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Seminaro turinys

• Mano medžiaga apie ankstyvąją dvikalbytę ir jos ugdymą 

šeimoje: mitų neigimas, mokslo duomenys, nuorodos ir 

praktiniai patarimai, dalijimasis patirtimi.

• Jūsų klausimai, aktualijos, istorijos, pasidalijimai ir kt. 
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Šeima – pirmiausia ir svarbiausia!
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Lietuvių kalba emigracijoje – kaip sala?

Nes kitaip tada labai, visada nudominuos norvegų, jei nelaikyt to 

sąmoningai fokuse, visada nudominuos. Ir ta norvegų įlįs ir į 

visiškai lietuvišką šeimą, nes ji visur aplinkui… Visur aplinkui 

vandenynas yra, o čia maža sala. Tiktai leist, tik atidaryt duris, 

tai aišku, kad tave užpils, tai čia net nėra kalbos. Ir labai greitai. 

(moteris, 42 m., 3 vaikai, Oslas)
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Vaikų dvikalbystė: mitai ir tiesa
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Natūrali žmogaus būsena yra vienakalbystė.

• Mitas
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Koks žmogus laikomas dvikalbiu?

Dvikalbis žmogus:

a) moka dvi ar daugiau kalbų;

b) vartoja jas kasdieniame gyvenime;

c) geba palaikyti jomis bent paprastą pokalbį;

d) geba bent suprasti daugiau nei vieną kalbą.

Dvikalbystė – 2+ kalbos!
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Tikru dvikalbiu galima tapti tik vaikystėje.

• Mitas
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Dvikalbiai vienodai gerai moka abi kalbas.

• Mitas

9



Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Kalbų maišymas, kaitaliojimas – normalu.

• Tiesa
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Tik gabūs vaikai geba įsisavinti kelias kalbas

vienu metu.

• Mitas
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Vaikai yra tarsi kempinės – siurbte susiurbia 

kalbas į save.

• Tiesa tik iš dalies
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Dvikalbystė gali vaikams ir pakenkti.

• Mitas
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Pirmiausia reikia pasirūpinti, kad vaikas 

išmoktų gyvenamosios šalies kalbą.

• Mitas
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Kalba yra žemėlapis ir kelio į kultūrą gairės. 

Ji nurodo, iš kur žmonės atėjo ir į kur keliauja. 

Rita Mae Brown
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Dvikalbių vaikų aukštesnis intelektas.

• Mitas
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Išsilavinimas nepadaro gyvenimo lengvesnio, 

bet padaro jį geresnį, praturtina. 

Taip dera žiūrėti ir į dvikalbystę.

Werner Leopold 
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Sėkmingai vaiko dvikalbystei svarbi jo 

motyvacija

• Tiesa
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Svarbiausia – kalbos poreikis!
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Jei vaikas nekalba lietuviškai – belieka 

pasiduoti.

• Mitas
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Dvikalbystė: mitai ir tiesa

• Niekada nėra per anksti ar per vėlu tapti 

dvikalbiu.

• Tiesa
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Išauginti dvikalbį – juokų darbas?
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Išauginti dvikalbį – juodas darbas?
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Ko reikia sėkmingai vaiko dvikalbystei?
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• Tėvų žinių apie ankstyvąją dvikalbystę.

• Tvirtų tėvų nuostatų.

• Žinoti tikslus ir nepamiršti jų siekti.

• Lietuviškos kalbinės aplinkos: kuo daugiau, kuo įvairesnės.

• Kontaktų su Lietuva ir kitais lietuviais.

• Tinkamų dvikalbystės ugdymo ir pokalbių su vaikais strategijų.

• Nuoseklumo (tačiau visiškai būti nuosekliems neįmanoma!)

• Žinoti, kad sunkumai, neigiamos emocijos – normalu.

• Susitelkti į pozityvą, džiaugtis savo ir vaikų pasiekimais.

• Susirasti teigiamų pavyzdžių.

• Burtis, telktis, dalintis, pasakotis, remti vieniems kitus.



Kas trukdo vaikui užaugti dvikalbiui?

• Žinių, susivokimo, resursų, galimybių trūkumas.

• Neigiamas tėvų santykis su Lietuva.

• Kai dvikalbystė paliekama savieigai.

• Baimė dėl integracijos gyvenamojoje šalyje nesėkmės. 

• Stipri gyvenamosios šalies kalbos įtaka dvikalbiams tėvams.

• Per didelis nuolaidumas, nuogąstavimas dėl santykio su vaikais.

• Per didelis vaikams daromas spaudimas.

• Per maži tėvų lūkesčiai.

• Per dideli tėvų lūkesčiai.

• Per dideli lietuvių Lietuvoje lūkesčiai…
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Sėjam, laistom, ravim – žiūrim, kas išaugs

Esama pavojaus, kad daug iš to, kas buvo stropiai 

ugdoma metų metus, bus prarasta. Tačiau šeimos 

gyvenime ir yra kitų dalykų, kurie yra svarbesni,

nei išsaugoti kalbinius gebėjimus.

Werner Leopold
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Garso įrašai

Vaiva Rykštaitė on Instagram: “Kada pradėti mokyti vaiką kalbų? Kokie metodai? Ką daryti, jei vaikas 

neatsako lietuviškai? Visi klausimai ir asmeniniai pasidalijimai.…”

Linos Baltrukonienės (iš Oslo) tinklalaidė Diasporos portretai – su Inga Hilbig | linchia

Apie nedarniąją dvikalbystę mišriose emigrantų šeimose per LRT (2021) (nuo 29 min.) 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000146153/ryto-allegro-kaip-iveiklinti-lukiskiu-kalejima-ketina-

naujieji-jo-valdytojai

Apie emigrantų vaikų dvikalbystę per LRT (2019) (nuo 55 

min.) https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000073980/10-12-kokiu-kalbiniu-issukiu-patiria-emigrantu-

vaikai?fbclid=IwAR1J3oD4srHDdnJr-iTCawS_S6AtLbD03HnyWCTCoCXOoGfYkhmkYYYm6sA

Apie lietuvių kalbą kaip paveldėtąją svetur per LRT (2017) (nuo 2 val. 8 

min.) http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013670525/ryto_garsai_2017-06-13_06_30

Apie ankstyvąją dvikalbystę per LRT (2017) (nuo 31 

min.) http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013671673/ryto_allegro_2017-07-05_08_10
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FB grupė „Dvikalbis vaikas“
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Išekome mamų dalyvauti mokslo projekte!
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inga.hilbig@flf.vu.lt
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Jeigu:

- esate lietuvė iš mišrios šeimos;

- gyvenate emigracijoje ilgiau nei 5 metus;

- (beveik) ne(be)bendraujate su vaikais lietuviškai; 

- jei vaikai (beveik) nekalba lietuviškai;

- jei manote, kad dvikalbystė jūsų šeimoje nesiklosto;

- jei vidinių ir tarpusavio konfliktų daugiau nei džiaugsmo;

- jei nė nesiekiate vaiko dvikalbystės su lietuvių kalba, apsisprendėte nekalbėti lietuviškai…

- …būčiau dėkinga, jei susisiektumėte!

Mus apskritai labai domina bet kokia lietuvių emigrantų tėčių patirtis!
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