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Tautinių bendrijų namų  
valstybinės kalbos kursų  
organizavimo patirtis

1991 m. gegužę Vilniuje, Raugyklos g. 25, atidaryti Tautinių bendrijų namai. Tai 
kultūros įstaiga, savo veikla siekianti padėti Lietuvos tautinių bendrijų atstovams, 
jų nevyriausybinėms organizacijoms aktyviai įsitraukti į valstybėje vykstančius 
demokratijos plėtros ir atviros pilietinės visuomenės kūrimo procesus, išsaugant 
ir puoselėjant jų tautinį tapatumą bei ugdant skirtingų tautybių žmonių tarpusa-
vio supratimą ir toleranciją. 

Tautinių bendrijų namai, vykdydami savo veiklos programą „Parama Lietu-
vos tautinėms bendrijoms jų visavertės integracijos į šalies visuomeninį politinį 
gyvenimą procesuose“, siekia skatinti tolesnę demokratijos plėtrą ir atviros pilie-
tinės visuomenės formavimosi procesus Lietuvos visuomenėje, sudaryti sąlygas 
šalies tautinių bendrijų nariams plėtoti ir įprasminti savo pilietinę saviraišką. Šios 
programos projèktai padeda šalies tautinių bendruomenių atstovams be kliūčių 
integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą, skatina darnius tautinius santykius 
valstybėje. Vienas iš svarbiausių programos projèktų, vykdomas jau dvidešimt 
septintus metus, – valstybinės kalbos mokymo kursai. Tautinių bendrijų namuo-
se organizuotuose lietuvių kalbos kursuose 1992–2018 m. valstybinės kalbos yra 
mokęsi per 2 800 kitakalbių.

2005 m. vasario 3 d. Tautinių bendrijų namuose atidarytas Valstybinės kal-
bos mokymo centras. Jo steigėjai  – Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
ir Tautinių bendrijų namai. Valstybinės kalbos mokymo centras teikia metodi-
nę ir praktinę paramą asmenims, kurie nori išmokti lietuvių kalbos ar patobu-
linti jos mokėjimą. Įvairiais laikotarpiais lietuvių kalbos mokymo kursus rėmė 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (1992–2009), Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija (1997–2019), Kultūros ministerija (2011–2012), Tautinių mažu-
mų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2016–2019).
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Tradiciškai kursų klausytojai lietuvių kalbos mokosi per rudens ir žiemos 
sesijas. Sesijos pradžioje, remiantis Bendrųjų Europos kalbų metmenų mokė-
jimo lygių sistema, įvertinamas norinčių mokytis kitakalbių lietuvių kalbos ži-
nių lygis ir pagal vertinimo rezultatus sudaromos kursų klausytojų mokymo 
grupės. 

Kursų klausytojai mokomi pagal Tautinių bendrijų namuose pàrengtas 56 
arba 70 akademinių valandų valstybinės kalbos mokymo programas, atsižvel-
giant į atnaujintus (A1, A2, B1, B2) ir naujus (C1, C2) lietuvių kalbos kaip sve-
timosios mokymo turinio aprašus. Lavinami visi kalbos įgūdžiai: kalbėjimo, 
klausymo, skaitymo, rašymo. Klausytojai mokomi vartoti taisyklingą valstybi-
nę kalbą, bendrauti ja įvairiose institucijose, gauti ir teikti informaciją, reikšti 
nuomonę, kurti tekstus; formuojami ir tobulinami jų gebėjimai suprasti skai-
tomą tekstą, atlikti skaitymo, klausymo, rašymo, kalbėjimo užduotis, įforminti 
dokumentus, rašyti dalykinius ir asmeninius laiškus, skelbimus, pildyti įvairias 
anketas. Jie taip pat supažindinami su Lietuvos istorija, kultūra, tradicijomis, 
papročiais.

Kitakalbiai, baigę šiuos kursus, atlieka baigiamąjį kalbos vartojimo ir skai-
tymo testą. Pagal Europos kalbų aplanką nustatomas jų pasiektas lietuvių kalbos 
mokėjimo lygis. Geriausiai išlaikiusiems testą įteikiami pažymėjimai. 

Tautinių bendrijų namuose kitakalbius valstybinės kalbos jau keturioliktus 
metus moko mokytoja metodininkė Aušra Pakalkienė. Ji kūrybingai pritaiko 
savo profesinę ir dalykinę patirtį, geranoriškai bendrauja su skirtingo amžiaus 
ir įvairių tautybių kursų klausytojais, dėmesingai atsižvelgia į jų pageidavimus 
ir siūlymus. Mokytoja daug dėmesio skiria klausytojų kultūrinės kompetencijos 
ugdymui: supažindina su mūsų šalies kultūros savitumu, papročiais, simbolika, 
atskleidžia sąsajas su kitomis kultūromis. Kursų klausytojai aktyviai dalyvau-
ja jos organizuojamuose edukaciniuose, kultūriniuose renginiuose. Mokytojos 
inicia tyva kursų klausytojai yra lankęsi Lietuvių kalbos muziejuje, dalyvavę 
ekskursijose po Vilniaus senamiestį, apžiūrėję Katedros požemius. Po išvykų 
susitikus pratybose įspūdžiai aptariami lietuvių kalba. Klausytojai aktyviai ir 
sėkmingai dalyvauja „Poezijos pavasario“ renginyje „Po lietuvių kalbos ir kul-
tūros skėčiu“.

Kūrybingas, nuoširdus Aušros Pakalkienės darbas valstybinės kalbos mo-
kymo kursuose nusipelnė ne tik kursų klausytojų dėkingumo ir pagarbos. Jis 
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įvertintas Valstybinės kalbos komisijos padėkos raštu ir dovanomis. Tautinių 
mažumų departamentas už kūrybingą ir ilgametį darbą ją apdovanojo vardiniu 
laikrodžiu. 

O kokie yra lietuvių kalbos kursų klausytojai? Mūsų turima informacija 
apie juos leidžia daryti kai kuriuos apibendrinimus. Daugiausia klausytojų yra 
atvykę iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, po keletą  – iš Armėnijos, Latvijos, 
Estijos, Graikijos, Turkijos ir kitų šalių. Kursuose daugėja moterų: 1999 m. jos 
sudarė 57 proc. klausytojų, 2012 m. – 84 proc., o 2018 m. – 98 proc. Smarkiai 
išaugo klausytojų išsilavinimo lygis. Turinčių aukštąjį išsilavinimą 1999 m. bu-
vo tik daugiau kaip pusė, o 2018 m. – daugiau kaip du trečdaliai. Analizuojant 
klausytojų sudėtį pagal tautybę, matyti, kad daugėja ukrainiečių. 1999  m. jie 
sudarė tik 3 proc., 2012 m. – 10 proc., 2018 m. – 27 proc. klausytojų. Labai su-
mažėjo lenkų tautybės klausytojų: 1999 m. – jų buvo net 64 proc., o 2018 m. – 
3 proc. 

Daugiau kaip pusė valstybinės kalbos kursų klausytojų teigia pasirinkę Tauti-
nių bendrijų namuose organizuojamus lietuvių kalbos kursus dėl to, kad žinojo, 
jog kursų mokytoja – puiki specialistė, o trečdalis pasikliovė informacija, kad šių 
kursų klausytojai gerai išlaiko valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kate-
gorijų egzaminus. Dalis klausytojų teigia, kad nepakanka išsamios informacijos 
apie lietuvių kalbos mokymosi kursus (42 proc.), o mokymasis įvairiuose lietuvių 
kalbos kursuose daugumai atrodo per brangus (71 proc.).

Apibendrinant galima teigti, kad mūsų kursų klausytojai – darbingo amžiaus 
asmenys, savo ateitį siejantys su LPetuva, siekiantys kuo geriau pagal savo gebėji-
mus išmokti kalbėti, rašyti, skaityti, suprasti lietuviškai, kad galėtų visavertiškai 
integruotis į šalies visuomenę, laisvai bendrauti su aplinkiniais įvairiose situaci-
jose, susirasti darbą. 

Ilgametė Tautinių bendrijų namų lietuvių kalbos kursų organizavimo patir-
tis patvirtina, kad valstybinės kalbos kursai – viena svarbiausių lietuvių kalbos 
mokymo formų, todėl tikslinga tęsti kursų organizavimą socialiai remtiniems as-
menims, iš dalies dotuojant lietuvių kalbos mokymo kursų organizavimą. Taip 
pat reikia peržiūrėti lietuvių kalbos mokymo programų apimtį (didinti mokymo 
valandų skaičių, daugiau jų skirti praktiniams užsiėmimams). Būtų tikslinga or-
ganizuoti valstybinės kalbos mokymo kursus lietuvių kalbos įgūdžiams įtvirtinti, 
reikėtų išsamiau supažindinti kursų klausytojus su Lietuvos istorija, papročiais, 
tradicijomis, kultūra. 


