatūros rūšis ir gali nuro-
dytibentpodujųpožymiusar(ir) 
bent po vieną būdingą kiekvienos
rūšiesžanrą;pateikiabentpovieną
pavyzdį(keletą pavyzdžių).

atpažįstapavienesraiškospriemo-
nes, analizuodamas kūrinį aptaria
jas ir siekia apibrėžti jų funkcijas 
tekste.
interpretuodamas kūrinį tikslingai 
ir tinkamai vartoja dažniausias li-
teratūrologijossąvokas.
aptariapagrindinęliteratūriniokū-
rinio(arištraukos)tematiką.
aptariair įvertinaliteratūroskūri-
nių veikėjų paveikslus, remdama-
sisjųveiksmais, kalba, elgesiu, iš-
oriniais bruožais ir vidiniais išgy-
venimais. 

Suvokiapavieniožmogausgyveni-
moirkaikurių joveiksmųvisuo-
menėjesantykį.

paaiškina,kasyrakūriniointerpre-
tacija ir kuo ji skiriasi nuo anali-
zės, siejainterpretacijąsupasirink-
tu analizės aspektu, skaitytojo li-
teratūrine ir gyvenimo patirtimi;
paaiškina, kaip interpretuojant re-
miamasi kūrinio kontekstu.

Suvokia,kadjogimtojikalba,tam
tikrame Lietuvos regione (pavyz-
džiui,Vilniauskrašte)funkcionuo-
jantidaugiakalbystėsirdaugiakul-
tūriškumosąlygomis,yraveikiama
kitųkalbų,pateikiapavyzdžių.

Paaiškina, kaip kalboje atsispindi 
tautos pasaulėjautos, materialinės 
kultūros savitumas, pateikia pavyz-
džių. 

3.6.analizuodamasirinterpretuo-
damaskūrinįtikslingai ir tinkamai 
remiasiliteratūrosteorijoselemen-
taisirsavo(kaipskaitytojoir kul-
tūros vartotojo)patirtimi.
Žino literatūros rūšis ir gali nuro-
dytibentpodujųpožymiusirbent
po du būdingus kiekvienos rūšies
žanrus;pateikiakeletą pavyzdžių.

atpažįsta tekstevyraujančiasraiš-
kospriemones,analizuodamaskū-
rinįaptariajasir apibrėžia jų funk-
cijas tekste.
interpretuodamas kūrinį tikslingai 
ir tinkamai vartoja literatūrologi-
jossąvokas.
aptarialiteratūriniokūrinio(ariš-
traukos)tematiką.
analizuoja ir įvertina literatūros
kūriniųveikėjųpaveikslus,remda-
masisjųveiksmais,kalba,elgesiu,
išoriniaisbruožaisirvidiniaisišgy-
venimais, aptaria veikėjo poelgių
motyvaciją.
Suvokia ir aptaria pavienio žmo-
gausgyvenimoirkaikuriųjofunk-
cijųvisuomenėjesantykį.

paaiškina,kasyrakūriniointerpre-
tacijairkuojiskiriasinuoanalizės,
siejainterpretacijąsuanalizėsele-
mentais ir pasirinktu analizės as-
pektu,skaitytojoliteratūrineirgy-
venimo patirtimi; paaiškina, kaip
interpretuojant remiamasi kūrinio
kontekstu.

paaiškina, kad jo gimtoji kalba,
tamtikrameLietuvosregione(pa-
vyzdžiui,Vilniauskrašte)funkci-
onuojanti daugiakalbystės ir dau-
giakultūriškumo sąlygomis, yra
veikiamakitųkalbų,pateikia ati-
tinkamųpavyzdžių.
argumentuotai paaiškina, kaip
kalboje atsispindi tautos pasau-
lėjautos, materialinės ir dvasinės
kultūros savitumas, pateikia ati-
tinkamųpavyzdžių.
3.6. analizuodamas ir interpre-
tuodamas kūrinį tikslingai ir tin-
kamai remiasi literatūros teorijos
išmanymuirsavo(kaipskaitytojo
ir kultūros vartotojo)patirtimi.
išvardija literatūros rūšis ir pa-
grindinius žanrus, nusako jų po-
žymius;pateikiapavyzdžių.ana-
lizuoja ir vertina kūrinį žanro ir
rūšiesaspektu, lygina su kitais to 
žanro kūriniais. 
atpažįstatekstevyraujančiasraiš-
kospriemones,analizuodamaskū-
rinįaptariajas,klasifikuoja ir api-
brėžiajųfunkcijastekste.
interpretuodamaskūrinį tikslingai 
ir tinkamaivartoja įvairias litera-
tūrologijossąvokas.
Visapusiškai aptaria literatūrinio
kūrinio(arištraukos)tematiką.
analizuoja ir įvertina literatūros
kūrinių veikėjų paveikslus, rem-
damasisjųveiksmais,kalba,elge-
siu,išoriniaisbruožaisirvidiniais
išgyvenimais, aptaria veikėjo el-
gesiomotyvaciją.
Aptaria sociologinę problematiką;
suvokia ir aptaria pavienio žmo-
gaus gyvenimo ir funkcionavimo
visuomenėjesantykį.
paaiškina, kas yra kūrinio inter-
pretacijairkuojiskiriasinuoana-
lizės,siejainterpretacijąsuanali-
ze ir pasirinktu analizės aspektu, 
skaitytojokultūrine,literatūrineir
gyvenimo patirtimi; interpretuo-
damas remiasi kūrinio kontekstu
ar kontekstais.
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pagalnuorodas įžvelgiakitoskai-
tytojokūrinioanalizėsaspektus ir 
interpretacijos principus (pavyz-
džiui,literatūrosvadovėlyje).

nurodogrožiniotekstointerpreta-
vimobūdusargalimybes(raiškusis
skaitymas,deklamavimas,iliustra-
cijair pan.).

3.7.nurodokūriniokontekstoele-
mentus (žr. skirsnį „mokinių pa-
siekimai“, 1.1).atpažįsta literatū-
roskūriniuose tipiškiausius ir aiš-
kiai išreikštus savosios ir visuoti-
nės kultūros ženklus, įvairių epo-
chų, socialinių grupių požiūrius.
nurodopokelisbūdingiausiuslite-
ratūriniųepochųbruožus.

Žino pagrindinius istorinius savo
tautosirvalstybėsraidosetapus.

Žinopagrindiniusgimtosioslitera-
tūros raidosetapus.pateikiaauto-
rių ir kūrinių pavyzdžių. Supran-
ta literatūros istoriškumą, ryšį su 
praeities kartų patyrimu.

išvardijakelissvarbiausiusgimto-
siosliteratūroskūriniusirjųkūrė-
jus.

Žino kelis svarbiausius gimtosios
ir visuotinės kultūrosženklus.

išvardija kelias visuotines ar (ir) 
patiespripažįstamasvertybes.
3.8. Įžvelgia ir aptaria literatūros
kūrinio ryšį sukitugrožiniu teks-
tuturiniolygmeniu.galipalyginti
dupanašiųmotyvųar tų pačių žan-
rų literatūroskūriniusnurodytuas-
pektu. Pastebi ryškiausius jų pana-
šumus ir skirtumus. 

Įžvelgia kito skaitytojo kūrinio
analizės (pavyzdžiui, literatūros
kritikos)aspektusirinterpretacijos
principus.

nurodogrožiniotekstointerpreta-
vimobūdusargalimybes(raiškusis
skaitymas,deklamavimas,insceni-
zavimas, dailėirpan.).

3.7. apibūdina kūrinio kontekstą
(žr.skirsnį„mokiniųpasiekimai“,
1.1). atpažįsta literatūros kūri-
niuose tipinius ir aiškiai išreikš-
tus savosios irvisuotinėskultūros
ženklus, įvairių epochų, socialinių 
grupiųvertybes,požiūrius.
nurodobūdingiausiusliteratūrinių
epochųbruožus(tematiką,tradici-
jas,stiliųar(ir) kalbą).
Žino pagrindinius istorinius savo
tautos ir valstybės raidos etapus,
paaiškina istorijos įtaką literatū-
rai. 

Žino pagrindinius gimtosios lite-
ratūros raidos etapus, komentuoja
kaikuriasryškesnesjossąsajassu
kultūriniukontekstu.Suprantalite-
ratūros istoriškumą, ryšį su praei-
ties kartų patyrimu.
išvardijasvarbiausiusgimtosiosli-
teratūroskūriniusirjųkūrėjus;pa-
aiškina jų reikšmę gimtajai litera-
tūrai.
Žino kelis gimtosios ir visuotinės
kultūros ženklus. Pateikia pavyz-
džių. 
išvardijaesminesvisuotinesirpa-
tiespripažįstamasvertybes.
3.8. Įžvelgia ir aptaria literatūros
kūrinio intertekstualumą turinio
lygmeniu. gali palyginti panašių
motyvųar tųpačiųžanrų literatū-
ros kūrinius nurodytais aspektais.
Pastebi ir pagal nurodymus apta-
ria įvairių epochų literatūros teks-
tų panašumus ir skirtumus. 

Įžvelgia kito skaitytojo kūrinio
analizės (pavyzdžiui, literatūros
kritikos, teatro spektaklio, kūri-
nio ekranizacijos) aspektus ir in-
terpretacijosprincipus.
nurodogrožiniotekstointerpreta-
vimobūdusargalimybes(raišku-
sisskaitymas,deklamavimas,ins-
cenizavimas,dailė, pantomima ir 
pan.).
3.7. apibūdina kūrinio kontekstą
(žr.skirsnį„mokiniųpasiekimai“,
1.1).atpažįstaliteratūrojegimto-
siosirvisuotinėskultūrosženklus,
įvairiųkultūrų,epochų,socialinių
grupiųvertybes,požiūrius.
nurodo būdingus literatūrinių
epochųbruožus(tematiką,proble-
matiką,tradicijas,stiliųir kalbą).

Žino pagrindinius istorinius savo
tautos ir valstybės raidos etapus,
svarbiausius įvykius ir asmeny-
bes, paaiškina istorijos įtaką lite-
ratūrai.
Žino pagrindinius gimtosios lite-
ratūrosraidosetapus,komentuoja
jossąsajassukultūriniuir filosofi-
niukontekstu.Suprantaliteratūros
istoriškumą,ryšįsupraeitieskartų
patyrimu.
išvardija svarbiausius gimtosios
literatūros kūrinius ir jų kūrėjus;
paaiškinajųreikšmęgimtajailite-
ratūraiir kultūrai.
Žinogimtosiosirvisuotinėskultū-
rosženklus.pateikiapavyzdžių.

išvardijaesminesvisuotinesirpa-
tiespripažįstamasvertybes.
3.8. Įžvelgia ir aptaria literatūros
kūrinio intertekstualumą turinio
ir raiškos lygmeniu.palyginapa-
našiųmotyvųartųpačiųžanrųir
rūšių literatūros kūrinius. pastebi
įvairiųepochųliteratūrosir kultū-
rostekstųpanašumusirskirtumus
iraptariajuos.
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Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
analizuodamasliteratūroskūrinius
ir kultūros tekstus įžvelgia aiškiai
išreikštus pagrindinius motyvus.
pateikiabentvienąkūriniotapačia
tematikapavyzdį.

3.9. Stengiasi vertinti literatūros
kūrinįirkituskultūrostekstus(pa-
vyzdžiui,filmą,spektaklįirkita).
Vertinapavieniųliteratūroskūrinio
temųir problemų aktualumą.

paaiškina,kaip literatūroskūrinys
paveikia estetinius, emocinius ir
intelektualinius skaitytojo išgyve-
nimus.pateikiapavyzdžiųišsavo,
kaipskaitytojo,patirties.

Stengiasi apibūdinti kai kuriuos
ryškiausiusestetiniuskūriniobruo-
žus.Nurodo aukštosios ir masinės 
kultūros pavyzdžių. 

Įžvelgiaestetineskategorijas (tra-
gizmas, komizmas, patosas) teks-
te.

pagal nurodymus įžvelgia kito
skaitytojo (vadovėlio autoriaus)
tiesioginio literatūros kūrinio ver-
tinimoaspektusirprincipus.

analizuodamas įvairių epochų li-
teratūroskūriniusirkultūrosteks-
tus įžvelgia pagrindiniusmotyvus
ir problematiką.pateikiaporąkū-
riniųtapačiatematikapavyzdžių.

Išvardija literatūrines tradicijas 
(biblines ir antikines), pagal nuo-
rodą aptaria jų apraiškas literatū-
ros kūrinyje, pateikia pavyzdžių.

3.9.Vertinaliteratūroskūrinįirki-
tus kultūros tekstus (pavyzdžiui,
filmą,spektaklįirkita).
Vertinaliteratūrosir meno kūrinio
tematikos ir problematikos aktua-
lumą ir visuotinumą.

paaiškina,kaipliteratūrosir meno 
kūrinys paveikia estetinius, emo-
cinius ir intelektualinius skaityto-
jo,kultūrosvartotojoišgyvenimus.
pateikia pavyzdžių iš savo ir kitų
skaitytojų,kultūrosvartotojųpatir-
ties.
apibūdina svarbiausius estetinius
kūrinio bruožus. nurodo aukšto-
siosirmasinėskultūrospavyzdžių.
Paaiškina sąvokas: žiniasklaida, 
kičas, meno šedevras.
Įžvelgia estetines kategorijas (tra-
gizmas,komizmas, groteskas, iro-
nija, patosas) ir paaiškina jų vai-
dmenįtekste.
Įžvelgia kito skaitytojo (pavyz-
džiui, literatūros kritiko) tiesiogi-
nio literatūros kūrinio vertinimo
aspektusirprincipus.

analizuodamas įvairiųepochų li-
teratūroskūriniusirkultūrosteks-
tusįžvelgiapagrindiniusmotyvus
ir problematiką,. pateikia litera-
tūros ir meno kūrinių taispačiais
motyvaispavyzdžių,aptariajųpa-
našumusirsavitumą.
Išvardija literatūrines tradicijas 
(biblines ir antikines), aptaria jų 
apraiškas literatūroje ir kituose 
kultūros tekstuose, pateikia pavyz-
džių.
3.9. Vertina literatūros kūrinį ir
kituskultūrostekstus(pavyzdžiui,
filmą,spektaklįirkita).
argumentuotai vertina literatūros
irmenokūrinio tematikos irpro-
blematikos aktualumą ir visuoti-
numą,tematikos ir problematikos 
pateikimo originalumą.
paaiškina,kaipliteratūrairmenas
paveikia estetinius, emocinius ir
intelektualinius skaitytojo, kultū-
rosvartotojo ir socialinės grupės 
išgyvenimus.pateikiapavyzdžių.

apibūdinaestetiniuskūriniobruo-
žus.paaiškinasąvokas:aukštojiir
masinė kultūra, žiniasklaida, ki-
čas, meno šedevras.

Įžvelgiaestetineskategorijas(tra-
gizmas,komizmas, groteskas,iro-
nija, patosas, paradoksas) ir pa-
aiškinajųvaidmenįtekste.
Įžvelgia kito skaitytojo (pavyz-
džiui, literatūros ir meno kritiko)
literatūrosir menokūriniovertini-
moaspektus,principus ir raiškos 
būdus, lygina su savo vertinimu. 
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8.4.3. Turinio apimtis

8.4.3.1. Baltarusių kalba

ugdymoturinysaptariamasnurodant:
privalomųjųkūriniųsąrašą; •
teminius,probleminiuskalbosirliteratūrosnagrinėjimoaspektus. •

Privalomųjų kūrinių sąrašenurodytikūriniai,kuriuosprivalomaperskaitytiištisaiirišsamiaiišnagrinėti.
Kitiemskūriniamsskiriamagerokaimažiauvalandų.Kūriniųnagrinėjimotvarkąperdvejusmetus,atsižvelg-
damasįsavoindividualiąjąprogramą,nustatopatsmokytojas.

Privalomieji kūriniai
Э.Хемiнгуэй„Старыімора“
В.Дунін-Марцінкевіч„Пінскаяшляхта“
Я.Купала„Тутэйшыя“
Я.Колас„Новаязямля“
М.Гарэцкі„Рускі“,„Літоўскіхутарок“
А.Макаёнак„Зацюканыапостал“
І.Мележ„Людзінабалоце“
К.Караткевіч„Каласыпадсярпомтваім“
В.Быкаў„Аблава“
А.Дудараў„Радавыя“
К.Крапіва„Хтосмяеццаапошнім“
Н.Гілевіч,У.Някляеў,С.Законнікаў,Р.Барадулін(pasirinktikūriniai)

beto,pagalbendrojo kurso programą skaitomos ir nagrinėjamos kitų reikšmingų baltarusių ir visuoti-
nės literatūros autorių kūriniųištraukos(pagalgalimybęskatinantmokiniusperskaitytituoskūriniusištisai)
irpasirinkti(pageidautina,kadtaibūtųpagrindinėjemokyklojenenagrinėti)eilėraščiai:

„КнігаЭклізіяста...“аrba„НайвышэйшаяпесняСаламонава“(išbiblijos),Гамер„Іліяда“(ištraukos),
Эсхіл„ПрыкутыПраметэй“(sutrumpinta),Вергілій„Энеіда“(ištraukos),К.Тураўскі„Словы“,„Казанні“,
„Прытчы“(pasirinktinai),„Летапісвялікіхкнязёўлітоўскіх“,Ф.Скарына„ПрадмовыдаБібліі“(pasi-
rinktinai),У.Шэкспір„РамэоіДжульета“,„Гамлет“,Я.Баршчэўскі„ШляхціцЗавальня“(pasirinktiap-
sakymai),i.В.Гётэ„Фаўст“(sutrumpinta),Мальер„Тарцюф“(sutrumpinta),Ф.Багушэвіч(pasirinktikū-
riniai),А.дэБальзак„Габсек“(ištrauka),Я.Купала(pasirinktinai),Я.Колас(pasirinktinai),М.Багдановіч,
А.Гарун(pasirinktinai),А.Куляшоў,П.Панчанка,М.Танк,У.Караткевіч,Н.Гілевіч,А.Вярцінскі, 
Р.Барадулін,Г.Бураўкін,У.Някляеў,С.Законнікаў,А.Разанаў,Я.Янішчыц,Л.Дранько-Майсюк(pa-
sirinktiautoriaiirkūriniai).

detalizuojantkiekvienąteminį, probleminį kalbos ir literatūros nagrinėjimo aspektą nurodomasatskiras
kūrinių sąrašas1.bendrojoirišplėstiniokursoteminiaiirprobleminiaiaspektaiyratiepatys(papildomasiš-
plėstiniokursoturinysišskirtasparyškintušriftu).

mokytojassavonuožiūrapasirenka,kuriuoskūriniusarbajųištraukasiššiosąrašonagrinėti.
mokytojasgalirinktisirtradicinįliteratūrosmokymobūdą–chronologinį.Svarbu,kadbūtųpaisomapro-

gramojenumatytųpasiekimų(žr.skirsnį„mokiniųpasiekimai“)irnurodytųjųteminių,probleminiųaspektų.
Kalbostemosturėtųbūtinagrinėjamoskreipiantdėmesįneįteoriniusdalykus,oįpraktinęanalizę.Įvairūs

tekstai(negrožiniaiirgrožiniai)reikalingikalbinėsraiškos,žanro,stiliausypatumųanalizei.Kalbosugdymas
apimavisasketuriaskalbinėsveiklossritis(klausymas,kalbėjimas,skaitymas,rašymas).pagrindinėjemoky-
klojeįgytoskalbossandarosžiniosgilinamosirtaisyklingokalbosvartojimožodžiuirraštugebėjimaitoliau
lavinamipagalporeikius.
 1Tekstaisiūlomisiekiantpadėtimokytojuiplanuotiugdymoprocesą.
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Sudarydamasindividualiąjąišplėstinio kursoprogramąmokytojasgalirinktisvienąišdviejųišplėstinio
kursovariantų:

Išplėstinis kursas = bendrojo kurso programa + kryptingas programos papildymas (tai, kas išskirta pa-
ryškintu šriftu).

Išplėstinis kursas = bendrojo kurso programa + papildomai siūlomi teminiai, probleminiai aspektai. 

pagališplėstiniokursoprogramąbesimokantysmokiniai,siekdamisavarankiškaiišsikeltųgimtosioskal-
bosmokymositikslų,galikartusumokytojurinktispapildomaisiūlomusteminiusaspektus.

Privalomieji teminiai, probleminiai aspektai:
1.Tekstųįvairovė.
2.Tapatybėspaieškos.
3.Žmogusirtradicija.
4.Žmogusistorijossūkuriuose.
5.Žmogusvertybiųpasaulyje.
6.Žmogustarpžmonių.

Išplėstiniam kursui papildomai siūlomi teminiai, probleminiai aspektai: 
1.Literatūrairmenas.
2.baltarusiųetnokultūra.
3.Frazeologizmaiirjųatitikmenyskitosekalbose.
4.baltarusiųrašybospokyčiai.
5.Žanroirstiliauspaieškosšiuolaikinėjebaltarusiųprozoje.
6.Vilniusbaltarusiųliteratūroje.

I. Tekstų įvairovė

1.Tekstožanrųįvairovė.
1.1.Literatūrosrūšysiržanrai.
1.2.Tekstųžanrai:publicistiniai(pavyzdžiui,straipsnis,interviu,reportažas,recenzija,feljetonas),moks-

liniai (pavyzdžiui,paskaitos tekstas,pranešimas,mokslinis straipsnis),dalykiniai (pavyzdžiui,gyvenimo
aprašymas,prašymas),propagandiniai;reklaminiaitekstai.Viešojikalba.elektroniniaitekstai.

1.3.mokykliniųtekstųžanrai:personažocharakteristika,apsakymas,aprašymas,samprotaujamojopobū-
džiorašinys,grožiniotekstointerpretacija,viešojikalba.

1.4.nežodiniaitekstai.
2.Funkciniaistiliai,jųypatumaiirkalbinėraiška.publicistinis,dalykinis,mokslinis,šnekamasisstilius. 

grožinisstilius.
3.Tekstokūrimasirvertinimas.
3.1.Kompozicija.Tekstostruktūra.
3.2.Tekstotemosvientisumas.Tekstopavadinimofunkcijosirraiška.pastraipos.Tekstorišlumas,grama-

tinėsirleksinėspriemonėsjampasiekti.Tekstostiliausvientisumas.
3.3.Tekstorengimoetapai(pasirengimas,tekstorašymas,redagavimas).Kalbostaisyklingumas.Žodžiųir

gramatiniųkonstrukcijųsinonimika.Kalbosvienetųderinimas(semantiniuirgramatiniuatžvilgiu).
3.4.Kūrybiniaibandymai.
3.5.Sakytiniųirrašytiniųtekstųvertinimas.
4.grožiniotekstosuvokimas.
4.1.Skaitymobūdai(strategijos):apžvalginis,pažintinis,detalusis,atrankinis.
4.2.Tekstoanalizė.galimiaspektai:kultūrinis,sociologinis,semantinis,stilistinis,estetinis,filosofinis.Li-

teratūrologijossąvokųvartojimastekstoanalizei.
4.3.interpretacija.
4.3.1.motyvaiirkontekstai.
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4.3.2.Hipoteziųkėlimasirpatikrinimas.Tekstostruktūros(išorinėsirvidinės)analizė:grafinistekstopavi-
dalas,kompozicija,komunikacinėsituacija(sakytojoiradresatosantykis),vaizduojamasispasaulisirkalbinė
joraiška:erdvė,laikas,veikėjaiarlyrinissubjektas,siužetasarvyksmas(situacijosplėtojimas).

4.3.3.Tekstotemos,problemos,idėjų,vertybiųapibendrinimas.
4.3.4.Samprotaujamojopobūdžiorašinyskaipsintetinėsgrožiniųtekstųinterpretacijosforma.interpreta-

cijųbūdųiraspektųįvairovė(skaitytojo,literatūrinės kritinės,meninėsinterpretacijosteatre,kine,dailėje).
Tekstointerpretacija.

4.4.galimigrožiniotekstovertinimoaspektai:estetiškumas,aktualumas,originalumas,daugiareikšmiš-
kumas.grožiniotekstovertybės(pažintinės,moralinės,emocinės,estetinėsirpan.).Tekstų lyginimas pasi-
rinktais aspektais. rėmimasisliteratūrospažinimuirliteratūrosprocesoišmanymuinterpretuojantirverti-
nantkonkretųtekstą.

Kūriniai
Įvairiųliteratūrosrūšiųiržanrųtekstųištraukos(pasirinktinai).
parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai1.

II. Tapatybės paieškos

Kalbinis ugdymas:
1.dabartinėsbaltarusiųkalbosdiferenciacija.
1.1. Teritorinės baltarusių kalbos atmainos.
1.2.Socialinės baltarusių kalbos atmainos. 
2.Kalbųryšiaidaugiakultūrėjeaplinkoje.
2.1.Kalbųinterferencija:skoliniaiirsemantiniai, darybiniai, frazeologiniai ir sintaksiniaivertiniai.
2.2.Įvairių (grožinių ir negrožinių) tekstų vertimas į baltarusių kalbą.
2.3.Globalizacijos poveikis kalbai.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Tautinėstapatybėselementai:kalba,kultūra,religija,tradicijos,tautiniaisimboliai.jųvaidmuoglobali-

zacijoslaikais.Kosmopolitizmas.
2.Lokalinėtapatybė.gimtinėsreikšmėžmogausgyvenime.
3.Tapatybėsproblemosdaugiatautėjeirdaugiakultūrėjeaplinkoje.SudėtingaLietuvos–Lenkijos–baltaru-

sijosparibiogyventojotapatybė.
4. Kultūrų įvairovė kaip būdingas šiuolaikinio pasaulio bruožas. Kultūrų tarpusavio sąveika. Tole-

rancijakitomskultūroms,kalboms,papročiams.
5.Lygiavimasisįautoritetus.pasauliokultūrainusipelnębaltarusiai.

Kūriniai2

„КнігаЭклізіяста...“аrba„НайвышэйшаяпесняСаламонава“(išbiblijos),Гамер„Іліяда“(ištraukos),
Эсхіл„ПрыкутыПраметэй“(sutrumpinta),Вергілій„Энеіда“(ištraukos),К.Тураўскі„Словы“,„Казанні“,
„Прытчы“(pasirinktinai),„Летапісвялікіхкнязёўлітоўскіх“,Ф.Скарына„ПрадмовыдаБібліі“(pasi-
rinktinai),У.Шэкспір„РамэоіДжульета“,„Гамлет“,Я.Баршчэўскі„ШляхціцЗавальня“(pasirinktiap-
sakymai),i.В. Гётэ„Фаўст“(sutrumpinta),Мальер„Тарцюф“(sutrumpinta),Ф.Багушэвіч(pasirinktikū-
riniai),А.дэБальзак„Габсек“(ištrauka),Я.Купала(pasirinktinai),Я.Колас(pasirinktinai),М.Багдановіч,
А.Гарун(pasirinktinai),А.Куляшоў,П.Панчанка,М.Танк,У.Караткевіч,Н.Гілевіч,А.Вярцінскі, 
Р.Барадулін,Г.Бураўкін,У.Някляеў,С.Законнікаў,А.Разанаў,Я.Янішчыц,Л.Дранько-Майсюк(pa-
sirinktiautoriaiirkūriniai)

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

1Žr.skirsnį„mokiniųpasiekimai“,1.4ir1.5.2punktus.
2 nurodomiprivalomiirlaisvaipasirenkamiautoriaiirkūriniai.mokytojas,planuodamasugdymoprocesą,savonuožiūrapasirenka,kuriuoskūrinius
arbajųištraukasiššiosąrašonagrinėti.
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III. Žmogus ir tradicija

Kalbinis ugdymas:
1.Kalbakaipdinamiškasreiškinys,susijęssutautosistorija.baltarusiųkalbosraida.
2.Semantinėkalbosleksikosraida.
3.baltarusiųkalbosryšiaisukitomiskalbomis.Leksiniaiskoliniai.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.antikinėskultūrosatspindžiailiteratūrojeirmenuose.
2.Tautiniųvertybiųidealizavimasirpolemikasutradicija.
3.Žmogusirvisuomenė.
4.Karaiirrevoliucijos.
5.Šeimosvaidmuopažįstantirtęsianttradicijas.
6.prisirišimasprietradicijųirtradicijųlaužymas.
7.Literatūrinėtradicija.Kūrėjų ir jų kartų dialogas, polemika.

Kūriniai
Біблія
„ТараснаПарнасе“(autoriusnežinomas)
„Энеіданавыварат“(autoriusnežinomas)
Я.Баршчэўскі„ШляхціцЗавальня“
Я.Колас„Новаязямля“
Я.Колас„Наростанях“
М.Гарэцкі„Роднаекарэнне“,„Прысяга“,„Дзёгаць“
Я.Купала„Паўлінка“
І.Мележ„Людзінабалоце“
Н.Гілевіч„Родныядзеці“
В.Быкаў„Знакбяды“,„Аблава“
В.Адамчык„Чужаябацькаўшчына“
К.Чорны„Пошукібудучыні“
І.Шамякін„Ахвяры“
У.Kараткевіч„Каласыпадсярпомтваім“
А.Міцкевіч„ПанТадэвуш“
У.Бутрамееў„СтрасціпаАўдзею“

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

IV. Žmogus istorijos sūkuriuose

Kalbinis ugdymas:
1.Kalbakaipkintantisreiškinys,susijęssutautosistorija.Kalboskultūra.bendrinėskalbosnormosreika-

lavimai.Taisyklingoskalboskriterijai.
2.pagrindiniaiklaidųtipai:fonetikos,rašybos,žodyno,gramatikos,stiliaus.
3.Leksikosdiferenciacijapagalstiliausypatumus.
4.monologas.dialogas.Tiesioginėirnetiesioginėkalba.
5.estetinėgrožinėsliteratūroskalbosfunkcija.autoriausstiliaussavitumasirjosuvokimas.grožinioli-

teratūroskūriniomeninėsraiškospriemonės.peizažokalbosraiškospriemonės,literatūriniųdetaliųvaidmuo,
simboliai.dydis,ritmas,garsai.Tropųirstiliausfigūrųrūšys.
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Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Žmogausvietairvaidmuoistorijoje.
1.1.individobejėgiškumaspriešistorijosmechanizmus(revoliucija,totalitarizmas,ideologinisdiktatasirt.t.).
1.2.Įvairiospatriotizmosampratos.
1.3.Žmogausrinkimasistarpgėrioirblogio.
2.gailestingumas,mokėjimasatleistiiružuojautažmogausgyvenime.dvasingumasirnedvasingumas.
3.namaiiršeima.
4.Žmogusirgamta.
5.meilėkaipamžinojivertybė.

Kūriniai
У.Арлоў„Дзесяцьвякоўбеларускайгісторыі“
А.Якімовіч„КастусьКаліноўскі“
І.Чыгрынаў„СудоваясправаВасіляВашчылы“
У.Караткевіч„ЗваныВіцебска“,„МаціУрагану“,„Каласыпадсярпомтваім“
В.Іпатава„Альгердавадзіда“
А.Петрашкевіч„Напісанаезастаецца“
Ф.Аляхноіч„УкіпцюрахДПУ“
С.Алексіевіч„Цынкавыяхлопчыкі“
Н.Арсеннева,Л.Геніюш,М.Танк,А.Дудар
K.Чорны„Пошукібудучыні“
В.Быкаў„Знакбяды“,„Аблава“
В.Адамчык„Чужаябацькаўшчына“
І.Шамякін„Ахвяры“
У.Бутрамееў„СтрасціпаАўдзею“
І.Мележ„Людзінабалоце“
Н.Гілевіч„Родныядзеці“
Н.Арсеннева,Л.Геніюш,М.Танк,А.Дудар,Л.Дранько-Майсюк(pasirinktikūriniai).

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

V. Žmogus ir vertybės

Kalbinis ugdymas:
1.Kalboskultūra.
1.1.bendrinėskalbosnormosreikalavimai.
1.2.Kalbosklaidųtipai:rašybos,skyrybos,fonetikos,leksikos,gramatikosirstilistikosklaidos.
1.3.Stilistinėleksikosdiferenciacija.
2.Kalbosetiketaskaiptautossavitumoirkiekvienožmogausdvasinėskultūrosraiška.adresatoiradre-

santosantykiųspecifikabaltarusiųkalboje.Kultūriniųvertybiųperteikimaskalboje.Konkretūskalbosetiketo
aspektai(kreipinių,prašymų,padėkųirkitakalbosetiketoraiškaįvairiųžanrųtekstuose).baltarusiųkalbos
etiketosavitumaslyginantsukitomiskalbomis.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Tradicinėsiršiuolaikinėsvertybės:dora,garbė,orumas,pakantumas,altruizmas,atsakomybė,darbštu-

masirkitos.
2.Žmogaussantykissudievuirreligija.
3.Žmogus,priverstasrinktistarpgėrioirblogio,tarp,,turėti“ar,,būti“.dvasingumas,idealizmasirmate-

rialiosiosvertybės.
4.meilė,draugystė,šeima.
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5.gyvenimoprasmėsirsavovietosgyvenimeieškojimas.
6.Žmogausryšyssugamta.

Kūriniai
Біблія
У.Шэкспір„РамэоіДжульета“,„Гамлет“
i.В. Гётэ„Фаўст“
А.Бальзак„Габсек“.
У.Караткевіч„Каласыпадсярпомтваім“
І.Мележ„Людзінабалоце“
І.Шамякін„Безпакаяння“,„Снежныязімы“,„Сэрцанадалоні“
В.Быкаў„Пакахаймяне,салдацік“,„Аблава“,„Знакбяды“,„Жоўтыпясочак“
Т.Бондар„Мечаная“
М.Гарэцкі„Дзведушы“
a.Дудараў„Вечар“
А.Разанаў,Л.Дранько-Майсюк,А.Сыс,А.Глобус(pasirinktikūriniai)

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

VI. Žmogus tarp žmonių

Kalbinis ugdymas:
1.Kalbinėkomunikacijavisuomenėje.
1.1.Kalbosfunkcijos:informacinė,ekspresinė,įtikinamoji.
1.2.Tiesioginėsirnetiesioginėskomunikacijosintencijos,pavyzdžiui,ironija,sarkazmas,agresija,provo-

kacija,įtaiga.Kalbinės manipuliacijos. 
1.3.Žiniasklaida:spauda,radijas,televizijairinternetas.Žiniasklaidostikslai:informavimasirnuomonės

formavimas.Žiniasklaidosstrategijos:faktųpateikimas,argumentavimas,konfliktųryškinimas,dramatizmo
kūrimasirkt.

1.4. Reklamos funkcijos ir tikslai. Poveikio priemonės reklamoje: žodis, vaizdas, garsas.
2.Viešosioskalbosirdiskusijos:įtikinimomenas.
2.1.Viešųjųkalbųrūšys(politinės,informacinės,įtikinimo,proginėskalbos)irstilius.
2.2.retorika–iškalbosmenas.Loginiaiiremociniaiargumentai.
2.3.rengimasiskalbai:temosradimas,tikslinimas,konkretinimas;kalbosintencijos,tikslonumatymas;

adresatoporeikių,pažiūrų,žiniųlygioanalizė;pagrindinėsmintiesirteiginiųformulavimas,kalboskompona-
vimas.pagrindiniaikalboskomponavimoprincipai:teminis,laikosekos,priežastiesirpasekmėsryšio.

2.4.Kalbossakymas:klausytojųdėmesiovaldymas,jųreakcijosinterpretavimas;kalbėtojobalso,intona-
cijos,nežodiniųveiksnių(laikysenos,gestų,mimikos)poveikis.

2.5.Savoirkitųpasakytųkalbųaptarimasirvertinimas.
2.6.rengimasisdiskusijai(apibrėžiamatema,problemos,numatomidalyviųirvadovovaidmenys).disku-

sijoseiga(požiūriųišdėstymas,argumentavimas,išvados,apibendrinimas).Klausimųrūšys.diskusijosverti-
nimas.Debatai (jų eiga ir pagrindiniai metodai).

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.egoizmasiraltruizmas.
2.Tolerancija.
3.aširkitas.
4.Tėvaiirvaikai,kartųkonfliktas.
5.Žmogusirvisuomenė.
6.Vilniusbaltarusiųliteratūroje.
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Kūriniai
Н.Гілевіч„Родныядзеці“
А.Жук„Паляванненаапошнягажураўля“
В.Адамчык„Чужаябацькаўшчына“
М.Зарэцкі„Вязьмо“
А.Карпюк„Карані“
А.Мрый„ЗапіскіСамсонаСамасуя“
K.Чорны„Пошукібудучыні“
К.Крапіва„Хтосмяеццаапошнім“
a.Дудараў„Вечар“
В.Карамазаў„Дзяльбакабанчыка“
Я.Купала„Паўлінка“
i.Шамякін„Сэрцанадалоні“
Я.Колас,М.Багдановіч,Н.Арсеннева,М.Чачот,П.Броўка,М.Танк,У.Караткевіч,Я.Янішчыц,

Н.Мацяш,А.Лойка,Д.Бічэль-Загнетава(pasirinktiautoriaiirkūriniai)

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.
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8.4.3.2. Lenkų kalba

ugdymoturinystoliauaptariamasnurodant:
privalomųkūriniųsąrašą; •
teminiusarprobleminiuskalbosirliteratūrosnagrinėjimoaspektus. •

Privalomųjų kūrinių sąrašenurodytikūriniai,kuriuosprivalomaperskaitytiištisaiirišsamiaiišanalizuoti.
Kitiemskūriniamsskiriamakurkasmažiauvalandų.Kūriniųnagrinėjimotvarkąperdvejusmetus,atsižvelg-
damasįsavoindividualiąjąprogramą,nustatopatsmokytojas.

Privalomieji kūriniai:
SofoklesAntygona
W.SzekspirHamlet
a.mickiewiczDziady, cz. III
a.mickiewiczPan Tadeusz
e.orzeszkowaNad Niemnem
b.prusLalka
S.WyspiańskiWesele
S.ŻeromskiLudzie bezdomni
Z.nałkowskaGranica 
a.CamusDżuma
Cz.miłoszDolina Issy
S.mrożekTango
T.Konwicki Kronika wypadków miłosnych
o.TokarczukPrawiek i inne czasy

Mokantis pagal bendrojo kurso programą skaitomos ir nagrinėjamos ir kitų reikšmingų lenkų ir visuoti-
nės literatūros autorių kūrinių ištraukos (pagalgalimybęskatinantmokiniusperskaitytituoskūriniusištisai)
ir pasirinkti(pageidautina,kadtaibūtųpagrindinėjemokyklojenenagrinėti)eilėraščiai:

a.danteBoska komedia,j.W.goetheFaust, a.mickiewiczDziady, cz. IV,j.Słowacki Kordian,H.bal-
zakOjciec Goriot,H.SienkiewiczTrylogia,W.S.reymontChłopi(tomi–Jesień),F.dostojewskiZbrodnia 
i kara,m.dąbrowskaNoce i dnie,S.ŻeromskiPrzedwiośnie, W.gombrowiczFerdydurke,F.KafkaPrze-
mianaarbaProces,m.bułhakowMistrz i Małgorzata,j.iwaszkiewicz(pasirinktiapsakymai),j.mackiewicz
Droga donikąd, T.borowski(pasirinktiapsakymaiišPożegnanie z Marią ir Kamienny świat),Cz.miłoszRo-
dzinna EuropaarbaZniewolony umysł,g.Herling-grudzińskiInny świat,T.KonwickiBohiń,a.Stasiuk(pa-
sirinktiapsakymai).

F.petrarca,j.Kochanowski,j.a.morsztyn,i.Krasicki,a.puszkin,a.mickiewicz,j.Słowacki,C.K.nor-
wid,L.Staff,Ch.baudelaire,K.przerwa-Tetmajer,b.Leśmian,j.Tuwim,K.i.gałczyński,j.Czechowicz,
K.K.baczyński,S.grochowiak,m.białoszewski,T.różewicz,Cz.miłosz,Z.Herbert,W.Szymborska, 
j.Twardowski,S.barańczak,e.Stachura,e.Lipska,b.maj,a.Świetlicki,a.rybałko,H.mażul.

detalizuojantkiekvienąteminį, probleminį kalbos ir literatūros nagrinėjimo aspektą nurodomasatskiras 
kūrinių sąrašas(įjįįtrauktiprivalomiirlaisvaipasirenkamiautoriaiirkūriniai).bendrojoirišplėstiniokurso
teminiaiirprobleminiaiaspektaiyratiepatys(papildomasišplėstiniokursoturinysišskirtasparyškintušriftu).

mokytojassavonuožiūrapasirenka,kuriuoskūriniusarbajųištraukasišprivalomųkūriniųsąrašoirlaisvai
pasirenkamųtekstų (nurodomųprieteminiųaspektų)nagrinėti.

Mokytojas gali rinktis ir tradicinį literatūros mokymo būdą – chronologinį. Svarbu, kad būtų paisoma 
programoje numatytų pasiekimų (žr. skirsnį „Mokinių pasiekimai“) ir nurodytųjų teminių, probleminių as-
pektų.
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Kalbostemosturėtųbūtinagrinėjamoskreipiantdėmesįneįteoriniusdalykus,oįpraktinęanalizę.Įvairūs
tekstai(negrožiniaiirgrožiniai)reikalingikalbinėsraiškos,žanro,stiliausypatumųanalizei.Kalbosugdymas
apimavisasketuriaskalbinėsveiklossritis(klausymas,kalbėjimas,skaitymas,rašymas).pagrindinėjemoky-
klojeįgytoskalbossandarosžiniosgilinamosirsuformuotitaisyklingokalbosvartojimožodžiuirraštugebė-
jimailavinamipagalporeikius.

Sudarydamasindividualiąjąišplėstinio kursoprogramą mokytojasgalirinktisvienąišdviejųišplėstinio
kursovariantų:

Išplėstinis kursas = bendrojo kurso programa + kryptingas programos papildymas (tai, kas išskirta pa-
ryškintu šriftu).

Išplėstinis kursas = bendrojo kurso programa + siūlomi papildomi teminiai ar probleminiai aspektai. 

pagališplėstiniokursoprogramąbesimokantysmokiniai,siekdamisavarankiškaiišsikeltųgimtosioskal-
bosmokymositikslų,galikartusumokytojurinktispapildomaisiūlomusteminiusaspektus.

Privalomieji teminiai, probleminiai aspektai:
Tekstųįvairovė.
Tapatybėspaieškos.
Žmogusirtradicija.
Žmogusistorijossūkuriuose.
Žmogusvertybiųpasaulyje.
Žmogustarpžmonių.

Išplėstiniam kursui siūlomi papildomi teminiai, probleminiai aspektai: 
Literatūrairmenas.
naujausiojilenkųliteratūra.
ŠiuolaikinėlenkųliteratūraLietuvoje.
Lietuvostautų(arba:tautiniųmažumų)kultūra.
biblijosmotyvailenkųirvisuotinėjeliteratūroje.
Lenkųireuroposliteratūrųryšiai.
LenkųkalbaLietuvoje.
Lenkųkalbospasaulėvaizdis.
Vertimoypatumai.
Frazeologizmaiirjųatitikmenyskitosekalbose.

I. Tekstų įvairovė

1.Tekstožanrųįvairovė.
1.1.Literatūrosrūšysiržanrai(rodzaje i gatunki literackie)1.
1.2.negrožiniųtekstųžanrai:publicistiniai(pavyzdžiui,straipsnis,interviu,reportažas,recenzija,felje-

tonas);moksliniai(pavyzdžiui,paskaitos tekstas,pranešimas,mokslinis straipsnis);dalykiniai(pavyzdžiui,
gyvenimoaprašymas,prašymas);propagandiniai;reklaminiaitekstai.Viešojikalba.elektroniniaitekstai.

1.3.mokykliniųtekstųžanrai:samprotaujamojopobūdžiorašinys(rozprawka),grožiniotekstointerpreta-
cija(esej interpretacyjny),viešojikalba,recenzija.

1.4.nežodiniaitekstai.

2.Funkciniaistiliai,jųypatumaiirkalbinėraiška. publicistinis,dalykinis,mokslinis,šnekamasisstilius. 
grožinėsliteratūrosstilius.Tekstointertekstualumas.Stilizacijagrožiniuosekūriniuose(stylizacja archaicz-
na, gwarowa, środowiskowa).

1Skliausteliuosepasviruojušriftunurodomossąvokoslenkųkalba.
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3.Tekstokūrimasirvertinimas.
3.1.Kompozicija.Tekstostruktūra.
3.2.Tekstotemosplėtojimovientisumas.Tekstopavadinimofunkcijosirraiška.pastraipos.Tekstorišlu-

mas;gramatinėsirleksinėspriemonėsjampasiekti.Tekstostiliausvientisumas.
3.3.Tekstorengimoetapai(pasirengimas,tekstorašymas,redagavimas).Kalbostaisyklingumas.Žodžiųir

gramatiniųkonstrukcijųsinonimika.Kalbospriemoniųderinimas(semantiniuirgramatiniuatžvilgiu).
3.4.Kūrybiniaibandymai.
3.5.Sakytiniųirrašytiniųtekstųvertinimas.
4.grožiniotekstosuvokimas.
4.1.Skaitymostrategijos(būdai):apžvalginis,pažintinis,detalusis,atrankinis.
4.2.Tekstoanalizė.galimiaspektai:kultūrinis,sociologinis,semantinis,stilistinis,estetinis,filosofinis.Li-

teratūrologijossąvokųvartojimasanalizuojanttekstą.
4.3.interpretacija.
4.3.1.motyvaiirkontekstai.
4.3.2.Hipoteziųkėlimasirpatikrinimas.Tekstostruktūros(išorinėsirvidinės)analizė:grafinistekstopavi-

dalas,kompozicija,komunikacinėsituacija(sakytojoiradresatosantykis),vaizduojamasispasaulis(świat pr-
zedstawiony w epice, obrazy poetyckie w liryce)irkalbinėjoraiška:erdvė,laikas,veikėjaiarlyrinissubjektas,
siužetasarvyksmas,situacijosplėtojimas(sytuacja liryczna w wierszu).

4.3.3.Tekstotemos,problemos,idėjų,vertybiųapibendrinimas.
4.3.4.Samprotaujamojopobūdžiorašinys(rozprawka),kaipgrožiniųtekstųinterpretacijosforma.interpre-

tacijųbūdųiraspektųįvairovė(skaitytojo,literatūrinės kritinės,meninėsinterpretacijosteatre,kine,dailėje).
Tekstointerpretacija(esej interpretacyjny).

4.4.galimigrožiniotekstovertinimoaspektai:estetiškumas,aktualumas,originalumas,daugiareikšmiš-
kumas. grožiniotekstovertybės(pažintinės,moralinės,emocinės,estetinėsirpan.). Tekstų lyginimas pasi-
rinktais aspektais.rėmimasisliteratūrospažinimuirliteratūrosprocesoišmanymuinterpretuojantirverti-
nantkonkretųtekstą.

Kūriniai
Įvairiųliteratūrosrūšiųiržanrųtekstųištraukos(pasirinktinai).pasirinktinainagrinėtiaktualiusžiniasklai-

dos(spaudos,internetinėsžiniasklaidos,televizijos,radijo)tekstus.
parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai1.

II. Tapatybės paieškos

Kalbinis ugdymas:
1.dabartinėslenkųkalbosdiferenciacija.
1.1. Teritorinės lenkų kalbos atmainos.Vilniauskraštolenkųkalbosregioniniaifonetikos,gramatikosir

leksikosypatumai.
1.2. Socialinės lenkų kalbos atmainos (odmiany środowiskowe). 

2.Kalbųryšiaidaugiakultūrėjeaplinkoje.
2.1.Kalbųinterferencija:skoliniai(zapożyczenia),semantiniai, darybiniai, frazeologiniai ir sintaksiniai 

vertiniai(kalki).
2.2.Įvairių (grožinių ir negrožinių) tekstų vertimas į lenkų kalbą.
2.3.Globalizacijos poveikis kalbai.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Tautinėstapatybėselementai:kalba,kultūra,religija,tradicijos,tautiniaisimboliai.jųvaidmuoglobali-

zacijoslaikais.Kosmopolitizmas.
2.Lokalinėtapatybė.gimtinėsreikšmėžmogausgyvenime.mažųjųtėvyniųvaizdailenkųliteratūroje.

1Žr.skirsnį„mokiniųpasiekimai“,1.4ir1.5.2punktus.
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3.Tapatybėsproblemosdaugiatautėjeirdaugiakultūrėjeaplinkoje.SudėtingaLietuvos–Lenkijos–baltaru-
sijosparibiogyventojotapatybė.

4. Kultūrų įvairovė, kaip būdingas šiuolaikinio pasaulio bruožas. Kultūrų tarpusavio sąveika. Tole-
rancijakitomskultūroms,kalboms,papročiams.

5.Lietuviškiejimotyvailenkųliteratūroje.
6.Lygiavimasisįautoritetus.pasauliokultūrainusipelnęlenkai.

Kūriniai1

a.mickiewiczPan Tadeusz
e.orzeszkowaNad Niemnem
b.prusLalka
S.WyspiańskiWesele
S.ŻeromskiPrzedwiośnie
b.SchulzSklepy cynamonowe
m.WańkowiczSzczenięce lata, Ziele na kraterze
Cz.miłoszDolina Issy, Rodzinna Europa, Szukanie ojczyzny, Polski język arba Abecadło Miłosza, Piesek 

przydrożny
S.mrożekEmigranci
T.KonwickiBohiń, Kronika wypadków miłosnych
r.KapuścińskiKirgiz schodzi z konia, Podróże z Herodotem arkt.
janpawełiiPamięć i tożsamość
S.ChwinHanemann 
a.StasiukDukla

parinktieilėraščiai.rekomenduojamiautoriai:T.bujnicki,K.iłłakowiczówna,Z.Herbert,T.różewicz, 
j.Twardowski,S.barańczakirkiti.

Vilniauskraštoautorių,rašančiųlenkųkalba,kūryba(prozairpoezija).
parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

III. Žmogus ir tradicija

Kalbinis ugdymas:
1.Lenkųžodynoraida.naujažodžiai.
1.1.Leksikosplėtotėsbūdai(žodžiųdariniai,semantiniaiirfrazeologiniainaujadarai,svetimžodžiai).
1.2.Kalbinės „mados“ (moda językowa).

2.Kalbos pasaulėvaizdis (kalbos metaforos, kalbos stereotipai). 

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.antikinėskultūrosatspindžiailiteratūrojeirmenuose.
2.Krikščionybėstradicijoseuroposirlenkųkultūroje.
3.Lenkųtradicijosirkultūrosženklailiteratūroje.Sarmatiškosiostradicijos.Liaudiestradicijosirapeigos.
4.Tautiniųvertybiųidealizavimasirpolemikasutradicija.
5.aukštojiirmasinėkultūra.populiariosioskultūrosapraiškosirjųvertinimas.
6.Šeimosvaidmuopažįstantirtęsianttradicijas.
7.prisirišimasprietradicijųirtradicijųlaužymas.
8.Literatūrinėtradicija.Kūrėjų ir jų kartų dialogas, polemika.

1 nurodomiprivalomiirlaisvaipasirenkamiautoriaiirkūriniai.mokytojas,planuodamasugdymoprocesą,savonuožiūrapasirenka,kuriuoskūrinius
arbajųištraukasiššiosąrašonagrinėti.



80KALBOS Lenkų kalba

BE
N

D
RA

SI
S 

KU
RS

A
S

IŠ
PL

ĖS
TI

N
IS

 K
U

RS
A

S

Kūriniai
Biblia
a.danteBoska komedia
j.KochanowskiPieśni
a.mickiewiczPan Tadeusz, Ballady i romanse, Dziady, cz. II
H.SienkiewiczTrylogia
e.orzeszkowaNad Niemnem
S.przybyszewskiConfiteor
W.S.reymontChłopi
S.WyspiańskiWesele
m.dąbrowskaNoce i dnie
m.bułhakowMistrz i Małgorzata
W.gombrowiczFerdydurke, Trans-Atlantyk, Dzienniki
Cz.miłoszDolina Issy
T.różewicz Kartoteka
S.mrożekTango
o.TokarczukPrawiek i inne czasy
W.borzestowskiNocny sprzedawca owoców

parinktieilėraščiai.rekomenduojamiautoriai:Ch.baudelaire,L.Staff,b.Leśmian,j.Lechoń,K.i.gałc-
zyński,Z.Herbert,m.białoszewski,T.różewicz,j.Twardowski,Cz.miłoszirkt.

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

IV. Žmogus istorijos sūkuriuose

Kalbinis ugdymas:
1.Kalbakaipdinamiškasreiškinys,susijęssutautosistorija.
1.1.Lenkųkalbosraida,josatspindžiailiteratūrostekstuose.
1.2. Pagrindiniai istoriniai procesai fonetikos (pochodzenie „ó“ i „rz“) ir leksikos lygmenimis. ar-

chaizmai.
1.3. Seniausieji lenkų raštijos paminklai.
1.4.Chronologinėleksiniųskoliniųapžvalga.Skoliniaiišlotynų,vokiečių,turkų, italų, prancūzų,anglų

irrytųslavųkalbų.
2.Lenkųkalbossąsajossukitomiskalbomis.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Žmogausvietairvaidmuoistorijoje.
1.1.individobejėgiškumaspriešistorijosmechanizmus(revoliucija,totalitarizmas,ideologinisdiktatasirt.t.).
1.2.istorijairatskiroasmenssąžinė.atsakomybėsproblema.
2.Įvairiospatriotizmosampratos.
3.Valdžiairanarchija.Valdžiosvaizdinys.
4.Laisvėirnelaisvė(okupacija).Lenkųtautinioišsivadavimokova.
5.Įvairūskarovaizdavimobūdai.
6.istorinėstiesosirmeninėsišmonėssantykis.

Kūriniai
SofoklesAntygona
n.machiavelliKsiążę
W.SzekspirHamlet
a.mickiewiczDziady cz.III
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j.SłowackiKordian
H.Sienkiewicz Trylogia
e.orzeszkowaNad Niemnem
S.WyspiańskiWesele 
S.ŻeromskiPrzedwiośnie
m.bułhakowMistrz i Małgorzata
j.HašekPrzygody dobrego wojaka Szwejka
m.białoszewskiPamiętnik z powstania warszawskiego
T.borovski,parinktiapsakymaiiš:Pożegnanie z Marią ir Kamienny świat
a.CamusDżuma
g.Herling-grudzińskiInny świat
j.mackiewiczDroga donikąd
Cz.miłoszZniewolony umysł 
T.KonwickiBohiń
a.SzczypiorskiPoczątek.
H.KrallZdążyć przed Panem Bogiem
r.KapuścińskiImperium
janpawełiiPamięć i tożsamość
g.orwell Rok 1984, Folwark zwierzęcy

parinktieilėraščiai.rekomenduojamiautoriai:j.Kochanowski,i.Krasicki,K.Wierzyński,K.K.baczyńs-
ki,W.broniewski,Cz.miłosz,Z.Herbert,T.różewicz,S.barańczak,j.polkowskiirkt.

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

V. Žmogus vertybių pasaulyje

Kalbinis ugdymas:
1.Kalboskultūra.
1.1.bendrinėskalbosnormosreikalavimai.
1.2.Kalbosklaidųtipai:rašybos,skyrybos,fonetikos,leksikos,gramatikosirstilistikosklaidos.
1.3.Stilistinėleksikosdiferenciacija.

2.Kalbosetiketaskaiptautossavitumoirkiekvienožmogausdvasinėskultūrosraiška.
2.1.Lenkųkalboskreipiniųvartosena.Kalbosetiketoraiškaįvairiųžanrųtekstuose.
2.2. Lenkų kalbos etiketo savitumas lyginant su kitomis kalbomis.
 
Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Tradicinėsiršiuolaikinėsvertybės:dora,garbė,orumas,pakantumas,altruizmas,atsakomybė,darbštu-

masirkitos.
2.Žmogaussantykissudievuirreligija.
3.Žmogus,priverstasrinktistarpgėrioirblogio,tarp,,turėti“ar,,būti“.dvasingumas,idealizmasirmate-

rialiosiosvertybės.
4.meilė,draugystė,šeima.
5.gyvenimoprasmėsirsavovietosgyvenimeieškojimas.
6.Žmogausryšyssugamta.

Kūriniai
Biblia
a.danteBoska komedia
H.balzacOjciec Goriot
e.orzeszkowaNad Niemnem
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b.prusLalka
W.S.reymont Chłopi
F.dostojevskiZbrodnia i kara
S.ŻeromskiLudzie bezdomni, Przedwiośnie
Z.nałkowskaGranica
j.ConradJądro ciemności
m.dąbrowskaNoce i dnie 
m.bułhakowMistrz i Małgorzata
a.CamusDżuma
W.gombrowiczFerdydurke
j.iwaszkiewiczBrzezina, Panny z Wilka, Kochankowie z Marony
S.mrożekTango
d.TerakowskaPoczwarka
o.TokarczukPrawiek i inne czasy

parinktieilėraščiai.rekomenduojamiautoriai:j.Kochanowski,a.puszkin,K.przerwa-Tetmajer,j.Kas-
prowicz,L.Staff,b.Leśmian, j.Liebert,K. i.gałczyński,K. iłłakowiczówna,Cz.miłosz,T.różewicz, 
Z.Herbert,H.poświatowska,e.Stachura,W.Szymborska,j.Twardowski,S.barańczak,e.Lipska,n.Ku-
leszairkiti.

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

VI. Žmogus tarp žmonių

Kalbinis ugdymas:
1. Kalbinėkomunikacijavisuomenėje.
1.1.Kalbosfunkcijos:informacinė,ekspresinė,įtikinamoji.
1.2.Tiesioginėsirnetiesioginėskomunikacijosintencijos,pavyzdžiui,ironija,sarkazmas,agresija,provo-

kacija,įtaiga.Kalbinės manipuliacijos. 
1.3.Žiniasklaida:spauda,radijas,televizijairinternetas.Žiniasklaidostikslai:informavimasirnuomonės

formavimas.Žiniasklaidosstrategijos:faktųpateikimas,argumentavimas,konfliktųryškinimas,dramatizmo
kūrimasirkt.

1.4.reklamosfunkcijosirtikslai.reklamospoveikiopriemonės:žodis,vaizdas,garsas.
2.Viešųjųkalbųirdiskusijųįtikinimomenas.
2.1.Viešųjųkalbųrūšys(politinės,informacinės,įtikinimo,proginėskalbos)irstilius.
2.2.retorika–iškalbosmenas.Loginiaiiremociniaiargumentai. 
2.3.rengimasiskalbai:temosradimas,tikslinimas,konkretinimas;kalbosintencijos,tikslonumatymas;

adresatoporeikių,pažiūrų,žiniųlygioanalizė;pagrindinėsmintiesirteiginiųformulavimas,kalboskompona-
vimas.pagrindiniaikalboskomponavimoprincipai:teminis,laikosekos,priežastiesirpasekmėsryšio.

2.4.Kalbossakymas:klausytojųdėmesiovaldymas,jųreakcijosinterpretavimas;kalbėtojobalso,intona-
cijos,nežodiniųveiksnių(laikysenos,gestų,mimikos)poveikis.

2.5.Savoirkitųpasakytųkalbųaptarimasirvertinimas.
2.6.rengimasisdiskusijai(apibrėžiamatema,problemos,numatomidalyviųirvadovovaidmenys).disku-

sijoseiga(požiūriųišdėstymas,argumentavimas,išvados,apibendrinimas).Klausimųrūšys.diskusijosverti-
nimas.Debatai (jų eiga ir pagrindiniai metodai).

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.individolaisvėiratsakomybė.Žmogausteisėįlaimęirpareigakitiems:šeimai,artimiesiems,visuome-

nei,tautaiirt.t.
2.Žmoguskitųžmoniųkančiosirnelaimiųakivaizdoje.
3.Visuomenėshierarchija.normosirstereotipaitarpusaviosantykiuose.
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4.jaunystė–branda–senatvė:trysžmogausbūtiestarpsniai.Tapatinimasissusavąjakarta.
5.Žmogiškumaskaipdovanairįpareigojimas.Savigarbairpagarbakitiems.
6.Tolerancija.„Svetimo“problema.

Kūriniai
Biblia
ajschylosPrometeusz skowany
SofoklesAntygona
H.balzac Ojciec Goriot
e.orzeszkowaNad Niemnem
b.prus Lalka
F.dostojevskiZbrodnia i kara
S.ŻeromskiLudzie bezdomni
m.dąbrowskaNoce i dnie
W.gombrowiczFerdydurke
Z.nałkowskaGranica
m.bułhakowMistrz i Małgorzata
b.SchulzSklepy cynamonowe
Z.KuncewiczowaCudzoziemka
j.iwaszkiewiczBrzezina
F.KafkaPrzemiana
a.CamusDżuma
g.Herling-grudzińskiInny świat,Wieża
m.Hłasko Piękni dwudziestoletni
T.różewiczKartoteka
S.mrożekTango
p.CoelhoAlchemik
p.HuelleWeiser Dawidek

parinktieilėraščiai.rekomenduojamiautoriai:K.K.baczyński,j.iwaszkiewicz,Cz.miłosz,T.różewicz,
Z.Herbert,H.poświatowska,e.Stachura,W.Szymborska, j.Twardowski,S.barańczak,a.Kamieńska, 
e.Lipska,j.podsiadło.

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.
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8.4.3.3. Rusų kalba

ugdymoturinystoliauaptariamasnurodant:
privalomųjųkūriniųsąrašą; •
teminius,probleminiuskalbosirliteratūrosnagrinėjimoaspektus. •

Privalomųjų kūrinių sąrašenurodytikūriniaiyraprivalomiirjuosreikiavisusperskaitytiirišsamiaiišna-
grinėti.Kitiemskūriniamsskiriamagerokaimažiauvalandų.Kūriniųnagrinėjimotvarkąperdvejusmetus,at-
sižvelgdamasįindividualiąjąprogramą,nustatopatsmokytojas.

Privalomieji kūriniai
И.Тургенев„Отцыидети“.
Л.Толстой„Войнаимир“.
Ф.Достоевский„Преступлениеинаказание“.
А.Чехов„Вишнёвыйсад“,„Ионыч“.
А.Блок„Двенадцать“, lyrika.
В.Маяковский,lyrika.
С.Есенин,lyrika.
М.Булгаков„МастериМаргарита“.
М.Шолохов„Родинка“.
А.Ахматова„Реквием“,lyrika.
А.Солженицын„Матрёниндвор“,„ОдинденьИванаДенисовича“.
В.Распутин„Живиипомни“.
Л.Петрушевская„Тридевушкивголубом“,1ar2apsakymai.

Mokantis pagal bendrojo kurso programą skaitomos ir nagrinėjamos ir kitų reikšmingų rusų ir visuoti-
nės literatūros autorių kūrinių ištraukos (pagalgalimybęskatinantmokiniusperskaitytituoskūriniusištisai)
ir pasirinkti(pageidautina,kadtaibūtųpagrindinėjemokyklojenenagrinėti)eilėraščiai:

Н.Гоголь„Мертвыедуши“,И.Гончаров„Обломов“,И.Бунин(apsakymai),М.Шолохов„ТихийДон“,
В.Шаламов„Колымскиерассказы“,К.Воробьёв (apsakymai),В.Шукшин(apsakymai),В.Астафьев
(apsakymai),Ч.Айтматов„Плаха“,С.Довлатов(apsakymai),Л.Улицкая(apsakymai),В.Пелевин(apsa-
kymai),Т.Толстая(apsakymai).

Ф.Тютчев,А.Фет,Ю.Балтрушайтис,И. Бунин,В.Брюсов,К.Бальмонт,Н.Гумилёв, М.Цветаева,
Н.Рубцов,Н.Заболоцкий,Б.Пастернак,Б.Окуджава,В.Высоцкий,Б.Ахмадулина,И.Бродский.

Гомер „Одиссея“, А. Данте „Божественная комедия“, Ф. Петрарка „Книга песен“, В. Шекспир
„Гамлет“,И.В.Гете„Фауст“,О.Бальзак„Гобсек“,А.Кафка„Превращение“,a.Камю„Чума“.

detalizuojantkiekvienąteminį, probleminį kalbos ir literatūros nagrinėjimo aspektą nurodomasatskiras 
kūrinių sąrašas.bendrojoirišplėstiniokursoteminiaiirprobleminiaiaspektaiyratiepatys(papildomasiš-
plėstiniokursoturinysišskirtasparyškintušriftu).

mokytojassavonuožiūrapasirenka,kuriuoskūriniusarbajųištraukasiššiosąrašonagrinėti.
Mokytojas gali rinktis ir tradicinį literatūros mokymo būdą – chronologinį. Svarbu, kad būtų paisoma 

programoje numatytų pasiekimų (žr. skirsnį „Mokinių pasiekimai“) ir nurodytųjų teminių, probleminių as-
pektų.

Kalbostemosturėtųbūtinagrinėjamoskreipiantdėmesįneįteoriniusdalykus,oįpraktinęanalizę.Įvairūs
tekstai(negrožiniaiirgrožiniai)reikalingikalbinėsraiškos,žanro,stiliausypatumųanalizei.Kalbosugdymas
apimavisasketuriaskalbinėsveiklossritis(klausymas,kalbėjimas,skaitymas,rašymas).gilinamospagrin-
dinėjemokyklojeįgytoskalbossandarosžiniosirtoliaulavinamitaisyklingokalbosvartojimožodžiuirraštu
gebėjimai.
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Sudarydamasindividualiąjąišplėstinio kursoprogramą mokytojasgalirinktisvienąišdviejųišplėstinio
kursovariantų:

Išplėstinis kursas = bendrojo kurso programa + kryptingas programos papildymas (tai, kas išskirta pa-
ryškintu šriftu).

Išplėstinis kursas = bendrojo kurso programa + papildomai siūlomi teminiai ir probleminiai aspektai. 

pagališplėstiniokursoprogramąbesimokantysmokiniai,siekdamisavarankiškaiišsikeltųgimtosioskal-
bosmokymositikslų,galikartusumokytojurinktispapildomaisiūlomusteminiusaspektus.

Privalomieji teminiai, probleminiai aspektai:
1.Tekstųįvairovė.
2.Tapatybės paieškos.
3.Žmogusistorijossūkuriuose.
4.Žmogusvertybiųpasaulyje.
5.Žmogustarpžmonių.

Išplėstiniam kursui papildomai siūlomi teminiai, probleminiai aspektai:
1.rusųrašytojai,kuriantysLietuvoje.
2.rusųklasikaLietuvosscenoje.
3.naujausiojirusųliteratūra.
4.meilėsproblematikapasaulinėjeliteratūroje.
5.Vertimoypatumai(išrusųkalbosįlietuviųkalbąirišlietuviųkalbosįrusųkalbą).
6.Lietuvossentikiųpapročiai,tradicijos,kalbosypatybės.
7.Lietuvosirlietuvioįvaizdisrusųliteratūroje.
8.rusųkalbaLietuvosžiniasklaidoje(laikraščiuose,radijuje,televizijoje).
9.rusųirlietuviųkalbųfrazeologizmai.
10.maskvairpeterburgasrusųliteratūroje:miestasirjogyventojai.

I. Tekstų įvairovė

1.Tekstųžanrųįvairovė.
1.1.Literatūrosrūšysiržanrai(роды и жанры)1.
1.2.Tekstųžanrai:publicistiniai(pavyzdžiui,straipsnis,interviu,reportažas,recenzija,feljetonas),moks-

liniai (pavyzdžiui,paskaitos tekstas,pranešimas,mokslinis straipsnis),dalykiniai (pavyzdžiui,gyvenimo
aprašymas,prašymas),propagandiniai,reklaminiaitekstai.Viešojikalba.elektroniniaitekstai.

1.3.mokyklinių tekstų žanrai: samprotaujamojo pobūdžio rašinys (сочинение-рассуждение), grožinio
tekstointerpretacija,viešojikalba,recenzija.

1.4.nežodiniaitekstai.

2.Funkciniaistiliai,jųypatumaiirkalbinėraiška. publicistinis, dalykinis,mokslinis,buitinis(šnekamasis)
stilius. grožinėsliteratūrosstilius.Tekstointertekstualumas.

3.Tekstokūrimasirvertinimas.
3.1.Kompozicija.Tekstostruktūra.
3.2.Tekstotemosplėtojimovientisumas.Tekstopavadinimofunkcijosirraiška.pastraipos.Tekstorišlu-

mas,gramatinėsirleksinėspriemonėsjampasiekti.Tekstostiliausvientisumas.
3.3.Tekstorengimoetapai(pasirengimas,tekstorašymas,redagavimas).Kalbostaisyklingumas.Žodžiųir

gramatiniųkonstrukcijųsinonimika.Kalbospriemoniųderinimas(semantiniuirgramatiniuatžvilgiu).
3.4.Kūrybiniaibandymai.
3.5.Sakytiniųirrašytiniųtekstųvertinimas.

1Skliausteliuosepasviruojušriftunurodomossąvokosrusųkalba.
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4.grožiniotekstosuvokimas.
4.1.Skaitymostrategijos(būdai):apžvalginis,pažintinis,detalusis,atrankinis.
4.2.Tekstoanalizė.galimiaspektai:kultūrinis,sociologinis,semantinis,stilistinis,estetinis,filosofinis.
4.3.Literatūrologijossąvokųvartojimasnagrinėjanttekstą.Sąvokos:siužetas,fabula,konfliktas,kompozi-

cija,laikasirerdvė.personažas,herojus,charakteris,paveikslas.personažokūrimobūdai:portretas,peizažas,
interjeras;autoriauskomentaras;kalboscharakteristika.Literatūrinėsdetalės.psichologizmas.

4.4.Komiškumorūšys:humoras,ironija,sarkazmas,groteskas,satyra.
4.5.pagrindiniaiautoriauspozicijosišreiškimobūdai.Tekstasirpotekstė.
4.6.interpretacija.motyvaiirkontekstai.Hipoteziųkėlimasirpatikrinimas.Tekstostruktūros(išorinėsir

vidinės)analizė.Tekstotemos,problemos,idėjų,vertybiųapibendrinimas.
4.7.Samprotaujamojopobūdžiorašinyskaipgrožiniųtekstųinterpretacijosforma.interpretacijųbūdųir

aspektųįvairovė(skaitytojo,literatūrinės kritinės, meninėsinterpretacijos). Tekstointerpretacija. 
4.8.galimigrožiniotekstovertinimoaspektai:estetiškumas,aktualumas,originalumas,daugiareikšmiš-

kumas. grožiniotekstovertybės(pažintinės,moralinės,emocinės,estetinėsirpan.). Tekstų lyginimas pasi-
rinktais aspektais. rėmimasisliteratūrospažinimuirliteratūrosprocesoišmanymuinterpretuojantirverti-
nantkonkretųtekstą.

Kūriniai
Įvairiųliteratūrosrūšiųiržanrųtekstųištraukos(pasirinktinai).pasirinktinainagrinėtiaktualiusžiniasklai-

dos(spaudos,internetinėsžiniasklaidos,televizijos,radijo)tekstus.
parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai1.

II. Tapatybės paieškos 

Kalbinis ugdymas:
1.dabartinėsrusųkalbosdiferenciacija:arealinė,socialinė.
1.1.gyvosioskasdienėsliaudieskalboselementailiteratūriniametekste.

2.Kalbųryšiaidaugiakultūrėjeaplinkoje.Kalbųinterferencija:skoliniaiirvertiniai(sintaksiniai,leksiniai,
semantiniai).Įvairių tekstų vertimas į gimtąją kalbą.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Tapatybėsįvairovė.Tapatybėsproblemosdaugiatautėjeirdaugiakultūrėjeaplinkoje.
2.Kalbos,kultūros,religijos,tradicijų,tautiniųsimboliųvaidmuoglobalizacijosmetu.
3.būdingasšiuolaikiniopasauliobruožas–daugiakultūriškumas.Įvairiųkultūrųsąveika.Tolerancijaki-

tomskultūroms,kalboms,papročiams.
4.rusųnacionaliniocharakterioypatybės.
5.patriotizmas.Tautiškumas.
6.Tikėjimasirnetikėjimas.
7.„Sielosdialektika“.
8.Lokalinėtapatybė(малая родина).
8.Lietuvosįvaizdisrusųliteratūroje.
10.Kultūrųdialogas(Русские в Литве. История и современность).

Kūriniai2

Н.Гоголь„Мертвыедуши“(1tomas,ištrauka).
И.Гончаров„Обломов“(1dalis,9skyrius„СонОбломова“).
Л.Толстой„Войнаимир“(ištrauka).

1Žr.skirsnį„mokiniųpasiekimai“,1.4ir1.5.2punktus.
2nurodomiprivalomiirlaisvaipasirenkamiautoriaiirkūriniai.mokytojas,planuodamasugdymoprocesą,savonuožiūrapasirenka,kuriuoskūrinius
arbajųištraukasiššiosąrašonagrinėti.
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Ф.Достоевский„Преступлениеинаказание“.
А.Солженицын„Матрёниндвор“.
В.Шукшин(1ar2apsakymai).
Л.Улицкая(1ar2apsakymai).

parinktieilėraščiai.rekomenduojamiautoriai:С.Есенин,К.Бальмонт,Ю.Балтрушайтис,И.Бродский,
Ю.Кобрин,В.Асовский.

parinktižodiniai(Н.Бердяев,Д.Лихачёв,В.Ерофеев)irnežodiniaikultūrostekstai.

III. Žmogus istorijos sūkuriuose

Kalbinis ugdymas:
1.genetiniai,tipologiniairusųkalbosirkitųkalbųryšiai.Kalba–dinamiškasreiškinys,susijęssutautos

istorija.rusųkalbosraida.Pagrindiniai istoriniai procesai fonetikos ir gramatikos lygmenimis. 
2. Semantinė rusų kalbos leksikos raida.
3.rusųkalbosirkitųkalbųryšiai.Leksiniaiskoliniai.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Žmogausvaidmuoistorijoje.
2.Santvarkųkaita(Человек на перекрёстках истории).
3.Karaiirrevoliucijos.Žmogauspasirinkimoproblema.
4.Totalitarinisrežimas.Žmoguslageryje.
5.Žmogusirvisuomenė.

Kūriniai
И.С.Тургенев„Отцыидети“.
Л.Толстой„Войнаимир“(ištrauka).
А.Чехов„Вишнёвыйсад“.
А.Блок„Двенадцать“.
М.Булгаков„МастериМаргарита“.
М.Шолохов„Родинка“arba„ТихийДон“(ištraukos).
А.Ахматова„Реквием“.
В.Шаламов„Колымскиерассказы“.
А.Солженицын„ОдинденьИванаДенисовича“.
В.Распутин„Живиипомни“.
К.Воробьёв„Этомы,Господи!“arba„УбитыподМосквой“(ištraukos).
a.Камю„Чума“.
С.Довлатов(apsakymai).

parinktieilėraščiai.rekomenduojamiautoriai:В.Маяковский, Б.Окуджава,В.Высоцкийirkt.
parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

IV. Žmogus vertybių pasaulyje

Kalbinis ugdymas:
1.Kalboskultūra.bendrinėskalbosnormosreikalavimai.Taisyklingos kalbos kriterijai.
2.pagrindiniaiklaidųtipai:fonetikos,rašybos,žodyno,gramatikos,stiliausklaidos.
3.Stilistinėleksikosdiferenciacija.
4.monologas.dialogas.Tiesioginėirnetiesioginėkalba.
5.estetinėgrožinėsliteratūroskalbosfunkcija.autoriausstiliaussavitumasirjosuvokimas.grožinioli-

teratūroskūriniomeninėsraiškospriemonės.peizažokalbosraiškospriemonės,literatūriniųdetaliųvaidmuo,
simboliai.dydis,ritmas,garsai.Tropųirstiliausfigūrųrūšys.
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Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.amžinosiosvertybės.
2.Tikėjimasirnetikėjimas(Вера и безверие).
3.Laimėsirharmonijospaieškos.
4.Žmogausrinkimasistarpgėrioirblogio.
5.gailestingumas,mokėjimasatleistiiružuojautažmogausgyvenime.
6.Krikščionybėsvertybės.
7.dvasingumasirnedvasingumas.
8.namaiiršeima.Tėvaiirvaikai.
9.Žmogusirgamta.
10.meilė–amžinojivertybė.

Kūriniai
Гомер„Одиссея“.
А.Данте„Божественнаякомедия“.
Ф.Петрарка„Книгапесен“.
В.Шекспир„Гамлет“.
И.В.Гете„Фауст“(1dalis).
О.Бальзак„Гобсек“.
Н.Гоголь„Мертвыедуши“(1tomas,ištraukos).
И.Тургенев„Отцыидети“.
А.Гончаров„Обломов“(ištrauka).
Л.Толстой„Войнаимир“(ištrauka).
Ф.Достоевский„Преступлениеинаказание“.
А.Чехов„Вишневыйсад“,„Ионыч“irkitiapsakymai.
И.Бунин„Легкоедыхание“irkitiapsakymai.
Л.Андреев„ИудаИскариот“
М.Булгаков„МастериМаргарита“.
В.Астафьев„Царь-рыба“
Ч.Айтматов„Плаха“
В.Пелевин(apsakymai)
П.Коэльо„Алхимик“

parinkti eilėraščiai. rekomenduojami autoriai: Ф. Тютчев, А. Фет, И. Бунин, А. Блок, С. Есенин, 
А. Ахматова, Н. Гумилёв,М. Цветаева, Б. Пастернак, Б. Окуджава, В. Высоцкий, Б. Ахмадулина, 
И.Бродский.

parinktižodiniai(K.Бaльмoнт,a.Блок,В.Брюсов,П.Валис,А.Генис,В.Ерофеев)irnežodiniaikul-
tūrostekstai.

V. Žmogus tarp žmonių

Kalbinis ugdymas:
1. Kalba – žmonių bendravimo priemonė.Kalbos ženklų komunikacinės funkcijos. Komunikacijos

samprata.Kalbinėskomunikacijosdalyviai,aplinkybės,jųsantykiai.
Kalbosfunkcijos:komunikacinė,ekspresinė,pažintinė,estetinė,reprezentacinė.Kalbinės manipuliacijos. 
2.retorika–iškalbosmenas.Loginiai ir emociniai argumentai. Euristiniai metodai.
rengimasiskalbai:temosradimas,tikslinimas,konkretinimas;kalbosintencijos,tikslonumatymas;adre-

satoporeikių,pažiūrų,žiniųlygioanalizė;pagrindinėsmintiesirteiginiųformulavimas,kalboskomponavi-
mas.pagrindiniaikomponavimoprincipai:laikosekos,erdvinionuoseklumo,priežastiesirpasekmėsryšio,
uždaviniosprendimotvarkos,teminis.
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Kalbostekstokūrimas:raiškosspecifika,pagrindiniųkalbosreikalavimųlaikymasis.
Kalbossakymas:klausytojųdėmesiovaldymas,jųreakcijosinterpretavimas;kalbėtojobalso,intonacijos,

nežodiniųveiksnių(laikysenos,gestų,mimikos)poveikis.
Savoirkitųpasakytųkalbųaptarimasirvertinimas.
3.Kalbosetiketaskaiptautossavitumoirkiekvienožmogausdvasinėskultūrosraiška.adresatoiradresan-

tosantykiųspecifikarusųkalboje.Kultūriniųvertybiųperteikimaskalboje.Konkretūskalbosetiketoaspektai
(kreipinių,prašymų,padėkųirkitakalbosetiketoraiškaįvairiųžanrųtekstuose).Rusų kalbos etiketo savitu-
mas lyginant su kitomis kalbomis.

4.rengimasisdiskusijai(apibrėžiamatema,problemos,numatomidalyviųirvadovovaidmenys).diskusi-
joseiga(požiūriųišdėstymas,argumentavimas,pagrindimas,išvados,apibendrinimas).Klausimųrūšys.dis-
kusijosvertinimas.Debatai (jų eiga ir pagrindiniai metodai).

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.egoizmasiraltruizmas.
2.Tolerancija.
3.aširkitas.
4.Kartųdialogas.
5.Žmogusirvisuomenė.

Kūriniai
В.Шекспир„Гамлет“.
И.В.Гете„Фауст“.
О.Бальзак„Гобсек“.
И.Тургенев„Отцыидети“.
Ф.Достоевский„Преступлениеинаказание“.
Л.Толстой„Войнаимир“.
М.Булгаков„МастериМаргарита“.
Ф.Кафка„Превращение“.
В.Распутин„Живиипомни“.
В.Шукшин(apsakymai).
Ч.Айтматов„Плаха“.
Л.Петрушевская„Тридевушкивголубом“.
Л.Улицкая, Т.Толстая,В.Пелевин,С.Довлатов(parinktiapsakymai).

parinktieilėraščiai.rekomenduojamiautoriai:А.Ахматова,М.Цветаева,Б.Окуджава,И.Бродский.

parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.
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8.4.3.4. Vokiečių kalba

ugdymoturinysaptariamasnurodant:
privalomųjųkūriniųsąrašą; •
teminius,probleminiusaspektus. •
Privalomųjų kūrinių sąrašenurodytikūriniai,kuriuosprivalomaperskaitytiištisaiirišsamiaiišnagrinėti.

Kitiemskūriniamsskiriamamažiauvalandų.Kūriniųnagrinėjimotvarkąperdvejusmetus,atsižvelgdamasį
individualiąjąprogramą,nustatopatsmokytojas.

Privalomieji kūriniai
i.aichinger,H.böll,p.bichselirkt.(parinktiapsakymai)
W.borchert„draußenvorderTür“
j.W.goethe„Faust“,id.
j.W.goethe(lyrika)
F.Kafka(parinktiapsakymai)
Th.mann(parinktiapsakymai)
F.Schiller(lyrika)
H.Sudermann„diereisenachTilsit“

Mokantis skaitomos ir nagrinėjamos ir kitų reikšmingų vokiečių ir visuotinės literatūros autorių kūrinių 
ištraukos (pagalgalimybęskatinantmokiniusperskaitytituoskūriniusištisai)ir pasirinkti(pageidautina,kad
taibūtųpagrindinėjemokyklojenenagrinėti)eilėraščiai:

j.bobrowski„LitauischeKlaviere“,H.böll„Wanderer,kommstdunachSpa...“,m.Frisch„andorra“,
H.Hesse„untermrad“,F.Kafka„derprozess“,u.Lachauer„paradiesstraße“,b.Lebert„Crazy“,H.mann
„deruntertan“,L.ossowski„diegroßeFlatter“,g.pausenwang„dieWolke“,H.Sudermann„Litauische
geschichten“.

i.bachmann,S.dach,K.donelaitis,H.Fallada,g.grass,H.Heine,r.m.rilke,b.Strauss.

detalizuojantkiekvienąteminį, probleminį kalbos ir literatūros nagrinėjimo aspektą nurodomasatskiras
kūrinių sąrašas.bendrojoirišplėstiniokursoteminiaiirprobleminiaiaspektaiyratiepatys(papildomasiš-
plėstiniokursoturinysišskirtasparyškintušriftu).

mokytojassavonuožiūrapasirenka,kuriuoskūriniusarbajųištraukasiššiosąrašonagrinėti.
Mokytojas gali rinktis ir tradicinį literatūros mokymo būdą – chronologinį. Svarbu, kad būtų paisoma 

programoje numatytų pasiekimų (žr. skirsnį „Mokinių pasiekimai“) ir nurodytųjų teminių, probleminių as-
pektų.

Kalbostemosturėtųbūtinagrinėjamoskreipiantdėmesįneįteoriniusdalykus,oįpraktinęanalizę.Įvairūs
tekstai(negrožiniaiirgrožiniai)reikalingikalbinėsraiškos,žanro,stiliausypatumųanalizei.Kalbosugdymas
apimavisasketuriaskalbinėsveiklossritis(klausymas,kalbėjimas,skaitymas,rašymas).pagrindinėjemoky-
klojeįgytoskalbossandarosžiniosgilinamosirtaisyklingokalbosvartojimožodžiuirraštugebėjimaitoliau
lavinamipagalporeikius.

Sudarydamasindividualiąjąišplėstinio kursoprogramąmokytojasgalirinktisvienąišdviejųišplėstinio
kursovariantų:

Išplėstinis kursas = bendrojo kurso programa + kryptingas programos papildymas (tai, kas išskirta pa-
ryškintu šriftu).

Išplėstinis kursas = bendrojo kurso programa + papildomai siūlomi teminiai, probleminiai aspektai. 

pagališplėstiniokursoprogramąbesimokantysmokiniai,siekdamisavarankiškaiišsikeltųgimtosioskal-
bosmokymositikslų,galikartusumokytojurinktispapildomaisiūlomusteminiusaspektus.



91KALBOS Vokiečių kalba

BE
N

D
RA

SI
S 

KU
RS

A
S

IŠ
PL

ĖS
TI

N
IS

 K
U

RS
A

S

Privalomieji teminiai, probleminiai aspektai:
1.Tekstųįvairovė.
2.Tapatybėspaieškos.
3.Žmogusistorijossūkuriuose.
4.Žmogusvertybiųpasaulyje.
5.Žmogusinformaciniųtechnologijųpasaulyje.

Išplėstiniam kursui papildomai siūlomi teminiai, probleminiai aspektai:
1.VokiečiųrašytojaiirLietuva.
2.Vokietijosistorijosatspindžiailiteratūroje.
3.naujausiojivokiečiųliteratūra.
4.Vertimoypatumai(išvokiečiųkalbosįlietuviųkalbąirišlietuviųkalbosįvokiečiųkalbą).
5.Klaipėdoskraštopapročiai,tradicijos,kalbosypatybės.
6.Vokiečiųirlietuviųkalbųfrazeologizmai.

I. Tekstų įvairovė1

1.Tekstųžanrųįvairovė.
1.1.Literatūrosrūšysiržanrai.
1.2.Tekstųžanrai:publicistiniai(pavyzdžiui,straipsnis,interviu,reportažas,recenzija),moksliniai(pa-

vyzdžiui,paskaitos tekstas,pranešimas),dalykiniai(pavyzdžiui,gyvenimoaprašymas,prašymas),reklami-
niaitekstai.Viešojikalba.elektroniniaitekstai.

1.3.mokykliniųtekstųžanrai:samprotaujamojopobūdžiorašinys,viešojikalba.nežodiniaitekstai.
2. Funkciniaistiliai,jųypatumaiirkalbinėraiška. publicistinis, dalykinis,mokslinis,buitinis(šnekamasis)

stilius. grožinėsliteratūrosstilius.Tekstointertekstualumas.
3.Tekstokūrimasirvertinimas.
3.1.Kompozicija.Tekstostruktūra.
3.2.Tekstotemosvientisumas.Tekstopavadinimofunkcijosirraiška.pastraipos.Tekstorišlumas;grama-

tinėsirleksinėspriemonėsjampasiekti.Tekstostiliausvientisumas.
3.3.Tekstorengimoetapai(pasirengimas,tekstorašymas,redagavimas).Kalbostaisyklingumas.Žodžiųir

gramatiniųkonstrukcijųsinonimika.Kalbospriemoniųderinimas(semantiniuirgramatiniuatžvilgiu).
3.4.Kūrybiniaibandymai.
3.5.Sakytiniųirrašytiniųtekstųvertinimas.
4.grožiniotekstosuvokimas.
4.1.Skaitymostrategijos(būdai):apžvalginis,pažintinis,detalusis,atrankinis.
4.2.Tekstoanalizė.galimiaspektai:kultūrinis,sociologinis,semantinis,stilistinis,estetinis,filosofinis.
4.3.Literatūrologijossąvokųvartojimasnagrinėjanttekstą.Sąvokos:siužetas,fabula,konfliktas,kompozi-

cija,laikasirerdvė.personažas,herojus,charakteris,paveikslas.Literatūrinėsdetalės.psichologizmas.
4.4.Komiškumorūšys:humoras,ironija,sarkazmas,satyra.
4.5.pagrindiniaiautoriauspozicijosišreiškimobūdai.Tekstasirpotekstė.
4.6.interpretacija.motyvaiirkontekstai.Hipoteziųkėlimasirpatikrinimas.Tekstostruktūros(išorinėsir

vidinės)analizė.Tekstotemos,problemos,idėjų,vertybiųapibendrinimas.
4.7.galimigrožiniotekstovertinimoaspektai:estetiškumas,aktualumas,originalumas,daugiareikšmiš-

kumas. grožiniotekstovertybės(pažintinės,moralinės,emocinės,estetinėsirpan.). Tekstųlyginimaspasi-
rinktaisaspektais.rėmimasisliteratūrospažinimuirliteratūrosprocesoišmanymuinterpretuojantirvertinant
konkretųtekstą.

Kūriniai
Įvairiųliteratūrosrūšiųiržanrųtekstųištraukos(pasirinktinai).pasirinktinainagrinėjamiaktualūsžiniasklaidos

(spaudos,internetinėsžiniasklaidos,televizijos,radijo)tekstai.parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.

1Šisaspektasintegruojamasįperpamokasnagrinėjamątematiką.
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II. Tapatybės paieškos 

Kalbinis ugdymas:
1.dabartinėsvokiečiųkalbosdiferenciacija.
2.Kalbųryšiaidaugiakultūrėjeaplinkoje.
2.1.Kalbųinterferencija:skoliniaiirsemantiniai, darybiniai, frazeologiniai ir sintaksiniaivertiniai.
2.2. Įvairių (grožinių ir negrožinių) tekstų vertimas į vokiečių kalbą.
2.3. Globalizacijos poveikis kalbai.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Tapatybėspaieškairateitiesvizija.
2.europosSąjungairglobalizacija.Kosmopolitizmas.
3.Tapatybėsproblemaglobalizacijoskontekste.
4.jaunimokalba(Jugendsprache)kaiptapatybėsišraiškosforma.
5.Tabako,alkoholioirkitųnarkotiniųmedžiagųvartojimaskaippaaugliųsavinaikoselgesys.

Kūriniai1

W.borchert„draußenvorderTür“
H.mann„deruntertan“
m.Frisch„andorra“
L.ossowski„diegroßeFlatter“

parinktikūriniai.rekomenduojamiautoriai:i.bachmann,S.dach,K.donelaitis,H.Fallada,g.grass, 
H.Heine,r.m.rilke,b.Strauss.

parinktikitižodiniaiirnežodiniaitekstai.

III. Žmogus istorijos sūkuriuose

Kalbinis ugdymas:
1.Kalbakaipdinaminis reiškinys.Kalboskultūra.bendrinėskalbosnormosreikalavimai.Taisyklingos

kalboskriterijai.
2.pagrindiniaiklaidųtipai:fonetikos,rašybos,žodyno,gramatikos,stiliaus.
3.Leksikosdiferenciacijapagalstiliausypatumus.
4.monologas.dialogas.Tiesioginėirnetiesioginėkalba.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.berlynasepochųkaitoje.
2.Žmogusirvisuomenė.
3.Vyriškumasirmoteriškumas.
4.moterųkovadėllygiųteisių.
5.LyčiųlygiateisiškumasVokietijosįstatymuose.

Kūriniai
H.Sudermann„diereisenachTilsit“
H.Sudermann„Litauischegeschichten“
u.Lachauer„paradiesstraße“
H.Hesse„untermrad“

parinktikūriniai.rekomenduojamiautoriai:i.bachmann,S.dach,K.donelaitis,H.Fallada,g.grass, 
H.Heine,r.m.rilke,b.Strauss.

parinktikitižodiniaiirnežodiniaitekstai.

1nurodomiprivalomiirlaisvaipasirenkamiautoriaiirkūriniai.mokytojas,planuodamasugdymoprocesą,savonuožiūrapasirenka,kuriuoskūrinius
arbajųištraukasiššiosąrašonagrinėti. 
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IV. Žmogus vertybių pasaulyje

Kalbinis ugdymas:
1.Kalboskultūra.
1.1.bendrinėskalbosnormosreikalavimai.
1.2.Kalbosklaidųtipai:rašybos,skyrybos,fonetikos,leksikos,gramatikosirstilistikosklaidos.
1.3.Stilistinėleksikosdiferenciacija.
2.Kalbosetiketaskaipdvasinėskultūrosraiška.adresatoiradresantosantykiųspecifikavokiečiųkalboje.

Kultūriniųvertybiųperteikimaskalboje.Konkretūskalbosetiketoaspektai(kreipinių,prašymų,padėkųirkita
kalbosetiketoraiškaįvairiųžanrųtekstuose).

3.Viešosioskalbosirdiskusijos:įtikinimomenas.
3.1.Viešųjųkalbųrūšys(politinės,informacinės,įtikinimo,proginėskalbos)irstilius.
3.2.retorika–iškalbosmenas.Loginiaiiremociniaiargumentai.
3.3.rengimasiskalbai:temosradimas,tikslinimas,konkretinimas;kalbosintencijos,tikslonumatymas;

adresatoporeikių,pažiūrų,žiniųlygioanalizė;pagrindinėsmintiesirteiginiųformulavimas,kalboskompona-
vimas.pagrindiniaikalboskomponavimoprincipai:teminis,laikosekos,priežastiesirpasekmėsryšio.

3.4.Kalbossakymas:klausytojųdėmesiovaldymas,jųreakcijosinterpretavimas;kalbėtojobalso,intona-
cijos,nežodiniųveiksnių(laikysenos,gestų,mimikos)poveikis.

Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Žmogusirgamta.
2.Šeimosinstitucijoskaitaistoriniupožiūriu.Tėvaiirvaikai.
3.išsilavinimosvarbasiekiantprofesijos.
4.Savanoriškajaunimoveikla.Teisėsirpareigos.
5.gyvenimasfilmuoseirtikrovėje.
6.Teisybėirneteisybė.
7.draugystė,meilėsišgyvenimai.
8.nūdienosjaunimas.

Kūriniai
g.pausenwang„dieWolke“
j.W.goethe„Faust“,id.
b.Lebert„Crazy“
j.bobrowski„LitauischeKlaviere“

parinktikūriniai.rekomenduojamiautoriai:i.bachmann,S.dach,K.donelaitis,H.Fallada,g.grass, 
H.Heine,r.m.rilke,b.Strauss.

parinktikitižodiniaiirnežodiniaitekstai.

V. Žmogus informacinių technologijų pasaulyje

Kalbinis ugdymas:
1.Kalbinėkomunikacijavisuomenėje.
1.1.Kalbosfunkcijos:informacinė,ekspresinė,įtikinamoji.
1.2.Žiniasklaida:spauda,radijas,televizijairinternetas.Žiniasklaidostikslai:informavimasirnuomonės

formavimas.Žiniasklaidosstrategijos:faktųpateikimas,argumentavimas,konfliktųryškinimas,dramatizmo
kūrimasirkt.

1.3. Reklamos funkcijos ir tikslai. Reklamos poveikio priemonės: žodis, vaizdas, garsas.
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Kultūrinis ir literatūrinis ugdymas:
1.Sportiniųirkultūriniųrenginiųreklama.
2.reklamairvartojimas.
3.reklamospoveikisjaunimui.
4.Šiuolaikiniųtechnologijųvaidmuoreklamossklaidai.

Kūriniai
pasirinktinainagrinėjamiaktualūsreklaminiai(spaudos,internetinėsžiniasklaidos,televizijos,radijo)tekstai.
parinktižodiniaiirnežodiniaikultūrostekstai.
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VI. UŽ SIE NIO KAL BOS 

9. Už sie nio kal bų pro gra mos nuo sta tos, įgy ven di ni mas, tu ri nio ap im tis

9.1. Da ly ko pa skir tis
užsieniokalbųmokymasisirmokėjimassudarosąlygasasmenybeiskleistisirbręsti,pažintikitaskultūras,

bendrautiirdalytisinformacijasukitųkultūrųžmonėmis,plėstilingvistinįakiratįirformuotisbendrąjąkal-
boskultūrą.mokantisužsieniokalbųugdomiasmeniuibūtinikultūrinėsirkalbinėskomunikacijosgebėjimai.
užsieniokalbaivartotibūtinoskalbinės,da ly ko, kompetencijos–ko mu ni ka ci nė kal bi nė, so cio kul tū ri nė ir 
tarp kul tū ri nė, stra te gi nė – ir ben dro sios kompetencijos.

9.1.1. Da ly ko kom pe ten ci jos
pagrindinėužsieniokalbosdalykougdomakompetencijayra ko mu ni ka ci nė kal bi nė kom pe ten ci ja, ku ri 

reiškiasiatliekantkalbinęveiklą,apimančiąsakytinęirrašytinęrecepciją(sakytinėskalbosirrašytiniųtekstų
supratimą),sakytinęirrašytinęsąveiką(bendravimąžodžiuirraštu)irsakytinęirrašytinęraišką(sakytiniųir
rašytiniųtekstųkūrimą).

Komunikacinėkalbinėkompetencijasusidedaiš:
lingvistinėskompetencijos; •
sociolingvistinėskompetencijos; •
pragmatinės •  kompetencijos.
Ling vis ti nė kom pe ten ci jayraleksikos,gramatiniųkalbosišteklių,semantiniųkalbosraiškosvariantųžino-

jimasirgebėjimasjaisoperuotiatpažįstantirkurianttaisyklingosformosfrazesirsakinius;gebėjimassuvokti
irperteiktiprasmes;kalbosfonetiniųelementųsuvokimasirraiška;rašybosirskyrybosžiniosirgebėjimai.

Lingvistinękompetencijąsudarošiosdalinėskompetencijos: 
leksinė:žodynožiniosirgebėjimaijįvartoti; •
gramatinė:kalbosgramatiniųištekliųišmanymasirgebėjimasjaisnaudotis; •  
semantinė:gebėjimassuvoktiirkurtireikšmes; •  
fonologinė:kalbosgarsų,žodžiosudėties,kirčio,intonacijosžiniosirtarimogebėjimai; •  
ortografinė:gebėjimassuvoktiirprodukuotisimbolius,iškuriųsusidedarašytiniaitekstai; •
ortoepinė:gebėjimastinkamaiištartižodžiuspagaljųrašytinęformą. •
So cio ling vis ti nė kom pe ten ci ja –žiniosirgebėjimai,susijęsusocialinekalbosvartojimosritimiirapiman-

tyskalbiniussocialiniųsantykiųžymeklius,mandagumonormas,tautosišmintįperteikiančiusposakius,kal-
bosregistroskirtumus,tarmęirakcentą.Sociolingvistinėkompetencijatiesiogiaiveikiavisąkalbinįįvairių
kultūrųžmoniųbendravimą.

Prag ma ti nę kom pe ten ci ją sudaro diskursokompetencija (gebėjimas jungti sakinius į sekas) ir funkcinė
kompetencija (sakytiniodiskursoirrašytiniųtekstųtaikymasbendraujant).pragmatinėkompetencijaapima
žiniasirgebėjimustikslingaivartotikalbospriemonesremiantisžinomaisscenarijaisirnumatomaistarpusavio
sąveikosmodeliais.jitaippatapimagebėjimąkurtisklandųirrišlųdiskursą,atpažintitekstotipusiržanrus,
vartotiironijąirparodiją.pragmatiniųgebėjimųugdymąlabiauneilingvistinękompetencijąveikiatarpusavio
sąveikospatirtisirkultūrinėaplinka.

So cio kul tū ri nė ir tarp kul tū ri nė kom pe ten ci jos. So cio kul tū ri nę kompetencijąsudarožinios,gebėjimai
iregzistencinėskompetencijos,susijusiossuskiriamaisiaiskuriosnorskonkrečiosvisuomenėsbruožais–kas-
dieniogyvenimoypatybėmis,gyvenimosąlygomis,tarpasmeniniaissantykiais,vertybiųsistema,kūnokalba,
elgesionormomis,mandagumokonvencijomisirpan. Tarp kul tū ri nė kom pe ten ci ja – taigebėjimasįžvelgti
gimtosiosirkalbosšalies(aršalių)kultūrųsąsajasirtarpininkauti,gebėjimasatpažintiirtaikytiįvairiasstrate-
gijasbendraujantsukitųkultūrųžmonėmis,įveiktisantykiųstereotipus. Tarp kul tū ri nę kom pe ten ci ją įgi ju siu 
lai ko maskalbosvartotojas,kurisbendravimąsukitoskultūrosatstovaisgrindžiakitoskultūros,jausenos,gal-
vosenossuvokimu.ugdanttarpkultūrinękompetencijąužsieniokalbųmokymas(is)grindžiamasvadinamuoju
kul tū rų dia lo gu.Kalbosmokymasispraturtinamasirkitųkultūrų–nevientų,kuriųkalbųmokomasi,–išma-
nymu,taippatnuolatiniukalbosšalies(aršalių)kultūrosgretinimusugimtosiosšalieskultūra.Taipsuvokia-
masgimtosiosiružsieniokalbosšalieskultūros(arkultūrų)kontekstas.mokymuisiatrenkamosužsieniokal-
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bosšaliesirgimtosiosšaliesrealijos,kuriosyrasuprantamos,aktualiosirpriimtinosbesimokančiajam.dėme-
systarpkultūrineikompetencijaituriįtakosvisamužsieniokalbosugdymoturiniui.

Stra te gi nė kom pe ten ci ja. pagal,,bendruosiuseuroposkalbųmokymosi,mokymoirvertinimometme-
nis“strategija–taibetkuriorganizuota,tikslingairreguliuojamaveiklosforma,kuriąindividaspasirenka,kad
atliktųreikiamąužduotį.Komunikaciniųužduočiųatlikimostrateginėkompetencijasusijusisuintelektinėmis
kompetencijomis irpsichiniaisprocesais.būtent jiekontroliuoja ir tvarkokomunikaciniusprocesus.Tokia
kontrolėreikalinga,pavyzdžiui,susidūrussunetikėtumais(taigalibūtitemospokyčiai),atsiraduskomunika-
cijostrikdžiams(užmiršus,stokojantkompetencijosužduočiaiatlikti,iškilusnesusipratimuidėlnetikslaussu-
vokimoarklaidos).Šiemssunkumamsįveiktireikiaįvairiųkompensaciniųstrategijų,pavyzdžiui,performu-
luotipasakymą,pakeistivienąžodįkitu,paprašytipaaiškinimoarpagalbos,pasitaisyti.

Strateginiaikomunikacijosprocesokomponentai–taikalbinėsveiklos(recepcijos(klausymoirskaitymo),
sakytinėsirrašytinėsraiškosirsąveikos)strategijos.Kiekvienosrūšieskalbinėveiklavykstatokiatvarka:pla-
navimas,vykdymas,vertinimasirpataisymas.Taigistrateginėkompetencijaapimakalbosplanavimo,verti-
nimoirpataisymogebėjimus.

9.1.2. Ben dro sios kom pe ten ci jos 
Ben dro sios kom pe ten ci jos yrareikalingosnetikkalbinei,betirkitokiaiveiklaiatlikti.mokantisužsie-

niokalbųyraugdomosšiosbendrosioskompetencijos(bendrosioskompetencijosčiaapibūdinamosremiantis
bendruosiuoseeuroposkalbųmokymosi,mokymoirvertinimometmenyse(Vilnius,2008)pateiktubendrų-
jųmokiniokompetencijųaprašu):

deklaratyviosiosžinios; •
praktiniaigebėjimaiirpraktinėpatirtis; •
egzistencinė(asmeninė)kompetencija; •
mokėjimasmokytis. •
De kla ra ty vio sios ži niosyrapatirtiesįgijimoirformaliojomokymosirezultatas.Konkrečioskalbosbesi-

mokančiamžmoguilabaisvarbiosyrafaktinėsžiniosapiešalįaršalis,kuriosetakalbavartojama:svarbiau-
siosgeografinės,aplinkos,ekonominės,politinėsšaliesypatybės,žiniosapievietas,asmenis,objektus,įvykius
irkt.Sociokultūrinėsžiniosyratamtikroskalbinėsbendruomenėssocialiniųypatybiųirkultūrospažinimas.
mokantiskalbų,reikalingosžiniosapiekasdienįkonkrečiosšalies(aršalių)visuomenėsgyvenimą,gyvenimo
sąlygas,žmoniųtarpusaviosantykius, įsitikinimus,visuomenėjepriimtaselgesionormas,vertybes, taippat
mokslo,technikosžinios.deklaratyviosiomsžiniomspriskiriamos iržinios,sudarančiosvadinamojotarp kul-
tū ri nio są mo nin gu mopagrindą:taižiniosapieregioninę,socialinęirkultūrinęužsieniokalbosšaliesirgimto-
siosšaliesįvairovę.

Prak ti niai ge bė ji mai ir prak ti nė pa tir tissuprantamikaipgebėjimaselgtispagalpriimtasnormas,atlikti
įprastuskasdieniusgyvenimo,mokymosi,laisvalaikioveiksmus.

Eg zis ten ci nė (as me ni nė) kom pe ten ci jasuvokiamakaipmokinioindividualiųsavybių(pavyzdžiui,tokių
asmenybėsbruožųkaipryžtingumas,iniciatyvumas,drąsa,darbštumas,tikslųturėjimas,pasitikėjimassavimi
irkt.)irnuostatų(atvirumasnaujaipatirčiai,motyvacija,dorovinėsvertybės,įsitikinimai)visuma,nuokurios
priklausoirkalbųmokymosiveikla. 

Mo kė ji mas mo ky tis yra viena iš svarbiausiųmokinio kompetencijų. Ši kompetencija paremta kitomis
kompetencijomisirsuvokiamakaipmokėjimasirnusiteikimasatrastitai,kaspadedamokytis,t.y.savarankiš-
kaiįveiktimokymosisunkumus,įžvelgtikalbosmokymosigalimybesirjomispasinaudoti.mokiniui,moky-
tojopadedamam,ypačsvarbugebėtipasirinktitinkamusmokymosibūdus:veiksmingainaudotismokymosi
situacijomisišlaikantdėmesįteikiamaiinformacijai,suvokiantgalutinįužduočiųtikslą,veiksmingaibendra-
darbiaujantpamokojeporomisargrupėmis,aktyviaiirdažnaivartojantišmoktąkalbą.Svarbugebėtipagalsa-
voporeikiusnaudotismokomąjamedžiaga,mokytistiesiogiaidalyvaujantkomunikacinėjeveikloje,suvokti
savo,kaipmokinio,teigiamąsiasirneigiamąsiasypatybes,nusistatytiporeikiusirišsikeltitikslus,reflektuo-
timokymosiveikląirrezultatus,pasirinktistrategijasirveikimobūdus(mokymositechnikas)šiemstikslams
siektipagalsavoasmeninessavybesirišgales,nustatytisavosėkmėsirnesėkmėspriežastis.Vidurinėjemo-
kyklojepabrėžtinasmokiniogebėjimassavarankiškaiplanuoti,organizuoti,kontroliuoti(savikontrolė)irver-
tintisavomokymąsi(įsivertinimas).Veiksmingamokėjimomokytiskompetencijosugdymopriemonėyraeu-
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roposkalbųaplankas(eKa),netikteikiantismokytojuiirmokiniuiinformacijąapieužsieniokalbos(arkal-
bų)mokymąsiirmokėjimą,betirsuteikiantisgalimybęįsivertintimokymosirezultatussėkmingamtolesniam
mokymuisi.

ugdantiskalbinękomunikacinękompetencijąirplečiantismokiniokalbosirkultūrospatirčiai,visųkalbų,
kuriųmokinysmokosi,gebėjimaisusiliejaįvienąbendrądau gia kal bystės kom pe ten ci ją.Veiksmingadau-
giakalbystėsskatinimopriemonelaikomaseuroposkalbųaplankas.juonaudojantisgalimaaiškiaiirsupran-
tamaifiksuotiįvairiąkalbųmokymosiirtarpkultūrinępatirtį.

9.1. 3. Ver ty bi nės nuo sta tos 
užsieniokalbosmokymasissudaroprielaidasugdytiirmokinioasmenybę.besiplečiantiskitokiosgyven-

senos,mąstysenosirjausenospažinimasturipadėtiįveiktisavąjįego-iretnocentrizmą.Kitoskultūrospažini-
masirgretinimassugimtąjasudarosąlygaskultūrineisavimoneiplėtotis.

mokantisužsieniokalbosugdomosšiosvertybinėsnuostatos:
atvirumaskalbaiirjosatstovaujamaikultūrai; •
nusiteikimasplėtotikultūrinęsavimonęsuprantantkitokįmąstymą,kultūrą,gyvenseną,jauseną,gretinant •
užsieniokalbąirkitųtautųkultūrąsugimtąja;
norasirnusiteikimasmokytisužsieniokalbųirpasirengtigyventidaugiataučiame,daugiakultūriameirdau- •
giakalbiamepasaulyje;
nusiteikimasugdytissavarankiškumąirkūrybingumą; •
nusiteikimasbendrautiirbendradarbiauti,ugdytissėkmingaikomunikacijaibūtinasnormasirvertybes:ge- •
bėjimąklausytispašnekovoirsuprastijį,toleranciją,diskusijųkultūrą.

9.2. Tiks las, už da vi niai, struk tū ra
9.2.1. Tiks las – sudarytiprielaidasmokiniamsugdytisužsieniokalbosdalykoirbendrąsiaskompetencijas,

būtinasvisaverčiamasmensgyvenimui,sėkmingaimokymosi,visuomenineiirbūsimaiprofesineiveiklai;su-
teiktigalimybęišmoktiužsieniokalbos(kalbų)lygiu,įgalinančiusavarankiškaivartotiužsieniokalbą(kalbas)
dabartiniamedaugiakultūriameirdaugiakalbiamepasaulyje.

9.2.2. Už da vi niai 
Siekiama,kadmokiniai:
išmoktųbendrautiužsieniokalba:gauti,teiktiinformaciją,keistisinformacija,idėjomis,nuomonėmis,po- •
žiūriaisviešojoirasmeniniogyvenimosrityse;
tobulintųlingvistinękompetencijąkaipkomunikacinėskalbinėskompetencijosprielaidą,mokytųsigretinti •
užsienioirgimtosioskalbossistemas;
įgytųsociokultūriniųžiniųirgebėjimų,reikalingųbendraujantužsieniokalba; •
plėtotųsavarankiškokalbosmokymosiirįsivertinimogebėjimus; •
išmoktųkeistisinformacijairmokytiskalbųnaudojantisinformacinėmistechnologijomis; •
ugdytųsisakytinioirrašytiniotekstosupratimo,kūrimoirbendravimoraštuiržodžiustrategijas; •
susipažintųsukalbosšalies(šalių)kultūrosvertybėmis,menu,grožinėsliteratūros,mokslo,technikospa- •
vyzdžiais.
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9.2.3. Da ly ko struk tū ra 
Šiprogramaskiriamavi soms už sie nio kal boms.jipateikiamatrimispagrindiniaiskursais,orientuotaisį

europosTarybos(eT)nustatytuskalbosmokėjimolygius:b1,b2,a2(a1).
programojeugdymoturinyspateiktas11–12klasiųkoncentrui.jįsudarosantykinaiatskiros,betugdymo

proceseintegruojamoskalbinėsveiklossritys.esminiaikalbinėskomunikacinėsveiklosgebėjimainurodomi
pagaltokiąstruktūrą:

Kur sas

Veik los sri tis

Orientuotas į 
B1 ly gį 

Orien tuo tas į 
B2 ly gį 

Orien tuo tas į A2 
(A1) ly gį 

Sakytiniotekstosupratimas
(klausymas) B1 B2 a2.1(a1)

rašytiniotekstosupratimas
(skaitymas) B1 B2 a2.1(a1)

Sakytinėsąveika
(kalbėjimas) b1.1 b2.1 a2.1(a1)

Sakytinėraiška
(kalbėjimas) b1.1 b2.1 a2.1(a1)

rašytinėsąveikairraiška
(rašymas) b1.1 b2.1 a2.1(a1)

Į ET kal bos mo kė ji mo B1 ly gį orien tuo tas kur sasteikiagalimybęugdytisužsieniokalboskomunikaci-
nękompetencijąviešajameirasmeniniamegyvenime,įgytitambūtinųlingvistiniųirsociokultūriniųžiniųir
gebėjimų,formuotissavarankiškokalbosmokymosigebėjimus.Šiskursasteikiasiauros,betganasavarankiš-
koskomunikacijosužsieniokalbagalimybę:visųkomunikacinėskalbinėsveiklossričiųmokiniųpasiekimai
orientuojamiįeuroposTaryboskalbosmokėjimo„Slenksčio“(b1)lygmenį.Šiskursasskirtasmokiniams,
kuriųpasiekimaiatitinkapagrindinėsmokyklosprogramos9–10klasiųpakoposant ro siosužsieniokalbospa-
siekimus.Kursągalirinktisirmokiniai,kuriųpir mo siosužsieniokalbospasiekimaibaiguspagrindinęmokyk-
ląatsiliekanuonumatytųjųpagrindiniougdymoprogramoje.

Į ET kal bos mo kė ji mo B2 ly gį orien tuo tas kur sasteikiagalimybęugdytisužsieniokalboskomunikaci-
nękompetencijąplatesniameviešojoirasmeniniogyvenimosituacijųkontekste,remiantisnuodugnesnėmis
lingvistinėmisirsociokultūrinėmisžiniomisirgebėjimais,taikantsudėtingesnessakytinioirrašytinioteksto
supratimoirsakytinioirrašytiniotekstokūrimostrategijas,plėtojantsavarankiškokalbosmokymosiirsavi-
kontrolėsgebėjimus.

Šiskursasteikiasavarankiškokalbosvartojimogalimybę:visųkalbinėsveiklossričiųpasiekimaiorientuo-
jamiįeuroposTarybos„aukštumos“(b2)lygmenį.Šiskursasskirtasmokiniams,kuriųpasiekimaiatitinka
pagrindinėsmokyklosprogramospir mo siosužsieniokalbospasiekimus.Šįkursągalirinktisirmokiniai,ku-
riųant ro siosužsieniokalbospasiekimaibaiguspagrindinęmokykląviršijanumatytuosiuspagrindiniougdy-
moprogramoje.

Į ET kal bos mo kė ji mo A2 (A1) ly gį orien tuo tas kur sas teikiagalimybęišsiugdytielementariąužsienio
kalboskomunikacinękompetenciją siaurameasmeniniogyvenimosituacijųkontekste, remiantisbūtinomis
lingvistinėmisirsociokultūrinėmisžiniomisirgebėjimais,taikantkaikuriassakytinioirrašytiniotekstosu-
pratimo,sakytinioirrašytiniotekstokūrimo,taippatkompensavimostrategijas.Šiskursasskiriamasmoki-
niams,vidurinėjemokyklojepradedantiemsmokytisnaujaipasirinktosužsieniokalbos.numatomimokinio
pasiekimaipriklausonuoišsikeltųmokymositikslų,situacijos(jeipasirinktoskalbosmokinysjaušiektiek
moka),skiriamomokymosi laiko, teikiamo(jei teikiama)prioritetokonkrečiaikalbineiveiklai (klausymui,
skaitymui,kalbėjimuiarrašymui)irkt.išimtiesatvejušįkursągalirinktismokiniai,norintystęstiantrosios
užsieniokalbosmokymąsi,jeijųpasiekimaibaiguspagrindinęmokykląatsiliekanuonumatytųjųpagrindinio
ugdymoprogramoje.

Vidurinėjemokyklojemokiniaigalimokytistrijųužsieniokalbų: to liau mo ky tis pir mo sios (pradėtosmo-
kytispradinėjemokykloje)kalbosir(arba)ant ro sios(pradėtosmokytispagrindinėjemokykloje)ir(arba)pra-
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dė ti mo ky tis nau jai pa si rink tosužsieniokalbos.atsižvelgdamaįmokiniųpageidavimusirporeikius, mokyk-
laprivalosudarytireikiamasmokymosisąlygas:pagalgalimybessuskirstytimokiniusįhomogeniškaspagal
kalbosmokymosipasiekimusgrupes,taikytitinkamusmokymo(si)metodus,tikslingaiatrinktiugdymoturinį
irugdomąjąmedžiagą,skirtimokymui(si)pakankamailaiko.

mokiniaigalisiektinumatytoatitinkamokalbosmokėjimolygio(b1arbab2)toliaumokydamiesipirmo-
siosir(arba)antrosiosužsieniokalbos.Kalbosmokymosikursopasirinkimassiejamassumokiniopasiekimais
baiguspagrindinęmokyklą,jogalimybėmisirkalbosmokymosiporeikiais.pavyzdžiui,jeimokinyspagrin-
dinėjemokyklojemokėsianglųkalboskaipantrosiosužsieniokalbos,tačiaujopasiekimaibaiguspagrindinę
mokykląviršijanumatytąkalbosmokėjimolygį,vidurinėjemokyklojejisgalirinktisįaukštesnįkalbosmo-
kėjimolygį–b2–orientuotąkursą.iratvirkščiai,jeimokinioantrosioskalbospasiekimaibaiguspagrindinę
mokykląatsiliekanuonumatytųjųprogramoje,jisgalirinktisžemesniolygiokursą,t.y.neb1,oa2.Taspat
pasakytinairapiepirmąjąužsieniokalbą.jeimokinyspasirenkavisainaujosužsieniokalboskursą,jissiekia
išsiugdytielementariąkomunikacinęužsieniokalboskompetenciją.Taigisiekdamasužsibrėžtųtikslųiratsi-
žvelgdamasįkonkrečioskalbosmokymosigalimybes,mokinysrenkasivienąišsiūlomųužsieniokalboskur-
sų,orientuotųįkalbosmokėjimolygiusa2(a1),b1arb2pagaleuroposTarybossiūlomąkalbosmokėjimo
lygiųskalę.

bepagrindiniųmokymosikursų,mokinysgalirinktispapildomusužsieniokalbosmodulius.moduliųpa-
skirtis – papildyti ar patobulinti dalykokompetencijas (da li nių kom pe ten ci jų mo du liai, pavyzdžiui, kalbos
priemoniųvartojimomodulis,rašymomodulis,klausymomodulisirkt.)ir(arba)įgytinaujųžiniųirgebėjimų
(vadinamiejite mi niai mo du liai,pavyzdžiui,anglų,prancūzų,rusųarvokiečiųverslokalbos,debatųkalbair
kt.).Taippatgalimiiš ly gi na mie ji ar pa pil dan tie ji pa grin di nį kur sąmoduliai(pageidaujantiesiemslikviduoti
mokymosispragasarsiekiantiesiemsaukštesniokalbosmokėjimolygio).mokiniaimoduliuspasirenkaatsi-
žvelgdamiįišsikeltuskalbosmokymositikslusirkonkrečiosužsieniokalbosmokymosiporeikius.modulių
programasparengiamokykla(metodinisbūrelis,užsieniokalbosmokytojas).moduliųpasiūlaturiatlieptikon-
krečiusmokinio(mokiniųgrupės)kalbosmokymosiporeikius.

9.3. Pro gra mos įgy ven di ni mas: in teg ra vi mo ga li my bės, ug dy mo gai rės, mo ky mo si ap lin ka

9.3.1. In teg ra vi mo ga li my bės
užsieniokalbųmokymasisglaudžiaisiejasisugimtosioskalbosmokymusi.išugdytikomunikaciniaigim-

tosioskalbosgebėjimailavinamimokantisužsieniokalbųirpadedamokytisirkitųdalykų,yrasvarbūsbūsi-
majaiprofesineiirgyvenimoveiklai.užsieniokalbosmokymasispadedaugdytisgimtosioskalbosvartojimo
sąmoningumą,taippatirperkeltiteigiamąpatirtįmokantiskitųdalykų.Tuotiksluskatintinasužsienioirgim-
tosioskalbų,kitųdalykųmokytojųbendradarbiavimas.

perautentiškusgrožinėsliteratūrostekstusvidurinėjemokyklojeužsieniokalbaintegruojamasu li te ra tū ros 
kur su:mokiniai,pagalgalimybesskaitydamitokursokūriniųištraukasoriginalokalba,susipažįstasukaiku-
riųužsieniošaliųrašytojųkūryba,literatūroskursaspraplečiamasjamenenumatytaisdalykais.

panašiaiužsieniokalbaintegruojamairsu is to ri ja, ge og ra fi ja, eti ka, me nais ir ki tais da ly kais. pavyzdžiui,
skaitantkokįnorsistorinįtekstąužsieniokalba,remiamasiistorijoskursosukurtubendrukontekstu,okartu
istorijosmokėjimaspapildomas,praplečiamasnaujomisžiniomis.muzikairvaizduojamasismenasnetikpa-
gyvinairemociškainuteikiaperpamoką,betirpraplečiakitoskultūrospažinimą.pageidautina,kadvadovėlis
irpatsmokytojas,pateikdamaskurįnorskultūrosreiškinį,atvertųirplatesnįjokontekstą.Taipbūtųkuriamos
sąlygossusidarytivisuminiamkalbosšalies(aršalių)kultūrosvaizdui.

ugdymoprocesederėtųatsižvelgtiįtai,kadmokantisvienoskalbosišugdytigebėjimaituribūtiper ke lia mi 
mo kan tis ki tos kal bos.mokiniaiskatinamilygintikitaskalbassugimtąja,atkreipiamasdėmesysįkalbųpana-
šumusirskirtumus.Svarbukuoplačiaunaudotisįvairiųkalbųintegracijosgalimybėmispadedantmokiniams
perimtigimtosioskultūrospatirtįirsusipažintisukitomiskultūromis.

Kalbosmokymosiprocesevykstairvisųkomunikacinėskalbinėsveiklosrūšių–sakytinioirrašytinioteks-
tosupratimo,sakytinėsirrašytinėssąveikosirraiškos– vi di nė in teg ra ci ja.
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9. 3.2. Ug dy mo gai rės
efektyviausiuužsieniokalbųmokymosibūdulaikomasvadinamasisko mu ni ka ci nis mo ky ma sis,grindžia-

maskomunikacijos,informacijos,veiklosteorijomisirpsicholingvistika.Komunikaciniammokymuisibūdin-
gageriausiųkitųmokymosimetodųaspektųintegracijairįvairiųkalbosmokymosimetodųderinimasatsižvel-
giantįkalbosmokymositikslus,kontekstą,besimokančiųjųporeikius.

Komunikaciniometodopa grin dasyratoksmokiniųkalbinėsveiklosorganizavimas,kaibeveikvisasmo-
kymosilaikasskiriamasindividualiaiirgrupineikiekvienomokinioveiklai.Veiklaparemtaskalbosmokyma-
sisskatinamokiniusnetikvartotikalbą,betirmąstyti,plėtotikūrybinesgalias,ogrupinėveiklaugdogebė-
jimąbendradarbiauti.užduočiųpobūdispriklausonuomokymosifazės,pasiekimųlygmens,nuotarpinioir
galutiniomokymo(si)tikslo.Kiekvienakomunikacinėužduotisišplaukiaišsituacijos,kurimokiniamspažįsta-
ma,artimanatūraliambendravimui,juosdominairkartuplečianetikkalbinį,betirkultūrinįhorizontą.nauja
kalbinėmedžiaga(gramatinėsstruktūros,leksiniaisemantiniaikalbosvienetai)pateikiamasituacijose,kuriose
savaimeglūdiporeikisbendrauti.Tokiossituacijos–taiprojektųrengimas,pokalbiai,diskusijosirt.t.atlie-
kanttokiasužduotismokiniųdėmesyspirmiausiakreipiamasįkalbosturinį.

mokiniaiskatinamiužduotisatliktiintensyviai,poromisarmažomisgrupėmis.mokytojaspirmiausiažiūri
komunikacijosturinio,nustatytasklaidųpriežastisšalinaspecialiomisužduotimis,rūpinasi,kadmokinysne-
sijaustųsuvaržytas.pamokomsbūtinaspsichologiniskomfortas,skatinantisneformalųbendravimą;kiekviena
pamokaturistiprintikalbosmokymosimotyvaciją.

mokantkalbosreikiaat si žvelg ti į kal bų są vei ką.Tikslingateiktiaiškinimus,lenteles,sietisugimtosioskal-
bosmokėjimuiržiniomis.Tačiaugimtojimokiniųkalbavartojamalabaisaikingai:aiškinantisužsieniokalbos
reiškinius,užduotis,situacijas,pasitikrinantužsieniokalbagautosinformacijossupratimąirpan.Svarbu,kad
mokiniaiįprastųformuluotisavopasakymuspagalužsieniokalbosdėsnius.

Kalbinėsveiklosrūšiųmo ko ma si su sie tai,tačiaukiekvienosjųapimtisgalikistiatsižvelgiantįtai,kokie
kalbosmokymositikslaikeliami.pirmenybėgalibūtiteikiamarecepcijai(klausymuiir(arba)skaitymui),žo-
dineiarrašytineisąveikaiarraiškai.

ugdydamasgebėjimąklausytiirsuprastisa ky ti nę kal bą(sakytinįtekstą), mokytojasteikiagalimybęmoki-
niamskuodažniauklausytisautentiškoskalbos(televizija,radijas,kinofilmai,kalbosįrašaiirt.t.).mokoma
sakytiniotekstosupratimo(klausymo)strategijų,klausymoužduotispateikiantpagaltekstopobūdį,situaciją
irklausymotikslą.

Lavinantgebėjimąskaitytiirsuprastira šy ti nį teks tą, svarbuatsižvelgtiįtai,kadmokiniaiturigebėtitaikyti
įvairiusskaitymobūdus,atitinkančiusskaitymotikslus.Šiebūdaipriklausonuoto,kokiosinformacijosreikia
skaitančiajam–išsamios,detaliosartikbendrosturinioprasmės.Tamreikiaįvairiųgebėjimųderinių.Toliau
mokomaskaitymostrategijų,atsižvelgiantįtekstopobūdįirnurodantskaitymoužduotisirsupratimopasitik-
rinimobūdus,atitinkančiusskaitymotikslą.Stengiamasi,kadmokiniaiklausytųsiirskaitytųįvairiųtipųkuo
mažiauadaptuotusirautentiškusdabartinėskalbostekstus.Svarbu,kadmokymuisibūtųatrenkamitekstai,at-
spindintysdabartiesrealijas,įdomūsiraktualūsmokiniams.Tekstaslaikomasatspirtiestaškuugdantvisoke-
rioposkalbinėsveiklosgebėjimus:betkokioteksto(informacinio,publicistinio,mokslopopuliariojoargroži-
nio)skaitymasvisųpirmaturiatitiktišįsvarbųtikslą.

Vidurinėjemokykloje toliau vyksta ir socialinis kultūrinis asmenybės ugdymas. pokalbių, skaitymo ar
klausymotemosparenkamosišįvairiųkalbosšaliesaršaliųgyvenimosričių,opateikiamossituacijospade-
dageriausuvoktietines,estetinesirkitastautoskultūrosvertybes.Tamnaudojamosmeno,technikos,archi-
tektūroskūriniųreprodukcijosirnuotraukos,skaitomosgrožiniųkūriniųištraukos,susipažįstamasuįdomiais
irpatraukliaistostautosžymiųžmoniųgyvenimodalykais.Kiekvienapamokaturibūtiprasmingavertybiniu
požiūriu:tekstai,komunikacinėssituacijos–prasmingos,realios,atitinkančiosmokiniųgyvenimopatirtį,po-
linkiusirugdymotikslus.

užsieniokalbosmokomairugdomųjųtikslųsiekiamaįvai riais me to dais.Svarbu,kadkiekvienasmokinys
dirbtųvisomissavoišgalėmisirnetikreikiamulygiuišmoktųkalbos,betirbręstųkaipasmenybė–kūrybin-
ga,aktyvi,gebantibendradarbiauti,padėtikitiemsirimtisatsakomybės.

ypačkruopščiaimokytojasturistebėtikiek vie no mo ki nio pa žan gą,mokymosibūdąirvertintijoefektyvu-
mą.Tuotikslumokinyskonsultuojamas,sujuotariamasi,jismokomasirpatsmokosimokytis,įsivertintisavo
pažangąirplanuotitolesnęmokymosiveiklą,žadinamasjopasitikėjimassavimiirnorasmokytiskalbųsava-
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rankiškai.Siektišiųtikslųturipadėtivertinimas.Vertinimasyrasudedamojiugdymoprocesodalis,todėlpri-
valoderėtisukitaisugdymoprocesoelementais. mokiniųpažangosirpasiekimųvertinimassusidedaišdviejų
dalių–vertinimougdymoproceseirvertinimobaigustemą,kursą,modulį.pirmuojuatvejusvarbiausiasyra
formuojamasisvertinimas.jotikslas–teiktimokytojuiirmokiniuiinformacijąapiemokymosipažangą.For-
muojamasisvertinimasnesiejamassupažymiu–juonekontroliuojama,opadedamamokiniuimatytisavopa-
žangąmokantiskalbos.ugdymoprocesesvarbusirdiagnostinisvertinimas,padedantisnustatytitai,kasmoki-
niamssekasi,irmokymosispragas.diagnostinisvertinimaspaprastaitaikomaspriešpradedantnaujątemąar
kursą.jisparodo,kąmokiniaijaužino,mokairgeba,taippatkokiųesamaspragų.pabaigustemąmokymosi
rezultatuspadedasusumuotiapibendrinamasisvertinimas.jisišreiškiamaspažymiu.mokytojaspateikiairap-
tariasumokiniaisužduočiųvertinimokriterijus,teikiapagalbąatliekantužduotistaikydamasformuojamojo
vertinimometodus(žodiniaikomentarai,klausimaižiniomsirsupratimuiirkt.),skatinaįsivertintipagaleuro-
poskalbųaplanką.mokiniaiskatinamiaktyviaidalyvautiplanuojantvertinimą,aptariantužduotisirjųverti-
nimokriterijus.jiedirbaporomis,grupėmis,išsakydamisavonuomonę,vertinavienaskitodarbąpagalaptar-
tuskriterijus.mokytojasbendradarbiaujasumokiniais,pastebiirpripažįstaįvairiusjųlaimėjimus,paskatina
diskutuotiapieužduotiesatlikimą.

Siekiantkonkrečiųkomunikaciniųtikslųparenkamosnumatytąkursųtematikąatitinkančiosirvisokerio-
paikalbineiveiklaitinkamosmo ky mo prie mo nės.naudojamimokymopriemoniųkomplektai,kuriuossudaro
mokiniovadovėlis,pratybųirgramatikossąsiuviniai,kompaktiniaidiskai,mokytojoknyga.Kartunaudojamos
papildomosmokymo(si)priemonės:skaitiniųknygos,vaizdomedžiaga,mokomosioskompiuteriųprogramos,
lentelėsirkt.mokyklojetikslingaturėtigramatikosžinynusirdviejųkalbųbeiaiškinamuosiusžodynus.mo-
kytojasrenkasimokymopriemoniųkomplektą,atitinkantįprogramosreikalavimusirmokymotikslus,irtaiko
mokymometodus,kuriaisjomokiniaigalipasiektigeriausiusrezultatus.Svarbu,kadmokytojastinkamaipa-
rinktųugdomąjąmedžiagą,ypačkadjosturinysbūtųaktualus.

9.3.3. Mo ky mo si ap lin ka
mokyklojesiekiamakurtisaugiąmokymosiaplinką,kuriojemokiniųirmokytojų,taippatmokiniųtarpu-

saviosantykiaigrindžiami to le ran ci ja, skatinamaminčiųirnuomoniųįvairovė,sudaromossąlygoskritiniam
mokiniųmąstymuiirkitomsintelektinėmisgaliomsskleistis,jaučiamaspasitenkinimasdėlpriklausymoben-
drijai,bendruomenei,kuriamosirpuoselėjamostradicijos, ugdomapagarbakitostautos,įsitikinimų,rasėsar
kultūrosžmonėms.

besimokančiųjųsantykiųkūrimasgrindžiamas lais ve, at sa ko my be ir ben dra dar bia vi mu: mokiniuisudaro-
magalimybėrinktisužduotis,individualųdarbotempą,veiklosplaną,papildomąveikląirkt.Kartuugdomas
supratimas,kadužsavopasirinkimusyraatsakingaspatsmokinys. 

mokymasisgrindžiamasbendradarbiavimu,josėkmėpriklausonuokiekvienobendruomenėsnarioįsipa-
reigojimoaktyviaidalyvautiveikloje,prisiimtiatsakomybę,dalytispatirtimi,informacija,idėjomis,išgirstiki-
tą.mokytojasirgipataria,vadovaujadiskusijomsirkartumokosi.

mokymosiaplinkaturiskatintikū ry bin gu mą:ugdomasmokiniųmąstymonovatoriškumasirlankstumas,
sudaromossąlygosįžvelgti,pastebėtiproblemas,mąstyti,eksperimentuoti,ugdomaspalankumasnaujumui,
savitumui,lavinamavaizduotė,žadinamasjautrumas,smalsumas,atvirumassauirkitiems,mokiniaiskatinami
dalyvautiįvairiojeveikloje,kadpatenkintųsaviraiškosporeikį,atrastųproblemųsprendimusirperteiktųjuos
įvairiomispriemonėmisirbūdais.

aplinka,kuriojemokomasi,turėtųbūtifunk cio na li, pritaikytaįvairiųporeikiųmokiniamsirįvairiemsjų
poreikiams,mobili:klasėjeturibūtinesunkusukurtimažesneserdvesindividualiaiargrupineimokiniųveik-
lai,pritaikytierdvęveiklosspecifikai;įrangairpriemonėsturėtųatitiktišiuolaikiniougdymoprocesoporeikius
irreikalavimus.ugdydamiesikomunikavimogebėjimusmokiniaiturėtųnaudotisnaujosiomistechnologijo-
mis(kompiuteriais,įvairialypėsinformacijosįranga).jiemsturėtųbūtisuteiktagalimybėmokymosiproceso
metunaudotisįvairiaisšaltiniais:įvairauspobūdžiožodynais,žinynais,internetu.mokymosiaplinkaturibūti
sau gi, hi gie niš ka ir es te tiš ka: jauki,autentiškairskoninga,darnierdvės,daiktųirspalvųkompozicijospožiū-
riu,pasižymintimokiniųdarbųarsvarbiosmokomosiosmedžiagoseksponavimokultūra.Saugioje,patrauk-
liojeirpatogiojeaplinkojemokiniaiirmokytojaigeraijaučiasi,yradarbingi.Stimuliuojantiemocinėaplinka,
kuriąsudarošilti,bendradarbiavimugrindžiamimokinių,mokytojųirtėvųsantykiai,skatinasėkmingaimo-
kytis.
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9.4. Mo ki nių pa sie ki mai, tu ri nio ap im tis, ver ti ni mas

9.4.1. Kur sai, orien tuo ti į ET kal bos mo kė ji mo B1 ir B2 ly gius 
9.4.1.1. Mo ki nių pa sie ki mai
Lentelėjeaprašomimokiniųpasiekimai,orientuotiįkalbinėskomunikacinėskompetencijosugdymą.Kom-

petencijasuprantamakaipžinių,gebėjimųirnuostatųvisuma.
Įkalbosmokėjimob2lygįorientuotokursopasiekimaiapimairb1kursopasiekimus.

1. Sa ky ti nio teks to su pra ti mas (klau sy mas)
Es mi nis ge bė ji mas – suprastisakytinętiesioginęirįvairiomisinformacijospriemonėmisperduodamąau-
tentiškąbendrinęnormalaustempoiraiškiosdikcijoskalbąprogramostemomis,atitinkančiąmokiniopa-
tirtį.

Ge bė ji mai B1 B2
1.1. bendras gebėjimo
apibūdinimas

Suprastiaiškiąfaktinęinformacijąįpras-
tomiskasdieniogyvenimotemomis.
Suprastiesmęirkonkrečiasdetales, jei
kalbamaaiškiaiirbendrinetartimi.
Taikytisakytiniotekstosupratimo(klau-
symo)strategijas.

Suprasti turinio irkalbinės raiškosatžvil-
giusudėtingąkalbątiekkonkrečiomis,tiek
abstrakčiomistemomis.
Suprastiišplėtotąkalbąirsudėtingąargu-
mentavimą,jeitemayražinoma.
Savarankiškaiirtikslingaitaikytisakytinio
tekstosupratimo(klausymo)strategijas.

1.2.pokalbioirdiskusi-
jossupratimas

Suprasti svarbiausias ilgesnio pokalbio
mintis, jei kalbama aiškiai ir bendrine
tartimi.
Suprasti pagrindines neoficialių disku-
sijųmintis, jei aiškiai kalbama bendri-
nekalba.

Suprastididžiąjądalįto,kaskalbamail-
gamesudėtingesniamepokalbyjeirdis-
kusijoje.

1.3. Tiesiogiai pertei-
kiamos monologinės
kalbossupratimas

Suprastipagrindinępranešimoarpasa-
kojimoinformaciją,jeidėstymasyrapa-
prastasiraiškiosstruktūros.

Suprastipagrindinęturinioirkalbosat-
žvilgiu sudėtingų pranešimų, pasakoji-
mų,samprotavimųinformaciją.

1.4. Skelbimų ir nuro-
dymųsupratimas

Suprastipaprastąskelbimųirdetaliųnu-
rodymųinformaciją.

detaliai suprasti sudėtingesnio turinio
skelbimusirnurodymus.

1.5.radijo(laidų,inter-
viu, informacinių pra-
nešimų, naujienų, oro
prognoziųirkt.)irgar-
soįrašųsupratimas

Suprastisvarbiausiasradijolaidųirgar-
soįrašųmintis.
Suprastipagrindinęinformaciniųprane-
šimų,oroprognoziųinformaciją,jeikal-
bamapalygintilėtaiiraiškiai.
detaliai suprasti neilgus informacinius
pranešimusirnaujienas,kuriuoseinfor-
macijapateikiamatiesiogiai.

Suprasti įrašytus įvairių sričių tekstus,
nustatyti kalbėtojo požiūrius ir nuosta-
tas,informacijosturinį.
detaliai suprasti daugumą dokumenti-
nių radijo laidų ir kitokių garso įrašų,
nustatyti kalbėtojo nuotaiką, kalbėjimo
tonąirpan.

1.6.Televizijoslaidųir
filmųsupratimas

Suprasti pagrindines televizijos laidų
mintis,kaikalbamapalygintilėtai.
Suprastikinofilmus, kuriųpasakojimas
grindžiamasvaizdaisirveiksmu,ovei-
kėjųkalbaaiškiirtiesioginė.

detaliaisuprastidaugumątelevizijosži-
niųirlaidųapieeinamuosiusįvykius.
detaliai suprastidokumentiniusfilmus,
tiesioginius interviu, pokalbių laidas,
spektakliusirdaugumąkinofilmų.
apibendrintifilmoarspektakliosiužetą
irįvykiųseką.
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2. Ra šy ti nio teks to su pra ti mas (skai ty mas)
Es mi nis ge bė ji mas – suprastiįvairauspobūdžioautentiškustekstusprogramostemomis,atitinkančiusmo-
kiniopatirtį.

Ge bė ji mai B1 B2
2.1. bendras gebėjimo
apibūdinimas

Suprasti aprašomojo, informuojamojo,
pasakojamojoirmišriojotipotekstussu
samprotavimoelementaiskasdieniogy-
venimotemomis,kuriuoseaiškiaipatei-
kiamafaktinėinformacija.
Taikytirašytiniotekstosupratimo(skai-
tymo)strategijas.
naudotisdviejųkalbųiraiškinamaisiais
žodynais.

Suprastiįvairaustipotekstus(pasakoji-
mus,aprašymus,samprotavimus,infor-
muojamojotipotekstus).
Skaityti įvairiaisbūdais, įvairiu tempu,
atsižvelgiant į teksto tipą ir skaitymo
tikslus.
Tikslingai pasirinkti ir tinkamai taiky-
tirašytiniotekstosupratimo(skaitymo)
strategijas.
Tikslingai naudotis dviejų kalbų ben-
draisiais,aiškinamaisiaisžodynaisirži-
nynaisirkitapagalbinemedžiaga.

2.2. Susirašinėjimo
(laiškų,elektroniniųži-
nučių)supratimas

Suprasti įvykių, jausmų, norų aprašy-
mus elektroninėse žinutėse ir asmeni-
niuoselaiškuose.

Suprastibetkokiąkorespondenciją,su-
sijusią su asmens interesų sritimi, ir
lengvaisuvoktijosesmę.

2.3. Skaitymas pažinti-
niaistikslais

Suprasti nesudėtingus krašto pažinimo
tekstus, trumpuspasakojimusapie įvy-
kiusiržmones,sektipasakojimoraidą,
temų,veiksmų,vietų,laikokaitą.

peržvelgtiilgąirsudėtingątekstąirrasti
svarbiasdetales.
Suprasti recenzijas kultūros temomis
(pavyzdžiui, apie filmus, spektaklius,
koncertus,knygas),glaustaiapibendrin-
tipagrindinesmintis.

2.4. Skaitymas ieškant
informacijos ir argu-
mentų

Suprasti svarbiausiasaiškios struktūros 
teksto (pavyzdžiui, laikraščio straips-
nio)mintis,problemas.
išrinkti reikiamą informaciją iš kele-
to trumpų tekstų (pavyzdžiui,žiniųsu-
vestinių,informaciniųbrošiūrų)arteks-
tovietų.
peržvelgti paprastus tekstus (pavyz-
džiui, skelbimus, informacinius bukle-
tus),ieškantreikiamosinformacijos.
palyginti kelių šaltinių informaciją ir
apibendrintiją.

Suprasti aktualios problematikos laik-
raščiostraipsniusirpranešimus,kuriuo-
sereiškiamosnuostatosarpožiūriai.
Suprastimokslopopuliariuosiustekstus,
jeiyragalimybėkartaispasinaudotižo-
dynu.
rasti teksto fragmentus, reiškiančius:
pagrindinę mintį ar esminę informaci-
ją,svarbiausiusargumentus,reikalingas
detales.
apibendrinti informacinių straipsnių,
interviu ištraukas, kuriose yra nuomo-
nių,argumentųirsvarstymų.

2.5.nurodymų,instruk-
cijų, skelbimų skaity-
mas

Suprasti aiškų, paprastą skelbimą, ins-
trukcijąarbanurodymą.

Suprasti ilgus, sudėtingus nurodymus,
instrukcijasirjųdetales,pavyzdžiui,są-
lygas, perspėjimus, rasti reikiamus pa-
aiškinimus,jeigalimasunkesnesvietas
perskaitytipakartotinai.

2.6.grožiniųtekstųsu-
pratimas1

Suprasti trumpų nesudėtingų šiuolaiki-
nėsprozoskūriniųištraukas,kurioseap-
rašomi konkretūs veiksmai, susiję aiš-
kiaislaikoirpriežastingumoryšiais.

Suprasti aiškios struktūros pasakojimo
siužetą,suvoktisvarbiausiusepizodusir
įvykius.
apibūdinti apsakymo, apysakos ar ro-
mano ištraukos veikėjų charakterius ir
santykius.

1papildomigebėjimai
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3. Sa ky ti nė są vei ka (kal bė ji mas)
Es mi nis ge bė ji mas – bendrautiprogramostemomispasiekiantužsibrėžtąkomunikacijostikslą.

Ge bė ji mai B1 B2
3.1. bendras gebėjimo
apibūdinimas

dalyvauti pokalbyje kasdienio gyve-
nimo temomis, keistis informacija, įsi-
trauktiįpokalbį,reikštisavonuomonę.
pasirinkti tinkamas kalbos priemones
komunikaciniamtiksluipasiekti,pritai-
kytikalbąadresatuiirpagalsituaciją.
Taikyti sakytinės sąveikos (kalbėjimo)
irkompensavimostrategijas.
reikštidaugkomunikaciniųintencijųir
įjasreaguoti,vartojantpatįpaprasčiau-
siąneutralųregistrą.
Lanksčiainaudotispaprastoskalbosiš-
tekliais,parinkti tinkamas raiškosprie-
mones ne tik įprastose, bet ir nelabai
įprastosesituacijose.

Sąveikauti lengvai ir spontaniškai. pa-
brėžti,kuoasmeniškaisvarbūsyraįvy-
kiaiarpatirtis,aiškiaiišdėstytiirpagrįs-
tisavopožiūrįpaaiškinant irpateikiant
argumentų.
pasirinkti tinkamus komunikacijai kal-
bosvienetus,derintiįvairiųformųirsti-
liųelementus,tikslingaipritaikantstilis-
tiškai diferencijuotą kalbą, atitinkančią
tiksląiradresatą.
Tikslingai ir tinkami taikyti sakytinės
sąveikos (kalbėjimo) ir kompensavimo
strategijas.
parinktiįvairiustospačiosmintiesraiš-
kosvariantus.
prisitaikyti prie pokalbio krypties, sti-
liausirakcentopokyčių.

3.2. pašnekovo supra-
timas

Suprasti, kas kasdieniuose pokalbiuo-
sesakomaaiškiatartimi,kartaispapra-
šantpakartotitamtikrusžodžiusarpo-
sakius.

detaliaisuprasti,kasyrasakomabendri-
nekalbanetirtriukšmingojeaplinkoje.

3.3. dalyvavimas po-
kalbyje

nepasirengusįsitrauktiįpokalbiuskas-
dieniogyvenimotemomis.
Suprasti,kasaiškiai sakoma įprastuose
pokalbiuose, kai kreipiamasi tiesiogiai,
kartais paprašant pakartoti kai kuriuos
žodžiusirfrazes.
pradėti,palaikytiirįsiterptiįpokalbįži-
nomatema.

dalyvautipokalbiuoseabstrakčiomis ir
kultūrinėmis temomissugimtakalbiais,
jeijiešiektiektaikosipriepašnekovo.
aktyviaidalyvautiišplėtotamepokalby-
jekasdieniogyvenimotemomis.
reikštijausmųniuansusirpabrėžtiįvy-
kiųsvarbąsauirkitiems.

3.4. dalyvavimas ne-
oficialiojediskusijoje

bendrais bruožais suprasti pagrindines
neoficialiųdiskusijųsudraugaismintis,
jeiaiškiaikalbamabendrinekalba.
pasakytiarpaklaustiasmeninėsnuomo-
nės ir požiūrio, trumpai pakomentuoti
kitųpožiūrį.

Suprastididžiąjądalįto,apiekądisku-
tuojama,veiksmingaidalyvautidiskusi-
joje,jeikitiderinapriepašnekovosavo
kalbėjimą.
aktyviaidiskutuoti,komentuoti,aiškiai
išsakytisavopožiūrį,vertintialternaty-
viuspasiūlymus,keltihipotezesirį jas
reaguoti.
paaiškintiirparemtisavonuomonętin-
kamaispaaiškinimais,įrodymaisarko-
mentarais.

3.5. dalyvavimas ofi-
cialiojediskusijoje

dalyvauti įprastose oficialiose disku-
sijose žinomomis temomis, kai kalba-
maaiškiai,bendrinekalba irkai reikia
keistisfaktineinformacijaardiskutuoti
sprendžiantpraktiniusklausimus.
aiškiaiišdėstytisavonuomonę,nepatir-
ti sunkumųdalyvaujantneilgojedisku-
sijoje.

aktyviaidalyvautioficialiosediskusijo-
seįvairiomistemomis.
Tiksliai reikšti savomintis ir nuomonę;
įtikinamaipateiktiiratremtiargumentus.
paaiškinti ir paremti savo nuomonę,
įvertinti alternatyviuspasiūlymus, kelti
hipotezesirreaguotiįkitųiškeltąsias.
Sekti grupės diskusiją ir joje dalyvauti,
jeikalbamagreitai,betšnekamąjakalba.
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Ge bė ji mai B1 B2
3.6.Tikslingas bendra-
darbiavimas (pavyz-
džiui, renginio orga-
nizavimas, projektinė
veikla)

Suprantamai reikšti savo nuomonę ir
reaguoti sprendžiant, pavyzdžiui, kaip
suorganizuoti kokį renginį ar išvyką.
Trumpaipakomentuotikitųpožiūrius.
bendraisbruožaissuprasti,kassakoma,
ir,reikaluiesant,pakartoti,kaspasaky-
ta,kadpatvirtintų,jogsuprato.

aiškiai išdėstyti problemą ar klausimą
aptariant priežastis ar pasekmes ir pa-
sveriant įvairių sprendimo būdų prana-
šumusirtrūkumus,paaiškintiproblemą.
išreikštisavonuomonęirreakcijąįga-
limus problemos sprendimo būdus ar
klausimus,pavyzdžiui,kądarytitoliau;
trumpaipaaiškintipriežastis.

3.7. bendravimas gau-
nant, teikiant informa-
ciją ir keičiantis infor-
macija

Keistisinformacijakasdieniogyvenimo
temomis,jąpatikrintiirpatvirtinti.
paaiškinti, kaip ką nors padaryti, duo-
dantdetaliusnurodymus.
gautiirperteiktiaiškiąfaktinęinforma-
ciją.
paklausti nurodymų, smulkesnės infor-
macijos.

Suprastiirkeistissudėtingainformacija
įvairiaisklausimais.
aiškiai,detaliainupasakoti,kaipatlikti
kokiąnorsužduotį.
apibendrinti ir pateikti informaciją ir
argumentusiškeletošaltinių.
apibendrinti ir išreikšti savo nuomonę
apie apsakymą, straipsnį, pokalbį, dis-
kusiją,interviuarbadokumentinįfilmą.

3.8.dalyvavimasinter-
viu

dalyvautiinterviuišankstopasirengus,
retkarčiais paprašant pašnekovo pakar-
toti,jeišiskalbagreitaiarplačiai.
naudotis iš anksto parengtais klausi-
mais,prireikusspontaniškaipaklaustiir
neparengtųklausimų.

Veiksmingai ir laisvai dalyvauti inter-
viu;spontaniškainukryptinuoišanksto
parengtų klausimų, norint gauti reikia-
musatsakymus.
imtisiniciatyvospokalbiometu,pašne-
kovui truputįpadedant,paraginantpra-
plėstimintisargeriaujaspaaiškinti.

4. Sa ky ti nė raiš ka (kal bė ji mas)
Es mi nis ge bė ji mas – kurtižodžiuįvairauspobūdžiotekstusprogramostemomissiekiantužsibrėžtokomu-
nikacijostikslo.

Ge bė ji mai B1 B2
4.1. bendras gebėjimo
apibūdinimas

ganalaisvaipasakotiirapibūdintikokį
norsdalyką,nuosekliaidėstantmintis.
pasirinkti tinkamus komunikacijai kal-
bosvienetus,pritaikytikalbąkalbėjimo
tiksluiiradresatui.
Taikyti sakytinės raiškos (sakytinio
teksto)kūrimostrategijas:planuoti,kur-
ti,koreguotisakytinįtekstą.

aiškiai, smulkiai apibūdinti irpristaty-
ti daugelį dalykų, išplėtojant ir pagrin-
džiant mintis papildomais teiginiais ir
tinkamaispavyzdžiais.
derintiįvairiųformųirstiliųelementus,
pritaikantstilistiškaidiferencijuotąkal-
bątiksluiiradresatui.
Tikslingai ir tinkamai taikyti sakytinės
raiškos(sakytinioteksto)kūrimostrate-
gijas:planuoti,kurtiirkoreguotisakyti-
nįtekstą.

4.2. monologas: patir-
tiesapibūdinimas

aiškiaiapibūdintidaugelįžinomųdalykų.
ganalaisvaipasakotiarapibūdinti,nuo-
sekliaidėstantmintis.
papasakotiknygosarfilmosiužetąiriš-
sakytisavonuomonę.
apibūdintisvajones,viltis,siekius.
apibūdinti tikrus ar įsivaizduojamus
įvykius.

aiškiai,nuosekliaiapibūdintiplatųspektrą
dalykų,susijusiųsuasmeninepatirtimi.
nupasakotinetikėtoįvykiodetales.
Smulkiaipapasakotiapiepatirtį,apibū-
dinantjausmusirreakcijas.
Kurtiaiškųaprašymąarpasakojimą,svar-
biausiasmintisišplečiantirparemianttin-
kamomisdetalėmisirpavyzdžiais.

4.3. monologas: argu-
mentavimas

Trumpaipagrįstiirpaaiškintinuomonę,
planusirveiksmus.

paaiškintipožiūrįįsvarbųklausimą,nu-
rodantįvairiųpranašumųirtrūkumų.
Logiškaisietiargumentus.
aiškiai argumentuoti, savo nuomonę
išplečiant ir paremiant papildomomis
mintimisirtinkamaispavyzdžiais.
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Ge bė ji mai B1 B2
4.4. Viešasis kalbėji-
mas

pateiktiišankstoparengtąpranešimąži-
nomomis temomis,kalbėtipakankamai
aiškiai, gana tiksliai išdėstyti pagrindi-
nesmintis.

pateiktiaiškųišankstoparengtąprane-
šimą, pabrėžiant reikšmingas mintis ir
tinkamus argumentus, nurodant argu-
mentųužarprieštamtikrąpožiūrį.

5. Ra šy ti nė są vei ka ir raiš ka (ra šy mas)
Es mi nis ge bė ji mas –bendrautiirkurtiraštuįvairauspobūdžiotekstusprogramostemomissiekiantužsi-
brėžtokomunikaciniotikslo.

Ge bė ji mai B1 B2
5.1. bendras gebėjimo
apibūdinimas

aiškiaipaklausti raštu,kasyra svarbu,
ganatiksliaiperteiktiinformacijąirsavo
mintis tiek konkrečiomis, tiek abstrak-
čiomistemomis,paaiškintiinformaciją.
Kurti rišlius tekstus su savo interesų
sritimi susijusiomis temomis, aiškiai
ir nuosekliai siejant sakinius į vientisą
tekstą.
padedant mokytojui planuoti ir kore-
guoti teksto kūrimo procesą ir sukurtą
tekstą.
pasirinkti tinkamas kalbos priemones
komunikaciniamtiksluipasiekti,pritai-
kytikalbąadresatuipagalsituaciją.

Tiksliaiiraiškiaiperteiktiraštutieksa-
vo,tiekkitųnaujienasirpožiūrius.
Kurti aiškius, detalius tekstus progra-
mostemomis,samprotauti,apibendrinti
irįvertintiįvairiųšaltiniųinformacijąir
argumentus.
Savarankiškaiplanuotiirkoreguotiteks-
tokūrimoprocesąirsukurtątekstą.
pasirinkti tinkamas kalbos priemones
komunikaciniam tikslui pasiekti, deri-
nantįvairiųformųirstiliųelementuspa-
galžanroreikalavimus.

5.2. Susirašinėjimas
(rašteliai, žinutės, as-
meniniai ir pusiau ofi-
cialūslaiškai)

Suprantamai rašyti žinutes ir praneši-
mus,perteikiantpaprastąsvarbiąinfor-
maciją, prašant informacijos ir prašant
paaiškinti, kas nesuprasta, bet atrodo
svarbu.
rašytiasmeniniuslaiškus:perteiktinau-
jienas,išdėstytisavomintis,sutamtik-
romis detalėmis aprašyti savo patirtį,
jausmusarįvykius.
rašytipusiauoficialiuslaiškus,prašant
informacijosarpateikiantinformaciją.

Suprantamai rašyti žinutes ir praneši-
mus,perteikiantpaprastąsvarbiąinfor-
maciją, prašant informacijos ir prašant
paaiškinti, kas nesuprasta, bet atrodo
svarbu.
rašytiasmeninius laiškus:perteikti sa-
vojausmus,pabrėžtiasmeninęįvykiųir
patirtiessvarbą,komentuotiasmens,su
kuriuo susirašinėjama, naujienas ir po-
žiūrius.
rašytipusiauoficialiuslaiškusįvairiais
tikslais:atsiprašyti,nusiskųsti,padėkoti,
paaiškintiirkt.

5.3.Kūrybinis rašymas
(laisvos formos raši-
nys)

Trumpai ar su tam tikromis detalėmis
papasakotiistoriją,aprašytidalykus,su-
sijusiussuasmensinteresųsritimi.
rišliaiaprašytipatirtį,jausmusirreakcijas.
aprašytitikrusirįsivaizduojamusįvykius.

detaliai pasakoti ir išsamiai aprašyti
įvairiusdalykus.
detaliaiaprašytipatirtį,jausmus,reakcijas.
aiškiai, detaliai aprašyti tikrus ir įsi-
vaizduojamusįvykius.

5.4. akademinis, daly-
kinis rašymas (apibrėž-
tos formos rašinys –
esė)

rašytitrumpąpaprastąaprašomojo,pa-
sakojamojoirsamprotaujamojotipoesė,
laikantisžanroformosiržodyno.
rašyti pranešimus glaustai apibendri-
nant faktinę informaciją apie žinomus
dalykusirperteikiantsavonuomonę.

rašyti ilgesnę aprašomojo, pasakoja-
mojoar samprotaujamojo tipoesė, tin-
kamaiišryškinantsvarbiausiasmintisir
aktualiasparemiamąsiasdetales(pateik-
tiargumentųužirprieškokįnorspožiū-
rį, nurodyti įvairių dalykų pranašumus
irtrūkumus,atskleistiaprašomųdalykų
priežastiesirpasekmėsryšįarkt.).
rašyti pranešimus glaustai apibendri-
nantįvairiųšaltiniųinformacijąirargu-
mentusirperteikiantsavonuomonę.
apžvelgtifilmą,knygą,spektaklį.
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6. Ling vis ti nė kom pe ten ci ja

6.1. Ben dro ji kal bi nė ap rėp tis
B2 Kalbinėaprėptispakankama,kadgalėtųaiškiaiapibūdinti,išreikštipožiūriusirpateiktiargumentųper

daugneieškodamasžodžių,vartodamassudėtingasgramatineskonstrukcijas.
B1 Turiužtektinaikalbosžinių,kadgalėtųsujomisišsiversti.Žodynopakankašiektiekdvejojantirper-

frazuojantišsakytisavomintistokiomistemomis,kaipšeima,pomėgiai,darbas,kelionės,kultūriniai
renginiai,tačiaužodynoribotumasverčiakartotisarbakartaisdėltonetgisunkuformuluotimintis.
6.2. Žo dy no ap rėp tis

B2 Žodynaspakankamaiplatusreikštimintisbendrosiomistemomis.norintišvengtidažnokartojimosi,
mintysformuluojamosįvairiai,betdėlžodynospragųvisdėltogalibūtisudvejojamaarperfrazuoja-
ma.

B1 Žodynopakankašiektiekperfrazuojantperteiktisavomintisdaugumasuasmeniniugyvenimususi-
jusiųtemų:šeimos,pomėgių,kelioniųirkt.

6.3. Žo dy no var to ji mas
B2 Žodžiusišesmėsvartojataisyklingai;jeisupainiojęspasirenkanetinkamąžodį,komunikacijaitaine-

trukdo.
B1 geraivartojapagrindinįžodyną,betreiškiantsudėtingesnesmintisarsusidūrussunežinomomiste-

momisirsituacijomisvisdėltopasitaikodidesniųklaidų.
6.4. Gra ma ti nis tai syk lin gu mas

B2 gramatinesformasirkonstrukcijasvartojaišesmėstaisyklingai.Tokiųklaidų,kuriossukeltųnesusi-
pratimų,nedaro.

B1 ganataisyklingaivartojaįprastassakiniųkonstrukcijasirsunuspėjamomissituacijomissusijusiuspa-
sakymus.

6.5. Tar tis ir in to na ci ja
B2 Tartisirintonacijaaiškiirnatūrali.
B1 Tartisaiški,netjeikartaisakivaizdusakcentasirtariantretkarčiaisklystama.

6.6. Ra šy ba
B2 Kuriaaiškiaisuprantamąištisinįtekstą,kuriamepaisoįprastosstruktūrosreikalavimųirskirstymopa-

straipomistaisyklių.
rašybairskyrybaganataisyklingos,betgalibūtipastebimagimtosioskalbosįtaka.

B1 Kuriaištisinįtekstą,kurisišesmėsyravisassuprantamas.
rašyba,skyrybairtekstoišdėstymaspakankamaitaisyklingi,kadbūtųgalimasektimintį.
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9.4.1.2. Tu ri nio ap im tis

1. Te ma ti ka 
abiejuosekursuosenaujomissituacijomisirnaujatematikaturtinamaskalbossupratimasirraiška,dau-

giausiadėmesioskiriantjosvartojimuikalbosšaliai(aršalims)būdingomisaplinkybėmis,plėtojantasmeninį
požiūrįirgretinantkalbosšalies(šalių)irsavosioskultūrosvertybes.

Temosyraorientacinės.Įvairiosemokymopriemonėse(vadovėliųserijose)pateikiamiįvairūstemųirpote-
miųderiniai.nurodytostemosapimadvikalbosvartojimosritis:asmeniniogyvenimoirvisuomeniniogyveni-
mo(viešosiosveiklos).potemiųišvardijimasnėrabaigtinis:josiliustruojatemoskontekstą. Pa svi ruo ju šrif tu 
pateikiamostemosirpotemėsskiriamostikįkalbosmokėjimolygįb2orientuotamkursui.

Apie sa ve(charakteris,įsitikinimai,veikla,laisvalaikis,pramogos,pomėgiaiirkt.).
Jau ni mo gy ve ni mas (jaunimogyvenimobūdas,santykiaisubendraamžiaisirtėvais;laisvalaikis,pomė-

giai,gyvenimotikslai,vertybėsirkt.).
Mo ky ma sis, at ei ties pla nai(mokykla,mokymasis,dalyvavimasmokyklosgyvenime;ateitiesplanai;pro-

fesijospasirinkimas;užsieniokalbųmokymasisirkt.).
Ke lio nės ir su si sie ki mas(miestaiiršalys,transportopriemonės,viešbučiai,turistiniaimaršrutaiirkt.).
Pa slau gos ir ap tar na vi mas(kavinė,restoranas,parduotuvėsirpirkiniai,bankas,policija,medicininisap-

tarnavimas,buitiespaslaugosirkt.).
Gy ve na mo ji vie ta ir ap lin ka (namasarbutas,miestasarkaimas,gyvenimosąlygosmieste irkaimeir

kt.)
Šiuo lai ki nės in for ma vi mo prie mo nės(televizija,radijas,spauda,reklama,internetasirkt.).
Ap lin kos ap sau ga(šaliesflorairfauna,klimatas,orai;dabartiesekologijosproblemosirkt.).
Svei ka gy ven se na (sveikasgyvenimobūdas;gyvenimasmiesteirkaime;sportas,sveikamitybairkt.).
Da bar ties pa sau lis (kasdieniai įvykiai, dabarties aktualijos, da bar ties pa sau lio bruo žai: glo ba li za ci ja, 

dau gia tau tis ir dau gia kul tū ris pa sau lis ir kt.).
Kul tū ra, me nas(kinas,teatras,muzika,vaizduojamasismenas,architektūra,grožinėliteratūra,šventės,

kultūriniairenginiai,tradicijos,papročiaiirkt.).
Kal bos ir gim to ji ša lis (integruojamaįkitastemasarpotemes):visuomeninisgyvenimas, moks lo lai mė ji-

mai, ra šy to jų, me ni nin kų, kom po zi to rių, moks lo, vals ty bės, vi suo me nės vei kė jų gy ve ni mo ir veik los epi zo dai.

2. Prag ma ti nės kom pe ten ci jos ap rėp tis 
Ko mu ni ka ci nės in ten ci jos 
Komunikacinėsintencijosįb2lygįorientuotojeprogramojelabiaudiferencijuojamos;plečiamasintencijų

emocijųraiškosspektras;daugiaudėmesioskiriamapagrindinėmstekstokūrimointencijoms.
Pa svi ruo ju šrif tunurodomosintencijosskiriamostikįkalbosmokėjimob2lygįorientuotamkursui.
Gau ti ir teik ti in for ma ci ją:
pasakytipavadinimą,apibrėžti,įvardyti; •
konstatuoti,pranešti,pasakyti,informuoti,paaiškinti,pagrįsti; •
užduotiklausimųiratsakyti,konstatuojantlaiką,vietą,būdą,kiekybę,priežastį; •
pataisytipabrėžiantteigimąarneigimą. •
Iš reikš ti ir su ži no ti nuo sta tą, po žiū rį, nuo mo nę, po zi ci ją:
pritarti,sutiktisuteiginiu,paklausti,arsutinkasuteiginiuarbanuomone; •
nepritarti,nesutiktisuteiginiuarnuomone,paneigti; •
išreikštiarbasužinotiapienorą,ketinimą,džiaugsmą,patikimą,nepatikimą,privalėjimą,neprivalėjimą, •
leidimą,neleidimą,pasitenkinimą,nepasitenkinimą;
padėkoti,atsakytiįpadėkojimą; •
nusakytiarbapaklausti,kasžinoma,pažįstama; •
pasakytiarbapaklausti,arprisimena,arkąnorsužmiršo; •
atsiprašyti,apgailestauti,atsakytiįatsiprašymą; •
išreikštiarbasužinotiapiegalimybę,tikimybę,domėjimąsi,nesidomėjimą,nusiminimą,baimę,viltį; •
išreikštiarbasužinotiapietikrumą,netikrumą,būtinumą,neišvengiamumą,nustebimą,nusivylimą; •
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nuraminti; •
pasakytiarbapaklausti,kamteikiamapirmenybė. •
Ra gin ti, įkal bi nė ti:
pasiūlytikąnorsveikti,sutiktiarbanesutiktisupasiūlymu; •
paprašytikąnorsveikti,paprašytipadėti,pasiūlytipagalbą,paprašytipaduotidaiktąirtinkamaiatsakytiį •
prašymą;
įspėti,nurodyti,patartikąnorsdarytiarnedaryti; •
pakviesti,priimtipasiūlymąarkvietimą,atsisakytipasiūlymo,kvietimo; •
paklausti,arkvietimasarbapasiūlymaspriimamas; •
paskatintikąnorsdaryti. •
Da ly vau ti po kal by je:
pradėtiarbaužbaigti,palaikytipokalbį; •
suabejoti,pasitaisyti,pataisyti,patikslinti; •
pateiktitemą,pavyzdžių,pabrėžti; •
išreikštinuomonę,paklaustinuomonės; •
apibendrinti,išvardyti; •
pakeistitemą,įsiterptiįpokalbį,paprašytipakeistitemą; •
išreikštinorąarbapaskatintitęstipokalbį; •
paprašytitylos(nutilti); •
kalbėtitelefonu(atsiliepti,paprašytipakviesti,paprašytipalaukti); •
paklausti,arpašnekovas(telefonu)girdi,duotiženklą,kadjisgirdimas; •
pasakyti,kadbusskambinamavėliau,darkartą; •
atsisveikintitelefonu,atsakytiįatsisveikinimą. •
Pa pil do mos ben dra vi mo stra te gi jos:
pasakyti,kadnesupranta,nežinožodžio; •
paprašytipakartoti,pakartotitai,kaspasakyta; •
paprašytipaaiškinti,paprašytiužrašyti; •
paprašytikalbėtilėčiauarpasakytikitaisžodžiais; •
paklausti,arsuprato; •
paprašytipalaukti; •
paprašytipatvirtintitekstą,pasiūlytižodį,žodžiųjunginį. •
Reikš ti emo ci jas ir aiš kin tis pa šne ko vo emo ci nę bū se ną:
abejojimą, • ne pa si ti kė ji mą,netikėjimą,svarstymą,įsi žei di mą, nuo bo du lį, nu si mi ni mą, iš gy ve ni mą, su si rū pi-
ni mą, bai mę, kal ti ni mą,nemėgimą,pa si pik ti ni mą;
viltį,laukimą,nusivylimą,pagarbą,įsitikinimą,pasitikėjimą,simpatiją,laimę,užuojautą,gailestį,kritiką, •
priekaištavimą,palaikymą,pagyrimą.
Kal bos eti ke tas:
atkreiptidėmesį,kreiptisįdraugąarbapažįstamą,kreiptisįnepažįstamąasmenį; •
paklausti,kaipsekasi,atsakyti; •
pasisveikintiarbaatsisveikinti,atsakytiįpasisveikinimą; •
prisistatyti,pristatyti,supažindinti,atsakyti,kaisupažindinaarpri(si)stato; •
pasveikinti,palinkėti; •
pradėtiarbaužbaigtiasmeninįlaišką. •

3. Se man ti nės kom pe ten ci jos ap rėp tis 
Abst rak čio sios są vo kos
Pa svi ruo ju šrif tu • nurodytosabstrakčiosiossąvokosskiriamostikįkalbosmokėjimob2lygįorientuotam
kursui.
egzistencija(daikto,asmens,būvio,reiškiniobuvimas,nebuvimas; • at si ra di mas, iš ny ki mas, at ra di mas; bu-
vi mas ar ne bu vi mas kie no nors su dė ty je, tu ri ny je).
erdvė(vieta,kilmėpagalvietą,išsidėstymas,ilgis,plotis,atstumas,kelias,judėjimas,dydis,plotas; • po vei-
kio daik tui vie ta, pa pli ti mas, vie ta, ku rio je vyks ta įvai ria pu sis as me nų ir daik tų ju dė ji mas).
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Laikas(data,laikoskirstymas,dabartis,praeitis,ateitis,laikomomentas,periodas,dažnis,paskirtieslaikas, •
pasikartojimas,veiksmopradžia,veiksmopabaiga,ankstesnislaikas,vėlesnislaikas,vienalaikiškumas).
Kiekybė(skaičius,kiekis,laipsnis; • kie ky bės ma tas, skai čia vi mo veiks mai, kie ky bės su gre ti ni mas).
požymis(fizinis(spalva,amžius,būklė,forma,skonis),vertinimas(vertė,kaina,kokybė)). •
ryšiai, santykiai (priklausymas, priežastis, tikslas, erdvės santykiai, laiko santykiai, sąlyga, jungimas, •
priešprieša,lyginimas,ta pa ti ni mas,nuolaida,būdas,iš sky ri mas, iš var di ji mas).
Kon kre čio sios są vo kos
Žodyno,reikalingovartotikalbąšiojepakopojenumatytomistemomis,apimtisorientuojamaįeuroposTa- •
ryboskalbosmokymosib1irb2lygiųreikalavimus.

4. So cio kul tū ri nės kom pe ten ci jos ap rėp tis
mokiniaisupažindinamisukalbosšaliesaršaliųrealijomis,apiekuriasbūtinaturėtižiniųdalyvaujantkal-

binėjeveikloje–ieškantinformacijosarjąteikiantirbendraujantsukitoskultūrosarkultūrųatstovais:
Kasdienisgyvenimas(maitinimasis,šventės,darbas,laisvalaikisirkt.). •
gyvenimosąlygos(gyvenamojivieta,namųaplinkairkt.). •
Tarpasmeniniaisantykiai(šeimossudėtisirsantykiai,kartųsantykiai,bendruomenėssantykiaiirkt.). •
Kūnojudesiųkalba(gestai,mimika,akiųkontaktasirkt.);pagalbinėinformacijatekste(iliustracijos,len- •
telės,tipografinėsypatybės).
Socialinėskonvencijos (punktualumas,dovanos,apranga,valgymas,elgesio irpokalbio tabu,viešnagės •
laikas,atsisveikinimas,išvykimasirkt.).
Vertybės,nuostatos,požiūriai(išreikštimenuose,regioninėsekultūroseirkt.). •
ritualinis elgesys (šeimos, tautinių švenčių elgesys, žiūrovų elgesys viešųjų renginiųmetu,minėjimai, •
šventės,šokiai,diskotekosirkt.).

5. Stra te gi nės kom pe ten ci jos ap rėp tis 
Pa svi ruo ju šrif tunurodytosstrategijosskiriamostikįkalbosmokėjimob2lygįorientuotamkursui.
Sa ky ti nio teks to su pra ti mo (klau sy mo) stra te gi jos: 
remiantiskontekstuir loginetekstosandarasuprastiesminęinformaciją,neperklausant tekstopakartoti- •
nai;
keltihipotezesapiegalimątekstoturinįremiantissituacija; •
rastireikiamąinformacijątekste,kuriameyranežinomųžodžių,posakiųir(arba)gramatiniųstruktūrų, • at-
spė ti tos in for ma ci jos pras mę re mian tis pa na šių teks tų klau sy mo si gim tą ja kal ba pa tir ti mi, teks to te ma, taip 
pat nau do jan tis kom pen sa vi mo stra te gi jo mis;
nesupratuspašnekovoprašytipagalbos:pasakyti,kadnesupranta;paprašytikalbėtilėčiauir(arba)pakarto- •
ti;perklaustinesupratusžodžio,posakio;paprašytipatikslinti;
nu spė ti dia lo gi nio teks to to les nio frag men to tu ri nį pa gal kal ban čių jų nuo tai kas, in to na ci ją; •
sek ti kal ban čio jo min čių ei gą re mian tis kon kre taus žan ro teks to or ga ni za vi mo ži nio mis; •
koreguotitekstosupratimąremiantiskalbančiojomimika,gestais,situacijairkontekstu. •
Ra šy ti nio teks to su pra ti mo (skai ty mo) stra te gi jos: 
suprastitarptautiniusžodžius,kuriegimtojojekalbojepanašūsarbeveiktokiepat; •
re mian tis te ma, si tu a ci ja, kon teks tu, žo džių da ry bos ži nio mis ir skai ty mo pa tir ti mi at spė ti ne ži no mo žo džio  •
reikš mę;
pagalabėcėlęrastinežinomąžodįdvikalbiamežodyne; •
skir ti fak ti nę in for ma ci ją nuo ko men ta rų; •
iš skir ti te zes ir ar gu men tus, sek ti ar gu men ta vi mo ei gą; •
nustatytipagrindinęautoriausartekstointenciją; •
nu spė ti ne ži no mos in for ma ci jos pras mę teks te, ku ria me yra ne ži no mų žo džių ir (ar ba) gra ma ti nių struk tū- •
rų, re mian tis tu ri mo mis ži nio mis, kom pen sa vi mo stra te gi jo mis, pa na šių teks tų gim tą ja kal ba skai ty mo pa-
tir ti mi;
numatyti skaitomo teksto turinį remiantispavadinimu,žanru,paskirtimi, situacija, žemėlapiu,duomenų •
lentele,tekstoišdėstymu;
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at spė ti po sa kio pras mę iš ke le to žo džių, pa strai pos pras mę – iš ke le to fra zių (po sa kių); •
pasitikrintitekstosupratimąnaudojantisžodynuir(arba)žinynu. •
Sa ky ti nės są vei kos ir raiš kos (kal bė ji mo) stra te gi jos
Mo no lo gi nio teks to kū ri mo stra te gi jos:
planuotipasisakymą:remiantispavyzdžiu,pateiktaschema,reikšminiaisžodžiaisir • at si žvel giant į po vei kį 
klau sy to jui su da ry ti pa si sa ky mo pla ną;
pagalklausytojoreakciją(gestai,mimika,kitinežodiniaiženklai)nustatyti,arkomunikacinistikslaspa- •
siektas;
ras ti klai das, tai sy ti, ko re guo ti ir tiks lin ti sa vo kal bą. •
Dia lo go stra te gi jos:
pa gal po kal bio part ne rio re ak ci ją nu sta ty ti sa vo klai das ir ati tin ka mai ko re guo ti pa sa ky mą per fra za vi mo  •
ar ba ap ra šo muo ju bū du;
valdytipokalbįposakiais:„Leiskitepasakyti...“,„prašomnepertraukti“,„okastoliau?“irpan.; •
teirautisgrįžtamosiosinformacijos:„arsupratote?“,„araišku?“,„arpamenate...?“irpan.; •
pa ra gin ti po kal bio part ne rį pa tiks lin ti pa sa ky mą už duo dant klau si mus: „Ką tu rė jo te ome ny je?“, „Ką no- •
rė jo te tuo pa sa ky ti?“, „Ar tai tie sa?“, „Jei tei sin gai su pra tau, jūs ma no te...“ ir pan.
Ra šy ti nės są vei kos ir raiš kos (ra šy mo) stra te gi jos:
planuotirašymą:remiantispavyzdžiu,naudojantisžodynais,žinynaissudarytiplaną,schemą,užsirašytite- •
zes,reikiamusposakius,jungiamuosiusžodžius;
savarankiškaikoreguotiirtaisytisukurtąrašytinįtekstąpagalkonkrečiosužsieniokalbosrašytinioteksto •
kūrimotradicijasirkuriamotekstožanroreikalavimus,taip pat sie kiant min čių raiš kos tiks lu mo ir dės ty-
mo iš sa mu mo.
Kom pen sa vi mo stra te gi jos:
pasakyti,kadnesupranta:„atleiskite,nesupratau,ašužsienietis“; •
paprašytipakartoti:„prašompakartoti“,„prašompasakytidarkartą“,„galbūtųgalimapasakytilėčiau,aš •
nesupratau“,„jeigugalima,netaipgreitai(lėčiau)“irpan.;
pasitikslintiinformacijąpakartojantreikiamąžodį:„atleiskite,koks?(kaip?,kiek?,kada?)“irpan.; •
tiesiogiainurodytidaiktą:„Štaitą“,„Tokįpat“,„irmantokį“; •
paprašytiparašytiskaičiais(pavyzdžiui,kainą,datą,laiką):„prašomparašytiskaičiais“; •
paprašytipasakytiparaidžiui:„prašompasakytiparaidžiui“. •
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9.4.1.3. Ver ti ni mas 
Mo ki nių pa sie ki mų ly gių po žy miai 
Šiojelentelėjepateikiamiapibendrintiorientaciniaitrijųlygių–patenkinamo,pagrindinioiraukštesniojo–

mokiniųdalykožiniųirsupratimo,dalykoveiklossričiųgebėjimųirmokėjimomokytiskokybiniaiaprašai.
jaisvadovaujamasipriimantsprendimusapiemokiniųpasiekimus.

Pa svi ruo ju šrif tuišskirtiesminiaipasiekimųlygįapibrėžiantysdalykai.

Pa sie ki mų 
ly giai

Pa sie ki mų 
sri tys

B1
(pa ten ki na mas)

B1
(pa grin di nis)

B2 
(pa ten ki na mas)

B2
(pa grin di nis)

B1
(aukš tes ny sis)

B2
(aukš tes ny sis)

1. Sa ky ti nio teks-
to su pra ti mas 
(klau sy mas)

Ben drais bruo žais 
su pran ta aiš kią kal-
bą apie sa ve ir ar ti-
miau sią ap lin ką, jei
tartisaiškibendrinė.
Seka svar biau sias 
pla tes nio po kal bio 
mintis.
Se ka de ta lius nu ro-
dy mus.

Suprantaaiš kią fak-
ti nę in for ma ci ją 
įprastomiskasdienio
gyvenimoar su mo-
ky mu si su si ju sio mis 
te mo mis, supranta
esmę ir konkrečias
detales,jeitartisaiš-
kibendrinė.
Supranta trum pus 
pasakojimus.
Supranta svar biau-
sias ra di jo ži nių lai-
dų ir gar so įra šų 
min tis, jei kalbama
lėtaiiraiškiai.

Supranta tu ri nio ir 
kal bi nės raiš kos at-
žvil giu su dė tin gą 
bendrinėstarties kal-
bą tiek kon kre čio-
mis, tiek abst rak čio-
mis te mo mis.
Seka išplėtotą kal-
bąirsudėtingąargu-
mentavimą,jeitema
yražinoma.
Suprantaradijožinių
laidų ir garso įrašų
mintisprogramoste-
momis, jei kalbama
normaliutempu.

Supranta ben dri nę 
sa ky ti nę kal bą, gir-
di mą tie sio giai ar 
per ra di ją, te le vi zi ją,
te mo mis, su ku rio-
mis pa pras tai su si-
du ria ma as me ni nia-
me ir vi suo me ni nia-
me gy ve ni me, taip
pat mokymosi ap-
linkoje.Trukdytisu-
prastigalitikdidelis
triukšmas, netinka-
ma teksto struktūra
ir(arba)idiomos.

2. Ra šy ti nio teks-
to su pra ti mas 
(skai ty mas)

Suprantatekstus,ku-
riuo se aiš kiai pa tei-
kia ma fak ti nė in for-
ma ci ja pro gra mos 
te mo mis.
Supranta pa grin di-
nę laiškų, bukletų,
instrukcijų in for ma-
ci ją.

Suprantatekstus,ku-
riuo se pa tei kia ma 
fak ti nė in for ma ci ja.
Supranta įvy kių, 
jaus mų, no rų apra-
šymusasmeniniuose
laiškuose.
Per žvelg ia il ges nį 
teks tą ir su ren ka in-
for ma ci ją iš įvai rių 
teks tų ar teks to vie-
tų, kad atliktų tam
tikrąužduotį.
Suprantaaiš kias, pa-
pras tasinstrukcijas.

Skaito įvai riais bū-
dais, įvai riu tem pu 
pa gal teks to ti pą ir 
skai ty mo tiks lus.Žo-
dynasyraplatus,bet
gali kilti sunkumų
dėlretesniųposakių.
Skaitokoresponden-
ciją ir lengvai suvo-
kiajosesmę.
nustato žinių,
straipsniųarpraneši-
mųturinįirsvarbą.
Supranta il ges nius 
nurodymus ir jų de-
tales.

De ta liai su pran ta il-
gus su dė tin gus teks-
tus.
Supranta bet ko kią 
korespondenciją.
Grei tai per žvel gia il-
gą ir su dė tin gą teks-
tąirnustatosvarbias
detales.
De ta liai su pran ta il-
gus, su dė tin gus teks-
tus, atpažindamas
smulkmenas, taip
patnuostatasirnuo-
mones.
detaliaisu pran ta il-
gas, su dė tin gas in-
strukcijas, jei ga-
li sunkesnes vietas
perskaityti pakarto-
tinai.
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Pa sie ki mų 
ly giai

Pa sie ki mų 
sri tys

B1
(pa ten ki na mas)

B1
(pa grin di nis)

B2 
(pa ten ki na mas)

B2
(pa grin di nis)

B1
(aukš tes ny sis)

B2
(aukš tes ny sis)

3. Sa ky ti nė są vei-
ka (kal bė ji mas)

Nau do ja si įvai rio mis 
pa pras to mis kal bos 
prie mo nė mis dau gu-
mo je si tu a ci jų.
Be pa si ren gi mo įsi-
trau kia į po kal bį,
reiškiasavonuomo-
nę ir keičiasi infor-
macija programos
temomis.

pasitikėdamas są-
veikauja programos
temomis.
Keičiasi informaci-
ja,jąpatikrinairpa-
tvirtina, su si do ro ja 
su ne ti kė to mis si tu-
a ci jo misirpaaiškina
problemas.
Reiš kia min tis abst-
rak tes nė mis kul tū-
ri nė mis te mo mis,
pavyzdžiui, kalbė-
damas apie filmus,
knygas, muziką ir
pan.

Są vei kau ja leng vai 
ir spon ta niš kai, ne-
sudarydamassunku-
mųpašnekovui.
diskutuoja ar ko-
mentuoja,aiškiai iš-
dėsto ir pagrindžia
savo požiūrį paaiš-
kindamas ir pateik-
damas argumentų,
apibendrindamas.

reiškia mintis tai-
syk lin gai, lais vai ir 
spon ta niš kai, be veik 
be pa stan gų. Turi
sukaupęs platų žo-
dyną.
Lanksčiai ir veiks-
mingai vartoja kal-
bą,reiškiaemocijas.
Lengvai seka su-
dėtingą diskusiją ir
pats joje dalyvauja
net abstrakčiomis ir
sudėtingomis temo-
mis.

4. Sa ky ti nė raiš-
ka (kal bė ji mas)

Aiš kiai apibūdina
kokįnorsdalyką,su-
sijusį su patirtimi,
nuosekliai dėstyda-
masmintis.
Aiš kiai pasakoja
nuosekliai dėstyda-
masmintis.

Ga na lais vai apibū-
dinakokįnorsdaly-
ką,susijusįsupatir-
timi,nuosekliaidės-
tydamas mintis, pa-
sakodamas apie pa-
tirtį, jausmus, įvy-
kiusirreakcijas.
pateikia trumpą su-
repetuotą praneši-
mą, trumpai pagrin-
džia irpaaiškina sa-
vonuomonę,planus
irveiksmus.

Aiš kiai, smul kiai 
apibūdina ir prista-
to daugelį dalykų, 
išplėtodamas ir pa-
grįsdamasmintispa-
pildomais teiginiais,
tinkamais pavyz-
džiais, pateikdamas
argumentų „už“ ir
„prieš“.

Aiš kiai, de ta liai ir 
tai syk lin gai api bū-
di na ir pristato su-
dėtingus dalykus,
siedamas potemes,
plėtodamasmintisir
baigdamas tinkama
išvada.
Aiš kiai, de ta liai api-
bū di na su dė tin gus 
da ly kus, pateikia
aiškios struktūros
pranešimąsudėtinga
tema, gana plačiai
išskleisdamas ir pa-
remdamas savo po-
žiūrį papildomomis
mintimis, argumen-
tais ir tinkamais pa-
vyzdžiais.
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Pa sie ki mų 
ly giai

Pa sie ki mų 
sri tys

B1
(pa ten ki na mas)

B1
(pa grin di nis)

B2 
(pa ten ki na mas)

B2
(pa grin di nis)

B1
(aukš tes ny sis)

B2
(aukš tes ny sis)

5. Ra šy ti nė są vei-
ka ir raiš ka (ra-
šy mas)

Kuriaaiš kius riš lius 
tekstus, siedamas
trumpesnes atkarpas
įnuosekliąseką.
raštu pa pa sa ko ja 
apie įvykius, patirtį,
rišliai aprašydamas
jausmusirreakcijas,
išdėstydamastai,kas
jamatrodosvarbu.

Kuriariš lius teks tus,
siedamas trumpes-
nes atkarpas į nuo-
sekliąseką.
rašo trumpas pa-
prastas esė, glaustai
apibendrina faktinę
informaciją ir patei-
kiasavonuomonęir
mintis tiek konkre-
čiomis,tiekabstrak-
čiomistemomis.

Kuria aiš kius, de ta-
lius teks tus, apiben-
drindamas ir vertin-
damas įvairių šalti-
niųinformacijąirar-
gumentus.
Aiš kiai, de ta liai ap-
ra šo įvairius daly-
kus,susijusiussuas-
mens interesų sriti-
mi.
Samprotauja pateik-
damas požiūriams
argumentų „už“ ir
„prieš“ ir nurodyda-
mas pranašumus ir
trūkumus, apiben-
drindamasšaltinius.

Kuriaaiš kius, ge ros 
struk tū ros, tai syk lin-
gus teks tus,pabrėžia
svarbiausius daly-
kus, išplėtoja ir pa-
remia požiūrį papil-
domomis mintimis,
argumentais, tinka-
mais pavyzdžiais,
užbaigia tinkamaiš-
vada.
Ra šo aiš kiai ir tiks-
liai, lanksčiai ir
veiksmingai derin-
damasis prie adre-
sato.

B1, B2
(pa ten ki na mas)

B1, B2
(pa grin di nis)

B1, B2
(auks tes ny sis)

6. Mo kė ji mas 
mo ky tis

Suvokia užbrėžtus moky-
mosiuždavinius.
atlieka mokytojo pateik-
tasužduotis.
naudojasieKamokytojo
padedamas.
Žino,kurrastipapildomos
informacijos,žinių(žody-
nuose, gramatikos žiny-
nuose,kt.).
Žino, kokiais būdais ug-
dytisskaitymo,klausymo,
kalbėjimoirrašymogebė-
jimus.

Suvokiasavokalbosmo-
kymosi poreikius. užsi-
brėžia mokymosi užda-
vinius.
Sieja iškeltusmokymosi
tikslussumokymosipo-
reikiais.
mokytojo padedamas
naudojasi eKa moky-
muisiplanuoti.
pasirenka užduotis mo-
kymosi spragoms likvi-
duoti.
Įsivertina kalbos moky-
mosi pasiekimus naudo-
damasiseKa.
naudojasipatirtimi,įgy-
tamokantiskitųkalbų.

Savarankiškai užsibrėžia moky-
mositikslusatsižvelgdamasįkal-
bosmokymosi poreikius ir tiks-
lus.
naudojasieKaplanuodamassa-
vomokymąsi.
planuojairorganizuojasavomo-
kymąsi, mokosi tinkamais bū-
dais, renkasi užduotis, atitinkan-
čiasindividualųmokymosistilių.
dalyvaudamas kalbinėje veiklo-
je, savarankiškai išmoksta naujų
raiškosbūdų.
naudojasi visomis galimybėmis
plėstikalbinępatirtį.
Savarankiškai ir adekvačiai įsi-
vertina kalbos mokymosi pasie-
kimusnaudodamasiseKa.
Žino,kurrastipapildomosinfor-
macijos, trūkstamų žinių (žody-
nuose, žinynuose, internete,kt.),
savarankiškainaudojasižiniųšal-
tiniais.
naudojasi patirtimi, įgyta mo-
kantiskitųkalbų.
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9.4.2. Kur sai, orien tuo ti į kal bos mo kė ji mo A1 ar ba A2 ly gį, skir ti mo ky tis nau jai pa si rink tos (tre-
čio sios) už sie nio kal bos

9.4.2.1. Mo ki nių pa sie ki mai
Lentelėjeaprašomimokiniųpasiekimai,orientuotiįkalbinėskomunikacinėskompetencijosugdymą.Kom-

petencijasuprantamakaipžinių,gebėjimųirnuostatųvisuma.
Įkalbosmokėjimoa2lygįorientuotokursopasiekimaiapimaira1lygiokursopasiekimus.

1. Sa ky ti nio teks to su pra ti mas (klau sy mas)
Es mi nis ge bė ji mas–suprastisakytinętiesioginęirįvairiomisinformacijospriemonėmisperduodamąau-
tentiškąbendrinękalbąprogramostemomis,atitinkančiąmokiniopatirtį.

Ge bė ji mai A1 A2
1.1.bendrasgebėjimoapibū-
dinimas

Suprastilabailėtąiraiškią,su
ilgomispauzėmiskalbą.

Suprastifrazesirpasakymus,susijusiussu
artimiausia aplinka (pavyzdžiui, svarbiau-
siąinformacijąapiešeimąirasmenį,apsi-
pirkimą,aplinką),jeikalbamaaiškiaiirlė-
tai.

1.2.pokalbiosupratimas nustatytipokalbio temą, jeikalbama lėtai
iraiškiai.

1.3.Skelbimųirnurodymųsu-
pratimas

Suprasti nurodymus, atidžiai
irlėtaisakomustiesiogiai.

Suprastipagrindinętrumpų,aiškių,papras-
tųpranešimųirskelbimųmintį.
Suprastipaprastusnurodymus,pavyzdžiui,
kaipnuvyktiišvienosvietosįkitą.

1.4.garsoįrašųsupratimas Suprasti ir atrinkti esminę informaciją iš
trumpų įrašų apie kasdienius dalykus, jei
kalbamalėtaiiraiškiai.

1.5.Televizijos laidų irfilmų
supratimas

nustatyti pagrindinę televizijos žinių apie
įvykius mintį, jei komentaras palydimas
vaizdais.
Sekti faktinių televizijos žinių laidų temų
kaitąirsusidarytivaizdą,apiekąkalbama.

2. Ra šy ti nio teks to su pra ti mas (skai ty mas)
Es mi nis ge bė ji mas – suprastiįvairauspobūdžioautentiškustekstusprogramostemomis,atitinkančiusmo-
kiniopatirtį.

Ge bė ji mai A1 A2
2.1.bendrasgebėjimoapibū-
dinimas

Suprastilabaitrumpuspapras-
tus tekstus, skaitant sakinįpo
sakinio, išskiriant žinomus
vardus,pavardes,žodžius,pa-
grindinesfrazes,reikaluiesant,
perskaitantdarkartą.

Suprasti trumpus paprastus tekstus apie
konkrečius žinomus dalykus, kurių žody-
nassusidedaišdažniausiųžodžių,taippat
irtarptautinių.

2.2.Susirašinėjimo(laiškų,ži-
nučių)supratimas

Suprasti trumpus paprastus
užrašusantatvirukų.

Suprasti trumpus paprastus asmeninius
laiškus.

2.3. Skaitymas pažintiniais
tikslais

atpažintižinomusvardus,pa-
vardes, žodžius, pagrindines
frazes paprastuose užrašuose
įprasčiausiosekasdienėsesitu-
acijose.

rasti konkrečią informaciją kasdieniuose
tekstuose (pavyzdžiui, skelbimai, reklami-
niai bukletai, valgiaraščiai, informaciniai
lapeliaiartvarkaraščiai).
Suprastiženklusiružrašusviešosiosevie-
tose(gatvėse,geležinkeliostotyseirkt.).
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Ge bė ji mai A1 A2
2.4. Skaitymas ieškant infor-
macijos

Suprasti paprastos informaci-
nėsmedžiagosirpaprastoap-
rašymoturinį,jeiyravaizdinė
paspirtis.

rasti konkrečią informaciją paprastuose
tekstuose(laiškuose,skrajutėse,trumpuose
laikraščiųstraipsniuoseapieįvykius).

2.5.nurodymų, skelbimų su-
pratimas

Vadovautis trumpomis pa-
prastomisnuorodomis(pavyz-
džiui,kaipnueitiišaįb).

Suprastiužduočiųformuluotes,jeijospara-
šytospaprastakalba.
Suprastipaprastasinstrukcijas,pavyzdžiui,
kaipnaudotistaksofonu.

3. Sa ky ti nė są vei ka (kal bė ji mas)
Es mi nis ge bė ji mas – bendrautižodžiuprogramostemomissiekiantužsibrėžtokomunikacijostikslo.

Ge bė ji mai A1 A2
3.1.bendrasgebėjimoapibū-
dinimas

paklaustipaprastųklausimųir
atsakytiįpaprastusklausimus,
kalbėti paprastais sakiniais ir
atsakytiįjuos.

atlikti paprastas komunikacines užduotis,
kai reikia keistis paprasta aiškia informa-
cijažinomais irkasdieniogyvenimoklau-
simais, susijusiais sumokymusi ir laisva-
laikiu.
Keistis santykių užmezgimo ir palaikymo
replikomis, retkarčiais suprasti tiek, kad
būtų įmanoma savarankiškai palaikyti po-
kalbį.

3.2.pašnekovosupratimas Suprasti atsakymus į klausi-
muspaprastųirkonkrečiųkas-
dienių poreikių temomis, jei
pašnekovaskalbaaiškiai,lėtai
ir,reikaluiesant,pakartoja.
Suprasti tiesiogiai užduoda-
mus ir aiškiai formuluojamus
klausimusirvykdytipaprastus
nurodymus.

Suprastitiek,kadbedidesniųpastangųbū-
tų įmanoma keistis informacija paprasto-
miskasdienėmisfrazėmis.
Suprasti,kasaiškiaisakomabendrinekal-
bažinomomis temomis, jei retkarčiaispa-
prašiuspakartojamaartaspatpasakomaki-
taip.
Suprasti,kassakomatiesiogiai,aiškiaiirlė-
taipaprastuosekasdieniuosepokalbiuose.

3.3. dalyvavimaspokalbyje Suprasti įprastinius posakius,
kaikreipiamasitiesiogiaiirjei
pašnekovaskalbaaiškiai,lėtai
irpakartoja.
Susipažinti ir supažindinti,
vartoti paprasčiausias pasi-
sveikinimo ir atsisveikinimo
frazes.
paklausti, kaip sekasi, ir rea-
guotiįatsakymą.

bendraisbruožais suprasti, kas aiškiai sa-
komabendrinekalbažinomomistemomis,
jeipašnekovaskartkartėmispaprašytaspa-
kartojaarperfrazuoja.
pasikeisti keliomis trumpomis replikomis,
retkarčiais savarankiškai palaikyti pokalbį
irsuprasti,jeipašnekovasstengiasipadėti.
dalyvauti trumpuose įprastų situacijų po-
kalbiuosedominančiomistemomis.
užmegzti socialinius kontaktus: pasisvei-
kintiiratsisveikinti,susipažintiirsupažin-
dinti,padėkoti.
paprastaisžodžiaispasakyti,kaipjaučiasi,
padėkoti.
Vartoti įprastasmandagumofrazessveiki-
nantisirįkąnorskreipiantis.
pakviestiiratsakytiįkvietimus,pasiūlytiir
atsakytiįsiūlymus,atsiprašytiiratsakytiį
atsiprašymą.
pasakyti,kąmėgstairkonemėgsta.
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Ge bė ji mai A1 A2
3.4.neoficialidiskusija bendraisbruožaissuprasti,kassvarstoma,

kaikalbamalėtaiiraiškiai.
paprastais sakiniais diskutuoti kasdienio
gyvenimoklausimais, kai kreipiamasi tie-
siogiaiirkalbamaaiškiaiirlėtai.
Sutiktiirnesutiktisukitais.

3.5. Tikslingas bendradarbia-
vimasirnaudojimasispaslau-
gomis

Suprastiklausimus irnurody-
mus,kaipašnekovaskalbalė-
taiiraiškiai.
Ko nors paprašyti, suprasti ir
reaguoti,kaiprašomakąnors
paduoti.
Suprasti, kai kalbama apie
skaičius, dydžius, kainas ir
laiką.

Svarstyti,kądarytitoliau,pateikiantpasiū-
lymųirreaguojantįjuos,klausiantnurody-
mųirjuospateikiant.
bendrauti paprastomis frazėmis atliekant
paprastas ir tipiškasužduotis:paprašytiar
paduotikokiusnorsdaiktus,gautipaprastą
informacijąirapsvarstyti,kądarytitoliau.
pasiektikomunikacinįtiksląįprastosekas-
dienio gyvenimo situacijose, pavyzdžiui,
keliaujant,apsiperkant,užsisakantpatieka-
lųmaitinimoįstaigose.
paprašyti ir pasiūlyti kasdienių prekių ar
paslaugų.
gauti paprastos informacijos apie kelio-
nęviešuoju transportu: autobusais, trauki-
niais, taksi; paklausti kelio ir jį nurodyti,
nusipirktibilietus.
paklaustiirsusikalbėtiparduotuvėse,pašte
arkt.
gauti ir pateikti informaciją apie kiekį,
skaičių,kainas.
paprašytiprekės,paklaustikainos.

3.6.Keitimasisinformacija paklaustipaprastųklausimųir
į juos atsakyti, pradėti kalbė-
tiirsureaguotiįpaprastuspa-
sakymus gerai žinomomis te-
momis.
paklausti ir atsakyti į klausi-
mus apie save ir kitus asme-
nis: kur gyvena, kokius žmo-
nespažįsta,kąturi.
nurodyti laiką tokiais jungi-
niais: ki tą sa vai tę, pra ėju sį 
penk ta die nį, lap kri čio mė ne sį, 
tre čią va lan dą.

Keistisnedidelėsapimtiesinformacijaapie
žinomusdalykusirįprastusveiksmus.
Suprastitiek,kadbedidesniųpastangųbū-
tų įmanoma keistis paprastomis kasdienė-
misfrazėmis.
paklausti iratsakyti įklausimusapiesavo
įpročiusirkasdienybę.
paklaustiiratsakytiįklausimusapielaisva-
laikįirapietai,kąveikė.
nurodyti: pavyzdžiui, paaiškinti, kaip kur
norspatekti.
paklaustiiratsakytiįklausimus,kąveikia
mokyklojearlaisvalaikiu.
paprašyti parodyti ar pačiam paaiškinti
maršrutąžemėlapyjearplane.
paklaustiasmeninės informacijos ir jąpa-
teikti.

3.7.dalyvavimasinterviu atsakyti į paprastus tiesiogi-
nius klausimus apie asmeninį
gyvenimą, kai kalbama labai
lėtaiiraiškiaibendrinekalba.

atsakytiįklausimus,perteiktimintisirin-
formaciją žinomomis temomis, jei pašne-
kovas retkarčiais paprašytas paaiškina ar
padedapasakytinorimąmintį.
atsakyti į paprastus klausimus ir reaguoti
įteiginius.
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4. Sa ky ti nė raiš ka (kal bė ji mas)
Es mi nis ge bė ji mas – kurtitekstusžodžiuprogramostemomispasiekiantužsibrėžtąkomunikacijostikslą.

Ge bė ji mai A1 A2
4.1.bendrasgebėjimoapibū-
dinimas

pasakyti paprastas, dažniau-
siaipavienesfrazesapiežmo-
nesirvietas.

apibūdinti ar pristatyti žmones, dieno-
tvarkę,pasakyti,kaspatinka,kasnepatinka
irpan.,paprastųfraziųrinkiniuarnesusiju-
siaissakiniais.

4.2.monologas:patirties api-
būdinimas

apibūdinti save, pasakoti, ką
daroirkurgyvena.

apibūdinti kasdienę savo aplinką, pavyz-
džiui,žmones,vietas,mokymosipatirtį.
Trumpaiapibūdintiįvykiusarveiklą.
apibūdintiplanusarpasirengimąkądary-
ti, įpročiusirkasdieniusdalykus,praeities
veikląirasmeninępatirtį.
paprasta kalba apibūdinti ir palyginti sau
priklausančiusdaiktus.
paaiškinti,kąmėgstairkonemėgsta.
apibūdintisavošeimą,gyvenamąjąvietą.
paprastaisžodžiaisapibūdintižmones,vie-
tas,nurodytipriklausymą.

4.3.Kalbėjimasauditorijai pateiktitrumpąsurepetuotąpaprastąprane-
šimąžinomatema.

5. Ra šy ti nė są vei ka ir raiš ka (ra šy mas)
Es mi nis ge bė ji mas – kurtitekstusraštuprogramostemomispasiekiantužsibrėžtąkomunikacijostikslą.

Ge bė ji mai A1 A2
5.1.bendrasgebėjimoapibū-
dinimas

rašyti paprastas pavienes fra-
zesirsakinius.
raštu paklausti ir suteikti as-
meninėsinformacijos.

užrašyti trumpas žinutes būtiniausiais
klausimais.
parašyti keletą paprastų frazių ir sakinių,
sujungiantdažniausiaivartojamaisjungtu-
kais.

5.2.Susirašinėjimas parašyti trumpąpaprastą atvi-
ruką.

parašytilabaitrumpąasmeninįlaišką.

5.3. Žinučių rašymas, blankų
pildymas

užrašytiskaičiusirdatas,savo
vardą,pavardę,pilietybę,adre-
są,amžių,gimimoaratvykimo
į šalį datą irpan., pavyzdžiui,
viešbučioregistracijosblanke.

užrašytitrumpasžinutes,jeipaprašiusjos
pakartojamosarperfrazuojamos.

5.4.Kūrybinisrašymas rašyti paprastas frazes ar sa-
kiniusapiesave ir įsivaizduo-
jamusžmones:kurjiegyvena,
kąveikia.

aprašyti savo kasdienę aplinką, pavyz-
džiui, žmones, vietas, mokymosi patirtį
tarpusavyjesusietaissakiniais.
Trumpaipaprastaiaprašytiįvykius,praei-
tiesveikląarasmeniniusįspūdžius.
parašyti keletą paprastų frazių ir sakinių
apiesavošeimą,gyvenimosąlygas,moky-
mąsi.
parašyti trumpas paprastas įsivaizduoja-
masbiografijas.
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6. Ling vis ti nė kom pe ten ci ja

6.1. Ben dro ji kal bi nė ap rėp tis
A2 Kalba trumpais kasdieniais sakiniais, susijusiais su asmenine informacija, įprastiniais kasdieniais

veiksmais,noraisirreikmėmis,informacijosteiravimusi.
paprastaissakiniais,įsimintinomisfrazėmis,žodžiųjunginiaispakalbaapievietas,priklausymą,save
irkitusžmones,jųveiksmus.
mokaribotąkiekįtrumpųįsimintinųfrazių,tinkamųnenuspėjamomssvarbiausiomsgyvenimositua-
cijoms.

A1 moka tikpačiuspagrindiniuspasakymus, susijusius su asmenine informacija ir konkrečiaisporei-
kiais.

6.2. Žo dy no ap rėp tis
A2 Žodynopakankapaprasčiausiemsbendravimoporeikiamstenkinti.
A1 Žodynassudarytasišpagrindiniųpavieniųžodžiųirfrazių,susijusiųsutamtikromiskonkrečiomissi-

tuacijomis.
6.3. Žo dy no var to ji mas

A2 Vartojalabairibotąžodyną,susijusįsukonkrečiaiskasdieniaisporeikiais.
A1 Žodynasnepakankamasaptarčiaiapibrėžti.

6.4. Gra ma ti nis tai syk lin gu mas
A2 Taisyklingaivartojapaprastasgramatinesstruktūras,betnuolatdaroesminiųklaidų,pavyzdžiui:pai-

niojalaikus,nederinajų;visdėltopaprastaiaišku,kąnoripasakyti.
A1 Vartojanedaugpaprastųišmoktųgramatiniųstruktūrų.

6.5. Tar tis ir in to na ci ja
A2 nepaisantpastebimoakcento,tartisyrapakankamaigera,kadbūtųaišku,kąnoripasakyti,betpašne-

kovaikartaisturiprašytipakartoti.
A1 Tariamusžodžiusirfrazes,kuriųmokamadarnedaug,šiektiekpasistengęgalisuprastigimtakalbiai,

kurieyraįpratębendrautisutokiulygiukalbąmokančiaisžmonėmis.
6.6. Ra šy ba

A2 nurašopaprastussakiniuskasdieniogyvenimotemomis:pavyzdžiui,paaiškinimus,kaipkurnorsnu-
eiti.
pakankamai taisyklingai fonetiškai (tačiaunebūtinaivisiškai taisyklingaibendrinėskalbos rašybos
požiūriu)rašotrumpusžodžiusišsavosakytinėskalbosžodyno.

A1 nurašožinomusžodžiusirtrumpuspasakymus(pavyzdžiui,paprastusužrašusarnurodymus,kasdie-
niogyvenimodaiktųpavadinimusirdažnaivartojamuspasakymus).
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9.4.2.2. Tu ri nio ap im tis

1. Te ma ti ka 
Pa svi ruo ju šrif tupateikiamostemosirpotemėsskiriamostikįkalbosmokėjimoa2lygįorientuotamkursui.
Apie sa ve(vardas,pavardė,adresas,gi mi mo da tairvieta,amžius,lytis,tautybė,šeima).
Gy ve na mo ji vie ta(namasarbutas,patalpos,baldai,pa to gu mai, bui ties prie tai sai).
Kas die nis gy ve ni mas (namųruoša,mokymasis).
Lais va lai kis, po mė giai(televizija,ki nas, te at ras,kon cer tai, pa ro dos, mu zie jai),skaitymas,sportas, spau-

da,internetas).
Ke lio nės, iš vy kos, trans por tas(orientavimasismieste,visuomeninistransportas,asmeninistransportas,

eismas,vieš bu tis).
Flo ra, fau na, oras.
Svei ka ta(kūnodalys,savijauta,asmenshigiena, li gos, lan ky ma sis pas gy dy to ją).
Pir ki niai(parduotuvės,produktai,apranga, ma da,namųapyvokosdaiktai,apsipirkimas).
Mai ti ni ma sis (vie ša sis mai ti ni mas: ka vi nės, res to ra nai,kt.).
Pa slau gos(elektroninispaštas,telefonas,in ter ne to pa slau gos).
Už sie nio kal bų mo ky ma sis ir mo kė ji mas.
Tar pas me ni niai san ty kiai(bendravimas,sve čia vi ma sis).

2. Prag ma ti nės kom pe ten ci jos ap rėp tis
Ko mu ni ka ci nės in ten ci jos
Pa svi ruo ju šrif tunurodytoskomunikacinėsintencijosskiriamostikįkalbosmokėjimoa2lygįorientuo-

tamkursui.
Gau ti ir teik ti in for ma ci ją:
pasakytipavadinimą,įvardyti; •
konstatuoti,pranešti,pasakytiasmeniniopobūdžioinformaciją; •
užduotiklausimųiratsakyti,konstatuojantlaiką,vietą,būdą,kiekybę • , prie žas tį;
atsakytiįklausimąteigiamaiarneigiamai. •
Iš reikš ti ir su ži no ti nuo sta tą, po žiū rį, nuo mo nę, po zi ci ją:
nusakytiarbapaklausti,kasžinoma,pažįstama; •
pa sa ky ti ar ba pa klaus ti, ar pri si me na, ar už mir šo; •
pritarti,sutiktisuteiginiu, • pa klaus ti, ar su tin ka su tei gi niu ar nuo mo ne;
nepritarti,nesutiktisuteiginiuarnuomone,paneigti; •
išreikštiarbasužinotinorą,džiaugsmą,patikimą,nepatikimą, • pri va lė ji mą, ne pri va lė ji mą, ke ti ni mą, lei di-
mą, ne lei di mą;
padėkoti,atsakytiįpadėkojimą; •
atsiprašyti, • ap gai les tau ti,atsakytiįatsiprašymą;
iš reikš ti ar ba su ži no ti ga li my bę, ti ki my bę, do mė ji mą si, ne si do mė ji mą, nu si mi ni mą, bai mę, vil tį; •
iš reikš ti nu ste bi mą, nu si vy li mą. •
Ra gin ti, įkal bi nė ti:
pasiūlytikąnorsveikti,sutiktiarbanesutiktisupasiūlymu; •
paprašytikąnorsveikti, • pa pra šy ti pa dė ti, pa siū ly ti pa gal bą,paprašytipaduotidaiktąirtinkamaiatsakytiį
prašymą;
įspė ti, nu ro dy ti, pa tar ti ką nors da ry ti ar ne da ry ti; •
pakviesti,priimtipasiūlymąarkvietimą,atsisakytipasiūlymo,kvietimo. •
Da ly vau ti po kal by je:
pradėtiarbaužbaigtipokalbį • , pa lai ky ti po kal bį;
suabejoti,pasitaisyti,pataisyti,patikslinti; •
pa teik ti te mą, pa vyz džių, pa brėž ti; •
iš reikš ti nuo mo nę, pa klaus ti nuo mo nės; •
kal bė ti te le fo nu (at si liep ti, pa pra šy ti pa kvies ti, pa pra šy ti pa lauk ti); •
atsisveikintitelefonu,atsakytiįatsisveikinimą. •
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Pa pil do mos ben dra vi mo stra te gi jos:
pasakyti,kadnesupranta,nežinožodžio; •
paprašytipakartoti,pakartotitai,kaspasakyta; •
pa pra šy ti pa aiš kin ti, pa pra šy ti už ra šy ti; •
pa pra šy ti kal bė ti lė čiau ar pa sa ky ti ki tais žo džiais; •
pa klaus ti, ar su pra to; •
paprašytipalaukti. •
Kal bos eti ke tas
atkreiptidėmesį,kreiptisįdraugąarbapažįstamą,kreiptisįnepažįstamąasmenį; •
paklausti,kaipsekasi,atsakyti; •
pasisveikintiarbaatsisveikinti,atsakytiįpasisveikinimą; •
prisistatyti,pristatyti,supažindinti,atsakyti,kaisupažindinaarpri(si)stato; •
pasveikinti,palinkėti; •
pradėtiarbaužbaigtiasmeninįlaišką. •

3. Se man ti nės kom pe ten ci jos ap rėp tis
Abst rak čio sios są vo kos
Pa svi ruo ju šrif tupateiktosabstrakčiosiossąvokosskiriamostikįkalbosmokėjimoa2lygįorientuotam

kursui.
egzistencija(buvimas,nebuvimas). •
erdvė(vieta,kilmėpagalvietą,judėjimas,išsidėstymas,ilgis,plotis, • at stu mas, ke lias, dy dis, plo tas).
Laikas(laikoskirstymas,dabartis,praeitis,ateitis,data, • lai ko mo men tas, pe ri odas, daž nis, pa skir ties lai kas, 
pa si kar to ji mas, veiks mo pra džia, veiks mo pa bai ga, anks tes nis lai kas, vė les nis lai kas, vie na lai kiš ku mas).
Kiekybė(skaičius,kiekis • , laips nis).
požymis(fizinis(spalva,amžius,skonis, • fi zi nė būk lė),vertinimas(vertė,kaina, ko ky bė)).
ryšiai,santykiai(priklausymas, • prie žas tis, tiks las, lai ko san ty kiai,erdvėssantykiai,su jun gi mas, prieš prie-
ša, są ly ga).
Kon kre čio sios są vo kos
Žodyno,reikalingovartotikalbąnumatytomistemomis,apimtisorientuojamaįeuroposTaryboskalbos

mokėjimoa1lygio(1000leksiniųvienetų)ira2lygio(1500leksiniųvienetų)reikalavimus.

4. So cio kul tū ri nės kom pe ten ci jos ap rėp tis
Pa svi ruo ju šrif tunurodoma,kasskiriamatikįkalbosmokėjimoa2lygįorientuotamkursui.
Kasdienisgyvenimas(maitinimasis,šventės,laisvalaikisirkt.). •
gyvenimosąlygos(gyvenamojivieta,namųaplinkairkt.). •
Tarpasmeniniaisantykiai(šeimossudėtisirsantykiai,kt.). •
Kūnojudesiųkalba(gestai,mimika,akiųkontaktasirkt.);pagalbinėinformacijatekste(iliustracijos,len- •
telės,tipografinėsypatybės).
Socialinėskonvencijos (punktualumas,dovanos,apranga,valgymas,elgesio irpokalbio tabu,viešnagės •
laikas,atsisveikinimas,išvykimasirkt.).
Ver ty bės, nuo sta tos, po žiū riai (iš reikš ti tra di ci jo mis, re gio ni ne kul tū ra ir kt.). •
Ri tu a li nis el ge sys (šei mos, tau ti nių šven čių el ge sys, žiū ro vų el ge sys vie šų jų ren gi nių me tu, mi nė ji mai, šven- •
tės, šo kiai, dis ko te kos ir kt.).

5. Stra te gi nės kom pe ten ci jos ap rėp tis 
Pa svi ruo ju šrif tunurodomosstrategijos,skiriamostikįkalbosmokėjimoa2lygįorientuotamkursui.
Sa ky ti nio teks to su pra ti mo (klau sy mo) stra te gi jos: 
rastireikiamąinformacijątekste,kuriameyranežinomųžodžių,posakiųir(arba)gramatiniųstruktūrų,at- •
spėtitosinformacijosprasmę,remiantispanašiųtekstųklausymosigimtąjakalbapatirtimi,tekstotema,taip
patnaudojantiskompensavimostrategijomis;
nesupratuspašnekovoprašytipagalbos:pasakyti,kadnesupranta;paprašytikalbėtilėčiauir(arba)pakarto- •
ti;perklaustinesupratusžodžioarposakio;paprašytipatikslinti.
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Ra šy ti nio teks to su pra ti mo (skai ty mo) stra te gi jos: 
suprastitarptautiniusžodžius,kuriegimtojojekalbojepanašūsarbeveiktokiepat; •
remiantistema,situacija,kontekstu, • žo džių da ry bos ži nio mis ir skai ty mo pa tir ti miatspėtinežinomožodžio
reikšmę;
pagalabėcėlęrastinežinomąžodįdvikalbiamežodyne; •
nu spė ti ne ži no mos in for ma ci jos pras mę teks te, ku ria me yra ne ži no mų žo džių ir (ar ba) gra ma ti nių struk tū- •
rų, re mian tis tu ri mo mis ži nio mis, kom pen sa vi mo stra te gi jo mis, pa na šių teks tų skai ty mo gim tą ja kal ba pa-
tir ti mi;
numatytiskaitomotekstoturinįremiantispavadinimu,žanru,paskirtimi,situacija. •
Sa ky ti nės są vei kos ir raiš kos (kal bė ji mo) stra te gi jos
Mo no lo gi nio teks to kū ri mo stra te gi jos:
pla nuo ti pa si sa ky mą: re mian tis pa vyz džiu, pa teik ta sche ma, reikš mi niais žo džiais su da ry ti pa si sa ky mo pla- •
ną;
pagalklausytojoreakciją(gestai,mimika,kitinežodiniaiženklai)nustatyti,arkomunikacinistikslaspa- •
siektas;
tai sy ti, ko re guo ti sa vo kal bą. •
Dia lo go stra te gi jos:
pa gal po kal bio part ne rio re ak ci ją nu sta ty ti sa vo klai das ir ati tin ka mai ko re guo ti pa sa ky mą per fra za vi mo  •
ar ba ap ra šo muo ju bū du;
teirautisgrįžtamosiosinformacijos:,,arsupratote?“,,,araišku?“,,,arpamenate...?“irpan. •
Ra šy ti nės są vei kos ir raiš kos (ra šy mo) stra te gi jos:
pla nuo ti ra šy mą: re mian tis pa vyz džiu, nau do jan tis žo dy nais su da ry ti pla ną, už si ra šy ti rei kia mus po sa kius,  •
jun gia muo sius žo džius;
ko re guo ti ir tai sy ti su kur tą ra šy ti nį teks tą pa gal kon kre čios už sie nio kal bos ra šy ti nio teks to kū ri mo tra di ci- •
jas ir ku ria mo teks to žan ro rei ka la vi mus.

9.4.2.3. Ver ti ni mas
mokiniųpasiekimųlygiųpožymiai
Šiojelentelėjepateikiamiapibendrintiorientaciniaitrijųlygių–patenkinamo,pagrindinioiraukštesniojo–

mokiniųdalykožiniųirsupratimo,dalykoveiklossričiųgebėjimųirmokėjimomokytiskokybiniaiaprašai.
jaisvadovaujamasipriimantsprendimusapiemokiniųpasiekimus.

Pa svi ruo ju šrif tuišskirtiesminiaipasiekimųlygįapibrėžiantysdalykai.

Pa sie ki mų 
ly giai

Pa sie ki mų 
sri tys

A1
(pa grin di nis)

A2
(pa grin di nis)

A1
(aukš tes ny sis)

A2 
(aukš tes ny sis)

1. Sa ky ti nio teks to 
su pra ti mas (klau-
sy mas)

Supranta fra zes ir pa sa ky-
mus, jeikalbamaaiškiai ir
lėtai.
Supranta esminę informa-
cijąištrumpųįrašų,jeikal-
bamalėtaiiraiškiai.
Supranta paprastus nuro-
dymus.

Suprantairatrenkaesminę
informaciją iš trum pų įra-
šų,jeikalbamalėtaiiraiš-
kiai.
nustato šalia vykstančio
pokalbiotemą,jeikalbama
lėtaiiraiškiai.
Supranta pagrindinę trum-
pų,aiškių,paprastųprane-
šimųirskelbimųmintį.

Supranta svarbiausias aiš-
kiosbendrinėskalbosmin-
tis,kaikalbamaprogramos
temomis.
bendraisbruožaissupranta
tiesioginę kalbą, jei tartis
aiškibendrinė.
Seka svar biau sias pla tes-
nio po kal bio min tis,jeitar-
tisaiškibendrinė.
Sekadetaliusnurodymus.
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Pa sie ki mų 
ly giai

Pa sie ki mų 
sri tys

A1
(pa grin di nis)

A2
(pa grin di nis)

A1
(aukš tes ny sis)

A2 
(aukš tes ny sis)

2. Ra šy ti nio teks to 
su pra ti mas (skai-
ty mas)

Supranta trum pus, pa pras-
tus teks tus apie kon kre čius 
ži no mus da ly kus,kuriųžo-
dynas susideda iš dažnai
vartojamų ir tarptautinių
žodžių.

Supranta trum pus pa pras-
tus teks tus apie kon kre čius 
ži no mus da ly kus,kuriųžo-
dynas susideda iš dažnai
vartojamųžodžių.
Supranta trumpus papras-
tusasmeniniuslaiškus.
randa konkrečią informa-
cijąskelbimuose,reklamo-
se,valgiaraščiuose,tvarka-
raščiuose, informaciniuose
lapeliuose.
Suprantaužrašusviešosio-
sevietose.

Supranta tekstus, ku riuo se 
aiš kiai pa tei kia ma fak ti nė 
in for ma ci ja programos te-
momis.
Supranta įvykių, jausmų,
norų aprašymus asmeni-
niuoselaiškuose.
Supranta svarbią laiškų,
bukletų, trumpų oficialių
tekstų,instrukcijųinforma-
ciją.
Supranta naudojimosi pa-
prastaisįrenginiais,pavyz-
džiui,taksofonu,taisykles.

3. Sa ky ti nė są vei ka 
(kal bė ji mas)

atliekapa pras tas ko mu ni-
ka ci nes už duo tis,kaireikia
keistispaprasta ir tiesiogi-
ne informacija programos
temomis.

Ga na leng vai ne il gai kal-
ba si api brėž to se si tu a ci jo-
se, jei, reikalui esant, pa-
šnekovaspadeda.bedide-
liųpastangųkeičiasi repli-
komis, paklausia ir atsako
į klausimus, keičiasi min-
timis ir informacija pro-
gramos temomis įprastose
kasdienėsesituacijose.

naudojasidaugeliupapras-
tų kalbos priemonių dau-
gumoje situacijų. Be pa-
si ren gi mo įsi trau kia į po-
kal bį, reiškiasavonuomo-
nę ir keičiasi informacija
programos temomis (pa-
vyzdžiui:šeima,pomėgiai,
mokymasis,kelionės,eina-
miejireikalai).

4. Sa ky ti nė raiš ka 
(kal bė ji mas)

paprastaiapi bū di na ar pri-
sta to žmones, pasako, kas
patinka, kas nepatinka ir
pan.,pa pras to mis fra zė mis 
ar ne su si ju siais sa ki niais.
atsakoįklausimus.

paprastaiapi bū di na ar pri-
sta tožmones,gy ve ni mo ar 
mo ky mo si są ly gas, die no-
tvarkę, pasako, kas patin-
ka, kas nepatinka ir pan.,
paprastomis frazėmis ar
nesusijusiaissakiniais.
Pa sa ko ja ar api bū di na pa-
pras tais sa ki niais.

Ga na lais vai aiš kiai api bū-
di na kokįnorsdalyką, su-
sijusįsupatirtimi,nuosek-
liaidėstydamasmintis.
Ga na lais vai aiš kiai pa sa-
ko ja ar api bū di na,nuosek-
liaidėstydamasmintis.
pateikiatrumpąsurepetuo-
tą pranešimą, trumpai pa-
grindžia ir paaiškina savo
nuomonę, planus ir veiks-
mus.

5. Ra šy ti nė są vei ka 
ir raiš ka (ra šy mas)

parašoke le tą su si ju sių pa-
pras tų fra zių ir sa ki nių, 
jungiajuosdažniausiaivar-
tojamaisjungtukais,pavyz-
džiui:ir,bet,todėl,kad.

parašoke le tą su si ju sių pa-
pras tų fra zių ir sa ki nių, jun-
gia juos daž niau siai var to-
ja mais jung tu kais, pa vyz-
džiui: ir, bet, to dėl, kad.

Kuriaaiš kius riš lius teks tus 
pro gra mos te mo mis,sieda-
mas trumpesnesatkarpas į
nuosekliąseką.
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Pa sie ki mų 
ly giai

Pa sie ki mų 
sri tys

A1
(pa grin di nis)

A2
(pa grin di nis)

A1
(aukš tes ny sis)

A2 
(aukš tes ny sis)

6. Mo kė ji mas mo-
ky tis

Suvokia savo mokymosi
uždavinius.
atliekamokytojopateiktas
užduotis.
naudojasi eKa mokytojo
padedamas. Kartu su mo-
kytoju aptaria savomoky-
mosipasiekimus.
Žino,kurrastipapildomos
informacijos, žinių (žody-
nuose, gramatikos žiny-
nuose,kt.).

Suvokia savo kalbos mo-
kymosiporeikius.užsibrė-
žiamokymosiuždavinius.
mokytojopadedamasnau-
dojasi eKa mokymuisi
planuoti.
Žino, kokiais būdais ug-
dytis skaitymo, klausymo,
kalbėjimo ir rašymogebė-
jimus.
Sieja iškeltus mokymosi
tikslussumokymosiporei-
kiais.
adekvačiai įsivertina kal-
bosmokymosi pasiekimus
naudodamasiseKa.
Žino, kur rasti reikiamos
informacijos,trūkstamųži-
nių (žodynuose, žinynuo-
se,kt.).
mokytojopadedamasnau-
dojasi patirtimi, įgytamo-
kantiskitųkalbų.

Savarankiškai užsibrėžia
mokymosi uždavinius at-
sižvelgdamasįkalbosmo-
kymosiporeikiusirtikslus.
naudojasieKamokymui-
siplanuoti.
planuojairorganizuojasa-
vomokymąsi,mokosi tin-
kamaisbūdais,renkasiuž-
duotis,atitinkančiasindivi-
dualųmokymosistilių.
dalyvaudamas kalbinėje
veikloje, savarankiškai iš-
moksta naujų raiškos bū-
dų.
naudojasivisomisgalimy-
bėmisplėstikalbinępatirtį.
Savarankiškaiiradekvačiai
įsivertinakalbosmokymo-
si pasiekimus naudodama-
siseKa.
Žino,kurrastipapildomos
informacijos,trūkstamųži-
nių(žodynuose,žinynuose,
internete, kt.), savarankiš-
kai naudojasi informacijos
šaltiniais.
naudojasi patirtimi, įgyta
mokantiskitųkalbų.
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VI II. UŽ SIE NIO KAL BA KUR TIE SIEMS IR NE PRI GIR DIN TIE SIEMS

10. Už sie nio kal bos kur tie siems ir ne pri gir din tie siems pro gra mos nuo sta tos, įgy ven di ni mas, tu ri nio 
ap im tis

10.1. Pa skir tis 
užsieniokalbosviduriniougdymobendrosiosprogramoskurtiesiemsirneprigirdintiesiemspaskirtis –api-

brėžtispecifiniusužsieniokalboskurtiesiemsirneprigirdintiesiemsmokymo(si)vidurinėjemokyklojetikslus
iruždavinius,veiklossritis,mokiniųpasiekimus,ugdymoturinioapimtį,pasiekimųvertinimorodiklius.

10.1.1. Da ly ko kom pe ten ci jos
pagrindinėužsieniokalbosdalykougdomakompetencijayra ko mu ni ka ci nė kal bi nė kom pe ten ci ja, ku ri 

reiškiasiatliekantkalbinęveiklą,apimančiąsakytinęirrašytinęrecepciją(sakytinėskalbosirrašytiniųtekstų
supratimą),sakytinęirrašytinęsąveiką(bendravimąžodžiuirraštu)irsakytinęirrašytinęraišką(sakytiniųir
rašytiniųtekstųkūrimą).

Komunikacinėkalbinėkompetencijasusidedaiš:
lingvistinėskompetencijos; •
sociolingvistinėskompetencijos; •
pragmatinės •  kompetencijos.
Ling vis ti nė kom pe ten ci jayraleksikos,gramatiniųkalbosišteklių,semantiniųkalbosraiškosvariantųžino-

jimasirgebėjimasjaisoperuotiatpažįstantirkurianttaisyklingosformosfrazesirsakinius;gebėjimassuvokti
irperteiktiprasmes;kalbosfonetiniųelementųsuvokimasirraiška;rašybosirskyrybosžiniosirgebėjimai.

Lingvistinękompetencijąsudarošiosdalinėskompetencijos: 
leksinė:žodynožiniosirgebėjimaijįvartoti; •
gramatinė:kalbosgramatiniųištekliųišmanymasirgebėjimasjaisnaudotis; •  
semantinė:gebėjimassuvoktiirkurtireikšmes; •  
fonologinė:kalbosgarsų,žodžiosudėties,kirčio,intonacijosžiniosirtarimogebėjimai; •  
ortografinė:gebėjimassuvoktiirprodukuotisimbolius,iškuriųsusidedarašytiniaitekstai; •
ortoepinė:gebėjimastinkamaiištartižodžiuspagaljųrašytinęformą. •
mokantkurčiuosius irneprigirdinčiuosiusmokinius, fo no lo gi nė ir or to e pi nė kom pe ten ci jos neug do mos, 

nesprogramojenenumatytaskalbėjimogebėjimųugdymas.
So cio ling vis ti nė kom pe ten ci ja –žiniosirgebėjimai,susijęsusocialinekalbosvartojimosritimiirapiman-

tyskalbiniussocialiniųsantykiųžymeklius,mandagumonormas,tautosišmintįperteikiančiusposakius,kal-
bosregistroskirtumus,tarmęirakcentą.Sociolingvistinėkompetencijatiesiogiaiveikiavisąkalbinįįvairių
kultūrųžmoniųbendravimą.

Kur tie siems ir ne pri gir din tie siems mo ki niams pri reiks skai tant su pras ti va do vė ly je pa teik tas man da gu mo 
fra zes, ra šant var to ti kal bi nių so cia li nių san ty kių žy mek lius (pa vyz džiui, krei pi niai Mr, Mrs, Ms laiš kuo se ir 
pan.) 

Prag ma ti nę kom pe ten ci ją sudaro diskursokompetencija (gebėjimas jungti sakinius į sekas) ir funkcinė
kompetencija (sakytiniodiskursoirrašytiniųtekstųtaikymasbendraujant).pragmatinėkompetencijaapima
žiniasirgebėjimustikslingaivartotikalbospriemonesremiantisžinomaisscenarijaisirnumatomaistarpusavio
sąveikosmodeliais.jitaippatapimagebėjimąkurtisklandųirrišlųdiskursą,atpažintitekstotipusiržanrus,
vartotiironijąirparodiją.pragmatiniųgebėjimųugdymąlabiauneilingvistinękompetencijąveikiatarpusavio
sąveikospatirtisirkultūrinėaplinka.

So cio kul tū ri nė ir tarp kul tū ri nė kom pe ten ci jos. So cio kul tū ri nę kompetencijąsudarožinios,gebėjimai
iregzistencinėskompetencijos,susijusiossuskiriamaisiaiskuriosnorskonkrečiosvisuomenėsbruožais–kas-
dieniogyvenimoypatybėmis,gyvenimosąlygomis,tarpasmeniniaissantykiais,vertybiųsistema,kūnokalba,
elgesionormomis,mandagumokonvencijomisirpan. Tarp kul tū ri nė kom pe ten ci ja – taigebėjimasįžvelgti
gimtosiosirkalbosšalies(aršalių)kultūrųsąsajasirtarpininkauti,gebėjimasatpažintiirtaikytiįvairiasstrate-
gijasbendraujantsukitųkultūrųžmonėmis,įveiktisantykiųstereotipus. Tarp kul tū ri nę kom pe ten ci ją įgi ju siu 
lai ko maskalbosvartotojas,kurisbendravimąsukitoskultūrosatstovaisgrindžiakitoskultūros,jausenos,gal-
vosenossuvokimu.ugdanttarpkultūrinękompetencijąužsieniokalbųmokymas(is)grindžiamasvadinamuoju
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kul tū rų dia lo gu.Kalbosmokymasistaippatpraturtinamaskitųkultūrų–nevientų,kuriųkalbųmokomasi,–
išmanymu,taippatnuolatiniukalbosšalies(aršalių)kultūrosgretinimusugimtosiosšalieskultūra.Taipsu-
vokiamasgimtosiosiružsieniokalbosšalieskultūros(arkultūrų)kontekstas.mokymuisiatrenkamosužsienio
kalbosšaliesirgimtosiosšaliesrealijos,kuriosyrasuprantamos,aktualiosirpriimtinosbesimokančiajam.dė-
mesystarpkultūrineikompetencijaituriįtakosvisamužsieniokalbosugdymoturiniui.

Stra te gi nė kom pe ten ci ja. pagal,,bendruosiuseuroposkalbųmokymosi,mokymoirvertinimometme-
nis“strategija–taibetkuriorganizuota,tikslingairreguliuojamaveiklosforma,kuriąindividaspasirenka,
kadatliktųreikiamąužduotį.Komunikaciniųužduočiųatlikimostrategijossusijusiossuintelektinėmiskompe-
tencijomisirpsichiniaisprocesais.būtentjiekontroliuojairtvarkokomunikaciniusprocesus.Tokiakontrolė
reikalinga,pavyzdžiui,susidūrussunetikėtumais(taigalibūtitemospokyčiai),atsiraduskomunikacijostrik-
džiams(užmiršus,stokojantkompetencijosužduočiaiatlikti,iškilusnesusipratimuidėlnetikslaussuvokimoar
klaidos).Šiemssunkumamsįveiktireikiaįvairiųkompensaciniųstrategijų,pavyzdžiui,performuluotipasaky-
mą,pakeistivienąžodįkitu,paprašytipaaiškinimoarpagalbos,pasitaisyti.

10.1.2. Ben dro sios kom pe ten ci jos 
Ben dro sios kom pe ten ci jos yrareikalingosnetikkalbinei,betirkitokiaiveiklaiatlikti.mokantisužsie-

niokalbųyraugdomosšiosbendrosioskompetencijos(bendrosioskompetencijosčiaapibūdinamosremiantis
bendruosiuoseeuroposkalbųmokymosi,mokymoirvertinimometmenyse(Vilnius,2008)pateiktubendrų-
jųmokiniokompetencijųaprašu):

deklaratyviosiosžinios; •
praktiniaigebėjimaiirpraktinėpatirtis; •
egzistencinė(asmeninė)kompetencija; •
mokėjimasmokytis. •
De kla ra ty vio sios ži niosyrapatirtiesįgijimoirformaliojomokymosirezultatas.Konkrečioskalbosbesi-

mokančiamžmoguilabaisvarbiosyrafaktinėsžiniosapiešalįaršalis,kuriosetakalbavartojama:svarbiau-
siosgeografinės,aplinkos,ekonominės,politinėsšaliesypatybės,žiniosapievietas,asmenis,objektus,įvykius
irkt.Sociokultūrinėsžiniosyratamtikroskalbinėsbendruomenėssocialiniųypatybiųirkultūrospažinimas.
mokantiskalbų,reikalingosžiniosapiekasdienįkonkrečiosšalies(aršalių)visuomenėsgyvenimą,gyvenimo
sąlygas,žmoniųtarpusaviosantykius, įsitikinimus,visuomenėjepriimtaselgesionormas,vertybes, taippat
mokslo,technikosžinios.deklaratyviosiomsžiniomspriskiriamos iržinios,sudarančiosvadinamojotarp kul-
tū ri nio są mo nin gu mopagrindą:taižiniosapieregioninę,socialinęirkultūrinęužsieniokalbosšaliesirgimto-
siosšaliesįvairovę.

Prak ti niai ge bė ji mai ir prak ti nė pa tir tissuprantamikaipgebėjimaselgtispagalpriimtasnormas,atlikti
įprastuskasdieniusgyvenimo,mokymosi,laisvalaikioveiksmus.

Eg zis ten ci nė (as me ni nė) kom pe ten ci jasuvokiamakaipmokinioindividualiųsavybių(pavyzdžiui,tokių
asmenybėsbruožųkaipryžtingumas,iniciatyvumas,drąsa,darbštumas,tikslųturėjimas,pasitikėjimassavimi
irkt.)irnuostatų(atvirumasnaujaipatirčiai,motyvacija,dorovinėsvertybės,įsitikinimai)visuma,nuokurios
priklausoirkalbųmokymosiveikla. 

Mo kė ji mas mo ky tis yra viena iš svarbiausiųmokinio kompetencijų. Ši kompetencija paremta kitomis
kompetencijomisirsuvokiamakaipmokėjimasirnusiteikimasatrastitai,kaspadedamokytis,t.y.savarankiš-
kaiįveiktimokymosisunkumus,įžvelgtikalbosmokymosigalimybesirjomispasinaudoti.mokiniui,moky-
tojopadedamam,ypačsvarbugebėtipasirinktitinkamusmokymosibūdus:veiksmingainaudotismokymosi
situacijomisišlaikantdėmesįteikiamaiinformacijai,suvokiantgalutinįužduočiųtikslą,veiksmingaibendra-
darbiaujantpamokojeporomisargrupėmis,aktyviaiirdažnaivartojantišmoktąkalbą.Svarbugebėtipagalsa-
voporeikiusnaudotismokomąjamedžiaga,mokytistiesiogiaidalyvaujantkomunikacinėjeveikloje,suvokti
savo,kaipmokinio,teigiamąsiasirneigiamąsiasypatybes,nusistatytiporeikiusirišsikeltitikslus,reflektuo-
timokymosiveikląirrezultatus,pasirinktistrategijasirveikimobūdus(mokymositechnikas)šiemstikslams
siektipagalsavoasmeninessavybesirišgales,nustatytisavosėkmėsirnesėkmėspriežastis.Vidurinėjemo-
kyklojepabrėžtinasmokiniogebėjimassavarankiškaiplanuoti,organizuoti,kontroliuoti(savikontrolė)irver-
tintisavomokymąsi(įsivertinimas).Veiksmingamokėjimomokytiskompetencijosugdymopriemonėyraeu-
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roposkalbųaplankas(eKa),netikteikiantismokytojuiirmokiniuiinformacijąapieužsieniokalbos(arkal-
bų)mokymąsiirmokėjimą,betirsuteikiantisgalimybęįsivertintimokymosirezultatussėkmingamtolesniam
mokymuisi.

ugdantiskalbinękomunikacinękompetencijąirplečiantismokiniokalbosirkultūrospatirčiai,visųkalbų,
kuriųmokinysmokosi,gebėjimaisusiliejaįvienąbendrądau gia kal bys tės kom pe ten ci ją.Veiksmingadau-
giakalbystėsskatinimopriemonelaikomaseuroposkalbųaplankas.juonaudojantisgalimaaiškiaiirsupran-
tamaifiksuotiįvairiąkalbųmokymosiirtarpkultūrinępatirtį.

10.1. 3. Ver ty bi nės nuo sta tos 
užsieniokalbosmokymasissudaroprielaidasugdytiirmokinioasmenybę.besiplečiantiskitokiosgyven-

senos,mąstysenosirjausenospažinimasturipadėtiįveiktisavąjįego-iretnocentrizmą.Kitoskultūrospažini-
masirgretinimassugimtąjasudarosąlygaskultūrineisavimoneiplėtotis.

mokantisužsieniokalbosugdomosšiosvertybinėsnuostatos:
atvirumaskalbaiirjosatstovaujamaikultūrai; •
nusiteikimasplėtotikultūrinęsavimonęsuprantantkitokįmąstymą,kultūrą,gyvenseną,jauseną,gretinant •
užsieniokalbąirkitųtautųkultūrąsugimtąja;
norasirnusiteikimasmokytisužsieniokalbųirpasirengtigyventidaugiataučiame,daugiakultūriameirdau- •
giakalbiamepasaulyje;
nusiteikimasugdytissavarankiškumąirkūrybingumą; •
nusiteikimasbendrautiirbendradarbiauti,ugdytissėkmingaikomunikacijaibūtinasnormasirvertybes:ge- •
bėjimąklausytispašnekovoirsuprastijį,toleranciją,diskusijųkultūrą.

10.2. Da ly ko tiks las, už da vi niai, struk tū ra
10.2.1. Tiks las –ugdytisužsieniokalboskalbineskomunikacinesirbendrąsiaskompetencijas,būtinasas-

mensvisaverčiamgyvenimuikintančiojevisuomenėje,būsimaiprofesinei,visuomenineiveiklaiirsėkmingam
mokymuisivisągyvenimą.

10.2.2. Už da vi niai 
Sie kia ma, kad mo ki niai:
išmoktųraštubendrautiužsieniokalba:keistisinformacija,idėjomis,nuomonėmis,požiūriaisviešojoiras- •
meniniogyvenimosrityse;
tobulintųlingvistinękompetencijąkaipsvarbiąkomunikacinėskalbinėskompetencijosdalį,mokytųsigre- •
tintiužsienio,lietuviųgestųirlietuviųkalbųsistemas;
įgytųsociokultūriniųirtarpkultūriniųžiniųirgebėjimų,reikalingųbendraujantužsieniokalba; •
plėtotųsavarankiškokalbosmokymosiirsavikontrolėsgebėjimus; •
išmoktųkeistisinformacijairmokytiskalbųnaudojantisinformacinėmistechnologijomis; •
ugdytųsirašytiniotekstosupratimo,rašytiniotekstokūrimoirbendravimoraštustrategijas; •
plačiaususipažintųsukalbosšalies(šalių)kultūrosvertybėmis,bendraamžiųgyvenimu. •
programojenurodomas11–12klasiųkoncentrougdymoturinys.jįsudarosantykinaiatskiros,betugdymo

proceseintegruojamosveiklossritys.norskurtiejiirneprigirdintiejimokiniaigalidaugiaudėmesioskirtiskai-
tymoirrašymogebėjimams,tainereiškia,kadšiųveiklossričiųpasiekimaiturėtųbūtiaukštesninegugirdin-
čiųjųmokinių,nesjienegalidalyvautivisosekalbinėsveiklossrityse.dalyvaujantvisoseveiklossrityse,jos
vienakitąveikiairpapildo,irmokiniopažangabūnaspartesnė. mokiniopasiekimaiorientuojamiįb1lygį,to-
dėlmokiniams,ketinantiemslaikytibrandosegzaminąb2lygiu,būtinagalimybė11ir12klasėjeturėti4ar5
pamokaspersavaitę.esminiaikomunikacinėsveiklosgebėjimainurodomipagaltokiąstruktūrą:

Sri tis Pasiekimų lygis
(pagaleTkalbosmokėjimolygiųskalę)

rašytiniotekstosupratimas
(skaitymas) B1

rašytinėsąveikairraiška
(rašymas) B1
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10.3. Pro gra mos įgy ven di ni mas: in teg ra vi mo ga li my bės, ug dy mo gai rės, mo ky mo si ap lin ka
10.3.1. Di dak ti nės nuo sta tos ir mo ky mo si ap lin ka 
užsieniokalbakurtiesiemsirneprigirdintiesiemsmokiniamsyratrečiojikalba(pirmoji–lietuviųgestų,

antroji–lietuviųkalba).mokydamiesiužsieniokalbos,mokiniaiturinaudotissavopirmosiosirantrosioskal-
bosmokymosipatirtimi.mokantsutrikusiosklausosvaikusužsieniokalbossvarbupritaikytimokomąjąme-
džiagąjųgalimybėmsirpatirčiai,labaidaugdėmesioskirtiregimajamelementui.būtinaleistiatsiskleistikū-
rybinėmsmokiniųgalioms,nediskriminuotimokiniųdėljųnegalios.Temosiružduotysturibūtikruopščiai
atrenkamosirsuprantamosmokiniams.ugdymoprocesasindividualizuojamasirdiferencijuojamas,skatina-
mabendradarbiauti.Kaimokiniamsnepakankakalbosžiniųminčiaireikšti,jiegalinaudotisšiojeprogramoje
nurodytomiskompensavimostrategijomis.

10.3.2. In teg ra vi mo ga li my bės
užsieniokalbosmokymasisglaudžiaisiejasi sulietuviųgestųkalbosirlietuviųkalbosmokymusi.mokan-

tisužsieniokalboslavinamiirlietuviųgestųkalboskomunikaciniaigebėjimai,otaisvarbuirkitųdalykųmo-
kymuisi,būsimaiprofesineimokinioveiklaiirgyvenimoįgūdžiams.užsieniokalbospamokospadedaplėsti
mokiniožodyną,josmokymosipatirtispraverčiamokantiskitųkalbųirkitųdalykų.Todėlskatintinaskalbųir
kitųdalykųmokytojųbendradarbiavimas.

10.4. Mo ki nių pa sie ki mai, tu ri nio ap im tis, ver ti ni mas
10.4. 1. Į kal bos mo kė ji mo B1 ly gį orien tuo tas kur sas
10.4.1.1. Mo ki nių pa sie ki mai
Viršutinėjeaptartieseilutėjeapibūdinamasgeresnisgebėjimas,apatinėjepa svi ruo ju šrif tu–menkesnis.

1. Ra šy ti nio teks to su pra ti mas (skai ty mas)
Es mi nis ge bė ji mas – suprastiįvairauspobūdžioautentiškustekstusprogramostemomis,atitinkančiusmo-
kiniopatirtį.

Ge bė ji mai B1
1.1. bendrasgebėjimoapibūdinimas Suprantatekstus,kuriuoseaiš kiaipateikiamafaktinėinforma-

cija.
1.2. Susirašinėjimo(laiškų,žinučių)supra-
timas

Supranta įvykių, jausmų,norųaprašymusasmeniniuose laiš-
kuose.

1.3. Skaitymaspažintiniaistikslais peržvelgiailgesnįtekstą,randareikiamąinformaciją;išrenka
reikiamąinformacijąiškeletotekstųartekstovietų.
Ran da ir su pran ta kas die nių teks tų, pa vyz džiui, laiš kų, buk le-
tų, in for ma ci ją.

1.4. Skaitymasieškantinformacijos Suvokia svarstomos problemos įrodymų eilės tvarką, nors ir
nedetaliai.
Su vo kia aiš kios struk tū ros teks to (pa vyz džiui, laik raš čio 
straips nio) ži no ma te ma svar biau sias min tis.

1.5. nurodymų,skelbimųsupratimas Suprantaaiškų,paprastąskelbimąarbanurodymą.
1.6. informacijosieškojimasįvairiuosešal-
tiniuose

peržvelgiapaprastustekstus(pavyzdžiui,skelbimus)ieškoda-
masreikiamosinformacijos.naudojasidviejųkalbųžodynais.

2. Ra šy ti nė są vei ka ir raiš ka (ra šy mas)
Es mi nis ge bė ji mas –bendrautiirkurtiraštuįvairauspobūdžiotekstussiekiantužsibrėžtokomunikacinio
tikslo.

Ge bė ji mai B1
2.1. bendrasgebėjimoapibūdinimas ganatiksliaiperteikiainformacijąirmintistiekkonkrečiomis,

tiek abstrakčiomis temomis, patikrina informaciją, paklausia
apieproblemasirjaspaaiškina.
rašoasmeniniuslaiškusirrašteliusklausdamasarbaperteik-
damaspaprastąbūtinąinformaciją.
Kuria aiškius rišlius tekstus siedamas trumpesnes atkarpas į
nuosekliąseką.
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Ge bė ji mai B1
2.2.Susirašinėjimas rašoasmeniniuslaiškusperteikdamasnaujienasirišdėstyda-

massavomintisabstrakčiomisirkultūrinėmistemomis,pavyz-
džiui,apiesportą,filmus.
Rašo as me ni nius laiškus su tam tik ro mis de ta lė mis ap rašyda-
mas pa tir tį, jaus mus ar įvy kius.

2.3. Žinučiųrašymas,blankųpildymas rašožinutes,kurioseprašoinformacijos,paaiškinaproblemą.
2.4. Kūrybinisrašymas aiškiaiirdetaliaiaprašodaugelįžinomųdalykų,susijusiųsu

asmensinteresųsritimi.
raštupapasakoja apie patirtį, rišliai aprašydamas jausmus ir
reakcijas.
aprašo tikrus ar įsivaizduojamus įvykius, neseniai įvykusias
keliones.

2.5. pranešimaiiresė rašo trumpaspaprastasesė,glaustaiapibendrinasavosrities
faktinęinformacijąapiežinomusdalykus,išdėstojuosirpatei-
kiasavonuomonę.
Rašo la bai trumpą stan dar ti nės for mos ata skaitą, ku rio je pa-
tei kia fak tinę in for ma ciją ir nu ro do veik los mo ty vus.

2.6. Kalbosplanavimasirišdėstymas planuoja, išdėsto ir koreguoja kalbos kūrimoprocesą ir pro-
duktą (tekstą).

2.7. Kalbos pritaikymas adresatui ir pagal
situaciją.

pasirenkatinkamaskalbospriemoneskomunikaciniamtikslui
pasiekti,pritaikokalbąadresatuiirsituacijai.reiškiadaugko-
munikaciniųintencijųirįjasreaguoja,vartodamaspatįįpras-
čiausiąneutralųregistrą.
išmanopagrindinesmandagumonormasirelgiasipagaljas.
Suvokiaesminiustikslinėsirgimtosiosbendruomenėspapročių,
elgsenos,nuostatų,vertybių,įsitikinimųskirtumusirjųpaiso.

3. Ling vis ti nė kom pe ten ci ja

3.1. Ben dro ji kal bi nė ap rėp tis
B1 Kalbosmokatiek,kadapibūdintųnenuspėjamassituacijas,ganatiksliaipaaiškintųsvarbiausiusmin-

tiesarproblemosaspektusirreikštųmintisabstrakčiomisarbakultūrostemomis,kaipantaisportas,
kinas.
Turiužtektinaikalbosžinių,kadgalėtųsujomisišsiversti.pakankamasžodynasleidžiašiektiekdve-
jojantirperfrazuojantišsakytisavomintistokiomistemomis,kaipšeima,pomėgiai,darbas,kelionės,
kultūriniairenginiai,tačiaužodynoribotumasverčiakartotisarbakartaisdėltonetgisunkusuformu-
luotimintis.

3.2. Žo dy no ap rėp tis
B1 Žodynomokaužtektinai,kadšiektiekperfrazuodamasgalėtųperteiktisavomintisdaugumasuasme-

niniugyvenimususijusiųtemų:šeimos,pomėgių,darbo,kelionių,pakalbėtiapiedabartiesįvykius.
3.3. Žo dy no var to ji mas

B1 geraivartojapagrindinįžodyną,betreiškiantsudėtingesnesmintisarsusidūrussunežinomomistemo-
misirsituacijomisvisdėltopasitaikodidesniųklaidų.

3.4. Gra ma ti nis tai syk lin gu mas
B1 Žinomuosekontekstuosebendraujaganataisyklingai.gramatinesformasirkonstrukcijasvartojaiš

esmėstaisyklingai.Klaidųpasitaiko,betyraaišku,kąnoripasakyti.
ganataisyklingaivartojadažnesnessakiniųkonstrukcijas.

3.5. Ra šy ba
B1 Kuriaištisinįtekstą,kurisišesmėsyravisassuprantamas.

rašyba,skyrybairtekstoišdėstymasyrapakankamaitaisyklingi,kadbūtųgalimasektimintį.
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10.4.1.2. Tu ri nio ap im tis 

1. Į kal bos mo kė ji mo B1 ly gį orien tuo tas kur sasteikiagalimybęugdytisužsieniokalboskomunikacines
kompetencijasviešajameirasmeniniamegyvenime,įgytitambūtinųlingvistiniųirsociokultūriniųžiniųbei
gebėjimų,formuotissavarankiškokalbosmokymosigebėjimus,poreikįmokytiskalbų.

Šiskursasteikiasiauros,betganasavarankiškoskomunikacijosužsieniokalbagalimybę.abiejų(skaitymo
irrašymo)kalbinėskomunikacinėsveiklossričiųmokiniųpasiekimaiorientuojamiįeuroposTaryboskalbos
mokėjimo„Slenksčio“(b1)lygį.individualūsmokiniųb1lygiopasiekimaigalibūtiskirtingi.Taipriklauso
nuomokiniopastangų,mokymosiaplinkos,mokymopriemoniųirpan.Todėlprogramojepateikiamosskir-
tingosgebėjimų(skaitymaspažintiniaistikslaisirieškantinformacijos,susirašinėjimas,pranešimaiiresė)ir
lingvistinėskompetencijosaptartys(bendrojikalbinėaprėptisirgramatinistaisyklingumas),kadmokiniaiga-
lėtųdiferencijuotaisiektikomunikacinėsirlingvistinėskompetencijų.

2. Te ma ti ka
nurodomostemosyraorientacinės.potemiųišvardijimastaippatnėrabaigtinis:josiliustruojatemoskon-

tekstą.nurodomostemosapimaasmeninioirvisuomeniniogyvenimosritis.Įvairiosemokymopriemonėse
(vadovėliųserijose)pateikiamiįvairūstemųirpotemiųderiniai.

Apie sa ve(charakteris,įsitikinimai,veikla,laisvalaikis,pramogos,pomėgiaiirkt.).
Jau ni mo gy ve ni mas (dabartiniojaunimogyvenimobūdas,vertybės,santykiaisubendraamžiaisirtėvais

irkt.).
Mo ky ma sis, at ei ties pla nai(mokykla,mokymasis,dalyvavimasmokyklosgyvenime,ateitiesplanai,pro-

fesijospasirinkimas,nusiteikimasmokytisvisągyvenimą,kalbųmokymasis,kalbųmokėjimosvarbairkt.).
Ke lio nės(miestaiiršalys,transportopriemonės,viešbučiai,turistiniaimaršrutaiirkt.).
Pa slau gos ir ap tar na vi mas(kavinė,restoranas,parduotuvės,buitiespaslaugosirkt.).
Šiuo lai ki nės in for ma vi mo prie mo nės(televizija,radijas,spauda,reklama,internetasirkt.).
Žmo gus ir ap lin ka, ap lin kos ap sau ga(šaliesflorairfauna,orai,dabartiesekologijosproblemosirkt.).
Svei ka gy ven se na (sveikasgyvenimobūdas,gyvenimasmiesteirkaime;sportas,sveikamitybairkt.).
Da bar ties pa sau lis(dabartiesaktualijosirkt.).
Kul tū ra, me nas(kinas,teatras,vaizduojamasismenas,literatūra,žymiausikultūrosatstovai,šventės,kul-

tūriniairenginiai,tradicijos,papročiaiirkt.).
Kal bos ir gim to ji ša lis (te ma in teg ruo ja ma į ki tas te mas ar po te mes)(visuomeninisgyvenimas,kurčių-

jųgyvenimas,žymiųvisuomenėsveikėjųgyvenimoirveiklosepizodai).

3. Prag ma ti nės kom pe ten ci jos ap rėp tis 
Reikš ti raš tu ir su pras ti šias ko mu ni ka ci nes in ten ci jas:
Gau ti ir teik ti in for ma ci ją:
pavadinti,apibrėžti,įvardyti; •
pranešti,pasakyti,informuoti,paaiškinti; •
klaustiiratsakytiapielaiką,vietą,būdą,kiekybę,priežastį. •
Iš reikš ti ir su ži no ti nuo sta tą, po žiū rį, nuo mo nę, po zi ci ją:
pritarti,teigti,išreikštinuomonę,paneigti; •
reikštinorus,ketinimą,džiaugsmą,patikimą,nepatikimą,privalėjimą,neprivalėjimą,leidimą,neleidimą, •
pasitenkinimą,nepasitenkinimą,būtinumą,nustebimą,nusivylimą;
atsiprašyti,apgailestauti. •
Ra gin ti, įkal bi nė ti:
pasiūlytikąnorsveikti; •
paprašytikąnorsveikti,paprašytipadėti,pasiūlytipagalbą; •
įspėti,nurodyti,patarti; •
pakviesti; •
paskatintikąnorsdaryti. •
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Pa pil do mos ben dra vi mo stra te gi jos:
paprašytipakartotitai,kasparašyta; •
paprašytipaaiškinti,paprašytiužrašyti; •
paprašytiparašytikitaisžodžiais; •
paklausti,arsuprato; •
paprašytipalaukti; •
paprašytipatvirtintitekstą,pasiūlytižodį,žodžiųjunginį. •
Ben dra vi mo kon ven ci jos:
atkreiptidėmesį,kreiptisįdraugąarbapažįstamą,kreiptisįnepažįstamąasmenį; •
paklausti,kaipsekasi,atsakyti; •
pasisveikintiarbaatsisveikinti,atsakytiįpasisveikinimą; •
prisistatyti,pristatyti,supažindinti,atsakyti,kaisupažindinaarpri(si)stato; •
pasveikinti,palinkėti; •
pradėtiarbaužbaigtilaišką. •

4. Se man ti nės kom pe ten ci jos ap rėp tis 
Abst rak čio sios są vo kos
egzistencija:buvimas,nebuvimas. •
erdvė:vieta,kilmėpagalvietą,išsidėstymas,ilgis,plotis,atstumas,kelias,judėjimas,dydis,plotas. •
Laikas:data,laikoskirstymas,dabartis,praeitis,ateitis,laikomomentas,periodas,dažnis,paskirtieslaikas, •
pasikartojimas,veiksmopradžia,veiksmopabaiga,ankstesnislaikas,vėlesnislaikas,vienalaikiškumas.
Kiekybė:skaičius,kiekis,laipsnis. •
požymis:fizinis(spalva,amžius,būklė,forma,skonis),vertinimo(vertė,kaina,kokybė). •
ryšiai,santykiai:priklausymas,priežastis,tikslas,erdvėssantykiai,laikosantykiai,sąlyga,jungimas,prieš- •
prieša,lyginimas,nuolaida,būdas.

5. So cio kul tū ri nės kom pe ten ci jos ap rėp tis
mokiniaisupažindinamisukalbosšaliesaršaliųrealijomis,apiekuriasbūtinaturėtižiniųdalyvaujantkal-

binėjeveiklojeieškantinformacijosarjąteikiantirbendraujantsukitoskultūrosarkultūrųatstovais:
Kasdienisgyvenimas(maitinimasis,šventės,darbas,laisvalaikisirkt.). •
gyvenimosąlygos(namasarbutas,namųaplinkairkt.). •
Tarpasmeniniaisantykiai(šeimossudėtisirsantykiai,kartųsantykiai,bendruomenėssantykiaiirkt.). •
Kūnojudesiųkalba(gestai,mimika,akiųkontaktasirkt.);pagalbinėinformacijatekste(iliustracijos,len- •
telės,tipografinėsypatybės).
Socialinėskonvencijos (punktualumas,dovanos,apranga,valgymas,elgesio irpokalbio tabu,viešnagės •
laikas,atsisveikinimas,išvykimasirkt.).
Vertybės,nuostatos,požiūriai(išreikštimenuose,regioninėsekultūroseirkt.). •
ritualinis elgesys (šeimos, tautinių švenčių elgesys, žiūrovų elgesys viešųjų renginiųmetu,minėjimai, •
šventės,šokiai,diskotekosirkt.).

6. Stra te gi nės kom pe ten ci jos ap rėp tis 
rašytiniotekstosupratimo(skaitymo)strategijos: •
suprastitarptautiniusžodžius,kurielietuviųkalbojepanašūsarbeveiktokiepat; •
remiantistema,situacija,kontekstu,žodžiųdarybosžiniomisirskaitymopatirtimiatspėtinežinomožodžio •
reikšmę;
pagalabėcėlęrastinežinomąžodįdvikalbiamežodyne; •
nuspėtinežinomosinformacijosprasmętekste,kuriameyranežinomųžodžiųir(arba)gramatiniųstruktū- •
rų,remiantisturimomisžiniomis,kompensavimostrategijomis,panašiųtekstųlietuviųkalbaskaitymopa-
tirtimi;
numatyti skaitomo teksto turinį remiantispavadinimu,žanru,paskirtimi, situacija, žemėlapiu,duomenų •
lentele,tekstoišdėstymu;
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atspėtisakinioprasmęiškeletožodžių,pastraiposprasmę–iškeletofrazių; •
pasitikrintitekstosupratimąnaudojantisžodynuir(arba)žinynu. •
Ra šy ti nio teks to kū ri mo (ra šy mo) stra te gi jos:
planuotirašymą:remiantispavyzdžiu,naudojantisžodynais,žinynaissudarytiplaną,schemą,užsirašytite- •
zes,reikiamusposakius,jungiamuosiusžodžius;
savarankiškaikoreguotiirtaisytisukurtąrašytinįtekstąpagalkonkrečiosužsieniokalbosrašytinioteksto •
kūrimotradicijasirkuriamotekstožanroreikalavimus,taippatsiekiantminčiųraiškostikslumoirdėsty-
moišsamumo.

10.4.1.3. Ver ti ni mas
Mo ki nių pa sie ki mų ly gių po žy miai 
Šiojelentelėjepateikiamiapibendrintiorientaciniaitrijųlygių–patenkinamo,pagrindinioiraukštesniojo–

mokiniųdalykožiniųirsupratimo,dalykoveiklossričiųgebėjimų,mokėjimomokytisirnuostatųkokybiniai
aprašai.priimantsprendimusapiemokiniųpasiekimus,orientuojamasiįpa grin di nį ly gį, neatmetantprielai-
dos,kadgalibūtimokinių,kuriepagrindiniolygionepasiekia.aukštesnįjįlygįpasiekiamokiniai,kurievieno-
jearbaabiejoseveiklossrityse(skaitymas,rašymas)gebadaugiauneguaprašytapagrindiniolygioskiltyje.

Pa sie ki mų 
ly giai

Pa sie ki mų 
sri tys

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

1. Ra šy ti nio 
teks to su pra-
ti mas (skai ty-
mas)

patenkinamaisuprantateks-
tus, kuriuose aiškiai patei-
kiama faktinė informacija
programostemomis.
Supranta įvykių, norų apra-
šymus asmeniniuose laiš-
kuose.
Suprantasvarbiąlaiškų,buk-
letų,trumpųoficialiųtekstų,
instrukcijųinformaciją.
Supranta naudojimosi pa-
prastais įrenginiais, pavyz-
džiui,telefonu,taisykles.

Supranta tekstus, kuriuose
pateikiama faktinė informa-
cijaprogramostemomis.
Suprantaįvykių,jausmų,no-
rų aprašymus asmeniniuose
laiškuose.
peržvelgia ilgesnį tekstą,
kadnustatytų,kuryrareika-
lingainformacija,irsurenka
informaciją iš įvairių tekstų
ar teksto vietų, kad atliktų
tamtikrąužduotį.
nustatosvarbiausiasaiškaus
diskursiniotekstoišvadasir
svarstomos problemos įro-
dymųeilėstvarką.
Supranta aiškias paprastas
instrukcijas.

Skaitoįvairiaisbūdais,įvai-
riu tempu pagal teksto tipą
ir skaitymo tikslus. Skaity-
mo žodynas platus ir akty-
vus, bet gali kilti sunkumų
dėlretesniųposakių.
Skaitokorespondencijąpro-
gramos temomis ir lengvai
suvokiaesmę.
nustato žinių, straipsnių ar
pranešimų programos te-
momis turinį, svarbą, kad
nuspręstų, ar verta skaityti
nuodugniau.
Supranta ilgesnius nurody-
musirjųdetales.

2. Ra šy ti nė są-
vei ka ir raiš ka 
(ra šy mas)

Kuria aiškius rišlius tekstus
programos temomis, sieda-
mas trumpesnes atkarpas į
nuosekliąseką.
raštu papasakoja apie įvy-
kius,patirtį,rišliaiaprašyda-
masjausmusirreakcijas,pa-
teikdamas trumpas ataskai-
tas, išdėstydamas tai, kas
jamatrodosvarbu.

Kuria rišlius tekstus pro-
gramos temomis, siedamas
trumpesnes atkarpas į nuo-
sekliąseką.
rašo asmeninius laiškus ir
žinutes, perteikia paprastą
informaciją.
rašotrumpaspaprastasesė,
glaustai apibendrina faktinę
informaciją ir pateikia savo
nuomonęirmintistiekkon-
krečiomis, tiek abstrakčio-
mistemomis.

Kuria aiškius detalius teks-
tusprogramostemomis,api-
bendrindamas ir vertinda-
masįvairiųšaltiniųinforma-
cijąirargumentus.
aiškiai,detaliaiaprašoįvai-
rius dalykus, susijusius su
interesųsritimi.
rašo asmeninius laiškus ir
žinutes,perteikdamas irpa-
tikrindamas informaciją,
klausdamas apie problemas
arjasaiškindamas.
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Pa sie ki mų 
ly giai

Pa sie ki mų 
sri tys

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

rašo esė ar pranešimą, ku-
riamesamprotaujamapatei-
kiantpožiūriamsargumentų
„už“ir„prieš“irpaaiškinant
įvairių siūlymų pranašumus
ir trūkumus, apibendrinant
šaltinius.

3. Mo kė ji mas 
mo ky tis

Suvokia mokymosi uždavi-
nius.
atlieka mokytojo pateiktas
užduotis.
mokytojo padedamas nau-
dojasieuroposkalbųaplan-
ku (eKa). Kartu sumoky-
tojuaptariasavomokymosi
pasiekimus.
Žino, kur rasti papildomos
informacijos, žinių (žody-
nuose, gramatikos žinynuo-
se,kt.).

Suvokiasavokalbosmoky-
mosi poreikius. mokytojo
padedamas užsibrėžia mo-
kymosiuždavinius.
Žino, kokiais būdais ugdy-
tisskaitymoirrašymogebė-
jimus.
pasirenka užduotis moky-
mosispragomslikviduoti.
Sieja iškeltus mokymosi
tikslus su mokymosi porei-
kiais.
adekvačiaiįsivertinakalbos
mokymosi pasiekimus nau-
dodamasiseKa.
mokytojui padedant naudo-
jasi eKa mokymuisi pla-
nuoti.
Žino,kurrastireikiamosin-
formacijos, trūkstamų žinių
(žodynuose,žinynuose,kt.).
naudojasi patirtimi, įgyta
mokantiskitųkalbų.

Savarankiškai užsibrėžia
mokymosi uždavinius atsi-
žvelgdamas į kalbosmoky-
mosiporeikiusirtikslus.
planuoja ir organizuoja sa-
vomokymąsi,mokositinka-
maisbūdais,renkasiužduo-
tis,atitinkančiasindividualų
mokymosistilių.
dalyvaudamas kalbinėje
veikloje, savarankiškai iš-
mokstanaujųraiškosbūdų.
naudojasi visomis galimy-
bėmisplėstikalbinępatirtį.
Savarankiškai ir adekvačiai
įsivertina kalbos mokymo-
si pasiekimus naudodama-
siseKa.
naudojasi eKa planuoda-
massavomokymąsi.
Žino, kur rasti papildomos
informacijos, trūkstamų ži-
nių (žodynuose, žinynuose,
internete,kt.),savarankiškai
naudojasiinformacijosšalti-
niais.
naudojasi patirtimi, įgyta
mokantiskitųkalbų.


