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Kalbinis švietimas: skleisti ar keisti?

Informacijos ir žinių amžius gerokai išplečia tradicines kalbos funkcijas, varto
jimo sritis ir keičia kalbinius visuomenės poreikius. Šiandien kalba yra būtinas 
mokslinės komunikacijos, naujų žinių kūrimo, sklaidos ir saugojimo dėmuo, 
todėl ji turi būti aiški, sklandi, tinkama šiuolaikinėms technologijoms ir bend
ravimo terpėms. Ar mokykla, o vėliau studijos išugdo gebėjimą taip vartoti ir 
kurti kalbą? Ar palanki kalbai švietimo sistema? O gal taip įsisiūbavus prieš
taringoms diskusijoms apie (ne)normas ir jų vertinimus, primiršta, kad, pasak 
Deboros Kameron (Deborah Cameron), vieni žmonės yra tiesiog atsitiktiniai ir 
pasyvūs kalbos vartotojai, keletas – nuožmių kovotojų, o tarp jų – susitarimų ir 
interesų grandinė1? Ideologinį plyšį tarp šių „kalbos karų“ pusių veiksmingiau
siai užpildo nuoseklus ir nuosaikus kalbinis švietimas, išskaidrinantis interesus 
ir įtvirtinantis susitarimus. Žinoma, svarbiausia nuspręsti, kokia bus to švietimo 
kryptis – ar tęsianti ir palaikanti tradicijos sklaidą, ar lanksčiai keičianti dalyki
nius argumentus pagal įtakos konjunktūrą.

Juolab kad rūbai margo svieto vis mainos… Tik 2016  m. patvirtinta nauja 
5–10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programa, o neseniai ir vėl pra
dėta kalbėti apie ugdymo turinio keitimą ir naujų gebėjimų ugdymą. Vis dar vie
šai diskutuojame ir dėl paties objèkto – kokia toji kalba, reikalinga technologijų 
ir virtualių komunikacijų amžiuje, ar esame sutarę dėl kalbos etalono, privalomo 
šiuolaikiniam išsilavinusiam žmogui? Trumpai tariant, ar mokykloje pakanka 
tiesiog vartoti gimtąją kalbą, aiškintis jos struktūrą ir įvairovę, ar derėtų išmokti 
bendrai sutartos kalbos atmainõs, vienodos terminijos? 

Kalbõs, kaip bendro, visas mokslo ir pažinimo sritis sujungiančio intelektinio 
kūrinio, pamatai klojami mokykloje. 2015 m. Europos Tarybos Kalbos politikos 
skyrius parengė rekomendacijas „Kalbos dėmuo visų dalykų pamokose“2, siū
lančias ugdyti akademinę kalbą, kurią Lietuvoje labiau įprasta priskirti studijų ir 
mokslo sričiai. Vis dėlto galima pritarti tokio termino perkėlimui į bendrąjį ugdy
mą, nes visos švietimo ir mokslo grandys tarpusavyje susijusios. Mokslo kalba ir 
terminija tiesiogiai formuojama ir diegiama studijose, tačiau per mokslo populia

1 Deborah Cameron. Verbal Hygiene. London, New York: Routledge, 2003, p. IX.
2 Language dimension in all subjects: A Handbook for curriculum development and teacher training, 2015.  
https://www.ecml.at/coe-docs/language-dimensions-subjects-EN.pdf.
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rinimą, edukãcines, mokslo projektines veiklas ir vadovėlius labai greit pasiekia 
ir mokyklą. Žinių ir informacijos visuomenėje akademinė kalba yra bet kurio 
įgyjančio žinių, jas analizuojančio ir kuriančio žmogaus privalomas gebėjimas. 

Kas gi moko akademinės kalbos? Iš pirmo žvilgsnio – tai dar viena lituanistų 
prievolė. Vis dėlto rekomendacijose pabrėžiama, kad nereikėtų kalbos mokymo 
per visų dalykų pamokas idėjos supaprastinti ir pateikti vien tik kaip dėmesio 
rašybai ir gramatikai. Tada kitų dalykų mokytojai labai lengvai išsisuka sakydami, 
kad tai esąs ne jų reikalas, tik nukreipiantis dėmesį nuo dalyko žinių teikimo ir 
vertinimo. Rekomendacijų autorių nuomone, kol kas nepakankamai suvokiamas 
kalbos ir kognityvinių gebėjimų ryšys, nes dėmesys kalbai ne tik gerina kalbos, 
kaip mokomojo dalyko, gebėjimus, bet ir stiprina dalykines žinias, leidžia geriau 
suvokti reiškinių sąsajas, gilumines struktūras, kurios mokantis labai dažnai reiš
kiamos kalba. Pabrėžiama ir akademinės kalbos svarba pilietinei visuomenei – 
geri kalbiniai gebėjimai padeda lengviau įsitraukti į demokratinius procesus, 
sėkmingiau formuluoti ir reikšti savo idėjas, dalyvauti pilietinėje, informãcinėje 
visuomenėje.

Lietuvoje akademinės kalbos ugdymo idėja, pristatyta keliose švietimo bend
ruomenei skirtose konferencijose, nebuvo toliau plėtota nei švietimo, nei kal
bos politikos formuotojų. Gal kontekstas nebuvo itin palankus  – prasidėjusi 
mokytojų rengimo pertvarka, reformos įtampa mokytojų bendruomenėje. At
kreiptinas dėmesys, kad kitose valstybėse jau senokai prasidėjusios diskusijos 
dėl akademinės kalbos ugdymo ir kokybės mokyklose, nes tyrimai parodė, kad 
dažniausiai menkesnių kalbinių gebėjimų vaikai negali pasiekti gerų rezultatų ne 
tik per kalbos, bet ir per kitų dalykų pamokas. Štai 2012 m. pasibaigusio Europos 
Komisijos remto projèkto „Europos kalbų lobynas“ rekomendacijose pabrėžia
ma, kad kiekvienam vaikui ar suaugusiajam turi būti užtikrinta téisė išmokti tos 
šalies, kurioje gyvena, valstybinę kalbą iki akademinio rišlumo lygio, nes tik taip 
užtikrinamos lygios sąlygos dalyvauti pilietinėje visuomenėje, įsitraukti į dar
bo rinką. Pavyzdžiui, JAV kai kuriose valstijose galioja federaliniai anglų kalbos 
mokėjimo aprašai „English Language Arts Standards“, numatantys, kad mokyklą 
baigiantis asmuo turi gebėti vartoti ir tinkamus įvairių mokslo sričių terminus, 
gebėti rašyti įvairių žanrų tekstus, demonstruoti standartinės anglų kalbos gebė
jimus ir netgi suvokti, kad kalbos standartas yra sutartinis dalykas, kuris laikui 
bėgant gali ir keistis. 

Kalbos tarpdalykinės prigimties pripažinimas svarbus ir kuriant kalbos pres
tižą, ir mažinant skirtį tarp „tiksliukų“ ir „humanitarų“. Ar būsimieji pedagògų 
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rengimo centrai parengti tokiai dalykų integracijai ir ketina ugdyti ne tik užsie
nio, bet ir lietuvių kalbos kompetencijas? Pavyzdžiui, dabar brandos egzaminą 
galės pakeisti brandos darbas, dar sustiprinsiantis sąsajas tarp bendrojo ugdymo 
ir aukštojo mokslo. Vienas iš brandos darbo vertinimo kriterijų – taisyklinga, riš
li, dalykinė kalba. Taigi visi dalyko mokytojai, vadovausiantys brandos darbams, 
turėtų būti pasirengę įvertinti ne tik dalykinius, bet ir komunikãcinius, kalbinės 
raiškos gebėjimus. Juolab kad pasirengimo ir institucinės pagalbos neturėtų pri
stigti – Valstybinė lietuvių kalbos komisija, teikdama finansinę paramą specialy
bės kalbos dėstymui, prioritetą teikė būtent pedagoginės krypties studijoms. Kita 
vertus, trūksta analizės, ar šios paramos pakanka, koks jos poveikis. Regis, naujes
nės būklės analizės nėra, todėl belieka remtis gerokai senstelėjusiais 2006 m. Švie
timo ir mokslo ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Lietuvių kalbos (gimtosios 
ir valstybinės) ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose“ duomeni
mis, kad, lietuvių kalbos mokytojų nuomone, taisyklingai kalbantys ir to paties iš 
mokinių reikalaujantys pedagògai sudarą tik šeštadalį visų mokytojų. 

Mokykloje įgytas akademinės kalbos „krepšelis“ atsinešamas į studijas. Tik čia 
svarbu ne tik kalbos kokybė, bet ir kalbų pasirinkimas. Vis nuskamba kritinių 
nuomonių, kad aukštoji mokykla – ne vieta mokyti kalbos ir vertinti raštingumą, 
esą pakanka, kad lietuvių kalba dar vis vartojama studijose. Europos kalbõs ins
titucijų federacijos EFNIL surinktais duomenimis, Lietuva šiuo požiūriu neišsi
skiria iš kitų regiono valstybių – magistro studijų programų ir daktaro disertacijų 
kitomis kalbomis skaičius kol kas neviršija 25 proc. Tiesa, magistro ir bakalau
ro studijų programų užsienio kalba per pastarąjį dešimtmetį gausėja. Kita ver
tus, kaip rodo neseniai Kertu Rozenvaldės atliktas latvių ir estų kalbų vartojimo 
aukštajame moksle tyrimas, nemenka užsienio kalbos dalis gali būti „paslėpta“ ir 
gimtakalbėse studijų programose: kitomis kalbomis teikiama studijų literatūra, 
paskaitų medžiaga, taip pat užsienio lektorių paskaitos, konferencijos ir pan. 

Mokslo tarptautiškumo ir nacionalinių kalbų politikos interesų dermNs ieško 
ir kitos Europos valstybės. 2014 m. priimtoje rezoliucijoje Europos kalbos insti
tucijų federacija atkreipia dėmesį, kad vienõs kalbos dominavimas kelia pavojų 
Europos kalbų įvairovei, menkina mokslininkų galimybes savo tyrimus prista
tyti visuomenei ir neskatina terminijos kūrimo nacionalinėmis kalbomis. Atsi
sakymas skelbti mokslo rezultatus nacionaline kalba ypač kenkia socialiniams ir 
humanitariniams mokslams, darantiems tiesioginį poveikį šią kalbą vartojančios 
visuomenės raidai. Tą jau pajuto valstybės, anksčiau įšokusios į studijų tarptau
tiškumo ekspresą. Pavyzdžiui, 2018  m. Nyderlanduose, kur anglų kalba vyksta 
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daugiau nei 75 proc. studijų programų, kilo nacionalinė diskusija ir universitetai 
buvo teisiškai įpareigoti užtikrinti studentų galimybes reikštis olandų kalba. Mas
trichto universiteto vykdomajai tarybai teko pripažinti, kad gimtakalbių olandų 
kalbos mokėjimas, ypač raštingumas, suprastėjo ir kalbos mokymuisi turėtų būti 
skiriama daugiau dėmesio. Užsieniečiai dėstytojai taip pat turėtų „per protingą 
laikotarpį“ išmokti olandų kalbą3. 

Lietuvos universitetuose į daugumą studijų programų, dėstomų lietuvių kal
ba, įtrauktas specialybės kalbos (akademinio raštingumo, kalbos kultūros ir 
pan.) dalykas. I pakopos studijų programų, kuriose nedėstoma specialybės kalba, 
buvo kiek padaugėję 2015 m. (Kalbos komisijai pateiktais duomenimis, Kauno 
technologijos universitete 2015 m. registruotos 39  tokios programos (2014 m. 
buvo 8), o Vilniaus universitete – 42 (2014 m. buvo 32)), tačiau bendroji tenden
cija skirti dėmesio akademinės kalbos kokybei lieka. Beje, panašiai savo misiją 
supranta ir kitų valstybių aukštosios mokyklos. Pavyzdžiui, Juveskiulės (Suomija) 
universitete skatinamas geros suomių kalbos vartojimas, o kalbinė kompetenci
ja pripažįstama vPena iš esminių akademiškai išlavintų asmenų kompetencijų. 
Oslo universiteto kalbų politikoje pabrėžiama, kad taisyklinga norvegų kalba 
laikytina vPenu iš studijų rezultatų, o Gėteborgo universitete siekiama, kad per 
I lyg mens studijas studentai įgytų pakankamų profesinės kalbos vartojimo įgū
džių, kurių bus tikimasi toliau studijuojant. Lietuva išsiskiria nebent tuo, kad 
mokslo kalbos plėtra skatinama valstybės ir remiama per Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos programas. 2013–2016 m. Kalbos komisija yra skyrusi ypatin
gą prioritetą akademinių bendruomenių švietimui: organizavo paskaitas, rengė 
seminarus doktorantams, vadovėlių rengėjams ir redaktoriams, skatino mokslo 
terminijos kūrėjus. 

Kodėl svarbu, kad kalbos politika derėtų su švietimo ir mokslo politika? Dėl 
to, kad šnẽkos apie kalbos prestižą mažai ko vertos, jei to prestižo per švietimą 
nekuria mokslo ir meno žmonės, savo sričių profesionalai (Antano Salio žodžiais: 
„Visuomenei ne vis vien, kaip mūsų krašto piliečiai, ne svetimtaučiai, ypačiai in
teligentai, moka valstybinę kalbą“4). Svarbu, kad švietimo turinys būtų grįstas pa
sitikėjimu ir kompetencija, gerokai palengvinančia svarstymus apie nejudinamas 
kalbos sistemos aksiomas ar efektingas pokyčių paraboles. 

3 New language policy: (good) English where necessary, Dutch must improve. Observant, 20180131: https://
www.observantonline.nl/English/Home/Articles/articleType/ArticleView/articleId/13307/New-language-policy-good-
English-where-necessary-Dutch-must-improve
4 Antanas Salys. Raštai I. Bendrinė kalba. Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1979, p. 36.


