
                     AR ŠIANDIEN REIKALINGAS VADOVĖLIS? KOKS JIS TURĖTŲ BŪTI? 
 
            Kiekvienam suprantama, kad žodis „vadovėlis“ giminiškas žodžiams „vadovas“, 
„vadovauti“. Taigi kam „vadovauja“ vadovėlis? Ar aplamai žmogui reikalingas kažkoks vadovas? 
Šia tema galima daug filosofuoti, bet siaurinkime ją ir pasvarstykime, ar vaikui ir jo mokytojui, o 
taip pat tėvams reikalingas vadovėlis. Be to, šį klausimą aptarkime labai aiškiai apibrėžtame 
kontekste − ar reikalingas vadovėlis šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje. Kadangi šioje 
mokykloje vaikai mokosi tik lituanistinių dalykų (lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos gamtos, 
istorijos,  etnografijos) galėtume kalbėti apie visų šių sričių vadovėlių (ne)reikalingumą. Aptarsiu 
tik lietuvių kalbos vadovėlių klausimą. 
 Ar atėjęs į šeštadieninę mokyklą vaikas į rankas turi gauti vadovėlį ir kitas lietuvių kalbos 
mokymo priemones? Gal pakanka lietuviškų knygų, žurnalų, mokytojo parengtos dalijamos 
medžiagos, įrašų, video ir pan.? Manau, gali pakakti, jeigu įvykdomos trys svarbios sąlygos.  

Pirma, mokykla turi labai kryptingas ugdymo gaires, t. y. visas kalbos ugdymo sritis 
apimančią programą su aiškiais tikslais ir uždaviniais, šiuolaikinėmis didaktinėmis nuostatomis ir  
lietuvių bendruomenei aktualiomis vertybėmis. Antra, mokykloje dirba labai aukštos kvalifikacijos 
ir daug laiko turintis mokytojas, kuris puikiai pažįsta lietuvių vaikų literatūros klasiką, o ypač 
šiuolaikinę šios literatūros srities situaciją, geba atsirinkti gerus meniniu, taisyklingus kalbiniu 
požiūriu tekstus, sudaryti ugdančius klausimus, tikslingas užduotis ir viską sujungti į nuoseklią, 
darnią sistemą. Trečia, jeigu mokykloje ar netolimoje aplinkoje yra pakankamai lituanistinės 
medžiagos: tautosakos, vaikų literatūros knygų, enciklopedijų, žodynų ir t. t. Idealu būtų, jeigu  tuo 
pačiu metu visi klasės vaikai turėtų tą pačią knygą, kad galėtų ją skaityti, apie ją kalbėtis, ją naudoti 
kalbos ugdymosi pratyboms. Žinoma, šiais moderniais laikais galima naudotis internetu, 
elektroninėmis knygomis, tik, jeigu ir būtų tokios galimybės, niekada kompiuterio ekranas neatstos 
tikros knygos. Apie tai jau yra kalbėję žymūs rašytojai, pedagogai, psichologai. Ar įvykdomos šios 
trys sąlygos?  
 Pirmoji, manau, kol kas neįgyvendinta, nes dabar esančios  gairės daugiausia reglamentuoja 
temas, ypač abejonių kelia kalbos (gramatikos) mokymo turinys, kuris per daug akademiškas. 
Manau, kad šias programas laikas atnaujinti, suformuluoti šiuolaikiškus ugdymo tikslus, tinkamus  
šeštadieninės mokyklos specifikai, didaktines nuostatas, aiškiau ir sistemingiau pateikti  visas 
kalbos ugdymo/si sritis, vienu ar kitu būdu parodyti jų integracijos būdus. Programoje reikalingi 
išsamūs paaiškinimai, kad ją suprastų ne tik mokytojas, bet ir vaiko tėvai. Šią, pirmąją, sąlygą 
galima įvykdyti, jeigu dirbtų būrys žmonių, pavyzdžiui, išeivijos šviesuoliai, pedagogai, gerai 
pažįstantys šeštadieninės mokyklos mokinį,  ir šiuolaikinę lituanistiką (literatūrą, kalbą, jų 
tyrinėjimus, etnokultūrą ir kt.) išmanantys specialistai.  
 Kiek teko susipažinti su JAV lituanistinių mokyklų darbu, galiu drąsiai tvirtinti, kad antroji 
sąlyga praktiškai neįvykdoma: Šiose mokyklose dirbantys mokytojai yra tikri pasišventėliai, 
aukojantys savo savaitgalius ir laisvalaikį kilniam tikslui −  lituanistiniam vaikų ugdymui. Jie ieško 
medžiagos, ją kopijuoja, paruošia kiekvienam vaikui. Mokytojas peržiūri iš Lietuvos gautus arba 
atsivežtus vadovėlius, įvairius pratybų sąsiuvinius, dažnai vieną temą ima iš vienos mokymo 
priemonės, kitą − iš kitos, trečią kuria pats, ir taip visus mokslo metus vyksta ieškojimų, kūrybos 
procesas. Tačiau kad parengta literatūrinė ir kalbinė medžiaga būtų kokybiška, mokytojui reikia 
paaukoti labai daug laiko, kurio jis, kasdieninę duoną užsidirbantis kitame darbe, tikrai neturi. 
Žinoma, per metų metus mokytojas sukaupia įvairios medžiagos, bet reikia nepamiršti, kad ji sensta, 
nes rašytojai rašo naujas knygas, kalbininkai kuria naujas taisykles, pedagogai atranda naujus 
ugdymo metodus ir t. t. Tuo akivaizdžiai įsitikinau klausydamasi vienos paskaitos, kurioje buvo 
aiškinami labai pasenę, daugiau kaip pusės šimto metų  kalbos mokslo dalykai. Ir dar būkime atviri 
− ne visi lituanistinių mokyklų mokytojai turi tinkamą pedagoginį išsilavinimą, ne visų lietuvių 
kalbos žinios, literatūrinis išprusimas yra pakankami. Už tai jokiu būdu nenoriu jiems priekaištauti, 
o atvirkščiai − žaviuosi jų pasišventimu, nes jie labai stengiasi šviestis, lavintis.  
 Trečioji sąlyga priklauso nuo materialinės lietuvių bendruomenės padėties. Jos negaliu 
tinkamai aptarti, nes gerai nepažįstu. Čikagoje yra puikus Lituanistinio tyrimo ir studijų centras, 



kuriuo galbūt mokytojai ir mokyklos gali naudotis. Šio miesto lituanistinė mokykla turi gana 
turtingą biblioteką, tačiau taip yra ne visur. Taigi jeigu neįmanoma įvykdyti visų trijų aptartų sąlygų, 
tenka teigti − aukštos kokybės lituanistiniam lavinimui/si šeštadieninėje mokykloje būtini šiai 
mokyklai pritaikyti vadovėliai, dar geriau − vadovėlių komplektai, kad mokytojui būtų lengviau 
pasirengti sėkmingam kiekvieno savaitgalio darbui. Koks  tas vadovėlis turėtų būti?  
            Manyčiau,  visų pirma šiuolaikiškas, teigiantis pačius gražiausius idealus, moralines 
vertybes, supažindinantis ne tik su lietuvių tautosaka, literatūros klasika, bet ir su literatūros 
naujienomis, padedantis ugdytis gražią ir taisyklingą sakytinę ir rašytinę lietuvių kalbą, suteikiantis 
teisingą, tegul ir elementarų, supratimą apie lietuvių kalbos sandarą, integruojantis svarbiausius 
lietuvių etnografijos, istorijos ir kitus su Lietuva susijusius dalykus, o ne tik mokantis bendrauti 
lietuvių kalba.  Nesijaučiu viską žinanti ir galinti apibūdinti visų ugdymo pakopų mokykloje 
vadovėlius. Todėl kalbėsiu tik apie pradiniam ugdymui skirtas lietuvių kalbos priemones. 
  Pirmiausia reikėtų apsispręsti, ką renkamės: ar išskaidytą klasikinį kalbos mokymo modelį, 
kai aiškiai atskiriamas skaitymas ir literatūra, gramatika ir rašymas, ar integruotą šiuolaikišką, kai 
kalbos mokomasi remiantis skaitomu tekstu, kai, pasak šviesios atminties poeto Marcelijaus 
Martinaičio, „literatūra yra kalbos motina ir mokytoja“. Lietuvoje einama antru keliu jau nuo 1992 
metų, kai buvo sukurta pirmoji programa pagal kalbinės veiklos sritis: klausymą, kalbėjimą, 
skaitymą ir rašymą. Pagal ją parašyti pirmieji vadovėliai „Šaltinėlis“ ir „Šaltinis“ taip pat buvo 
integruoti. Trumpai tariant, juose skaitomi tekstai tarnavo ne tik vaiko skaitymo gebėjimams 
ugdytis, bet ir literatūrai pažinti, lietuvių kalbos sandarai suprasti, mokytis kurti sakytinį ir rašytinį 
tekstą, bendrauti. Šiuose vadovėliuose buvo siekiama pratęsti, kai kada praplėsti ar pagilinti 
aplinkos ir istorijos pažinimą (pavyzdžiui, vaikai skaitė meninius tekstus apie kurią nors Lietuvos 
vietovę, kurį nors istorijos faktą ir pan.), buvo ieškoma sąsajų su daile, muzika (ypač su liaudies 
dainomis). Ši kryptis buvo tobulinama kuriant naujus minėtų vadovėlių leidimus, jos laikosi ir kitų, 
alternatyvių, vadovėlių autoriai. Šiandien jau sunku įsivaizduoti suskaidytą, formalų kalbos 
mokymą Lietuvos pradinėje mokykloje.  
 Manau, kad toks integruotas, vientisas,  visuminis kalbos ugdymo/si  kelias tinka ir 
šeštadieninėje mokykloje. Kodėl? Argumentų daug, bet svarbiausias – kalbos ugdymuisi 
panaudojamas kiekvienas skaitinys, kiekvienas tekstas. Juk geras tautosakos, rašytojo ar publicisto, 
netgi mokslininko sukurtas tekstas gali tapti puikiausi šaltiniu mokantis lietuvių kalbos. O jeigu jis 
dar įgarsintas gero skaitovo, yra puikus lietuviškos tarties, kirčiavimo pavyzdys. Prisipažinsiu, 
mane visada liūdina kalbos (gramatikos)  mokymas pateikiant pavienius žodžius. Mokytojai renkasi 
tokias užduotis motyvuodami, kad vaikui lengviau. Galbūt. Bet tikrai neįdomiau. O kalbos 
ugdymosi požiūriu tikrai mažai naudos, nes tokie pavyzdžiai ir jais grindžiamos taisyklės greitai 
pamirštamos, o tuos žodžius vartoti, jais kalbėti ir neišmokstama. Todėl aš už tai, kad kiekvienas 
kalbos elementas būtų pateiktas ir suprastas, kaip sakė dar Jonas Jablonskis, per gyvą kalbą, t. y. per 
tekstą, kalbinę bendravimo situaciją, vartojant, o ne iškalant.  
 Tačiau integruotas lietuvių kalbos vadovėlis – sudėtinga visuma, nes, kaip pažymi ne vienas 
pedagogikos mokslininkas, galima lengvai nukrypti į eklektiškumą, ypač gali nukentėti kalbos 
sandaros pažinimas,  mokinys gali nesusidaryti visuminio kalbos vaizdo. Taigi integruotame 
lietuvių kalbos vadovėlyje turi būti sistema, apimanti ir sakytinio bei rašytinio bendravimo temas, ir 
tautosakos, savos literatūros pažinimą, ir lietuvių kalbos sandaros supratimą, ypač pastaroji 
reikalauja aiškios logiškos struktūros. O kur dar Lietuvos pažinimo, etnografijos elementai! Dar 
svarbus reikalavimas – atrenkamų tekstų tinkamumas ne tik tematiniu, bet ir meniniu, kalbos 
taisyklingumo požiūriu. Ir išeivijoje vaikai turi teisę skaityti pačią vertingiausią meniniu požiūriu 
literatūrą – tiek seniau sukurtą, tiek naujausią. Kartais mokytojų ir vadovėlių autorių (netgi 
Lietuvoje) pasirenkami kūriniai yra menkos meninės vertės, todėl jie nelavina vaiko estetinio 
skonio, ugdo primityvų supratimą apie kūrybą, literatūrą. Kaip sako vaikų literatūros tyrėjas 
Kęstutis Urba, gaila laiko tokių kūrinių skaitymui. Mokytojai ir vadovėlių autoriai šį pasirinkimą 
pateisina prieinamumu – vaikai lengviau suprantą tokius tekstus. Bet taip galvodami ir paliksime 
vaiką tame primityviame kalbos (nes literatūros tekstas yra ir kalbos pavyzdys) lygyje. Tegul būna 
truputį sunkiau, tegul iš pradžių riedėsime lyg ratais per gruodą, bet tikslas bus pasiektas daug 



didesnis.  Dar labai svarbu pastebėti −  prie vadovėlio turi būti parengti atitinkami pratybų 
sąsiuviniai, kad mokytojui kiekvieną kartą nereikėtų ieškoti papildomos medžiagos, kad vaikai 
galėtų kuo geriau išnaudoti skaitytą tekstą rašymo (teksto kūrimo), rašybos, kalbos (fonetikos, 
gramatikos) mokymuisi. O mokytojas turėtų gauti išsamius metodinius paaiškinimus ir patarimus, 
kad kuo optimaliau panaudotų visą vadovėlio komplekte pateiktą mokomąją medžiagą ir kartu 
nebūtų slopinamas jo kūrybiškumas. 
 Kas galėtų parašyti tokį vadovėlį? Gera autorių komanda, kurioje dalyvautų entuziastingi, 
kūrybingi šeštadieninės mokyklos mokytojai, gerai pažįstantys savo mokinius, žinantys jų 
galimybes, gerai susipažinę su JAV mokyklose taikomais naujausiais kalbos ugdymo metodais, ir 
žmonės, kurie supranta lietuvių tautosaką, vaikų literatūrą ir lietuvių kalbos mokslą, susipažinę su 
naujausiais lituanistikos pasiekimais, juos seka. Ir vieniems, ir kitiems veikiant pavieniui 
neišvengiamai atsiranda spragų, trūkumų, nukenčia vadovėlio kokybė. Linkiu, kad atsirastų tokių 
kūrybiškų komandų! 
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