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Besikeicianciame pasaulyje, pletojantis globalizacijai ir zmonin 
mobilumui, kalbos igyja itin didel^ reiksm^, j i i mokymasis daugeliui 
tampa kaip niekad svarbus. Kartu su kintanciu zmoniit bendravimu 
vis sparciau pletojasi tarpdalykinis taikomosios kalbotyros mokslas, 
tiriantis reali^ kalbin^ komunikacij^ ivairiapusiskame gyvenimo 
kontekste, kalbos fenomeno vaidmeni nuolatos kintancioje visuo-
meneje, sprendziantis teorines ir praktines visuomenei kylancias 
kalbos ir komunikacijos problemas, apimantis ir kalbij^ mokymo 
bei mokymosi problematik^^. Vis svarbesnis tampa ir [vairiii saliii 
mokslininkii bei praktikii, uzsiimanciii kalbii mokymu ir kita prak-
tine su kalbomis susijusia veikla, susikalbejimas, vienodas sioje 
erdveje vartojami^ s^vokii supratimas. Ik i siol stokojome lietuvisk^ 
tiek Hngvodidaktikos, tiek nuo jos neatsiejamn daugelio ivairiit 
taikomosios kalbotyros sakij termini^. Sii^ sriciii termini^ zodyno 
reikia mokytojams ir destytojams, mokslininkams ir vertejams, 
studentams ir doktorantams, susiduriantiems su vis gausejancia 
literatura: naujomis kalbi^ mokymo programomis, Lietuvos ir Euro-
pos dokumentais, susijusiais su kalb^politika ir mokymu, naujomis 
mokomosiomis knygomis ir kitokio pobudzio naujoviskomis mo
kymosi ir mokymo priemonemis, taikomosios kalbotyros tyrimais, 
moksliniais straipsniais, disertacijomis ir kitais mokslo darbais. Sis 
zodynas yra bandymas uzpildyti Hngvodidaktikos ir su j a glaudziai 
susijusiii ivairiii taikomosios kalbotyros terming spragJi, pasiulyti 
jau iejusiii [ vartosen^ ir visai naujn terming rinkini tiems, kam j i s 
gali buti reikalingas. 

Pirmasis sio darbo sumanymas buvo parengti tik Hngvodidakti
kos terminii zodyn^^. Taciau per netrump^ sio zodyno rengimo laik^ 
issipletojo taikomosios kalbotyros mokslas, apimantis ir kalbii, tiek 
gimtijjq, tiek svetimiyq, mokymo ir mokymosi sriti, toji pletote pa-
pilde musiiterminij^ naujomis s^vokomis, butinomis siuolaikiskam 
Hngvodidaktikos supratimui. Zodyno tikslas buvo pakoreguotas, 
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apimtis kieic labiau isplesta, paejeta [ gretimas, su kalbii mokymu 
glaudziai susijusias sritis. Taigi dabar siame zodyne pateikiama di-
duma siuolaikines Hngvodidaktikos bendnyq ir specialiiyiiterminq, 
apimanciii sudeting^ kalbij mokymosi ir mokymo kompleks^ ir jo 
s^sajas su kitais dalykais. Buvo surinkti jau vartojami Hngvodidak
tikos terminai, sukurti trukstami anglq, prancuzu, vokieciq, rusq, 
literaturoje vartojamii termini^ lietuviski atitikmenys, sudaryta jq, 
bendra sistema ir pateiktos visq terminii apibreztys. 

Bendrqj^ zodyno struktur^ sudaro tokie teminiai koncentrai: 
° bendroji taikomosios lingvistikos problematika; 
° bendrosios didaktikos problematika; 
° edukologija; 
° kalbos ismokimas, isisavinimas; 
° bendroj i gimtosios ir sveHmosios kalbos mokymo problematika; 
° kalbii mokymo metodai ir svarbiausi j i i terminai; 
° komunikacines kalbii mokymo krypties problematika; 
° kalbii mokejimo tikrinimo, vertinimo, testavimo problematika; 
° su HngvodidakHka glaudziai susijusiq siuolaikines kalbotyros 

sriciii terminija (psicholingvistikos, sociolingvistikos, neuro-
lingvistikos, pragmatikos, tekstynq lingvistikos ir kt.). 

Sis terminii zodynas yra aiskinamasis. Laikomasi tokiq terminq 
zodyno rengimo principii: 

° dauguma iprastq termini^ apibreziami trumpai, kaip [prasta 
aiskinamuosiuose termini^ zodynuose; 

° apibreziant naujesnius, ne tokius iprastus terminus, susijusius su 
Lietuvoje maziau ispletotomis taikomosios kalbotyros sritimis, 
nevengiama ir platesnio enciklopedinio pobudzio aiskinimo, 
s^vokos istorijos apibudinimo, pavyzdziii ir pan.; 

° zodyno terminai sukirciuoti; 
° prie kiekvieno termino pateikiami atitikmenys anglq, vokieciii, 

prancQzii ir rusii kalbomis, jeigu jie tose kalbose vartojami. 
Jeigu kai kurin kalbij literaturoje vienas ar kitas terminas del 
skirtingii tradicijn nera vartojamas, t^a kalba joks atitikmuo 
nenurodomas. 
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K a i kuriais atvejais zodyne pateikiami termini^ sinonimai, jeigu 
zinoma, kad jie yra vartojami. Tokiais atvejais termino apibreztis 
pateikiama prie to termino, kur[ zodyno autores laiko tinkamesniu, 
0 sinonimas duodamas mazesniu sriftu po teikiamo pagrindinio ter
mino, pavyzdziui: trukdis, distraktorius; aktualioji sakinio skaida, 
funkcine sakinio perspektyvi. 

Zodyne vartojama keletas nuorodq. Nuoroda zr. siekiama nu-
kreipti [sinonimini terming prie kurio ir teikiama termino apibrezHs, 
pavyzdziui, jei parasyta distraktorius zr. triikdis, vadinasi, termino 
apibreztis pateikiama prie termino trukdis. Nuoroda zr. f vartojama 
tais atvejais, kai terminas atskirai neaptariamas, bet nukreipiama i 
kit^straipsni, pvz., persvazine teksto fiinkcija zr. ]apeliacme teksto 
funkcija, f teksto funkcija. Nuoroda | sieja pateikiama terming su 
kitu terminu, kuris taip pat aiskinamas siame zodyne. Nuoroda dar 
zr. t nukreipia; kit^ terming glaudziai susijusi su apibreziamuoju. 
Pavyzdziui, prie apibrezties diskurso analize dar zr. \diskurso 
kompetencija reiskia, kad sie terminai yra glaudziai susij?. Simbolis 
A apibrezties tekste pakeicia apibreziam^ terming kad butii galima 
kuo maziau kartoti t^paci^infonnacij^(kaip daroma enciklopedijose 
ir enciklopediniuose zodynuose). Pavyzdziui, apibreztyje atlikties 
vertinimas simbolis A reiskia „atlikties vertinimas": „A priesinamas 
'\ziniii vertinimui". 

Zodyno gale pridejome priedus - kalbq mokymui ir mokymuisi 
svarbiq dokumentq, institucijn, veikalq pavadinimus, paplitusias 
j i i santrumpas ir apibreztis. Sie pavadinimai labai daznai pasitaiko 
ivairiuose Hngvodidaktikos darbii tekstuose, Europos ir Lietuvos 
svietimo dokumentuose, ivairiuose uzsienio kalbomis isleistuose 
taikomosios kalbotyros, kalbq mokymo termini^ zodynuose ir 
enciklopedijose, tad zodyno skaitytojams galetq buti naudingi ne 
maziau nei patys zodyno terminai. 
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