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2018 metų lapkričio 26–30 dienomis dalyvavau kvalifikacijos kėlimo mokymuose 

„Efektyvus 50+ mokinių užsienio kalbų mokymas". Šie „Erasmus +“ KA1 mokymai vyko Lodzės 

technikos universiteto (lenk. Politechnika Łódzka) Kalbų centre.  

Šiuo metu Kalbų centre dirba apie 70 įvairių užsienio kalbų mokytojų, lektorių bei 

dėstytojų. Kalbų centre galima mokytis įvairių užsienio kalbų: anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, 

ispanų, kinų. Čia taip pat vyksta lenkų kalbos kursai kitakalbiams. Užsienio kalbų kursų dalyviai 

yra aukštųjų studijų studentai, vidurinių mokyklų mokiniai, įvairių sričių specialistai bei trečiojo 

amžiaus universiteto klausytojai.  

Lodzės Politechnikos universiteto Kalbų centras įkurtas 1951 metais. 2005 metais jis 

buvo perkeltas į senojo fabriko pastatą, kuris buvo sutvarkytas ir pritaikytas universiteto poreikiams 

iš Europos struktūrinių fondų lėšų.  

Kalbų centre yra įrengti 28 kabinetai bei konferencijų salė. Kursų metu lankiausi 

įvairių kalbų ir lygių grupėse nuo pradedančiųjų iki C1. Stebėjau skirtingos kvalifikacijos mokytojų 

bei lektorių darbą su suaugusiais besimokančiaisiais, daugiausiai 50+ amžiaus grupėse. Dalyvavau 

individualiuose mokymuose apie aktyvių ir inovatyvių mokymo metodų taikymą užsienio kalbų 

pamokose. Mokymus vedė anglų kalbos dėstytoja, lenkų užsienio kalbų mokymo kokybės 

asociacijos narė, užsienio kalbų mokytojų instruktorė K. Breszka–Jędrzejewska. 

Lankiausi paskaitoje, kurią skaitė vienas garsiausių lenkų kalbininkų, humanitarinių 

mokslų daktaras, profesorius J. Bralczyk. 

Norėčiau pristatyti vieną iš įdomių metodų, kuriuos sužinojau šių mokymų metu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Atvirkštinės klasės metodas 

Ar girdėjote apie apverstą klasę? Atvirkštinės klasės metodą 2007m. JAV sukūrė 

profesoriai iš Woodland Park High School. Šis metodas sėkmingai naudojamas mokant užsienio 

kalbų visose amžiaus grupėse, bet jis ypač tinka vyresnio amžiaus suaugusiesiems mokyti. Tyrimai 

rodo, kad šis metodas ne tik pagreitina mokymosi procesą, bet 33% pagerina kalbos egzaminų 

rezultatus palyginus su tradiciniais metodais. 

Kaip atrodo atvirkštinė klasė? Metodo esmę sudaro naujos medžiagos įvedimo į kalbų 

pamokas tvarka. Naudodamas tradicinius metodus, mokytojas pateikia, pavyzdžiui, naują gramatinę 

struktūrą klasėje. Mokantis pagal atvirkštinės klasės metodą kelias dienas prieš kalbų pamoką 

lektorius įrašo dalį klasės medžiagos arba paprasčiausiai rengia atitinkamas užduotis ir pateikia 

tikslius nurodymus, kaip jas atlikti bei patalpina internete. Besimokantieji turi susipažinti su įkelta 

medžiaga likus kelioms dienoms arba dienai prieš pamoką. Per pamoką mokiniai jau turi gebėti 

praktiškai naudotis naujai įgytomis žiniomis, diskutuoti, atlikti įvairius pratimus, spręsti konkrečias 

problemas. Mokytojo vaidmuo yra suteikti klausytojui reikiamą informaciją ir medžiagą, o pamokų 

metu – išaiškinti kilusius klausimus, paaiškinti tai, ko nesuprato, bei paskatinti praktiškai panaudoti 

savarankiškai įgytas žinias atliekant įvairias užduotis. 



Atvirkštinis modelis skatina besimokančiojo aktyvią veiklą mokymosi procese įgyjant 

ir apdorojant žinias bei ugdo atsakomybę už savo mokymąsi.  

Kokią naudą mokytojui suteikia šis metodas? Visų pirma, mokinys gali tyrinėti 

gramatikos paslaptis (arba kitą aktualią informaciją) savo namuose, didesnio komforto sąlygomis 

(tai labai svarbu senjorams). Be to, pamokos metu mokytojas gali daugiau laiko skirti medžiagos 

aptarimui, juk tai ypač svarbu. Taip pat šis metodas leidžia mokytojui geriau suprasti ir nustatyti 

atskirų besimokančiųjų mokymosi problemas ir padėti jiems greitai ir efektyviai įtvirtinti naujas 

žinias. Šis metodas leidžia pasiekti gerus besimokančiųjų rezultatus ir išlaikyti bei didinti 

suaugusiojo mokymosi motyvaciją. Tai ypač svarbu mokant 50+ besimokančiuosius. 

http://globalservice-lodz.pl/do-gory-nogami-czyli-odwrocony-dorosly 

 

Mokinys per rožinius akinius arba kaip panaudoti teigiamą psichologijos efektą 

mokant užsienio kalbų 50+ besimokančiuosius  

Pozityvioji psichologija – tai nauja psichologijos kryptis, susijusi su žmonių gerovės 

samprata. Priešingai nei tradicinis požiūris, kuris orientuotas į negatyvą ir problemas (neurozė, 

depresija, priklausomybės), pozityvioji psichologija yra orientuota į teigiamus dalykus. 

Humanistinės psichologijos atstovai (C. Rogers, A. Maslow) teigia, kad būtina sutelkti dėmesį į 

žmogaus poreikius ir gerovę.  

Kas padeda mums pasiekti vadinamąją gerovę? Dobrostano 2.0 modelio autorius 

Martinas Seligmanas iš Pensilvanijos universiteto (JAV) apibūdino gerovę kaip 5 elementų, kurių 

pirmosios angliškų žodžių raidės suteikia pavadinimą PERMA, sumą.  

 

 

Taigi, žmogaus gerovę sudaro: 

Positive emotions = teigiamos emocijos (džiaugsmas, pramogos, susidomėjimas, 

pasididžiavimas, dėkingumas); 

Engagement = įsitraukimas į tai, ką darome (įsipareigojimai); 

Relationships = santykiai su kitais žmonėmis; 

Meaning = mūsų veiksmų ir mokslo prasmė; 

Achievement = sėkmės jausmas (pasiekimai). 

Visais šiais elementai turėtų pasirūpinti užsienio kalbų mokytojai. Kodėl? Kadangi 

besimokančiojo sėkmė yra labai naudinga mokytojui. Laimingas mokinys yra daug atviresnis, 

imlesnis, nusiteikęs aktyviai komunikuoti, noriai priima naujus, kalbinius iššūkius, turi didesnę 

motyvaciją. Laimingas mokinys taip pat greičiau įsimena ir geba greičiau susikoncentruoti. 



 

Patarimai, kaip įveikti kalbos baimę 

Ksenoglasofobija arba lingvistinė baimė pasireiškia 28–30 proc. suaugusiųjų, kurie 

mokosi užsienio kalbų. Čia aprašysiu kelis būdus, kaip ją sumažinti arba įveikti. Daug kas priklauso 

nuo mokytojo, bet būtent pats besimokantysis turi didelę įtaką baimei įveikti.  

Ką Jūs (besimokantieji) galite padaryti? Jūs nesate vieni. Tiesiog supraskite, kad kas 

trečias suaugęs, kuris mokosi užsienio kalbos susiduria su tomis pačiomis problemomis, kaip ir jūs, 

todėl nusiraminkite. Apie savo nerimą ir baimę kalbėkite su kitais klasės dalyviais. Pasidalinimas 

savo sunkumais ir baimėmis sukuria gerą grupės atmosferą ir leidžia jums mažiau bijoti kalbant 

klasėje. Svarbu, kad jaustumėtės gerai tarp kitų klasės dalyvių, todėl stenkitės kurti gerus santykius 

grupėje. 

Meskite lauk perfekcionizmą! Nereikalaukite per daug iš savęs. Užsienio kalbos 

mokymasis reikalauja laiko, o kelias tikslo link nėra paprastas. Neprivalote būti geriausias grupėje. 

Mylėkite savo klaidas. Klysti yra gerai. Kuo daugiau klystate, tuo didesnė pažanga. 

Jūs turite tai pripažinti ir sutikti su tuo, kad mokytojas taisys jūsų klaidas. 

Būkite kantrūs. Kalbos mokymasis yra ilgalaikis procesas, kuris reikalauja nuolatinio 

darbo. Jei taip nusiteiksite, jums bus lengviau mokytis. 

Nebijokite paprastumo. Brandūs suaugusieji, protingi ir išsilavinę žmonės dažnai 

jaučiasi nelabai gerai, nes užsienio kalba jie negali reikšti savo minčių taip pat laisvai, kaip ir 

gimtąja kalba. Kartais, kai jaučia, kad jų žodynas ar kalbos struktūros nėra pakankamai turtingos, jie 

nenori kalbėti. Diena, kai galėsite gražiai ir kalbėti, gali niekada neateiti, jei nesistengsite ir 

nepradėsite reikšti savo minčių paprastais sakiniais. Atminkite, kad svarbiausias dalykas yra 

bendravimas, o jūsų pašnekovas tikrai nevertina jūsų intelektinių gebėjimų, žodyno ar struktūrų 

apimties. Jis džiaugiasi, kad gebate užmegzti santykius ir tiesiog kalbate.  

Pradėkite nuo nedidelių žingsnių. Bijote kalbėti klasėje ir slepiatės už kitų nugarų? 

Išsikelkite tikslą, kad šiandien pasakysite tik vieną žodį. Ir laikykitės jo. Net jei labai nerimaujate, 

vis tiek kalbėkite, juk tai tik vienas žodis. Prieš kitą užsiėmimą nuspręskite: šiandien kalbėsiu bent 

du kartus daugiau negu vakar. Ir taip toliau. Mažų žingsnių metodas yra labai naudingas kovojant su 

savo baimėmis. 

Atsistokite prie sienos. Ką Jūs veikiate, kai atvyksta svečiai iš užsienio? Žinoma, 

ieškote kolegų „apsaugos“, tų, kurie kalba geriau nei jūs arba tiesiog nebijo kalbėti. Vėliau, kai 

jums taip ir netenka kalbėti, pajaučiate palengvėjimą ir ... liūdesį, kad nesistengėte bei praradote 

galimybę pabendrauti užsienio kalba. Kalbos nerimas išnyksta, kai paprasčiausiai neturite išeities ir 

reikia bendrauti.  



Pasikalbėkite su mokytoju. Patyręs mokytojas gali jums padėti įveikti kalbėjimo 

baimę.  

Dirbkite su pozityvia savęs vizija. Svarbiausia yra tai, kas vyksta jūsų galvoje. Visi 

sportininkai dirba su savo vizija. Tai tikrai veikia kalbų baimės atveju. „Įsijunkite“ vaizduotę ir 

„pamatykite“ save kalbantį gražiai, sklandžiai ir be streso. Atlikite šį pratimą reguliariai. 

 

Magiška sakinio galia 

Sakiniai yra daugiau nei žodžių rinkiniai. Jie gali būti pasirodymo scena, konkreti 

situacija, istorijos atspindys. Vien tik žodžių nepakanka, komunikacija vyksta sakiniais, gestais, 

naudojant visą kūno kalbą, be šios visumos mes negalime išreikšti savo emocijų, minčių, požiūrio. 

Kartais tiesiog įsimindami taisyklingai pasakytą ar parašytą sakinį, jūs įsimenate 

modelį, kuris padės jums sukurti kitus taisyklingus sakinius tuo pačiu pagrindu. Kartu jūs 

išmokstate atskirus žodžius bei gramatines struktūras. Tokiu būdu yra ugdoma kalbinė intuicija. Po 

kurio laiko jūs tiesiog pajusite, kuris sakinys yra taisyklingas, o kuris ne. 

Kodėl sakinių mokymasis yra tikslingas mokantis naujos kalbos? Luca Lampariello, 

poliglotas, savo darbuose rašė apie labai įdomų atminties pasidalijimą. Mes turime deklaracinę 

atmintį, t. y gebame priminti tam tikrus žodžius ir informaciją iš atminties. Šalia yra ir procesinė 

atmintis. Čia kalbame apie įgūdžių atmintį. Dėl to mes galime daryti makiažą, važinėti dviračiu arba 

kalbėti užsienio kalba. Taigi, kai mes mokomės kažkokios naujos užsienio kalbos, naudojame 

abiejų tipų atmintį. Procedūrinė atmintis leidžia mums ieškoti žodžių naudojant deklaratyviąją 

atmintį, o tada, naudojant kalbinius modelius, juos sujungti. Žodžių mokymasis atmintinai 

neužtikrina procesinės atminties, nes jis yra grindžiamas deklaratyviąja atmintimi. Net jei 

prisimename daug žodžių, mes negalime jų naudoti pokalbyje. Jūs, be abejo, žinote šį jausmą - jūs 

turite išteklių, mokate daug užsienio kalbos žodžių, bet kai reikia juos sujungti į sakinį....Būtent 

sakinių mokymasis yra tiltas, jungiantis šių dviejų tipų atmintį. 

Kaip greičiau išmokti užsienio kalbos? Skaityti. Nepriklausomai nuo to, kokio tipo 

tekstas patenka į jūsų rankas. Dainų tekstai, filmų subtitrai, receptai, laikraščiai. Jei norite naudoti 

korteles, rašykite į jas sakinius, o ne atskirus žodžius. Jei norite parašyti žodį iš teksto ar įrašo, 

užsirašykite visą sakinį. Taip pat atkreipkite dėmesį į sakinius, kuriuose yra gerai žinomų žodžių 

visiškai naujame jums kontekste. Labai naudinga sukurti savo sakinius, kurie jums patinka. Kuo 

prieštaringesni sakiniai, tuo geriau. Atminkite, kad emocijos skatina prisiminimus.  

 

  

 


