
Kaip mokyti lietuvių kalbos 
išlyginamojoje ir po 

išlyginamosios klasės?  

Parengė Vilniaus lietuvių namų mokytojos Greta Botyriūtė-Skiotienė, Vilma Vilkytė -
Žemaitaitienė



Dokumentai, reglamentuojantys iš užsienio 
atvykusių vaikų ugdymą Lietuvoje

▪ Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 25 straipsnis: https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Lietuvos-Respublikos-
svietimo-istatymas_svietstrat.pdf

▪ 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, XIV skirsnis. Asmenų, baigusių 
užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, 
ugdymo organizavimas; XV skirsnis. Mokymosi organizavimas išlyginamosiose klasėse ar grupėse: 
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c84fe3124a2a11e78869ae36ddd5784f/TXntxgNHyy

▪ Vilniaus lietuvių namų 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planas, XV skirsnis. Mokymosi organizavimas išlyginamosiose 
klasėse ar grupėse: http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/ugdymo_planas_2017-2018-2019.pdf

▪ Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, 10 punktas

▪ http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?date_from=&date_till=&text=nuosekliojo+mokymo&submit_lawacts_search

▪ Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA2297F19231

▪ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-715 „Lituanistinio švietimo integruota 
programa“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/156a4c70910611e9ae2e9d61b1f977b3



Tikslas ir uždaviniai išlyginamojoje klasėje

Tikslas (ai) – sudaryti prielaidas nemokantiems lietuvių kalbos mokiniams įgyti lietuvių kalbos 
komunikacinius gebėjimus, sudarančius prielaidas integruotis į bendrojo lavinimo mokyklas, 
įgyti komunikavimo lietuvių kalba ir kultūrinės kompetencijos pradmenis. 

Uždaviniai:

• mokytis bendrauti lietuvių kalba įvairiose kasdienėse asmeninio ir viešo gyvenimo 
situacijose bei mokymosi aplinkoje;

• rengtis tolesniam mokymuisi lietuvių kalba;
• ugdytis poreikį nuolat tobulinti savo kalbinius gebėjimus, remdamiesi kalbos ir 

sociokultūrinėmis žiniomis, tikslingai taikydami mokymosi mokytis ir gebėjimų 
kompensavimo strategijas;

• palaipsniui pažinti Lietuvos kultūrą, istoriją, tradicijas ir pagal išgales dalyvauti ją 
puoselėjant ir kuriant; 

• plėtoti atvirumą kitoms kalboms ir kultūroms: domėtis lietuvių kalba, tautosaka, literatūra 
kaip Lietuvos kultūros dalimi;

• ugdytis pilietinę savimonę







Vadovėliai
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Vertinimas

Mokinių pasiekimai bei pažanga vertinami vadovaujantis Išlyginamųjų klasių ir
išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK –
1216. Vilniaus lietuvių namų parengtu Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. V1 – 110 (1.3).



Po išlyginamosios klasės

• Dalyko mokytojas privalo susipažinti
su mokinio kalbos aprašu.

• Įvertinami mokinio kalbiniai gebėjimai
ir kalbos mokėjimo lygis.

• Individualaus mokymosi plano
sudarymas.

• Skiriami mentoriai, kurie padeda
mokiniams lengviau integruotis.

• Mokiniams skiriami lietuvių kalbos
moduliai (1-2 val. per savaitę)

• Skiriamos individualios konsultacijos.
• Veikia namų darbų klubas.



Nauja-tai gerai pamiršta sena 
▪ Diferencijavimas:

▪ Vertinimas;

▪ Lengvinti užduotis;

▪ Mažinti apimtis;

▪ Leisti naudotis žodynais, 
gramatikos lentelėmis ir 
schemomis.

▪ Individualizavimas:

▪ Asmeninis padėjėjas 

(klasės draugas, mentorius);

▪ Darbų- medžiagos aplankas;

▪ Kūrybiškas lankstus 
požiūris;

▪ Galimybė klysti ir taisytis.



5 - 6 klasės
Rezultatas – Standartizuoti testai



7 - 8 klasės
Rezultatas – Standartizuoti testai



9- 10 klasės
Rezultatas - PUPP



11-12 klasės
Rezultatas - BE



Geroji patirtis



PROBLEMOS

▪Jūsų probleminiai klausimai...

▪Sprendimo būdai...


