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Lietuvių kalbos institutas 

 
Lietuvių kalbos mokymas: ko reikia šiuolaikiniam žmogui? 

 
Šios konferencijos rengėjų prispirta skaityti pranešimą, ilgai vaikščiojau 

nerasdama sau vietos, nes nesu kaip nors tiesiogiai susijusi nei su mokymo procesu, 
nei su vadovėlių rašymu, nei su mokymo programomis, nei su ministerijos koridoriais. 
Atstovauju tik Lietuvių kalbos institutui, kuris dalį savo darbų – tarmių tekstų, keletą 
kompiuterinių žaidimų, Lituanistikos židinio muziejų ir, žinoma, žodynus, – skiria 
mokyklai. 

Nerimas atlėgo, kai supratau, kad esu visiškai laisva kreiptis ir į konferencijos 
dalyvius – mokytojus, ir į naujos vidurinio ugdymo programos rengėjus. 

Todėl tai, ką toliau sakysiu, tebus žvilgsnis iš šalies, nepretenduojantis į jokius 
rimtus pranešimus. 

Man rūpi, 
 kodėl mūsų visuomenėje, o ir mokykloje lietuvių kalba pasidarė toks 
skaudulys ir tokia našta? 

 kodėl mano pačios sūnus dešimtokas, turėdamas nuostabią lietuvių kalbos 
mokytoją, vis padūsauja, kad tos lietuvių kalbos pamokos kartais tokios jau 
nuobodžios, o jis priverstas mokytis klaidų, kurių pats niekada nedaro?.. 

 kodėl jo mokytoja guodžiasi, kad lietuvių kalbos vadovėliai nėra tokie, iš 
kurių ji norėtų mokyti savo vaikus? 

Kad nestovėčiau plikoj vietoj, griebiausi eksperimento. 
Prieš porą savaičių Kauno kolegijos lektorė Aušra Didjurgienė maloniai sutiko 

atlikti nedidelį darbelį – pirmo kurso dviejų specialybių studentams duoti auditorijoje 
be jokio pasirengimo ranka parašyti trumpą, 5–7 minučių rašinėlį tema: Kas auga 
mano kieme? 

Motyvacija rašyti studentams buvo pateikta taip: dalyvaujate viktorinoje ir 
gaunate užduotį kuo tiksliau ir gražiau aprašyti savo kiemą. 

Man pačiai buvo svarbu patirti, kiek mokėdami kalbą, baigę vidurinę mokyklą ar 
gimnaziją, studentai įstoja į Kauno kolegiją. Tai Lietuvos vidurys, paprastai ten 
patenka ne tik Kauno, bet ir aplinkinių  rajonų mokiniai. 

Rūpėjo trys dalykai: 
1) raštingumas – plačiąja prasme, 
2) kalbos vaizdingumas, 
3) sakinių sklandumas. 

Gavau 32 lapelius su tekstais. 
Mano niūriausia prognozė, prieš pamatant tuos rašinėlius, buvo tokia: studentai 

bus visiškai neraštingi, sugadinti šveplo telefoninio ir kompiuterinio bendravimo, o jų 
kiemuose augs tik žolė, trys medžiai, du krūmai ir viena kita gėlė. 

Ir kaip apsidžiaugiau, kad buvau neteisi. Tik vienas rašinėlis buvo lygiai toks: 
 

Mano kieme auga daug augalų. Jie yra įvairiausių spalvų bei 
dydžių. Daugiause kieme vietos užima dideli krūmai su žaliais 
lapais ir raudonomis uogomis. Taip pat yra ir keletas mažų, 
spalvotų gėlių. Kieme dauguma žalios gražios žolės. Ir pačiame 
kiemo darželio vidurį stūkso medis. Nėra jis labai didelis, bet 
labai šakotas. Pavasarį jis pražysta baltais žiedais. 
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Žinoma, buvo vienas kitas rašinėlis visiškai be kablelių, buvo – beveik be 

nosinių. Bet kiek tų studentų kiemuose visko auga! Kaip nuoširdžiai jie pasakoja! 
 

 
 
Tie, kurie patys auga ne ant asfalto, nėra bežodžiai. 
Kalbos klaidų rašinėliuose beveik nebuvo, tik padalyvis kai kam pakišo koją. Na 

o sakiniai – kad ir taisyklingi, bet daugelio sprangūs ir nelankstūs. Veiksmažodžių 
sinonimija menkoka. Pati dėstytoja, gerai pažindama studentus, sakė, kad jie ateina iš 
vidurinės mokyklos nutuokdami, kas yra taisyklinga kalba, bet užsidarę tame 
taisyklingume jie bijo kiekvieno raiškesnio žodžio, įdomesnio reikšmės atspalvio, 
gyvesnės sakinio konstrukcijos. 

Beje, tą patį matau ir dirbdama su pradedančiais vertėjais: kone už kiekvieno 
nekaltučio sakinio slypi plãčios baimės akys. 

Taigi toji nedidelio eksperimento patirtis patvirtino tai, apie ką, žvelgdama į 
mokyklą, visada galvoju: jeigu priklausyčiau šiuolaikinei skaitmeninei kartai, kuri 
gana anksti pradeda suprasti, ko nori iš gyvenimo, pasakyčiau tiems, kurie mane 
moko: 

1) Noriu mokėti kalbėti, skaityti ir rašyti lietuviškai (t. y. išmanyti bendrinės 
lietuvių kalbos taisykles ir laisvai reikšti mintis įvairiais stiliais). 

2)  Noriu mokėti kurti kalbą ir ją atnaujinti. 
3) Noriu sužinoti, kas yra kalba ir kam jos reikia žmogaus ir visuomenės 

gyvenime. 
O labiausiai noriu, kad padėtumėte man gerai suprasti, kodėl viso šito 

reikia, ir kad geranoriškai padėtumėte to siekti. 
 

Ir tik tiek. 
Ir man visai nesvarbu, kokiais gudriais žodžiais jūs sau tai vadinsite: gebėjimais 

bazinėmis ir funkcinėmis komunikavimo kompetencijomis ar dar kaip kitaip. 
 
Ko reikia, kad tie, regis, tokie paprasti norai taptų tikrove? 

 
Turbūt visi susikalbame, kad baigiamosiose klasėse svarbiausia – ne tik įtvirtinti 

ir apibendrinti tai, ko mokytasi 10 metų. Rašyba ir skyryba, tartis ir kirčiavimas, 
kalbos normos čia jau turi būti tik fonas. 
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Į tą patį dalyką – į kalbą – žvelgiame jau kitu žvilgsniu, skirtingais pjūviais, tarsi 
modeliuodami įvairias gyvenimo situacijas, kuriose reikės kalbõs ir pačių įvairiausių 
jos raiškos priemonių. 
 

 
 

Šiuolaikinis žmogus turi mokėti orientuotis margame kalbos pasaulyje, 
kuriame nėra aiškių ribų, bet galime sužymėti atramos taškus. Kalbos įgūdžiai 
šiandien turi būti ugdomi remiantis ne tik grožinės literatūros, bet ir kitokių stilių 
tekstais. Dėl šito, regis, irgi sutariama. 

Lieka tik klausimas – kaip viso to išmokyti? 
Būtų mano valia – pirmiausia uždrausčiau mokyklose mokyti kalbos klaidų. 

Išbraukyčiau iš vadovėlių ir iš egzaminų visas užduotis, kur prašoma ieškoti svetimų 
klaidų ir jas taisyti. 

Naujoji mūsų karta atauga kaip jauna žolė, o mes vis dar pilame ant jos senas 
tarybinių kanceliarinių raštų dulkes ir verčiame jomis kvėpuoti. 

Prieš savaitę į rankas pakliuvo vienas pernai išleistas kalbos reikalams skirtas 
leidinėlis, kuriame mokytojai dalijasi lietuvių kalbos mokymo patirtimi. 

Užduotys penktokams (raudoni šauktukai – mano. – R. M.): 
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Užduotis septintokams: 
 

 
 

Ir – septintokų darbo rezultatas: 
 

 
 

Panašiai su septintokais apdorotas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
naujųjų svetimybių sąrašas. Rezultatas: 
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Jau nebeverta būtų nė klausti: tai ko tada mes mokome? 
Visas šitas klaidų mokymas ir taisymas galų gale virsta sniego gniūžte, kuri 

užkemša burną, užlipdo akis ir atšaldo širdį. Kaip tada kalbėti? Kuo tada džiaugtis? Ką 
tada kurti? 

Dvidešimt metų mokomės pasitikėti laisve. 
Bet laisvės pamokos sunkios ir skaudžios. 
Ir šiandien vis dar bijome nebijoti. Bijome išsiveržti iš seno apynasrio. 
Taigi mokykloje būtina nuo galvos ant kojų pastatyti dabar apverstą ir 

iškreiptą kalbos kultūros sampratą. Ji turi įgauti aiškią kuriamąją kryptį. 
Perverčiau kelis baigiamųjų klasių lietuvių kalbos vadovėlius. Yra ko pavydėti. 

Mano laikais mokykloje mokė tik rašyti, nemokė kalbėti. Net rišliosios kalbos sąvoką 
išgirdau tik baigusi mokyklą. Bet tuose dabartiniuose vadovėliuose man trūksta 
gyvenimo. 

Ar būtina vaikus gąsdinti tokiais retorikos kanonais kaip invencija, dispozicija, 
elokucija, memorija ir akcija? Tos elokucijos pro vieną ausį įeis, pro kitą išeis. 

Ar dažnai mokiniai, įtvirtindami bendrinės kalbos sistemos suvokimo ir kalbos 
vartojimo įgūdžius, gauna tokių užduočių, kurios jau pačios savaime yra gyvenimas? 
Kurios vėliau jiems suteiks kalbinio saugumo ir pasitikėjimo įvairiais gyvenimo 
atvejais? Ar jie mokomi džiaugtis tuo prakalbintu gyvenimu? Man regis, šito labiausiai 
reikia šiuolaikiniam žmogui. 

Manau, man patiktų mokytis, jei gaučiau panašių užduočių: 
 

 Sukurk ir pasirenk perskaityti autobusų stoties arba oro uosto 
dispečerio 3–4 sakinių pranešimą keleiviams. 

 
Čia turėčiau galvoti, kaip kuo aiškiau ir tiksliau pateikti informaciją, kuo raiškiau 

ją perskaityti, kaip taisyklingai sukirčiuoti skaitvardžius ir vietovardžius. Mano 
pastangos būtų ieškoti ir kurti, o ne žiūrėti į jau kažkieno sukurptą tekstą ir prie jo 
kabinėtis. 

Manau, man patiktų mokytis, jeigu, einant leksiką ar žodžių darybą, be visokių 
rimtų užduočių, reikėtų dar paaiškinti, kodėl kelia šypseną, pavyzdžiui, ši interneto 
tautosaka: 

antrankis – kūdikis ant rankų, 
apatinukai – apatinio aukšto gyventojai, 
baidarės – vyrus atbaidančios merginos, 
vadovėlis – mažos įmonės vadovas. 

 
Man patiktų mokytis gavus ir tokią užduotį: 
 

 Pasakyk šį sakinį taip, kad 
tave priimtų į pažintinės TV 
laidos vedėjus: 

 
Ar žinote, kokio storumo 
begemoto oda pačiose 
storiausiose vietose? 

 
Nuotrauka iš interneto 
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Nepasidrovėkite patys dabar pat garsiai perskaityti tą sakinį ir pajusti, kaip juda 
lūpos. Laiku ir vietoj per pamoką pateiktas toks sakinys paskui mažų mažiausiai 
savaitę skambės koridoriuose, treniruodamas mūsų vaikų lietuviškąjį o. 

Tai kryptis, kurios pasigendu mokykloje. Na, gal nesu girdėjusi. 
 
Smagumai smagumais, bet kartu su visu tuo turi ateiti ir supratimas, ką reiškia 

atsakyti už savo kalbą, už savo žodžius, kurie tegu žvirbliu išlekia, bet vis tiek vieną 
kartą šėmu jaučiu sugrįžta. 

Lietuvių kalbos institutas pastaraisiais metais yra verste užverstas kalbinėmis 
garbės ir orumo bylų ekspertizėmis. Kreipiasi ir pavieniai žmonės, ir advokatų 
kontoros, ir teismai, prašydami įvertinti žiniasklaidoje arba neviešai palaidu liežuviu 
pasakytus ar laisva ranka parašytus tekstus, kurie įžeidė ir pažemino kitus žmones – 
net iki pačių aukščiausių valstybės institucijų.  

Tad ugdyti būsimo aktyvaus šiuolaikinio žmogaus atsakomybę už savo kalbą 
turi būti tiesiog visuomenės užsakymas mokyklai. 
 

Dar vienas dalykas. 
Mano sūnaus klasės mokiniai kiekvienas turi kultūrinės patirties dienoraštį – 

aprašo perskaitytas knygas, aplankytas parodas, teatrus, koncertus. 
 
Pagalvojau – o kodėl negali būti 

kalbinės patirties dienoraščio? Iš 
klasės į klasę? Kad pamėgintume savo 
kalbą nuo mažens prisijaukinti. 

 
Tokiame dienoraštyje, kuris 

galėtų vadintis tiesiog „Mano kalba“, 
gali atsirasti ir gražių žodžių, ir 
posakių, kuriuos norėčiau įsiminti. Gal 
tėvai ar seneliai man primins mano 
vaikystės žodžius, kuriuos kadaise, dar 
nepraradusi pirmykštės kūrybinės 
galios, buvau sugalvojusi? Gal bus 
užsirašyta ir savų (o ne svetimų) klaidų, 
kurias mokytojas konkrečiai nurodė iš 
mano kalbos, mano rašinių, kad 
žinočiau, kur turėčiau tobulėti? 

 
  

 
Esu už tai, kad mokytojai nesijaustų iš viršaus varžomi, kad būtų laisvi kurti, kad 

atsižvelgtų į individualius savo regiono, savo aplinkos, galų gale savo klasės ir 
kiekvieno mokinio interesus, pomėgius. 

Būdų, kaip sudominti mokinius, kad jie patys savo kailiu patirtų malonumą 
prasmingai dirbti ir būti įvertinti, kad pajustų tikrąjį kalbos skonį, – tų būdų yra 
begalės. Ir noriu tikėti mokytojų kūrybiškumu.  
 

Paprastas gamtos dėsnis: pradėjus sklisti šviesai, tamsa pati traukiasi. 
Toje pačioje Kauno kolegijoje davus studentams kalbos turtinimo užduočių – 

savo rankomis išsirinkti iš Frazeologijos žodyno kelis patikusius frazeologizmus su 
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nurodytais atraminiais žodžiais, pavyzdžiui, galva, ranka, kišenė, iš Sinonimų žodyno – 
parinkti duotiems žodžiams sinonimų ir t. t., o po kiek laiko atlikus apklausą paaiškėjo: 
šiuolaikiniai jauni žmonės moka gėrėtis kalba, moka stebėtis, kiek joje visko – ko jie, 
deja, nėra girdėję savo aplinkoje ir net neįsivaizdavo, kad lietuvių kalboje gali būti tiek 
nežinotų žodžių, jų reikšmių, atspalvių, formų įvairovės, žaismo. Ir keista, kad 
vidurinėje mokykloje tokiems dalykams patirti nebuvo laiko. 

 
Baigiant – paskutinė mintis. 
Ieškodama internete informacijos apie naująsias ugdymo programas, pamačiau, 

kókios mokytojų aistros verda, kiek yra prisikaupę skaudulių. 
Ir supratau štai ką. 

 
Kol mokinių poreikių ir mokymo tikslų neiškelsime aukščiau už savo 

ambicijas ir jų sankirtas, tol vargas bus lietuvių kalbai mokykloje, vargas lietuvių 
kalbai bus visuomenėje. 
 

Gal kasdienybėje pamirštame, ko iš tiesų norime? 
O juk visi norime tarsi paprasto dalyko: išmokyti jaunus žmones didžiuotis savo 

kraštu, tauta, jos istorija ir kalba, žmonėmis ir jų darbais. 
Tik tada atsiranda  natūralus noras tam kraštui priklausyti, dirbti ir kurti jo labui. 
Tai yra išugdoma, nors nelengvai. 
Todėl linkiu jums didelio atkaklumo, kūrybinės ugnies, kantrybės ir tvirtai žinoti, 

ko siekiate savo darbe. Tai svarbiausia. 
Juk jau dešimtmečių patirtis rodo: visokios reformos, jeigu vėjais pamuštos, čia 

užeina, čia ir praeina. 
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