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Pastaraisiais metais apie bendrojo lavinimo ugdymo kokybę kalbama su vis didesniu 
nerimu. Tyrimai rodo, kad prastėja Lietuvos penkiolikmečių mokinių gamtos mokslų, 
matematikos ir skaitymo pasiekimai (PISA 2018 m. duomenys). Be kitų priežasčių, 
tai sietina ir su lietuvių kalbos gebėjimų lygmeniu. Kai skaitymo ir rašymo įgūdžiai 
menki, mokiniams sunku greitai orientuotis ne tik gimtosios kalbos, bet ir kitų dalykų 
tekstuose, tinkamai suvokti užduotis ir deramai jas atlikti. Kita vertus, neretai tarsi 
pamirštama, kad kalba – ne tik bendravimo priemonė, bet ir mąstymo būdas. Todėl, 
jei vaikai negauna tinkamų gimtosios kalbos pagrindų, ne įgun da sklandžiai reikšti 
minčių, lieka skurdus ir jų mąstymas. Pagaliau į kalbą turime žvelgti kaip į vertybę, 
kuri ne tik geba sieti kartas, bet kuria iš esmės perduodama tautinė savimonė. 

Žinoma, kalbą ugdo ne tik mokykla. Ne tik pirmuosius žodžius, bet ir minčių 
raiškos būdus vaikas pajunta ir išmoksta šeimoje, juos plečia veikiamas sociokultū-
rinės aplinkos, tikslingai ir kryptingai tobulina darželyje ir mokykloje. Nors nuolat 
pabrėžiama, kad kalbą (kaip ir apskritai asmenybę) ugdo visa mokyklos aplinka, visa 
bendruomenė, vis dėlto dažniausiai kalbos ugdymo pasiekimai siejami tik su mokyto-
jo lituanisto veikla, lietuvių kalbos dalyko turiniu ir jo perteikimo būdais. 

Atsakomybės perkėlimą tik ant lituanisto pečių rodo tokie kasdieniai dabartinės 
mokyklos faktai: įvairių dalykų pamokose neliko žinių tikrinimo pasakojant prieš kla-
sę, o rašto darbuose beveik nekreipiamas dėmesys į raštingumą. Kai mokiniai neturi 
galimybės pasakoti, nesiformuoja teksto struktūros įgūdžiai, mokiniai neįpranta kal-
bėti pilnais sakiniais, kalbama frazių nuotrupomis. Todėl darosi sudėtinga formuluoti 
mintį, kurti tekstą. Bendrąjį raštingumą smukdo ir mokymo bei žinių tikrinimo me-
tòduose įsigalėję testai. Testuose visada lieka galimybė atspėti atsakymą, dažnai jie 
nė nereikalauja pačiam formuluoti mintį, juos atliekant neautomatizuojami rašybos 
įgūdžiai. 

Iš tiesų bendrieji mokymosi pagrindai turėtų susiformuoti pradinėje mokykloje. 
Kaip rodo ugdymo programos, būtent čia turėtų susidaryti sistemingo ir planingo 
darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Kalbos požiūriu pradinėse klasė-
se mokiniai turi susidaryti ir įtvirtinti neprastus skaitymo įgūdžius, nes programo-
je akcentuojama, kad šio amžiaus tarpsnio mokiniai skaito grožinius ir negrožinius 
tekstus, supranta knygų įvairovę, suvokia knygos informaciją: autorius, pavadinimas, 
dailininkas (Pradinio ugdymo programa, p. 117). Jau pradinėje mokykloje turėtų būti 
išugdomas pakankamai raštingas žmogus. Taip teigti leistų tokie taisyklingo rašymo 
temų įvardijimai: daiktavardžių ir būdvardžių vienaskaitos galininkas ir daugiskaitos 
kilmininkas; daiktavardžių vietininkas; esamojo laiko veiksmažodžiai; būtojo karti-
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nio laiko veiksmažodžiai; paprasčiausi priebalsių asimiliacijos atvejai (dirbti – dirba, 
nešdavo – nešė ir kt.); įsidėmėtinos rašybos žodžiai: ąsotis, ąžuolas, mįslė, žąsis, mane, 
tave, manęs, tavęs, mūsų, jūsų, ačiū, šiandien, rytoj, Kęstutis, keletas, mąstyti, mįslingas, 
kąsnis, tęsinys, drąsa, grįžo, stebuklas, aukštyn, atidžiai; asmenvardžiai ir vietovardžiai; 
skyrybos ženklai sakinio gale, neišplėstų vienarūšių sakinio dalių skyryba, kreipinys, 
dialògo užrašymas (Lietuvių kalbos programa, p. 59). Jei visus čia išvardytus rašybos 
atvejus pradinės mokyklos mokiniai būtų automatizavę, menkai raštingų abiturientų 
neturėtume. Deja, didžioji dalis per valstybinį lietuvių kalbos egzaminą padaromų ra-
šybos klaidų yra iš pradinės mokyklos kurso reikalavimų. Kaip rodo Aurelijos Tamu-
lionienės tyrimas (Tamulionienė 2015), baigdami gimnazijas ar vidurines mokyklas 
mokiniai daro tokių klaidų:

Klaida Pavyzdžiai

Vienaskaitos galininkas Praradus meile, kai kurie žmonės tai labai skaudžiai išgyvena; 
Viena diena, ji susitinka su tėvu; rašė apie du žmones, vyra ir 
moterį; meilė jam padėjo atrasti ta pasislėpusi kilnumą.

Daugiskaitos kilmininkas Galima rasti daug jau vykusiu istoriju; Galiausiai išlipus iš lovos 
galvoj sukos daugybė minčiu.

Vietininkas Kažkur vidują vistiek jautė; Ši pamoka jam ir išliks visą gyvenimą 
atmintį; viskas vyko pajūrį.

Esamojo laiko formos Trememi vaikai, moterys, vyrai; atsipalaiduojame, prisisiameme 
naujų jėgų ir minčių; Tilius ne pietauja, o sėdi ir žiūrį į tolį; joms 
patinką vyrus priversti jaustis kaltais.

Būtojo kartinio laiko vns. 2 a. kam tu pasiaukojei ar pasiaukosi

Nosinės balsės įsidėmėtinuose 
žodžiuose

Tai ko jau nebėra, nebesugražinsi; niekada nebegriš; gryžau daug 
vėliau namo; po kelių sekundžiu sugryžkite čia; reikėjo apsispresti 
kuom jis norejo tapti.

Vietovardžiai Deje, bet XIX–XX a. lietuvos žmonės neturėjo; Balys Sruoga 
yra garsus lietuvos rašytojas; organizuotas lietuviškų knygų 
spausdinimas mažojoje lietuvoje ir gabenimas į lietuvą;  
Parašė eilėraštį, kuris po nepriklausomybės atkūrimo tapo lietuvos 
himnu.

Įsidėmėtinos rašybos žodžiai negalėtų be jų išgyventi nei keliatą dienų

Žodžiai su priešdėliais iš-, į-, už-, 
at-, ant-, ap-, są-, san-, sam-
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Nejučia ateina į galvą senas anekdotas: aukštasis mokslas be pradinio… Dvylikto-
kų daromos klaidos rodo, kad tai, ko neišmokstama žemesnėse klasėse, lieka spraga 
visam gyvenimui. Kad iš tiesų jaunuolis, baigęs bendrojo lavinimo mokyklą, būtų 
pakankamai raštingas, reikia pertvarkyti lietuvių kalbos ugdymo sistemą.

Dera peržiūrėti lietuvių kalbos programos apimtį. Ypatingas dėmesys skirtinas 
penktai klasei: joje turėtų būti iš esmės įtvirtinta tai, ko jau mokytasi pradinėje mo-
kykloje. Kalbos sistemai skirtos temos plėstinos tik labai nežymiai. Kadangi pradinėje 
mokykloje mokiniai jau susipažįsta su daiktavardžių ir būdvardžių linksnių rašyba, 
penktokams galima būtų pridėti, kad pagal analogiją rašytinos ir kitos linksniuojamos 
kalbos dalys. Visoje programoje derėtų siaurinti kalbos struktūros apimtį, atsisakyti 
įvairių kalbos dalių detalaus gramatinio apibūdinimo (pavyzdžiui, linksniuotės, kal-
bos dalių skyriai), bet daugiau dėmesio skirti kalbos vartosenai ir rašybos ypatumams 
įtvirtinti. 

Kita vertus, būtinas griežtesnis vadovėlių recenzavimas. Jau dabar lietuvių kalbos 
vadovėliai neretai pateikia platesnę medžiagą, nei apibrėžta programose. Tai rodo, kad 
linkstama teorizuoti, o ne ugdyti sąmoningą kalbos vartotoją. Tokį polinkį rodo ir 
tai, kad kiekvienos temos teoriniams aiškinimams skiriamas ne vienas lapas, o kartais 
net daugiau vietos nei praktinėms užduotims. Todėl recenzuojant vadovėlius būtina 
vertinti, ar tikslingai atrinkta būtina medžiaga; ar aiškinama mokinių amžiaus tarpsnį 
atitinkančia kalba; ar pakanka medžiagos mokinių darbui individualizuoti, atsižvel-
giant į skirtingus mokinių pasiekimų lygmenis; ar pateikiama medžiaga grupuojama 
pagal pamokos apimtį; ar patraukli vaizdinė vadovėlio medžiaga.

Vienas iš pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ugdymo tikslų turėtų būti toks: 
pasiekti mokinių rašybos įgūdžių automatizavimą. Tam verta sutelkti visõs švietimo 
bendruomenės pajėgas.
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