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Tikslas 

• sukurti, taikyti ir aprašyti dalykinės kalbos 
konstrukcijų glosarijų sudarymo metodą 

• bet kuriai nacionalinei kalbai ir bet kuriai 
temai (estų, latvių, lietuvių, vokiečių 
kalbomis, ekonomika) 

• skatinti naujus mokymosi metodus, taikant 
šiuolaikiškas technologijas 

 



 
Konstrukcija lingvistiniu požiūriu 

  

 Remiantis konstrukcijų gramatika, 
konstrukcija – kompleksiškas kalbinis 
vienetas, turintis reikšmę ir formą (Fischer, 
Stefanowitsch 2008, 5). 



Konstrukcija didaktiniu požiūriu 

• Žmogus įsimena, išmoksta ir vartoja ne pavienius 
žodžius kaip pamatinius kalbos vienetus, bet žodžių 
junginius, vadinamuosius “leksinius blokus” (chunk) 
(Götze 1997, 11). 

• “Leksiniu bloku” vadinamas kompleksiškas kalbinis 
vienetas, kuris su savo reikšme ir funkcija tam 
tikrame kontekste suprantamas ir produkuojamas 
holistiškai, t. y. kaip visuma (Handwerker 2008, 52).  



 

Konstrukcijų glosarijų svarba 
mokantis kalbos 

 

 pačių mokinių ar mokytojų sudaryti žodynai, 
kur šalia įprastų gramatinių, semantinių 
nuorodų, būtų pateikiamos ir konstrukcijos 
(Handwerker 2008, 60-61) 



KoGloss metodo etapai 

• tekstyno sudarymas 

• diskursui būdingų konstrukcijų nustatymas, taikant 
kalbos analizės kompiuterinę programą AntConc 

• konstrukcijų kaip leksikografinių vienetų aprašymas 
virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle 

• konstrukcijų gretinimas 

 



Tekstyno sudarymas 

• 4 kalbų (estų, latvių, lietuvių, vokiečių) 
paraleliniai tekstynai 

• tema – ekonomikos būklė 

• viešai internete prieinami tekstai 

• apie 3.000.000 ženklų su tarpais (liet. 163 
tekstai, 3.001.025 ženklų) 

 



Tekstyno sudarymas 

• nuo 2005 iki dabar 

• mažiausias teksto ilgis – 150 žodžių 

• didžiausias teksto ilgis –  40 000 žodžių 
(apie 100 puslapių) 

 



Tekstyno sudarymas 

• Tekstų tipai:  

–institucijų publikacijos 

–mokslinės publikacijos 

–spaudos publikacijos (bendro 
pobūdžio ir ekonomikos spaudos 
tekstai) 



Tekstyno sudarymas 

• teksto žanrai:  
 ataskaitos, komentarai, žinios, ekonomikos prognozės, interviu, 

mokslinės publikacijos, laikraščių straipsniai, biuleteniai ir t. t. 
• adresantai: 
 bankai, ministerijos, žiniasklaida, prekybos rūmai, verslo įmonės, 

institucijos (pvz., statistikos departamentas, darbo birža), ekonomikos 
institutai ir t. t. 

• reikšminiai žodžiai: 
 (makro)ekonomikos apžvalga, ekonomikos tendencijos, ekonomikos 

raida, (makro)ekonominės prognozės, ekonomikos rodikliai, ekonomikos 
būklė, ekonomikos smukimas, recesija, ekonomikos augimas, 
ekonomikos atsigavimas, ūkio raida, ūkio plėtra, augimas, BVP, 
eksportas, importas, infliacija, investicijos ir t. t.  

 
 

 
 

 



Konstrukcijų nustatymas 

• kūrėjas – prof. Laurence Anthony nemokama  

• nedidelių tekstynų analizės AntConc 
programa 

• tinka įvairioms kalboms (ir lietuvių kalbai) 

• lengva naudoti 



Būdingų leksemų sąrašo sudarymas 



Konstrukcijų nustatymas, taikant 
funkciją “Clusters” 



Konstrukcijų nustatymas, taikant 
funkciją “N-Grams” 



Konstrukcijų atrankos kriterijai 

• turi forą ir reikšmę 

• leksinės konstrukcijos pereinančios į 
gramatines 

• vartojamos ir  jų mokomasi kaip vieneto 

• vartojamos visose dalykinėse kalbose ir 
ekonomikos kalboje ekonomikos raidos tema 

 

 



Konstrukcijų pavyzdžiai 
• darbo  
 vidutinis darbo užmokestis 
 bruto darbo užmokestis 
• sudarė  
 sudaryti palankias sąlygas  
 sudaryti daugiau nei  
 sudaryti tik apie 
• Funkcija “N-Grams” 
 palyginti su   
 atsižvelgiant į  
 per metus  
 investicijos į  



 
Konstrukcijų aprašymas Moodle 

 
  

 4 glosarijai Duisburgo-
Eseno universiteto 
virtualioje mokymosi 
aplinkoje 



Konstrukcijų aprašymas Moodle 



Konstrukcijų aprašymas Moodle 



Atitikmenų nustatymas 



Konstrukcijos aprašymas 

• susipažįsta su praktinės leksikografijos 
metodais 

• aktyvus mokymasis 

• mokymasis bendradarbiaujant 

 



Apibendrinimas 

• mokantis svetimosios dalykinės kalbos 

• gali padėti suvokti gimtosios kalbos 
ypatumus 

• mokantis (gimtosios) kalbos gramatikos, 
leksikologijos, leksikografijos  

• rašant dalykinius tekstus gimtąja kalba  

• verčiant dalykinius tekstus 
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