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DIMENSINĖ KALBINĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA
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Kalbinė veikla yra specifinė žmogaus veiklos forma. Tai procesas, kurio metu aktyviai, kryptingai gaunama
ir perduodama informacija. Šis procesas yra determinuojamas kalbos ir žmonių bendravimo situacijos. 
Kalbinė veikla kaip verbalinių poelgių visuma gali būti kitos žmogaus veiklos sudedamoji dalis, pvz., visuo-
meninės-gamybinės, pažintinės ir t. t. veiklos. Ji gali būti ir savarankiška žmogaus veikla. Iš to išeitų, kad ji 
turi būdingų savybių, kurios ją skiria nuo kitų žmogaus veiklos formų: motyvacijos pobūdžiu, tikslingumu, 
struktūros parametrais. Kalbos procesas ir kalbinė veikla nėra sinonimai. Kalbinė veikla yra procesas, 
tačiau ne kiekvienas kalbos procesas yra kalbinė veikla, – tvirtina kalbos mokymo psichologijos atstovai, 
pvz., pasisveikinimas, formalus atsakymas į klausimus, teksto atgaminimas pasitelkus atmintį, klausymas 
ir namų darbų užduočių užrašymas nėra tikra kalbinė veikla. Tai yra verbalinių poelgių pavidalo kalbos 
procesai. Klausimas, kas determinuoja kalbos procesą kaip veiklą, kokiomis formomis ji pasireiškia ir koks 
yra pagrindinis kriterijus skiriant šiuos du dalykus, t. y. kalbos procesą ir kalbinę veiklą, reikalauja pagrįsto 
atsakymo. Jį galima gauti atlikus nuodugnų psicholingvistinį tyrimą.

Reikšminiai žodžiai: kalbinė veikla, kalbos procesas, komunikacijos aktas, verbalinis poelgis, kalbinės 
veiklos struktūra, motyvacija, kalbinės veiklos mechanizmai, bendravimo pobūdis.
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Įvadas

Kaip ir kiekviena žmogaus veiklos forma, jo 
kalbinė veikla yra veikiama keleto požymių, ir 
pirmiausia: 1) struktūros sandaros (vidinės ir 
išorinės); 2) dalykinio (psichologinio) turinio.

Kalbinė žmogaus veikla yra taip pat deter-
minuota jo dėmesio, suvokimo proceso po-
būdžio, mąstymo, atminties procesų visumos. 
Tai leidžia šios veiklos mechanizmams funk-
cionuoti. Kalbinė veikla pasižymi taip pat savo 
vidinės ir išorinės pusės vienove, turinio ir jo 
realizavimo adekvatumu.

Kalbant apie kalbinės veiklos vidinę struktū-
rą, derėtų pabrėžti, kad bet kuri žmogaus veikla 
pasižymi trinare sandara. Ją sudaro motyvaci-
nė-skatinamoji, orientacinė-tiriamoji (analiti-
nė-sintetinė) ir vykdomoji fazės. Pirmoji fazė 

grindžiama sudėtingais tarpusavio ryšiais, po-
reikiais, motyvais ir veiklos tikslu. A. A. Leont-
jevas teigia (Леонтьев 1983), kad pagrindinis 
veiklos energetinis šaltinis yra poreikis. Tačiau 
pats poreikis negali lemti veiklos kryptingumo 
ir tikslingumo. Poreikis konkretizuojamas 
veiklos realijose: jis turi jose materializuotis. Ka-
dangi poreikis susiejamas su konkrečiu objektu, 
pastarasis tampa veiklos motyvas.

Visų formų kalbinės veiklos motyvas yra ko-
munikatyvinis-pažintinis poreikis. Šis poreikis, 
įsikūnydamas kalbinės veiklos objekte, vėliau 
transformuojamas į individo mintis, sąvokas 
ir sprendimus, tampa vidinis komunikatyvu-
sis-pažintinis šios veiklos motyvas. Motyvas 
lemia, L. Vygotskio (Выготский 1982) teigimu, 
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kalbinės veiklos kaitą ir pobūdį. Analizuodamas 
kalbinio proceso esmę, jis teigia, kad mintis 
nėra galutinis šio proceso elementas. Pati mintis 
gimsta ne iš kitos minties, bet iš mūsų sąmonės 
motyvacijų srities, kuri apima mūsų poreikius, 
siekius, interesus, paskatas, emocijas, afektus. 
Šalia minties yra afekto ir valios tendencijos, – 
teigia L. Vygotskis.

Straipsnyje analizuojama, kaip atsiranda 
kalbinės veiklos vidinė (idealioji) ir išorinė 
(materialioji) pusės, kaip funkcionuoja jos 
mechanizmai, į ką svarbu pirmiausia atkreipti 
dėmesį mokant kalbinės veiklos.

Straipsnio aktualumas: naujas požiūris į kal-
binės veiklos generavimo sistemą, jos struktūrą, 
rekomendacijos praktiniam darbui mokant 
kalbinės veiklos.

Tyrimo metodai: lingvistinės, psichologinės 
ir psicholingvistinės literatūros studijavimas 
ir išsami jos analizė, pedagoginis stebėjimas, 
metodikos taikymas.

Tiriamojo darbo analizė

Atlikta teorinių darbų, kuriuose nagrinėjama 
kalbinės veiklos samprata, analizė parodė, 
kad terminas kalbinė veikla daugeliui autorių 
nėra visai adekvatus savo pavadinimu ir inter-
pretacija apskritai žmogaus veiklai. Ji apima 
tokius dalykus kaip kalba, kalbėjimas, kalbinis 
mokėjimas, kalbos intensyvumas, verbalinis 
poelgis. Kalbinės veiklos žmogų reikia mokyti, 
ji yra mokymo objektas. Pastaruoju metu dau-
gelis autorių mokymo objektu laiko ir kalbinę 
kompetenciją, kurią reikia ugdyti, t. y. kalbinius 
gebėjimus (Milller 1981). Tai rodo, kad nagri-
nėjamas mūsų dalykas yra gana sudėtingas ir 
įvairialypis. Lingvistinės studijos parodė, kad 
kalbinės veiklos problema yra nepakankamai 
ištirta. Reikia dar atsakyti į daugelį klausimų. 
Būtinas išsamus ir pagrįstas visapusiškos žmo-
gaus veiklos ir kalbinės veiklos apibrėžimas.

Kaip anksčiau minėjome, kalbinės veiklos 
struktūroje išskiriama: motyvacinė-skatinamo-
ji, orientacinė-tiriamoji (analitinė-sintetinė) ir 

vykdomoji dalys. Pirmasis kalbinės veiklos kom-
ponentas – motyvacinis-skatinamasis – buvo jau 
aptartas įžanginėje straipsnio dalyje.

Antrąją žmogaus veiklos, tarp jų ir kalbinės, 
fazę sudaro orientacinė-tiriamoji arba analiti-
nė-sintetinė dalis. Ši veiklos dalis skirta veiklos 
sąlygoms, veiklos objektui, jo savybėms tirti 
(Анциферова 1969). Analitinė-sintetinė veik-
los fazė numato parinkti veiklos realizavimo 
priemones ir būdus. Todėl galima manyti, kad 
šioje kalbinės veiklos fazėje realizuojamos prie-
monės ir būdai mintims kalbinio bendravimo 
procese formuoti ir formuluoti. Ši fazė yra taip 
pat kalbinės veiklos vidinės struktūros planavi-
mo ir organizavimo dalis.

Trečioji fazė – vykdomoji, t. y. realizacijos 
stadija. Nagrinėjant šią fazę, galima teigti, kad 
kalbinėje veikloje ji gali būti išoriškai ir neiš-
reikšta. Pvz.: klausymo (audityvinio suvokimo) 
vykdomoji fazė nėra išreikšta išoriškai, o moto-
rinė kalbėjimo dalis yra akivaizdi. Ji pasireiškia 
kalbėtojo artikuliacija, o rašant – rankos jude-
siais. A. Leontjevas (Леонтьев 1983 ) atkreipia 
dėmesį į tai, kad kiekvienas pavienis žmogaus 
veiklos aktas, taip pat ir kalbinis, prasideda nuo 
motyvo ir veiklos plano ir baigiasi pasiekus 
veiklos rezultatą. Pačioje veikloje yra konkrečių 
veiksmų ir operacijų tikslui pasiekti reikalinga 
dinaminė sistema. A. Leontjevas pabrėžia, kad 
tokia dinaminė sistema yra veiklos operacijų 
sistema. Šis mechanizmas iš esmės lemia veiklos 
atlikimo greitį ir automatiškumą. Šio mecha-
nizmo tobulumas skatina tvirtų kalbos įgūdžių 
tapsmą (Reinecke 1985).

Kiekviena veikla, taip pat ir kalbinė, pasižy-
mi, kaip minėta, ne tik savo struktūros sandara, 
bet ir dalykiniu (psichologiniu) turiniu, – teigia 
A. Leontjevas. Į veiklos turinį įeina: veiklos 
sąlygos, kurios realizuojamos tokiais turinio 
elementais kaip objektas, priemonės, rezultatas. 
Veiklos objektas yra pagrindinis veiklos turinio 
elementas. Jis lemia ir patį veiklos pobūdį. Ob-
jekte realizuojamas, materializuojamas veiklos 
poreikis. Veiklos objektas gali būti materialusis 
arba idealusis.
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Analizuojant kalbinės veiklos rūšis, svarbu 
yra pabrėžti jos objekto ir veiklos tikslo identiš-
kumą. Kaip jau buvo minėta, kalbinės veiklos 
objektu laikytina mintis kaip realiosios tikrovės 
atspindys. Išsakant mintį, kuri tampa veikloje 
realiosios tikrovės objektų išraiška, realizuo-
jamos pirmiausia tokios kalbinės veiklos rūšys 
kaip kalbėjimas ir rašymas. Rekonstruojant, t. y. 
atgaminant kito žmogaus mintis, yra svarbu 
klausymas ir skaitymas. Šiuo atveju kalba savo 
ištekliais pasireiškia kaip minties formavimo ir 
formulavimo priemonė. Toliau lentelėje patei-
kiama kalbinės veiklos struktūros schema pagal 
R. Jakobsoną (Jacobson 1970).

Svarbus bet kokios žmogaus veiklos turinio 
elementas yra taip pat jos produktas. Produktas 
yra tai, kur materializuojama, realizuojama 
veikla. Siejant tai su kalbine veikla, reikia pa-
brėžti, kad jos produktas gali būti idealaus 
pobūdžio, t. y. materialiai neišreikštas. Pvz., 
receptyviųjų kalbinės veiklos rūšių produktas 
(skaitymas, klausymas) gali būti sprendimai, 
kuriuos recipientas padaro šių kalbinės veiklos 
rūšių metu. Pasakymas (tekstas) yra tokių kal-
binės veiklos rūšių produktas kaip kalbėjimas ir 
rašymas. Pasakyme, tekste realizuojama psicho-
loginių veiklos prielaidų visuma ir individualio-
sios psichologinės subjekto savybės.

Žmogaus veiklos dalykinio turinio pro-
duktas yra ir jos rezultatas. Veiklos rezultatas 
dažnai pasireiškia reakcija į kitų žmonių veiklos 
rezultatą ir į tai, kas skatina atlikti tą veiklą. 
Receptyvių kalbinės veiklos būdų supratimas 
arba išgirsto teksto nesupratimas yra tos veiklos 
rezultatas. Kalbėjimo produktas ir rezultatas 

Veiklos fazė

Vidinis motyvas 
(komunikatyvusis 
poreikis)

Tikslas, susietas 
su veiksmų 
ketinimais

Kalbiniai tikslo ir 
realizavimo būdai

Poreikio (motyvacijos 
materialumas)

Objektas, kuriame 
realizuojamas veiklos poreikis

Kalbinė veikla Kalbiniai veiksmai Operacijos Operacinė

yra žmogaus reakcija į kitų žmonių pasakymą. 
Kalbinės veiklos objektas, jos produktas ir re-
zultatas lemia jos specifiką bendroje žmogaus
veiklos hierarchijoje.

Žmogaus veikla, kartu ir kalbinė, turi būti 
susieta su žmogaus poreikiais ir savo rezultatais 
juos tenkinti. Mūsų požiūriu kalbinė veikla tu-
rėtų tenkinti bendravimo poreikius, taip pat ir 
komunikatyviuosius-pažintinius. Šie poreikiai 
įsikūnija žmogaus vidiniame poreikyje ir ko-
munikatyviajame ketinime. Jie lemia kalbinės 
veiklos tikslą. Nusistovi glaudus veiklos struk-
tūros ir jos konkretaus turinio ryšys.

Nagrinėjant veiklos charakteristikas, reikia 
konkretizuoti ir jos turinio vienetą.

L. Anciferova (Анциферова 1969) teigia, 
kad veiklos vienetas yra veiksmas. Jos teigimu, 
jis yra morfologinės veiklos vienetas. Tačiau 
jeigu veiklos vienetas yra veiksmas, tuomet 
žmogaus komunikatyviosios elgsenos ir reak-
cijos į aplinkos tikrovę vienetu laikytinas ver-
balinis poelgis. Poelgis yra socialinio pobūdžio 
veiksmas, turintis tiek savo turinį, tiek viena 
ar kita forma jo išraišką. Turinį sudaro tai, ką 
norėtų žmogus savo veiksmu išreikšti. Veiksmo 
signifikatas (jo išraiška) yra verbalinė arba ne-
verbalinė veiksmo realizacijos forma. Kalbinė 
veikla, būdama viena žmogaus veiklos formų, 
turi ir savo specifinį vienetą receptyviosiose
kalbinės veiklos rūšyse – klausyme ir skaity-
me – loginis, intelektualus sprendimas; pro-
duktyviosiose – kalbėjime ir rašyme – verbalinis 
poelgis (pasakymas arba tekstas).

V. Artemovo teigimu (Aртемов 1971), 
verbalinis poelgis yra mažiausias verbalinio  
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bendravimo vienetas, turintis savo komunikaty-
vųjį turinį ir komunikatyviąją formą. Konkreti-
nant anksčiau išsakytą mintį derėti pabrėžti, kad 
verbalinio poelgio materialiuoju arba idealiuoju 
turiniu, kuris vadinamas dar ir komunikaty-
viuoju turiniu, yra poelgio esmės turinys. Ko-
munikatyvioji forma yra leksinis-gramatinis ir 
intonacinis kalbinio veiksmo realizavimas. Dera 
pabrėžti, kad verbalinis poelgis produktyviose 
kalbinės veiklos rūšyse realizuojamas baigtais 
pasakymais, reiškiančiais komunikatyvųjį ke-
tinimą kokia nors forma–sakiniu, mikrotekstu, 
kompaktiškomis frazėmis. Kita kalbinės veiklos 
charakteristika skirta jos sistemai. Tai yra su-
dėtinga visuma, kurios komponentai glaudžiai 
susiję. Pvz., toks kalbos mechanizmas kaip gra-
matinė struktūrizacija remiasi daugiafunkcine 
mąstymo sistema, atmintimi, logine nuovoka. 
Todėl nusistovėję gimtosios kalbos mechaniz-
mai kelia daug sunkumų bandant juos adaptuoti 
mokantis užsienio kalbos. Sunkumus galime 
įveikti tik specialiaisiais pratimais, kurių pa-
skirtis yra išmokyti priderinti gimtosios kalbos 
funkcionavimo sistemą prie užsienio kalbos 
sistemos.

Svarbus kalbinės veiklos bruožas yra jos 
vidinio ir išorinio plano vienovė. Kaip ir kiek-
viena kita veikla, ji pasižymi dvipuse vienove: 
išorine, t. y. vykdančia, kuri realizuoja pačią 
veiklą, ir vidine, išoriškai nematoma. Šioje kal-
binės veiklos charakteristikoje pasireiškia sąmo-
nės ir veiklos vienybės principas. Vidinė veiklos 
pusė atlieka jos organizavimą, programavimą. 
Ji disponuoja tokiais psichiniais procesais kaip 
poreikiai, emocijos, mąstymas, atmintis, su-
vokimas, dėmesys. Jų vienovė ir visuma yra ta 
funkcinė sistema, dėl kurios vyksta bet kokia 
žmogaus veikla, kartu – ir kalbinė.

Remdamasis tuo, kad bet kokio intelektua-
laus akto struktūra turi turėti mažiausiai keturis 
lygius, A. Leontjevas (Леонтьев 1969) nustatė 
šiuos keturis pagrindinius produktyviųjų kalbi-
nės veiklos rūšių generavimo etapus: motyvus, 
ketinimo, ketinimo realizacijos ir realizacijos ir 
ketinimo priešinimo. Siejant kalbinės veiklos 
generavimo etapus, jų struktūrą su prasmės 

turiniu, būtina pabrėžti, kad vidinė veiklos pusė 
apima motyvacinę-skatinamąją ir minties for-
mavimo ir formulavimo fazę. Kalbos priemonė-
mis vidinė receptyviųjų kalbinės veiklos rūšių 
pusės struktūra yra analogiška produktyviųjų 
šios veiklos rūšių aktams. Analizuojant kalbinės 
veiklos turinio ir formos vienovę, išryškinamas 
jos produktas. Pastarojo turinį (tiek receptyvių-
jų, tiek produktyviųjų kalbinės veiklos rūšių) 
sudaro mintys, prasmės realijos. Kalbėjimo 
produktas, taip pat ir rašymo, yra tekstas, ku-
ris eksplikuojamas leksinėmis-gramatinėmis 
ir fonetinėmis priemonėmis. Receptyviojoje 
veikloje produkto turinys suvokiamas loginiais 
veiksmais, protavimu, sprendimais. Kalbinės 
veiklos rūšių formos ir turinio vienovė gali 
būti ir tam tikra kliūtis mokantis jų. Tai susiję 
su tuo, kad užsienio kalbos verbalinių poelgių 
turinys pateikiamas dažnai šios kalbos grama-
tinėmis-leksinėmis priemonėmis, kurių raiškos 
būdai skiriasi nuo gimtosios kalbos. Pateikta pa-
grindinių kalbinės veiklos rūšių charakteristikų 
analizė rodo, kad racionalus požiūris į užsienio 
kalbos mokymą suponuoja ne tik tai, kad mo-
kymo objektu laikytina kalbinė veikla, bet ir tai, 
kad kalbinę veiklą reikia suprasti ne vien kaip 
komunikacinį aktyvumą, kalbos praktiką, bet 
kaip naują struktūros ir turinio požiūriu dalyką, 
lemiantį žmonių tarpusavio bendravimą, pasi-
telkiant kalbą.

Pabrėžiame, kad kalbinė veikla yra tikslin-
gas, motyvuotas, aktyvus procesas informacijos 
gavimo ir jos perteikimo socialiai aprobuotomis 
priemonėmis (kalba), minties formavimo ir 
formulavimo intelektualiosiomis priemonėmis. 
Aptarkime, kiek tai leidžia straipsnio apimtis, 
esminius kalbinės veiklos rūšių bruožus.

Kalbinės veiklos rūšys – klausymas, skai-
tymas, rašymas, kalbėjimas – apibūdinamos 
dviem lygiais: bendravimo būdo (žodinio, 
glaudaus, netiesioginio rašymo ir verbalinio 
poelgio lokalizacija (nuo minties prie žodžio, 
arba atvirkščiai. Tai yra pastebėjęs V. Hum-
boldtas (Гумбольдт 1984). Kalbėjimas ir 
klausymas realizuoja žodinį bendravimo būdą. 
Rašymas ir skaitymas tarp komunikacijos 
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partnerių yra determinuoti laiko ir atstumo. 
Kalbėjimas ir rašymas realizuoja minties raiš-
kos procesus įvairiomis bendravimo formomis. 
Klausymas ir skaitymas leidžia įvertinti per-
teikiamą mintį.

Pateiktos glaustos kalbinės veiklos rūšių 
definicijos gali taip pat būti naudingos para-
metrams nustatyti, kurie leistų atskirti bendrus 
ir skiriamuosius kalbinės veiklos rūšių bruožus. 
Pagrindiniais parametrais, mūsų nuomone, 
būtų:

1) kalbinio bendravimo pobūdis;
2) verbalinio poelgio tikslas: informacijos 

gavimas ar pateikimas;
3) kalbinės veiklos vaidmuo komunikacijos 

procese;
4) minties formavimo ir formulavimo 

būdai;
5) išorinis perteikiamos minties būdas;
6) grįžtamojo ryšio pobūdis.
Tai panagrinėkime. Pagal kalbinio bendravi-

mo pobūdį, kaip jau buvo minėta, kalbinė veikla 
skirstoma į būdus, kurie realizuoja žodinę ar 
rašytinę bendravimo formą. Kalbiniai veiklos 
būdai, realizuojantys žodinį bendravimą (apie 
ką jau kalbėta), yra kalbėjimas ir klausymas. 
Tai yra pagrindiniai būdai, iš kurių laikui bė-
gant ontogenezėje atsirado kiti. Kalbėjimas ir 
klausymas ugdomi žmoguje kaip jo bendravimo 
priemonė su kitais žmonėmis, kaip pagrindiniai 
kanalai, kuriais žodyje, jo reikšmėje vyksta ne 
tik bendravimas, bet ir pažintinė veikla. Derėtų 
pabrėžti, kad ontogenezėje kalbėjimo ir klausy-
mo procesas gimtojoje kalboje negalimas, kaip 
minėta, visuomet turi būti kartotinis pavyzdys 
mokant studentus užsienio kalbos.

Skaitymas ir rašymas, realizuodami rašytinį 
bendravimą, yra sudėtingesnės kalbinės veiklos 
formos. Jų mokyti reikia specialiai ir tikslingai. 
Skaitymo ir rašymo išmokimo sunkumai pa-
aiškintini tuo, kad jiems būdingas ne tik savi-
tas, labai sudėtingas, išorinis grafinis minčių
formavimo ir formulavimo būdas, bet šiuo 
atveju reikia išmokti naujo tikrovės rezultatų 
atspindėjimo būdo.

Pagal verbalinio poelgio tikslą kalbinės 
veiklos rūšys apibūdinamos kaip receptyviosios 
ir produktyviosios. Receptyviosiomis kalbinės 
veiklos rūšimis žmogus (recipientas) realizuoja 
informacijos gavimą arba jos interpretaciją 
ir įprasminimą. Produktyviosiomis kalbinės 
veiklos rūšimis subjektas perduoda informaciją. 
Receptyvūs būdai pamatuoti klausos ir regėjimo 
analizatoriais, produktyvūs – klausos, regėjimo 
ir kalbos motoriniais analizatoriais. Kalbėjimas 
ir rašymas remiasi sudėtinga kalbinio stimulo 
(raštu ar žodžiu) generavimo sistema.

Pagal kalbinės veiklos reikšmę komunikaci-
jos procese ji skirstoma į iniciatyvinę – kalbėji-
mas ir rašymas – ir reaktyvinę, t. y. atsakomąją 
į kalbinį stimulą – klausymą ir skaitymą. Pa-
starosiomis kalbinės veiklos rūšimis suvokiamas 
ir įprasminamas produktyviųjų kalbinės veiklos 
rūšių turinys. Tai pabrėždavo akademikas 
L. Ščerba (Щерба 1974).

Skirtingos kalbinės veiklos rūšys numato ir 
skirtingus minties formavimo ir formulavimo 
būdus. Jų yra trys: žodinis, rašto ir vidinė kalba. 
Kiekviena kalbinės veiklos rūšis pasižymi savo 
specifika. Kalbinės veiklos rūšies specifiką lemia
jos realizacijos priemonių ir mąstymo sąsajos 
(Зимняя 1990). Pvz., kalbėjimas yra išorinė 
žodinio minties formavimo ir formulavimo 
išraiška. Rašymas, kaip minėta, yra rašytinio, 
kartais žodinio minties formavimo ir formula-
vimo išorinė iš raiška. Skaitymas ir klausymas 
yra vidinės minties formavimo ir formulavimo 
būdas. Visų kalbinės veiklos rūšių tarpusavio 
ryšys ir bendravimo pobūdis yra sudėtingas da-
lykas. Jis parodo kalbinio bendravimo įvairovę 
pasitelkiant kalbą.

Dar vienas parametras, pagal kurį skiriami 
kalbinės veiklos būdai, yra jų išorinės raiškos 
būdai. Kalbėjimas ir rašymas yra produktyvūs 
kalbinės veiklos būdai, išoriškai išreikštas sub-
jekto aktyvumas, intelektualių mąstymo realijų 
perteikimas kitam asmeniui. Klausymas ir skai-
tymas – išoriškai neišreikšti vidinio aktyvumo 
procesai, kurį skatina minties formavimo ir 
formulavimo poreikis. Vidinio aktyvumo pro-
cesai, A. Leontjevo teigimu, savo struktūra ir 
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turiniu nesiskiria nuo išorinių. Derėtų pabrėž-
ti, kad sunkumai, formuojant subjekto vidinį 
aktyvumą, glūdi tame, kad vykdantysis klau-
symo ir skaitymo, kaip kalbinės veiklos rūšies, 
komponentas negali būti glaudžiai ir tiesiogiai 
dėstytojo kontroliuojamas ir koreguojamas.

Kalbinės veiklos rūšys skiriasi viena nuo 
kitos ir pagal grįžtamojo ryšio pobūdį. Pro-
duktyviosiomis veiklos rūšimis (kalbėjimu ir 
rašymu) realizuojami kinestetinis grįžtamasis 
artikuliacijos aparato, rašančios rankos ir šią 
veiklą tvarkančio žmogaus smegenų židinio ry-
šys. Šis grįžtamasis ryšys atlieka vidinės kontro-
lės funkciją. Produktyvūs kalbinės veiklos būdai 
šalia vidinio grįžtamojo ryšio reguliuojami taip 
pat išoriniu grįžtamuoju ryšiu – klausa kalbant 
ir regėjimo ryšiu rašant. Šie žymaus psichologi-
jos teoretiko L. Vygotskio teiginiai ypač svarbūs 
kalbos mokymo praktikai (Выготский 1982). 
Šiose receptyviosiose kalbinės veiklos rūšyse 
(klausyme ir skaityme), L. Vygotskio teigimu, 
grįžtamasis ryšys vyksta vidiniais loginio spren-
dimo kanalais. Jeigu skaitymo metu grįžtamojo 
ryšio efektas pasireiškia regresyviais akių jude-
siais ir fiksacijų pauzėmis, tai klausymo metu
jis apskritai nematomas (Кличникова 1973). 
Tai reiškia, kad klausymo proceso reguliavimas 
yra daug sudėtingesnis, palyginti su skaitymu. 
Todėl, nepaisant išoriškai lengvai atrodančio 
klausymo mokymo lengvumo, jo kalbinio mo-
kymo ir įgūdžių ugdymo problema yra gana 
sudėtinga.

Apibendrinant derėtų pabrėžti, kad vienu 
atveju kalbinė veikla traktuojama kaip konkreti 
žmogaus veikla pasitelkiant kalbos išteklius, 
kitu atveju ji traktuojama kaip kalbėjimo ir 
rašymo rezultatas.

Kaip susidaro kalbinės veiklos sistema? 
V. Beliajevas (Беляев 1965) kalbinę veiklą 
apibrėžia ir kaip bendravimo procesą, ir kaip 
kalbos praktiką, kuri gali būti standartizuota 
mokant. Jis teigė, kad ne mokėjimas ir įgūdžiai 
užtikrina ir skatina kalbinę veiklą, o kalbinė 
veikla išugdo mokėjimą ir įgūdžius. Tyrimai 
parodė, deja, kad yra atvirkščiai.

Nagrinėdamas kalbinės veiklos prigimtį 
A. Alchazašvilis (Aлхазашвили 1974) teigia, 
kad kalbinė veikla sietina su bendrąja žmogaus 
elgsenos ir veiklos samprata. Jis mano, kad kal-
binė veikla nėra savarankiška žmogaus kalba. 
Ji yra individo, kaip visuomenės nario, sudeda-
moji elgsenos dalis. Autorius pabrėžia termino 
kalbinės veiklos sąlygiškumą ir formuluotę. Jo 
manymu, šį terminą galėtų atstoti ir kalbinė 
elgsena, verbalinis aktyvumas ir kalbinis veiks-
mas. Šie teiginiai yra, žinoma, diskutuotini. 
Pakartosime dar kartą: sudedamosios kalbinės 
veiklos dalys yra sistema ir jos realizacijos bū-
dai. Gebėti išmokti vartoti kalbą, t. y. realizuoti 
kalbinę veiklą komunikacijos metu, galima 
tiesiogiai bendraujant užsienio kalbos aplin-
koje arba specialiai mokantis kalbos pasitelkus 
adekvačias mokymo ir mokymosi priemones. 
Reikia moksliškai pagrįstos mokymo metodikos 
ir adekvačios pratimų sistemos, norint realiai 
įvertinti mokymo proceso išteklių galimybes.

Išvados

1. Remdamiesi prof. I. Zimniaja koncepcija, 
kalbinę veiklą apibrėžiame kaip aktyvųjį, 
tikslingą, motyvuotą, turiningą minties 
perteikimo arba įprasminimo procesą, kuris 
formuojamas pasitelkiant kalbą ir siekiant 
realizuoti komunikacijos ir pažintinės žmo-
gaus veiklos poreikius. Kalbiniai veiksmai 
(verbaliniai poelgiai) yra kalbinės veiklos 
vienetai. Jie, kaip kitos žmogaus veiklos 
dalys, taip pat gali būti ir nepriklausomi nuo 
kalbinės veiklos.

2. Kalbinės veiklos sudedamosios dalys yra: 
1) jos priemonės ir ištekliai – kalbos siste-
ma; 2) minties formavimo ir formulavimo 
būdai – šnekamoji ir rašomoji kalba. Kalbos 
sistema ir kalbos realizavimo būdas reika-
lauja mokomojo praktinio darbo, įvairaus 
metodinio traktavimo ugdant kalbinės 
komunikacijos gebėjimus. Nuo to, kam 
teikiama pirmenybė – kalbos sistemai ar jos 
realizacijai – priklauso metodinė esmė. Tai 
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parodė užsienio kalbos mokymo metodų 
trijų šimtmečių raida. Verbaliniai poelgiai 
yra esminiai kalbinės veiklos komponentai, 
kuriais ji yra realizuojama pasitelkiant kal-
bos sistemos išteklius ir minties formavimo 
ir formulavimo sistemas. Verbalinių poelgių 
teorija pradėta plėtoti XX a. 8-ajame de-
šimtmetyje, kai žodinės kalbos realizacijos 
presupozicijos ir prepozicijos analizė padėjo 
atsižvelgti į komunikacijos proceso efekty-
vumą ir praktinius kalbančio ar rašančio 
žmogaus tikslus.

3. Bendravimo psichologijos požiūriu kalbinę 
kompetenciją reikėtų traktuoti kaip gebė-
jimą adekvačiai atlikti kalbinę veiklą, taip 
pat ir verbalinius poelgius su tam tikromis 
priemonėmis ir būdais, kai reikia realizuoti 
numatomus bendravimo tikslus. Kalbinio 
bendravimo kompetencija yra gebėjimas 
realizuoti kalbinės veiklos formas, kurios 
yra svarbios mokomajai pažintinei, kul-
tūrinei pažintinei, profesionaliai žmogaus 
veiklai.
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THE CHARACTERISTICS OF DIMENSIONAL 
LINGUISTIC ACTIVITY

Nijolė Žegūnienė

The article analyses one of the most actual psycholinguistic problems: linguistic activity and its realization
in linguadidactics. The work presents the definition of linguistic activity, its devices and realization pos-
sibilities. The author thinks that the components of linguistic activity are its devices and resources such as
the language system and the ways how to form and formulate ideas. The forms and methods of linguistic
activity implantation are thoroughly discussed in the article. In the author’s opinion, the language realiza-
tion requires practical knowledge of the language. Verbal actions which help to use linguistic activity are 
considered by the author as a linguistic activity unit. The competence of linguistic activity is acquired by
precise diligent work during teaching activity. Its task is to form skills of linguistic activity. The article might
be useful both for theorists and practitioners.

Keywords: linguistic activity, language process, communication act, verbal action, structure of linguistic 
activity, motivation, methods of linguistic activity, communication characters.
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