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MEDIATION

Užsienio kalbų mokytojams Lietuvoje terminas „mediacija“ nėra naujas. 
Mediacijos gebėjimai kalbiniame ugdyme aptariami jau daugiau nei 

dešimtmetį, jie yra svarbi kalbinės komunikacinės kompetencijos dalis 
mūsų daugiakalbiame ir daugiakultūriame pasaulyje. Šiemet šis terminas 
tapo ypač aktualus, kadangi atnaujinamose užsienio kalbų bendrosiose 

programose mediacijai skiriama itin daug dėmesio.

Mediacijos veiklos užsienio kalbos pamokoje gali padėti ugdyti mokinių 
socialinę ir emocinę kompetencijas, bendradarbiavimo gebėjimus, 

empatijos jausmą, pozityvų nusiteikimą konstruktyviai spręsti 
nesutarimus ir pan. Tai ypač svarbu šiandienos mokyklose, kurių 

bendruomenę sudaro įvairių tautybių, rasių, religijų, kultūrų, požiūrių, 
įsitikinimų ir pan. asmenys.



C E F R C O M P A N I O N V O L U M E



CEFR Companion Volume

Mediacijos veiklos

Teksto perteikimas

Duomenų 
aiškinimas

Vertimas raštu ir 
žodžiu

Užsirašinėjimas 
klausant

Nuomonės apie kūrinį 
išdėstymas ir grožinio 

teksto kritika

Sąvokų perteikimas

Bendradarbiavimas 
grupėje

Grupės darbo 
organizavimas

Komunikacijos 
perteikimas

Tarpininkavimas 
tarp kultūrų

Tarpininkavimas 
jautriose ir 

konfliktinėse 
situacijose



CEFR Companion Volume

Mediacijos 
strategijos

Naujų sąvokų 
aiškinimo strategijos

Sąsajų su žinoma 
informacija 
nustatymas

Kalbinės raiškos 
adaptavimas

Sudėtingos 
informacijos 
skaidymas

Teksto paprastinimo 
strategijos

Sudėtingo (propoziciškai tiršto) 
teksto išskleidimas

Teksto apibendrinimas paliekant 
tik esmę



Mediacijos 

įtraukimas į 

kalbų mokymą 

ir vertinimą

•Mediacija kaip konstruktas yra 

sudėtingas procesas, sudarytas iš 

klausymo/skaitymo ir kalbėjimo/rašymo.

•Mediacija taip pat remiasi tam tikromis 

psichologinėmis individo savybėmis, 

kurių ugdymas nėra tiesioginis kalbų 

mokymo dalykas, tačiau būtinas tam 

tikroms mediacijos veikloms.

•Vertinime išskirti tik mediacijos 

gebėjimus yra sudėtinga, nes šalia 

naujųjų mediacijos aptarčių 

neišvengiamai tenka remtis ir įprastais 

vertinimo kriterijais.



Daugiakalbinė ir daugiakultūrinė kompetencija

(angl. plurilingual / pluricultural)

•Individo gebėjimas komunikuojant remtis skirtingų kalbų / kultūros išmanymu.

•Ši kompetencija integruojama į visų kalbinių veiklų aprašus

Pavyzdžiui:

Geba remtis įvairiomis kalbomis bendraudamas grupėje, 

kad paaiškintų užduotį, jos atlikimo etapus ir t.t.

Pritaikyta konkrečiam kontekstui:

Geba vartodamas lietuvių, anglų ir rusų kalbas paaiškinti 

grupės nariams užduotį, jos atlikimo etapus ir t.t.



MOKĖJIMO

LYGIŲ

PROFIL IAVIMAS



BP naujai pateikiama/išskirta

•Audiovizualinio teksto (vaizdo įrašų, televizijos laidų, filmų) supratimas (recepcija)

•Audiovizualinio teksto (pateikčių, filmukų, vaizdo ir 
garso įrašų) kūrimas (produkavimas)

•Bendravimas raštu ir žodžiu virtualioje erdvėje (interakcija)

•Tarpininkavimas/mediacija (teksto mediacija, bendradarbiavimo 
proceso mediacija)

•Recepcijos, produkavimo, interakcijos ir mediacijos strategijos



Mediacija

Tarpininkavimas / Mediacija vyksta, 
kai kalbos vartotojas ne reiškia savo 

mintis, o perteikia įvairių tekstų, 
pasisakymų turinį kitiems asmenims, 

padėdamas jiems suprasti kitų mintis; 
apima įvairias klausymo, skaitymo, 

kalbėjimo ir rašymo veiklų 
kombinacijas viena arba dviem 

kalbomis, bendradarbiaujant su kitais 
asmenimis.



Mediacijos 

gebėjimai 

Mediacija vyksta, kai kalbos (ar kelių kalbų) 

vartotojas perteikia įvairių tekstų, pasisakymų

turinį kitiems asmenims, padėdamas jiems 

suprasti kitų mintis. 

Mediacine veikla siekiama perteikti kokio 

nors teksto informaciją kitam asmeniui, kuris 

nemoka tos kalbos, kuria sukurtas tekstas arba 

jo kalbos mokėjimo lygis nepakankamas tam 

tekstui suprasti, kai siekiama bendrų sutarimų

skirtingo socialinio sluoksnio ar kultūrinio 

tapatumo atžvilgiu. Tekstai gali būti 

sakytiniai, rašytiniai, audiovizualiniai, grafiniai 

ir pan. 

Tai integruota kalbinė veikla, apimanti 

recepciją, produkavimą ir interakciją. 



Mediacija / 

Tarpininkavimas

Mediacija / 

Tarpininkavimas vyksta, kai kalbos vartotojas 

perteikia įvairių tekstų, pasisakymų turinį
kitiems asmenims, padėdamas jiems suprasti kitų

mintis; apima įvairias klausymo, skaitymo, 

kalbėjimo, rašymo ir sąveikos veiklų
kombinacijas viena arba dviem kalbomis, 

bendradarbiaujant su kitais asmenimis dirbant 

grupėje ar vadovaujant grupės darbui. 

Šios pasiekimų srities pasiekimai: 

D1. Teksto mediacija; 

D2. Grupės bendradarbiavimo proceso 

mediacija;

D3. Mediacijos / Tarpininkavimo strategijų
taikymas.



Teksto 

mediacija

mokiniai siekia išreikšti ne savo mintis, o 

perteikti ir padėti suprasti įvairių tekstų turinį
kitiems asmenims (atlieka tarpininko vaidmenį), 
kai nėra galimybės bendrauti tiesiogiai, pvz., kai 

kalbos vartotojai kalba skirtingomis kalbomis, jų
kalbos mokėjimo lygis yra nevienodas, jie yra 

nesusipažinę su tekstu. Galimos teksto 

mediacijos veiklos: 

Aktualios informacijos perteikimas žodžiu ar 

raštu; 

Diagramų duomenų ir kt. vizualios 

informacijos perteikimas žodžiu ar raštu;

Pranešimo, pasisakymo, paskaitos užrašų
rašymas; 

Teksto santraukos pateikimas žodžiu ar raštu.



Grupės 

bendradarbiavimo 

proceso mediacija –

mokinai siekia palengvinti grupės 

bendradarbiavimo procesą ar bendro 

supratimo kūrimą, pvz., prašo pagrįsti 

nuomonę, atsižvelgia į kultūrinius 

skirtumus, kuriama pozityvią atmosferą. 

Galimos grupės bendradarbiavimo 

proceso mediacijos veiklos: 

Bendradarbiavimas įvairialypėje 

grupėje kuriant idėjas ir bendrą

supratimą;

Vadovavimas grupės darbui.



Mediacijos / 

Tarpininkavim

o strategijų 

taikymas

naudodamiesi pagalba mokinai siekia 

supaprastinti teksto supratimą raštu ar 

žodžiu, pvz., perteikdami teksto turinį
vartoja paprastesnę nei šaltinio kalbą; 

aiškindami naujas sąvokas, pasitelkia 

pavyzdžių iš patirties, naudojasi ir 

neverbalinėmis priemonėmis; pakartoja 

esmines mintis kitais žodžiais keletą
kartų; skaitydami tekste pasižymi tik 

svarbiausius dalykus; rašydami santrauką
akcentuoja esmę, atsisako detalių. 

Galimos mediacijos strategijų taikymas 

veiklos: 

Teksto supaprastinimas žodžiu; 

Teksto supaprastinimas raštu.



Mediacinių

gebėjimų 

ugdymo veiklų 

pavyzdžiai. 9–10 

klasė. B1+ 

kalbos mokėjimo 

lygis.

1. Grupelė (3-4) mokinių skaito/klauso/žiūri 

skirtingus tekstus panašia tema (pvz., robotika). 

Mokiniai grupėje žodžiu pateikia teksto 

santrauką, kalba savais žodžiais, paaiškina esmę. 

Apsikeitę informacija, mokiniai kuria bendrą
produktą, pvz., reklaminį plakatą.

2. Žaidimas pagal vaidmenis (roleplay) 

įs iva izduoja moje tarpkultūrinėje daugiakalbėje 

situacijoje, pvz., tarptautinėje sporto, savanorystės ar 

kt. stovykloje.

Tikslas – problemos sprendimas: kaip pasveikinti 

stovyklos draugą gimtadienio proga.

Grupelėje 3-4 nariai, skirtingos tautybės ar/ir 

užsienio kalbos mokėjimo lygio (pvz., tik supranta 

UK, truputį kalba UK, truputį supranta LT , kalba tik 

LT ar pan.). Vienas mokinys, kuris moka ir LT ir UK, 

padeda susikalbėti visiems, siekiant bendro 

sprendimo; apibendrina grupės narių nuomones



Mediacijos 

pasiekimų 

vertinimui 

galima naudoti 

tokius 

kriterijus:

Teks to media c ija i: 

Užduoties tikslo pasiekimas (ar perteikė visą
reikiamą informaciją); 

Savarankiškumo laipsnis (ar prireikė mokytojų, kitų
grupės narių, šaltinių pagalbos);

Mediacijos strategijos (ar taikė įvairias strategijas, 

kaip efektyviai jas taikė);

Produkuojamos kalbos taisyklingumas (leksinės ir 

gramatinės struktūros). 

Grupės  bendra da rbiavimo proce s o media c ija i: 

Bendradarbiavimo kiekybė (ar aktyviai dalyvavo 

grupės darbo procese); 

Savarankiškumo laipsnis (ar prireikė mokytojo, kitų
grupės narių pagalbos);

Bendradarbiavimo kokybė (atsakingumas, 

dalinimasis idėjomis, parama kitiems mokiniams ir kt.)



Kalbos mokėjimo 

lygis B1 Pasiekimų 

sritis Teksto 

mediacija: 

Diagramų duomenų 

ir kt. vizualios 

informacijos 

perteikimas žodžiu 

ar raštu 

Pas iekima i 

Žodžiu bendrais bruožais apibūdina paprastų diagramų informaciją, nusako bendrą
tendenciją. Žodžiu ar raštu apibūdina paveikslėlių, nuotraukų faktinę informaciją (pvz., 

asmenis, daiktus, vietoves, veiklą, gamtos reiškinius). Užduotis  / veikla  

1. Mokytojas pasiūlo galimas apklausos/tyrimo temas.

2. Mokiniai / poros / grupės atlieka tyrimą skirtingomis temomis, sukuria 

statistiką atspindinčias diagramas. Tyrimui atlikti mokiniai gali pasitelkti 

skaitmeninius įrankius, pvz., Google forms, kur kiekybiniai anketos duomenys 

apdorojami automatiškai ir pavaizduojami grafikuose. 

3. Savo tyrimo rezultatais apsikeičia su kitais mokiniais / poromis / grupėmis, 

kurie interpretuoja ir komentuoja statistinius tyrimų duomenis. 

Komunika cinės  intencijos

Makro intencijos: informuoti, aiškinti, apibūdinti, argumentuoti 

Paklausti informacijos 

Atsakyti į klausimą

Patikslinti, paprašyti patikslinti 

Apibendrinti 

Tema, potemės Pagal pasirinktą tyrimo temą Bendrosios kompetencijos Pažinimo 

kompetencija Skaitmeninė kompetencija Medžiaga, ištekliai Skaitmeniniai įrankiai tyrimo 

rezultatams pateikti Vartojamos kalbos Jei tyrimo metu apklausiami klasės mokiniai, 

vartojama užsienio kalba. Jei apklausiamos įvairios kitos grupės, pvz., mokytojai, 

darbuotojai, kaimynai ir pan., informacijai rinkti vartojama gimtoji kalba. Informacijai 

pateikti, interpretuoti, vertinti vartojama užsienio kalba.



Mediacija

Tema , potemės  

Pagal pasirinktą tyrimo temą

Bendros ios  kompetenc ijos  

Pažinimo kompetencija

Skaitmeninė kompetencija 

Medžia g a , išteklia i 

Skaitmeniniai įrankiai tyrimo rezultatams pateikti 

Vartoja mos  ka lbos

Jei tyrimo metu apklausiami klasės mokiniai, 

vartojama užsienio kalba. Jei apklausiamos įvairios 

kitos grupės, pvz., mokytojai, darbuotojai, kaimynai 

ir pan., informacijai rinkti vartojama gimtoji kalba. 

Informacijai pateikti, interpretuoti, vertinti vartojama 

užsienio kalba.



Nuotolinė interakcija (angl. 

„Online interaction“)

•Bendravimas naudojantis 

technologijomis, kai pašnekovas yra 

fiziškai kitoje vietoje; bendravimas ne 

akis į akį, o per įrenginį.

•Nuotolinės interakcijos ypatumai:

•perteklinės informacijos poreikis 

pranešime („message“);

•poreikis patikrinti, kad pranešimas buvo 

teisingai suprastas;

•gebėjimas perfrazuoti siekiant 

sumažinti nesusikalbėjimą;

•gebėjimas dorotis su emocinėmis 

reakcijomis.



Mediacija

⮚ BEKM praplėta toliau gilina veiksminę prieitį (angl. 

action-oriented approach) prie kalbų mokymo:

⮚ mokome kalbėti, pristatyti, tarpininkauti, reikšti 

mintis, atskirti faktą mintį nuo nuomonės ir t.t.

⮚ žodžių sąrašų, priskirtų vienam ar kitam lygiui 

nėra: 

⮚ kalbos sudėtingumas ar sunkumas 

apibūdinamas nurodant teksto žanrą, pvz., 

mokslo straipsnis, grožinis ar žiniasklaidos 

tekstas;

⮚ užduočių sunkumas ar lengvumas sietinas 

su tuo, ką mokinys GEBA padaryti, pvz., 

suprasti esmę ar detales, atspėti nežinomo 

žodžio reikšmę iš konteksto ar įžvelgti 

loginius ryšius tarp teksto dalių.



PIRMOSIOS UŽSIENIO 

KALBOS  PRADINIO IR 

PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOS 

PROGRAMOS 

PROJ EKTAS

MEDIACIJ A / 

TARPININKAVIMAS. 9-

10kl B1+ka lbos  mokėjimo 

lyg is .

Teks to media c ija .

Žodžiu ar raštu perteikia nesudėtingą konkrečią
sakytinę, audiovizualinę, rašytinę informaciją
pažįstamomis temomis; paaiškina diagramų, 

apibūdina nuotraukų faktinę informaciją; klausydami 

pranešimo, paskaitos, užsirašo esminius punktus 

pateikia detalią santrauką žodžiu ar raštu 

informacinio ar publicistinio teksto pažįstama tema, 

pokalbio, interviu, TV laidos, audiovizualinio įrašo.

Spec ifinės  informa cijos  perte ikima s  žodžiu ar 

raštu

Žodžiu ar raštu perteikia nesudėtingą konkrečią
sakytinę (pvz., skelbimų, nurodymų), audiovizualinę
(pvz., TV naujienų, orų prognozės), rašytinę (pvz., 

instrukcijų, etikečių, reklamų, brošiūrų, laiškų) 

informaciją pažįstamomis temomis, kai informacijos 

šaltinio kalba nesudėtinga.



Diagramų duomenų ir 

kt. vizualios 

informacijos 

perteikimas žodžiu ar 

raštu. 9-10kl 

B1+kalbos mokėjimo 

lygis.

Žodžiu ar raštu apibūdina paprastų diagramų
informaciją, nusako bendrą tendenciją ir 

pakomentuoja detales. Žodžiu ar raštu 

apibūdina paveikslėlių, nuotraukų faktinę
informaciją (pvz., asmenis, daiktus, vietoves, 

veiklą, gamtos reiškinius).

Teks to s a ntra ukos  pa te ikima s  žodžiu 

ar raštu.

Pateikia žodžiu santrauką aiškaus, gerai 

struktūruoto rašytinio publicistinio ar 

tiesmuko informacinio teksto pažįstama 

tema. Pateikia žodžiu santrauką pokalbio, 

interviu aktualia tema, jei kalbama aiškiai. 

Pateikia žodžiu santrauką garso ar 

audiovizualinio įrašo, TV laidos pažįstama 

tema, jei gali klausytis ar žiūrėti keletą kartų



Grupės 

bendradarbia

vimo proceso 

mediacija

Bendradarbiauja kultūriškai ar kitu požiūriu įvairialypėje 

grupėje atliekant komandines užduotis; rodo pagarbą
skirtingiems grupės nariams; išklauso visų nuomonės, 

pripažįsta individualius požiūrių skirtumus; esant 

nesutarimams, ieško kompromiso, vartoja mandagią kalbą, 

kuria pozityvią atmosferą; mokytojo padedamas vadovauja 

grupės darbui, pateikia instrukcijas, skatina visų dalyvavimą, 

apibendrina rezultatus, pateikia trumpą ataskaitą žodžiu. 

Vadovauja nedidelei (3-4) mokinių grupei atliekant 

komandinę užduotį. Pateikia trumpas aiškias instrukcijas, 

koordinuoja ir apibendrina grupės darbą. Diskusijos metu 

leidžia kiekvienam asmeniui pasisakyti, skatina visus reikšti 

nuomonę, jei reikia, užduoda klausimų, paprašo paaiškinti, 

pagrįsti nuomonę. Apibendrina grupės diskusiją pateikdamas 

trumpą ataskaitą žodžiu ų dalyvavimą, apibendrina 

rezultatus, pateikia trumpą ataskaitą žodžiu.



Mediacijos / 

Tarpininkavim

o strategijų 

taikymas

Perteikdami teksto turinį žodžiu ar raštu, vartoja 

paprastesnę nei originalo kalbą; akcentuoja 

esmę, atsisako detalių, gali pateikti tik punktų

seką; klausydami ar skaitydami pasižymi tik 

svarbiausius dalykus.



REFLEKSIJ A

Go to www.menti.com and use the 
code 4346 4256

https://www.menti.com/vjehr7hwbe

https://www.menti.com/vjehr7hwbe
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