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SANTRAUKA 

Įvadas 

Bendruosius Europos kalbų mokymosi metmenis (BEKM) nustatė Europos Taryba, 

siekdama visose savo valstybėse narėse suvienodinti švietimo ir kultūros klausimus, 

susijusius su užsienio kalbos mokymusi, skatinti skaidrumą ir suderinamumą mokantis 

bei mokant šiuolaikinių kalbų Europoje. Oficialiai jie buvo paskelbti 2001 m. BEKM 

numatoma bendra programa, pagal kurią nurodoma, ką besimokantieji kalbos turi 

išmokti, kad galėtų užsienio kalbą veiksmingai pritaikyti praktikoje.  Todėl programa 

kuriamas bendras pagrindas kalbų mokymo programoms arba gairėms, 

kvalifikacijoms, vadovėliams, egzaminams ir pamokų planams visose Europos 

valstybėse1. BEKM grindžiami veiksmais grindžiamu kalbos mokymosi ir vartojimo 

metodu. Juos sudaro šeši kalbos mokėjimo lygiai, taikomi mokantis užsienio kalbos. 

BEKM bandoma ne tik sudaryti palankesnes sąlygas palyginti šalis (remiantis bendra 

konceptualia kalbų mokymosi programa), bet ir, taikant kalbos mokėjimo lygių 

standartus, paisyti nacionalinių tradicijų ir sistemų. 

 

2008 m. buvo išleista Ministrų komiteto rekomendacija valstybėms narėms dėl 

Europos Tarybos Bendrųjų Europos kalbų metmenų (BEKM) naudojimo ir 

daugiakalbystės skatinimo, kuria siekiama paraginti valstybes nares įgyvendinti BEKM 

savo švietimo sistemose ir skatinti daugiakalbystę. Šia rekomendacija valstybių narių 

vyriausybėms patariama įgyvendinant BEKM ir skatinant daugiakalbystę laikytis savo 

konstitucijos ir atsižvelgti į savo švietimo sistemas bei nacionalines, regionines ar 

vietos aplinkybes. Siekiant įgyvendinti rekomendaciją, nurodomos šios priemonės 

(pavadintos „bendraisiais principais“ ir „konkrečiomis priemonėmis“): 

 

 A. Bendrieji principai ir priemonės, kurias turi įgyvendinti valdžios institucijos, 

atsakingos už kalbinį švietimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, – kurti 

palankias sąlygas veiksmingai naudoti BEKM. Šiomis sąlygomis turėtų būti 

skatinamas švietimo institucijų ir valstybių narių bendradarbiavimas. Be to, 

siekiant palaikyti ir ugdyti Europos piliečių daugiakalbystę, reikėtų užtikrinti bendrą 

kalbos kvalifikacijų pripažinimą, pateikti kalbų mokymosi rekomendacijas. Dar 

svarbiau, šiomis sąlygomis privaloma skatinti mokytojus, mokytojų rengėjus, 

mokinius, švietimo sistemos administratorius, kursų rengėjus, vadovėlių autorius, 

mokymo programų rengėjus ir egzaminų centrus įgyvendinti BEKM ir, taikant 

užsienio kalbų mokymosi bei mokymo metodus, rinktis į mokinį orientuotą, 

veiksmais ir kompetencija grindžiamą BEKM metodą. 

 

 B. Konkrečios politikos formavimo, mokymo programų ir vadovėlių 

rengimo, mokytojų rengimo, taip pat vertinimo priemonės. Nacionalinės, 

regioninės ir vietos švietimo institucijos, nusprendusios pasitelkti BEKM, yra 

skatinamos užtikrinti, kad programa būtų taikoma tinkamai ir darniai, prisiimant 

atsakomybę sudaryti palankesnes sąlygas visų atitinkamų suinteresuotųjų 

subjektų, susijusių su kalbos mokymu, bendradarbiavimui ir jį koordinuoti. Be kita 

ko, jos raginamos skatinti visus kalbų mokymo politikos formuotojus ir švietimo 

sistemos administratorius užtikrinti vienodus kalbų mokymosi tikslus ir didinti 

informuotumą apie kalbų vartoseną ir kompetenciją ugdymo srityje. Kalbų 

mokytojų rengimo institucijos turėtų būti skatinamos įgyvendinant savo rengimo 

programas veiksmingai taikyti BEKM. Be to, reikia paraginti vadovėlių rengėjus 

                                                 
1  Europos Taryba, Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment 

(liet. „Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“), 2001 m.: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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rengiant kalbų mokymosi vadovėlius atsižvelgti į BEKM aspektus. To paties 

reikalaujama ir iš kalbos testų, egzaminų ir vertinimų rengėjų. 

 

Per kelerius metus po BEKM nustatymo ir paskelbimo pradėti kritikuoti programos 

tikslai, galimybės su ja susipažinti, kalbų kompetencijų aprašymas bei klasifikacija, 

kompetencijų lygių skaičius ir BEKM taikymas kalbos testuose. Beveiki visi BEKM 

aspektai yra rimtai kritikuojami, tačiau, turint omenyje jų taikymo mastą, BEKM raštu 

kritikavusių kalbų specialistų yra gana mažai. 

 

Kalbų srityje įgyvendintos kelios Europos Sąjungos iniciatyvos: Mokymosi visą 

gyvenimą programos projektai; į Europaso formą įtraukti BEKM; ir sukurtas Europos 

kalbų mokėjimo tyrimas. Europos Taryba išleido rekomendacijas, kaip BEKM taikyti 

praktikoje: 

 

 2009 m. Europos Taryba išleido vadovą „Kalbos egzaminų ir bendrųjų Europos 

kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų siejimas“. Vadovo tikslas – padėti 

egzaminų rengėjams susieti jų rengiamus egzaminus ir BEKM bei kurti procedūras 

šiai sąsajai užtikrinti. 

 Pirmuoju Europos kalbų mokėjimo tyrimu, siekiant nustatyti keturiolikos Europos 

šalių studentų kalbų mokėjimo lygius, atsižvelgiama į BEKM lygius. Be kalbų 

mokėjimo lygių analizės, šiame tyrime daroma išvada, kad keturiolikoje iš 

šešiolikos tirtų švietimo sistemų centrinės valdžios institucijos rekomendavo arba 

privalomai nurodė kuriant kalbų mokymosi politiką pasitelkti BEKM. 

 

Atlikus šį tyrimą galima suvokti mastą, kuriuo Bendra Europos kalbų programa 

įgyvendinama Europos šalyse. Šį tyrimą sudarys: 

 

 užsienio kalbos kompetencijų analizė atsižvelgiant į baigus vidurinio ugdymo 

programą suteikiamose kvalifikacijose ir (arba) pažymėjimuose nurodytus 

mokymosi rezultatus; 

 privačiam mokymui pasitelkiamų BEKM tyrimas; 

 pažymėjimų, kuriais patvirtinamos kalbos žinios, socialinės funkcijos vertinimas. 

 

Dėmesys sutelkiamas į pirmąjį uždavinį. 

 

Tyrimu dėmesys sutelkiamas į šešias šalis (Švediją, Prancūziją, Nyderlandus, Vengriją, 

Austriją ir Jungtinę Karalystę (Škotiją). Renkantis buvo atsižvelgiama į kriterijus, susijusius 

su kalbų šeimomis, geografine apimtimi ir kitomis šalims būdingomis ypatybėmis. Be to, 

tyrimu dėmesys buvo sutelkiamas į vieną kvalifikacijos rūšį. Kiekvienoje šalyje pasirinkta 

kvalifikacija yra lyginama apimtimi bei funkcija ir panašiai atsižvelgiant į jų lygį Europos 

kvalifikacijų sandaroje (4 lygis: kvalifikacija, kuria suteikiama galimybė siekti aukštojo 

mokslo). Atsižvelgiama į šias kvalifikacijas: Austrijoje – akademinis vidurinis išsilavinimas 

(vok. Allgemein bildende höhere Schule); Švedijoje – aukštojo mokslo rengiamosios 

programos (šved. Högskoleförberedande program); Nyderlanduose – priešuniversitetinis 

ugdymas (oland. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs), Jungtinėje Karalystėje 

(Škotijoje) – aukštojo ir aukštesnės pakopos aukštojo mokslo kvalifikacijos (angl. Higher 

and Advanced Higher qualifications); Prancūzijoje – bakalauro laipsnis (pranc. 

Baccalauréat); Vengrija – bendrosios vidurinės mokyklos ir profesinio mokymo vidurinės 

mokyklos (vengr. gimnázium and szakközépiskola). 



B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos politika 
___________________________________________________________________________________________ 

 6 

Svarbiausios išvados 

Atsižvelgiant į įgyvendinimą apskritai, minimi šie aspektai. Vidurinio ugdymo 

mokiniams mokytis pirmosios šiuolaikinės užsienio kalbos pagal tos šalies kalbos 

mokymosi politiką privaloma penkiose iš šešių pasirinktų šalių. Didesnių skirtumų 

nustatyta antrosios ir trečiosios šiuolaikinės užsienio kalbos mokymosi politikoje. Kai 

kuriose šalyse (Švedijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Vengrijoje) vaikai privalo 

mokytis daugiau nei vienos kalbos, o kitose šalyse (Jungtinėje Karalystėje (Škotijoje) 

ir Austrijoje) galima rinktis. Mokinių skatinimas siekti geresnių šiuolaikinių užsienio 

kalbų mokymosi rezultatų ir aukštesnio šių kalbų mokėjimo lygio pasirinktose šalyse 

yra aštri diskusijų tema. 

 

Visos pasirinktos šalys savo šiuolaikinės užsienio kalbos mokymosi programas ir 

politiką sieja su BEKM. Dauguma šalių savo nacionalinėse ir (arba) konkrečiose 

šiuolaikinės užsienio kalbos mokymo programose BEKM įgyvendino skirtingu mastu. 

Tik Austrija ir Prancūzija įtvirtino BEKM teisės aktais. Atrodo, kad pagrindinė kliūtis 

BEKM įgyvendinti yra moksliniais tyrimais gautų empirinių įrodymų, įrodančių BEKM ir 

mokymosi rezultatų, mokymo programų tikslų, egzaminų ir (arba) kitų (politikos) 

dokumentų, kuriais daroma įtaka švietimo sistemai, ryšį, stygius. Be to, norint 

įgyvendinti BEKM klasėje, reikia skirtingų šiuolaikinės užsienio kalbos mokytojų 

įgūdžių. Todėl kelios šalys (Prancūzija, Nyderlandai ir Švedija) yra susirūpinusios dėl 

to, kaip šiuolaikinės užsienio kalbos mokytojai taiko BEKM. 

 

Atsižvelgiant į konkrečias su BEKM įgyvendinimu susijusias priemones (egzaminus, 

vadovėlius ir mokytojų rengimą), nustatytos šios svarbiausios išvados: 

 

laikyti pirmosios šiuolaikinės užsienio kalbos egzaminą arba testą privaloma keturiose 

iš šešių pasirinktų šalių (Austrijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje). 

Austrijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje iš mokinių reikalaujama laikyti šį egzaminą 

ar testą, kad jie gautų diplomą, su kuriuo galima siekti aukštojo mokslo. Laikyti 

antrosios šiuolaikinės užsienio kalbos egzaminą nereikalaujama nė vienoje iš šešių 

pasirinktų šalių. Nyderlanduose ir Prancūzijoje antroji užsienio kalba yra privaloma, 

tačiau tai gali būti šiuolaikinė užsienio kalba, klasikinė kalba arba regioninė kalba.  

Atsižvelgiant į BEKM įgyvendinimą rengiant baigiamuosius egzaminus ir testus, 

išskiriami šie atvejai: 

  

 baigiamieji egzaminai arba testai grindžiami BEKM (Austrijoje, Vengrijoje, 

Švedijoje ir Nyderlanduose); 

 baigiamieji ŠUK egzaminai šiuo metu BEKM negrindžiami (Prancūzijoje); 

 nėra jokio BEKM ir baigiamųjų ŠUK egzaminų ryšio (Jungtinėje Karalystėje 

(Škotijoje). 

 

Mokymosi rezultatai, pagal kuriuos egzaminui suteikiamas ir nurodomas BEKM lygis, 

nustatyti penkiose iš šešių šalių (Austrijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Vengrijoje ir 

Prancūzijoje). Tik dvi iš pasirinktų šalių (Austrija ir Nyderlandai) bent keturiems kalbos 

įgūdžiams (skaitymui, rašymui, klausymui ir kalbėjimui) nustatė skirtingus BEKM 

lygius. Atsižvelgiant į Europos Tarybos Ministrų komiteto raginimą, skirtą toms 

nacionalinėms, regioninėms ir vietos švietimo institucijoms, kurios nusprendė 

pasitelkti BEKM, galima daryti išvadą, kad didžioji dauguma pasirinktų šalių įgyvendina 

BEKM rengdamos testus arba egzaminus ir stengiasi, kad šis ryšys būtų aiškus, 

skaidriai rodydamos šiuolaikinės užsienio kalbos mokymosi rezultatus pagal BEKM 

lygius. 

 

Pasirinktoms kvalifikacijoms skirtų vadovėlių leidėjų aspektu šalis galima skirstyti į 

tas, kuriose vadovėlių rengimas ir jų turinys yra reglamentuojami nacionaliniais teisės 

aktais (Austrija ir Vengrija), ir į tas, kuriose nėra nacionalinių teisės aktų, susijusių su 

vadovėlių rengimu ir jų turiniu (Švedija, Nyderlandai, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė 
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(Škotija). Atsižvelgiant į BEKM įgyvendinimą rengiant šiuos vadovėlius, pasirinktas 

šalis galima padalyti į dvi grupes: šalys, kuriose leidėjai BEKM taiko netiesiogiai 

(Austrija, Vengrija ir Švedija), pasitelkdami įsipareigojimus, nurodytus nacionalinėse 

mokymo programose; ir šalys, kuriose leidėjai gali patys nuspręsti, taikyti ar netaikyti 

BEKM, arba tokios, kuriose jie netaikomi visai (Nyderlandai, Prancūzija ir Jungtinė 

Karalystė (Škotija). Atsižvelgiant į Europos Tarybos Ministrų komiteto raginimą, 

galima daryti išvadą, kad kai kurios vyriausybės įpareigoja ŠUK vadovėlių leidėjus 

taikyti BEKM, o kai kurios skatina leidėjus taikyti BEKM nacionalinėse ir (arba) 

konkrečiose ŠUK mokymo programose. 

 

Visose pasirinktose šalyse, išskyrus Jungtinę Karalystę (Škotiją), rengiant dirbančių 

mokytojų rengimo programas taikomi BEKM. Palyginti su būsimų mokytojų rengimo 

padėtimi, tik trys iš pasirinktų šalių (Austrija, Nyderlandai ir Prancūzija) taiko BEKM.  

Taigi pasirinktose šalyse rengiant mokytojus BEKM taikymo skirtumai aiškiausiai 

matomi rengiant būsimus mokytojus. Todėl galima išskirti keturis atvejus, susijusius 

su BEKM įgyvendinimu rengiant būsimus mokytojus: 

  

 pirma, būsimų ŠUK mokytojų rengimo programų rengėjai įpareigoti taikyti BEKM;  

 antra, BEKM įtraukti į mokymo programas;  

 trečia, nėra jokių rekomendacijų ar reikalavimų, kaip taikyti BEKM; ir  

 galiausiai nėra jokio ryšio.  

 

Dėl to, kad mokytojai gali laisvai planuoti ir sudaryti savo pamokas, pavyzdžiui, 

pasirinkdami medžiagą, kaip antai vadovėlius ir mokymo metodus, sunku daryti 

išvadą, ar mokytojai savo pamokose iš tikrųjų taiko BEKM. Vis dėlto manoma, kad kai 

kuriose pasirinktose šalyse šie ŠUK mokytojai žino apie BEKM dėl BEKM ryšio su 

mokymo programomis. Atsižvelgiant į Europos Tarybos Ministrų komiteto raginimą, 

galima daryti išvadą, kad keliose pasirinktose šalyse rengiant būsimus ir dirbančius 

mokytojus vyriausybė įpareigoja įgyvendinti BEKM. 

 

Apskritai BEKM plačiai taiko ir šiuolaikinių užsienio kalbų kursus siūlantys privatūs 

paslaugų teikėjai, ir kalbos vertinimo organizacijos. Atsižvelgiant į priežastis, 

kodėl žmonės nori gauti pažymėjimą, kuriuo patvirtinamos kalbos žinios (padidėja jų 

galimybės darbo rinkoje, to reikalaujama darbe, suteikiama galimybė įstoti į 

universitetą, asmeninis tobulėjimas), arba, kitaip tariant, į socialinę funkciją, panašu, 

kad nurodant BEKM lygį gaunama pridėtinės vertės, nes juo didinamas siūlomų kursų 

skaidrumas ir šiuolaikinės užsienio kalbos mokėjimo lygių pripažinimas skirtingose 

šalyse. 

 

Atsižvelgiant į užsienio kalbos mokėjimo lygius, galima paminėti šiuos aspektus. 

Remiantis skirtingais duomenų šaltiniais galima susidaryti darnų bendro pasirinktų 

valstybių ŠUK mokėjimo lygių vertinimo vaizdą. Galima pasiūlyti tokią vertinimo 

sistemą:  

 

 1 grupė: labai gerai (Švedija ir Nyderlandai); 

 2 grupė: gerai (Austrija); 

 3 grupė: vidutiniškai (Vengrija ir Prancūzija); 

 blogai (Jungtinė Karalystė (Škotija).  

 

Nors pasitaiko skirtumų, apskritai tarp BEKM įgyvendinimo masto ir mokėjimo lygių 

ryšys yra. Tačiau negalima daryti išvados, kad tai – priežastinis ryšys. Be BEKM 

įgyvendinimo masto, ŠUK mokėjimo lygiams įtakos turi tokie veiksniai kaip bendros su 

kalbomis susijusios tradicijos ir tai, ar kalba yra vartojama plačiai, ar ne.  Apskritai 

tose šalyse, kurių nacionalinė kalba yra plačiai vartojama užsienyje (anglų kalba, 

prancūzų kalba), poreikis mokytis kitos kalbos yra mažesnis nei tose šalyse, kurių 

nacionalinė kalba užsienyje yra vartojama ne taip plačiai (olandų kalba, švedų kalba). 
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Galiausiai konkrečią šalies padėtį ŠUK mokėjimo lygių atžvilgiu galima paaiškinti ir 

kalbiniu šalies kraštovaizdžiu. 

Išvados 

Toliau pateikiamos pagrindinės išvados. 

 

1 svarbi išvada. Šalys įgyvendina ir taiko BEKM skirtingu mastu – nuo su BEKM 

susijusių mokymosi rezultatų įtvirtinimo teisės aktais iki visiškai jokio ryšio su BEKM.  

Apskritai galima daryti išvadą, kad kuo labiau BEKM įgyvendinami ir kuo dažniau 

taikomi politikos formavimo dokumentuose (teisės aktuose, nacionalinėse mokymo 

programose), tuo dažniau jie taikomi rengiant egzaminus, vadovėlius ir mokytojus. 

 

2 svarbi išvada. Didieji įgyvendinimo uždaviniai visų pirma yra susiję su empirinių 

duomenų, pagal kuriuos būtų galima kurti mokymosi rezultatų ir BEKM lygių ryšį, 

stoka ir, antra, – su ŠUK mokytojų pajėgumu, kaip planuota, BEKM taikyti savo 

pamokose. 

 

3 svarbi išvada. Dėl ŠUK mokymosi rezultatų vidurinio ugdymo įstaigose BEKM 

nuorodos taikomas bendro pobūdžio susitarimas. Šešiose šalyse nurodyti mokymosi 

rezultatai iš esmės yra panašūs. Su pirmąja ŠUK susijęs mokymosi rezultatų lygis 

dažniausiai siekia B2 lygį, antrosios ŠUK atitinkamas lygis yra B1. 

 

4 svarbi išvada. Didžioji dauguma pasirinktų šalių įgyvendina BEKM rengdamos 

testus arba egzaminus; tačiau ŠUK mokymosi rezultatų ir BEKM lygių ryšiui nustatyti 

apskritai trūksta empirinių įrodymų. 

 

5 svarbi išvada. Apskritai BEKM taikomi rengiant vadovėlius. Ar BEKM taikomi, labai 

priklauso nuo to, ar BEKM yra įgyvendinami ir taikomi rengiant mokymo programas ir 

ar jie yra minimi (teisinėse) rekomendacijose (nacionalinėse mokymo programose). 

 

6 svarbi išvada. Visose šalyse ypač skiriasi tai, ar BEKM taikomi būsimų mokytojų 

rengimo programose. Padėtis dirbančių mokytojų rengimo atžvilgiu kur kas geresnė – 

penkios iš šešių pasirinktų šalių siūlo rengimo programas, į kurias įtraukti BEKM. 

 

7 svarbi išvada. Tai, ar mokytojai žino apie BEKM, priklauso nuo to, kiek BEKM 

pabrėžiami mokymo programoje ir rengiant mokytojus toje šalyje. 

 

8 svarbi išvada. Tai, kokiu mastu įgyvendinami BEKM, yra susiję su užregistruotais 

kalbų mokėjimo lygiais; pasirodo, kad įgyvendinimo mastas didesnis tose šalyse, 

kuriose aukštesni kalbų mokėjimo lygiai. Vis dėlto, pirma, priežastinis šių dviejų 

aspektų ryšys yra neaiškus ir, antra, kiti (situaciniai) veiksniai atlieka kur kas 

svarbesnį vaidmenį siekiant paaiškinti kalbų mokėjimo lygius (pvz., tai, ar oficiali 

kalba plačiai vartojama už šalies ribų, ir kalbinis kraštovaizdis). 

 

9 svarbi išvada. Apskritai privačių paslaugų teikėjai savo veikloje ir procedūrose, 

pagal kurias suteikiami ŠUK pažymėjimai, BEKM įtvirtino pakankamai. ŠUK 

pažymėjimuose BEKM perteikia naudotoje medžiagoje nurodomas BEKM lygis, o 

mokytojai apie BEKM sužino taikant dirbančių mokytojų rengimo programas. 

 

10 svarbi išvada. Besimokantiesiems, privatiems paslaugų teikėjams ir kalbos 

vertinimo institutams taikant BEKM jų veikla tampa skaidresnė, taip pat sudaromos 

sąlygos palyginti siūlomus kursus. Priežastis, dėl kurios pavieniai asmenys siekia 

oficialaus pažymėjimo, dažniausiai yra siekis padidinti galimybes darbo rinkoje.  Be to, 

nors BEKM vadovai ir gairės laikomi naudingais, dėl BEKM sudėtingumo privačių 

paslaugų teikėjai nevaržomai jais naudotis negali. Yra raginimų sukurti paprastesnį 

BEKM variantą. 
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Rekomendacijos 

Bendruosius Europos kalbų metmenis nustatė Europos Taryba, siekdama, kad 

šiuolaikinių užsienio kalbų mokymasis bei mokymas Europoje būtų skaidrus ir darnus. 

BEKM bandoma sudaryti palankesnes sąlygas šalims palyginti (remiantis bendra 

konceptualia kalbų mokymosi programa) ir, taikant kalbos mokėjimo lygius, paisyti 

nacionalinių tradicijų ir sistemų. Siekiant ateityje visiškai įgyvendinti numatytą BEKM 

vaidmenį, stiprinamą Europos Sąjungos veiksmais, Europos Parlamentui ir valstybėms 

narėms pateikiamos šios su pirmiau minėtomis svarbiausiomis išvadomis susijusios 

rekomendacijos: 

 

1 rekomendacija (Europos Parlamentui): Europos Parlamentui ir Komisijai 

naudotis BEKM kaip priemone užsienio kalbų mokymosi politikos formavimui 

valstybėse narėse skatinti 

BEKM egzistuoja jau daugiau kaip dešimt metų ir per šį laiką jie iš esmės keitėsi  

Tačiau siekiant juos įgyvendinti būtų galima imtis naujų, daugiau politiniu lygmeniu 

taikomų paskatų, įgyvendinamų Europos bendrijos veiksmais remiant Europos Tarybos 

programą. Todėl rekomenduojama: 

 toliau plėsti Europos kalbų mokėjimo tyrimo iniciatyvą, įtraukiant ir daugiau šalių, 

ir daugiau kalbų (net tik dvi pirmąsias daugiausia mokomas kalbas, tačiau plėsti jų 

spektrą siekiant, kad formuojant politiką nebūtų susitelkiama tik į pirmąją ar 

antrąją kalbą); 

 skatinti nacionaliniu lygmeniu dalytis išlaidas, patiriamas keičiant kalbos mokymosi 

politiką labiau veiksmais grindžiamu metodu, ir vienodinti mokinių vertinimą bei 

nurodomus mokėjimo lygius. To būtų galima siekti taikant tarpusavio mokymosi 

veiklą, įvairios patirties santraukas, vienodą pažangos ataskaitos formą;  

 aiškiau reikalauti, kad Europos programomis, pavyzdžiui, stebint Mokymosi visą 

gyvenimą programos pažangą, būtų skatinama taikyti BEKM ir veiksmais 

grindžiamą metodą, taip pat skatinti naudoti Europaso gyvenimo aprašymus. Be to, 

didinant skaidrumą ir informuotumą apie veiksmais grindžiamą metodą ir 

nurodomus BEKM lygius, panašiai grindžiamą Europos kvalifikacijų sandarą reikėtų 

aiškiau susieti su BEKM. 

 

2 rekomendacija (valstybėms narėms ir Europos Parlamentui): šalims patvirtinti 

mokymo sistemų ir BEKM ryšį 
Nors ryšys tarp ŠUK mokymosi rezultatų ir BEKM lygių jau yra, šio ryšio valstybės 

narės nepatvirtino. Paprastai tai nėra būtina, tačiau, kai kalbama apie vieni kitų 

kvalifikacijų ir priskirtų mokymosi rezultatų pripažinimą, ryšiui pagrįsti taikomos 

procedūros valstybėms narėms turėtų būti suprantamos ir galimai priimtinos. Todėl 

rekomenduojama: 

 

 nustatyti principus, pagal kuriuos būtų siejamas kalbos mokymasis nacionalinėje 

švietimo sistemoje ir BEKM. Šiais principais nebūtina numatyti techninių aspektų, 

juos reikėtų taikyti skatinant politines ir (arba) socialines diskusijas apie kalbos 

mokymąsi. Šie principai, pavyzdžiui, galėtų būti tokie: įtraukti visas 

suinteresuotąsias šalis (politikos formuotojus, ekspertus, mokytojus, mokyklas, 

leidėjus); pasinaudoti nepriklausoma praktine patirtimi; sukurti bendrą veiklos 

planą remtis BEKM; sudaryti susitarimą, kokiu mastu turi būti remiamasi BEKM; 

 sudaryti palankias sąlygas kitoms šalims prisijungti kuriant kalbos mokymosi 

nacionalinėse švietimo sistemose ir BEKM ryšį. Pagrindinis klausimas yra tas, ar 

kitos šalys pasikliauja nustatytu ryšiu. Reikalauti, kad tai pačiai grupei 

priklausantys subjektai (taip pat politikos formuotojų lygmeniu), geriau – iš 

skirtingų šalių, praneštų apie sukurtą ryšį, siekiant, kad kitos šalys labiau 

pasikliautų tuo ryšiu; 
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 skatinti skirtingų šalių politikos formuotojų tarpusavio mokymąsi ir tarpusavio 

vertinimą, taip skatinant kurti aiškesnį kalbų mokymosi nacionalinėse švietimo 

sistemose ir BEKM ryšį bei naudoti BEKM kaip kalbos mokymosi politikos reformos 

darbotvarkę. 

 

3 rekomendacija (valstybėms narėms): didinti praktinį BEKM taikymą 

mokyklose 

Kaip matėme, BEKM taikymas žemiausiu lygmeniu skatinamas aukštesnio lygmens 

politine veikla, pavyzdžiui, įtraukiant BEKM į teisės aktus arba taikant BEKM nustatant 

nacionalines mokymo programas. Be to, siekiant skatinti mokytojus ir leidėjus taikyti 

BEKM, reikia imtis papildomų veiksmų. Todėl rekomenduojama:  

 

 siekti, kad programa būtų patikima ir geriausiai panaudojama nacionalinėje 

sistemoje, pasitelkiant kitų Europos šalių patirtį ir diskutuojant su jomis, 

konsultuotis su specialistais ir naudotis Europos Tarybos vadovu. Be to, siekiant, 

kad BEKM būtų taikomi nedviprasmiškai, juos reikėtų įtvirtinti nacionalinėmis 

mokymo programomis, o į konkrečias ŠUK mokymo programas reikėtų griežtai 

įtraukti veiksmais grindžiamą kalbos mokymo metodą;  

 skatinti BEKM lygių taikymą, siekiant nustatyti kasmetinius tikslinius lygius 

pažangai stebėti. Kad etapai būtų laipsniški, gali reikėti paaiškinti, kaip nustatyti 

smulkesnius lygius. 

 Arba skatinti derinti vadovėlius su nacionalinėmis mokymo programomis, arba 

siekti, kad mokytojai ir (arba) mokyklos gerai žinotų, kaip išnaudoti turimą 

medžiagą, siekiant pritaikyti veiksmais grindžiamą metodą. Tai galima pasiekti, 

pavyzdžiui, skatinant plačiau keistis mokomąja medžiaga. 

 Stiprinti veiksmais grindžiamo metodo reikšmę rengiant būsimus ir dirbančius 

mokytojus. 

 

4 rekomendacija (Europos Parlamentui): reikia papildomų mokslinių tyrimų  

Nors šiuo tyrimu apimama plati sritis, daug su BEKM susijusių klausimų vis dar 

neaiškūs. Tai daugiausia socialinio ir (arba) politinio pobūdžio klausimai, susiję su 

kalbos mokymusi. Todėl rekomenduojama toliau nagrinėti šiuos klausimus. 

 

 Kokios kalbos bus tiriamos toliau ir ar BEKM yra pakankamai platūs, kad juos būtų 

galima taikyti ir ne Europos kalboms, pavyzdžiui, kinų? 

 Koks Europos kalbinės kompetencijos rodiklio poveikis Europos šalyse taikomai 

kalbos politikai? Nustatytas rodiklis yra vertinga priemonė tolesnėms politinėms 

diskusijoms skatinti, tačiau dėl jo neturėtų susiaurėti kalbos mokymosi politikos 

tikslai. 

 Kaip galima taikyti BEKM siekiant sustiprinti mažumų ir regioninių kalbų padėtį? 

 Išnagrinėti galimybę įsteigti viršvalstybinę įstaigą arba patariamąją grupę, kurioje 

šalys vertintų viena kitos kalbos mokymosi sistemos ir BEKM ryšį. Ši viršvalstybinė 

įstaiga galėtų veikti kaip platforma keistis patirtimi, pažangai stebėti, praktinėms 

gairėms teikti, savitarpio pasitikėjimui kurti viena kitos ŠUK kvalifikacijų ir BEKM 

lygių ryšio atžvilgiu ir galiausiai politikos kūrimo darbotvarkei nustatyti ir (arba) 

tobulinti. 


