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Europos Tarybos ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai orientuoja užtikrinti labai gerą, 
meistrišką trijų kalbų išmokimą (Aukštuma B2). Ši nuostata susijusi ir su individo racionalaus tyliojo skai-
tymo įgytu lygiu. Autoriaus 35-erių metų empiriniai tyrimai aprėpė  daugiau nei 5 000 mokinių, studentų, 
dėstytojų, įvairių sričių darbuotojų, baigusių vidurines mokyklas. Racionalaus tyliojo skaitymo požiūriu 
Lietuva labai atsilieka nuo kitų šalių. Pagrindinę priežastį padėjo išryškinti racionalaus skaitymo pagal B2 
lygį turinio, kompetencijų svarbiausių dimensijų, dėsningumų analizė. Tyrimo rezultatai, glotoedukologinė, 
psichologinė, psicholingvistinė, fiziologinė, lingvistinė ir kt. literatūros šaltinių analizė leidžia mums kviesti 
pedagogus, mokslininkus aktyviai įsitraukti į šios problemos sprendimą naujomis sąlygomis.

Reikšminiai žodžiai: racionalus tylusis skaitymas, kompetencija, aukštuma B2, normatyvai, skaitymo tem-
pas, metakognityvinis modelis.

Įvadas

Racionalaus tyliojo skaitymo kompetencija, jos 
ugdymo strategija ir taktika – vienas iš svarbiau-
siųjų sintezuoto individualizuoto modelio už-
davinių. Skaitymas – „vienas iš didžiausių žmo-
gaus rankų ir proto atradimų“ (Бернал), viena 
iš svarbiausių kalbų studijų sričių (Carrell). Net 
80 % informacijos individas gauna skaityda-
mas, daugiausia tyliai (tai knygos, vadovėliai, 
internetas ir kt.). Skaitymas padeda individo 
akiračiui plėtoti, pasaulio šalims pažinti, moks-
lo, kultūros, prekybos, gamybos raidai spartin-
ti. V. Škudienės 111 VPU studentų apklausa 
parodė, jog informacinius tekstus anglų kalba 
studentams tenka skaityti studijuojant beveik 
kiekvieną (90 %) dalyką. Deja, labai dažnai 
(jeigu ne visuomet) užsienio kalbos skaitymo 
mokymas Lietuvos universitetuose tenkinasi 
tik gramatikos mokymu, žodyno turtinimu 
ir vertimu. Pamirštama, jog tyliojo skaitymo 
mokymas (-is) yra kompleksinė veikla. Ji apima 

gebėjimą atpažinti sakinių, paragrafų ir viso 
teksto struktūras, panaudoti individo turimą 
filologinę, kultūrinę, apercepsinę ir savarankiš-
ko kalbų mokymosi patirtį, gebėjimą susitelkti 
skaitymo metu (Škudienė 1999: 3). Racionalaus 
skaitymo mokymas (-is) susijęs su metakogni-
tyviniu individo mąstymu, jo skaitymo Lm, L1, 
L2 kalbomis technika, suvokimo galimybėmis ir 
kt. Skaitymo mokymo (-si) strategija ir taktika 
paprastai telkiama į perskaityto teksto ar knygos 
turinio perpasakojimą, gebėjimą atsakyti į klau-
simus. Šiems pedagogams derėtų susipažinti 
bent su pedagogikos klasikų (J. A. Komenskio, 
K. Ušinskio, J. Vabalo-Gudaičio ir kt.) darbais. 
Moksliniai tyrimai neretai tenkinasi skaitymo 
mokymo (-si) kontrole ir pamirštama, jog 
skaitymas yra individualus skaitytojo ir teksto 
sąveikų metakognityvinio individo mąstymo 
procesas (Thinking reading). Deja, Vakarų 
pasaulyje (D. E. Rumelhant, M. J. Adams, 
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A. Collins, P. Carell, J. Eisterhold, B. J. F. Meyer, 
R. O. Treedle, B. M. Taylor, W. A. Henk ir dau-
gelis kitų) neretai tenkinamasi, kaip nurodo 
daktarė V. Škudienė ir kt. (Goodman 1980; 
Loeser 1976; Zielke 1973), vien keturių tipų 
tyrimais: „1) tyrimai, susiję su skaityto teksto 
sunkumu, jo struktūros suvokimu; 2) individo 
skaitymo įgūdžiais; 3) racionalaus skaitymo mo-
kymo (-si) tyrimais“, žodyno turtinimu ir pan. 
Mažoka sintetinio individualizuoto Lm, L1, L2 
kalbų sąveikos individo psichikoje tyrimų.

Dar prieš 30 metų mano atlikti 1 029 stu-
dentų, mokytojų, gamybininkų (visi vidurinio 
mokslo) ir kt. tyrimai parodė, jog daugiausiai 
skaitoma gimtąja kalba (73,3 % apklaustųjų), 
mažiausiai – užsienio kalbomis. Nedaug pa-
sikeitė racionalaus skaitymo technika ir suvo-
kimas pastaruoju metu. Sumažėjo skaitomos 
literatūros gimtąja kalba, šiek tiek padaugėjo 
užsienio kalbomis. Tai rodo mano epizodiniai 
studentų patikrinimai. Deja, racionalaus teksto 
skaitymo Lm, L1, L2 kalbomis technika blogėja. 
Mano magistrantės G. Paurienės Kauno aukš-
tesniojoje technikos mokykloje atlikti gimtosios 
kalbos ir vokiečių kalbos tyliojo skaitymo tempo 
(1 pav.) ir tų pačių studentų suvokimo (2 pav.) 
tyrimai (2) rodo, jog profesinio teksto vokiečių 
kalba tyliojo skaitymo greičio vidurkis yra tik 
7,3 sp. ž./s; lietuviško skaitymo greičio vidur-
kis – 19,96 sp. ž./s. Visų tiriamųjų skaity-
mo tempas gimtąja ir vokiečių kalbomis yra 
proporcin gas, t. y. jeigu studentas greičiau skaito 
lietuviškai, jis greičiau skaito ir vokiškai, angliš-
kai, rusiškai ar prancūziškai.

Iš 1 pav. duomenų matyti, kad tų pačių stu-
dentų perskaityto teksto lietuvių kalba skaitymo 
greičio vidurkis yra du–tris net keturis kartus di-
desnis nei skaitant vokiečių kalba. Plg.: skaitymo 
greičio vidurkio rezultatus gimtąja kalba – 19,96 
sp. ž./s ir vokiečių kalba – 7,3 sp. ž./s) (Paurienė 
2004: 18).

Tyliojo skaitymo technikos lavinimas glau-
džiai susijęs su šio skaitymo ir suvokimo grei-
čio ugdymu. Bendrasis tų pačių studentų tyliai 
skaityto teksto suvokimo vidurkis (2 pav.) lietu-
vių kalba buvo 72,18 %, o vokiečių kalba – tik 

46,25  %. Tie patys studentai nesugeba pritaikyti 
turimų žinių gimtąja kalba. Jie nesinaudoja ling-
vistine (polilingvistine) kompetencija (Paurienė 
2004: 19), filologine, kultūrine ir savo gyvenimo 
patirtimi.

1 pav. Tų pačių studentų tyliojo skaitymo tempo
           gimtąja ir vokiečių kalbomis lyginimas

2 pav. Tų pačių studentų (ta pačia eil�s tvarka) pro  
           fesinio teksto tyliojo skaitymo gimtąja ir vo 
           kie čių kalbomis suvokimo lyginimas

Pateikti faktai verčia sunerimti visų kalbų 
(Lm, L1, L2) pedagogus. 1 ir 2 pav. duomenys 
leidžia teigti, jog straipsnyje keliama gana 
aktuali vidurinėms, aukštesniosioms ir aukš-
tosioms mokykloms problema, kurios esmę 
galima būtų taip suformuluoti: egzistuoja 
esminiai prieštaravimai tarp Europos Sąjungos 
Tarybos  ir kitų dokumentų, aprobuotų Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerijos  ir realios padėties 
Lietuvoje. Šios problemos sprendimas reikalautų 
daktaro lygio tyrimų. Straipsnio apimtis nelei-
džia visapusiškai atskleisti racionalaus tyliojo 



56
V. Šernas Racionalaus tyliojo skaitymo kompetencija, sintezuotas jos ugdymas. 54–65

skaitymo kompetenciją, pagrįsti jos dimensijas. 
Autoriaus siekis – tik iškelti problemą, kviesti 
skaitytojus imtis konkrečių priemonių (origi-
nalios programos, vadovėlių sukūrimas ir kt.). 
Būtinos aktyvios paieškos, kaip kelti pedagogo 
meistriškumą, tobulinti individo autonominio 
tyliojo skaitymo Lm, L1, L2 kalbomis strategiją 
ir taktiką, atsižvelgiant į tyliojo skaitymo turinio 
ir pedagoginio, autonominio kelių kalbų moky-
mo (-si) dėsningumus, gausių tyrimų duomenis. 
Aišku, labai aktualu rasti būdus, kaip šalinti 
minėtus prieštaravimus. Straipsnyje pateikiu kai 
kuriuos mano ir kitų autorių tyrimų duomenis, 
įvairias praktiškas rekomendacijas.

Racionalaus tyliojo skaitymo L1, L2 kal-
bomis ugdymo turinys (pagal B2 lygį)

Racionalaus skaitymo programos turinio 
pagrindinės priklausomybės:

• ES šalių, visuomenės, individo poreikiai, 
tikslai ir uždaviniai, jų realizavimo gali-
mybės;

•  kalbų ugdymo programų modeliai: forma-
lusis, arba gramatinis, funkcinis, užduočių, 
mokymo ir mokymosi proceso ir sintetinis. 
Šių modelių įvairiapusė teorinė ir empirinė 
analizė rodo, jog efektyviausias iš jų turėtų 
būti sintetinis programos modelis (Šernas 
2006: I dalies trečias skyrius);

• mokslininkų nustatyti racionalaus tyliojo 
skaitymo turinio ir proceso dėsningumai 
(10);

• moksliškai pagrįsta šios kalbos studijų tu-
rinio atranka;

• racionalaus skaitymo ugdymo modelio 
(metodo), programų, vadovėlių kokybė, 
pedagogo meistriškumas ir kt.
Nurodysiu pagrindinius reikalavimus, 

šiuo metu keliamus (Modern... 2001; Euro-
pos...2003; Bendrojo... 1999) racionalaus skai-
tymo ugdymui užsienio kalbomis B2 lygiu 
(Modern... 2001: 4–8).

Europos Taryba (Modern... 2001) ir Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerija (Europos... 2003; 

Bendrojo...1999) orientuoja Europos Sąjungos 
šalių pedagogus užtikrinti labai gerą (aukštuma 
B2) L1, L2 kalbų išmokimą. Pagal B2 aukštumą 
skaitymui keliami šie konkretūs reikalavimai.

Studentas turėtų gebėti:
1. „ <…> lengvai suvokti žinių, straipsnių ir 

pranešimų turinį ir svarbą, kai jie susiję su do-
minančiais dalykais, ir <…> nuspręsti, ar reikia 
skaityti atidžiau“.

2. „ <…> skaityti straipsnius ir pranešimus 
aktualiais klausimais, kuriais autoriai išreiškia 
konkretų požiūrį ar nuostatą“.

3. „ <…> naudodamasis žodynu, suprasti 
moks linius straipsnius, nesusijusius su moko-
maisiais dalykais“.

4. „ <…> skaityti recenzijas kultūros temomis 
(pvz., apie filmus, spektaklius, koncertus, knygas) 
ir reziumuoti jų pagrindines mintis“.

5. „ <…> greitai peržiūrėti taisykles (pvz., 
kompiuterinės programos) ir rasti bei suprasti 
reikalingą paaiškinimą ar konkrečios problemos 
sprendimo būdą“.

6. „ <…> suprasti grožinio kūrinio veikėjų 
motyvus, veiksmus, jų padarinius, siužeto raidą“ 
(Europos... 2003: 46, 47).

Iš dalies panašios nuostatos įvardytos ir 
racionalaus skaitymo užsienio kalba kompeten-
cijai (XI–XII klasėms). Pvz., čia nurodoma, jog 
individas turėtų „suprasti įvairaus pobūdžio 
autentiškus tekstus, atitinkančius moksleivio 
patirtį“; „suprasti informaciją, atsižvelgdamas į 
skaitymo tikslus“; „suprasti esminę informaciją 
(pagrindinę mintį)“; „išsamiai suprasti tekstą“; 
rasti reikiamą rašytinę informaciją įvairiuose 
šaltiniuose“; „taikyti kompensavimo strate-
gijas“ (gebėjimas nustatyti nežinomų žodžių 
ir sakinių reikšmę ir pan.) (Bendrojo...1999: 
57, 58).

Siekiant realizuoti B2 racionalaus skaity-
mo užsienio kalba kompetencijos lygio pa-
grindines dimensijas, norėtųsi akcentuoti šias 
vertybines nuostatas:

1. Atvirumas kalbai ir jos atstovaujamos 
kultūros (kultūrų) arealui, supratimas kito-
kio mąstymo, kultūros, gyvensenos, jausenos, 
gretinant užsienio kalbą ir kitų šalių kultūrą 
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su gimtąja; rengimas gyventi daugiataučiame, 
daugiakultūriniame ir daugiakalbiame pasau-
lyje; ryžtas saugoti gimtąją kalbą ir kultūrą nuo 
neigiamo kitų kalbų ir kultūrų poveikio (pagal 
Bendrojo...1999: 56). Kartu norėtųsi akcentuoti 
ir svarbiausias dimensijas, aktualias racionalaus 
skaitymo gimtąja bei užsienio kalbomis gebėji-
mų ugdymui:

• išmokti koordinuotai, racionaliai skaityti 
Lm, L1, L2 kalbomis;

• kryptingai ugdyti mokantis Lm, L1, L2 kal-
bų metakognityvinį mąstymą, padedantį 
suvokti autonominių tekstų racionalaus 
skaitymo kompetenciją;

• derinti analitinio ir sintetinio racionalaus 
skaitymo ugdymo metodus, mokyti iš 
pradžių skaityti, apžvelgti visą tekstą, jo 
pastraipas, paragrafus. Toliau būtų aktua-
liausios šio teksto vietos, reikalaujančios 
analitinės detalių analizės, ir pan. Tačiau 
vengtina pradėti nuo pavienių raidžių, 
toliau einant prie šio teksto sakinių, pa-
straipų ir pan. Jei mokant kalbų įsivyrauja 
analitinis skaitymas, sunku pereiti prie 
racionalaus teksto skaitymo;

• kryptinga pedagogo veikla siekiant įveikti 
besimokančiojo akių regresiją. Pastaroji 
neretai būna labai būdinga ir studentams; 

• kryptingai ugdyti teisingą jo suvokimą 
įmanoma, jei bus laikomasi pakopų: 
1) susipažinimas su visu tekstu, knygos 
bendrais duomenimis, orientavimasis 
knygos problemų visumoje; 2) fotoskaity-
mas, t. y. apžvalginis nuodugnesnis susi-
pažinimas su visu tekstu; 3) įsigyvenimas į 
teksto esmę, ieškant atsakymo į sau iškeltus 
racionalaus skaitymo tikslus; 4) analitinis 
ar sintetinis to paties teksto pakartotinis 
skaitymas; 5) kryptinga racionalaus tyliojo 
skaitymo mokėjimų ir įgūdžių ugdymo 
strategija ir taktika. Kiekvienas iš šių racio-
nalaus skaitymo kompetencijos dimensijų 
tyrimas – savarankiška problema, kurią 
išsamiau išnagrinėti neleidžia šio straips-
nio apimtis.

Pateiksiu keletą racionalaus skaitymo turinio 
ir mokymo (-si) proceso dėsnių:

• racionalus skaitymas L1, L2 kalbomis iš-
mokstamas gerokai lengviau nei gimtąja;

• skaitant tyliai kalbos organai kartais ne-
pastebimai dirba, tačiau vienų individų 
stipriau, kitų – silpniau, atsižvelgiant į tai, 
koks skaitymo būdas – tylusis ar garsusis, 
analitinis ar sintetinis – vyrauja individo 
praktikoje;

• domėjimosi racionaliu skaitymu dėsnis
(W. James). Įdomiausia teksto medžiaga 
perskaitoma greičiau ir įsimenama ge-
riau;

• ribos dėsnis reikalauja nuolat atsižvelgti į 
besimokančiojo „artimiausią plėtros zoną“ 
(L. Vygotskis), jo atminties ribotumą;

• sėkmės dėsnis. Jis greičiau susiformuoja, jei 
geri rezultatai greičiau pasiekiami;

• užmiršimo dėsnis būdingas visiems;
• geriau įsimenamas perskaitytas tekstas Lm 

kalba nei L1, L2 kalbomis;
• integracijos dėsnis tarp racionalaus skaity-

mo Lm ir L1 ar L2 kalbomis;
• ilgamečiai tyrimai parodė, jog, turėdami 

5–6 savaitines pamokas vidurinėje mokyk-
loje, mokiniai vidutiniškai išmoksta 5 000 
žodžių ir frazeologizmų;

• skaityti L1, L2 kalbomis vidutiniškai pa-
kanka 3 500 žodžių (M. Westas);

• nustatyta, kad 732 žodžiai sudaro 75 % bet 
kurio teksto leksikos (Dewey), 1 000 žo-
džių – 90 % teksto (Aires), 3 000 žodžių – 
95 % teksto (Palmeris), 4 500 žodžių – 
99 % (Thorndike);

• teksto sunkumas priklauso nuo įvairių 
veiksnių: sakinio ilgumo (koreliacija 0,59); 
nežinomų žodžių procento (0,53); žodžių 
ilgumo (0,48); frazės sunkumo (0,39); pa-
straipos teksto ilgumo (0,37) ir kt. (Микк 
1970).
Pateiksiu svarbesnius savo ir kitų autorių 

tyrimų duomenis. Svarbesnius tiems, kurie sie-
kia išmokti racionaliai skaityti Lm, L1, L2 kal-
bomis (1 lentelė).
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Svarbesni tyliojo skaitymo tyrimo rezul-
tatai, ir kai kurios rekomendacijos

Tyliojo skaitymo tyrimus atlikau daugiau 
nei su 5 000 moksleivių, studentų, darbuotojų, 
pedagogų ir kt. Buvo tikrinama racionalaus skai-
tymo lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų 
kalbomis lygis, racionalaus skaitymo techno-
logijos mokymo (-si) procesas, jo normatyvai, 
prielaidos, hipotezės, teiginiai ir kt.

Kai kurie racionalaus skaitymo normaty-
vai. Kiekvienas iš jų nustatytas ne mažiau kaip 
1 000 eksperimento dalyvių.

Manyčiau, jog kai kurie čia mano pateikti 
etalonai turėtų padėti mokytojams (dėstyto-
jams) bei besimokantiems kelias kalbas geriau 
susiorientuoti, kokiame lygyje jie yra. Mat ra-
cionalaus tyliojo skaitymo lygis priklauso nuo 
konkretaus individo filologinio, kultūrinio iš-
prusimo, kalbų mokymosi patirties, skirtingų 
gabumų, nevienodo subrendimo bei amžiaus, 
kitų išorinių ir vidinių veiksnių, kalbos moky 
mo (-si) strategijos ir taktikos, individo naudo-
tų vadovėlių kokybės, individualaus racionalaus 
skaitymo mokymosi stiliaus, skaitymo organiza-
vimo schemos, modelių ir pan.

Nustatyta, jog racionalus skaitovas tyliai 
skaito 1 000 žodžių per minutę (supratimo koe-
ficientas 0,8–0,9). Du tūkstančius žodžių gimtąja 
kalba per minutę skaitė Napoleonas, o rašytojas 
Balzakas perskaitydavo romaną per pusvalan-
dį. Skaitymo dėstytojas anglas M. Torteskju per 
10 minučių „prarydavo“ 17 000 žodžių turiningo 
istorinio teksto, kurį jis matė pirmą kartą. Svar-
biausia, yra tai, jog šį tekstą atpasakodavo labai 
tiksliai. Jo nuomone, kiekvienas gali išmokti 
skaityti grožinę literatūrą tempu, siekiančiu 1 
000 žodžių per minutę, o specialiųjų temų kny-
gas – dvigubai lėčiau. Maksimalus skaitymo 
gimtąja kalba greitis viską suprantant yra 1 500 
žodžių per minutę (1 lentelė).

1 lentelė. Skaitymo gimtąja kalba greičio normatyvai

Pastaba. Mano tyrimai buvo atlikti atsi-
žvelgiant į sp. ž./min skaičių. Tačiau raidžių 
skaičiaus žodyje vidurkiai įvairiose kalbose yra 
skirtingi (Loeser 1976). Manau, jog 2 lentelėje 
pateikti duomenys (sp. ž./min) turėtų būti 
tikslesni.

Jei atsižvelgtume į ES nuostatas (Modern... 
2001), tai vidutinis skaitymo užsienio kalbomis 
sąmoningo greičio vidurkis turėtų artėti prie 
skaitymo greičio gimtąja kalba. Panašios nuosta-
tos yra keliamos ir Lietuvos švietimo ir mokslo 

Tekstų skaitymo greitis (žodžiai/minutės)

anglų kalba vokiečių kalba 

Skaitymo greitis žodžių/min žodžių/min žodžių/min sp. ž./min

Labai lėtas 170–200 100–140 150 900

Lėtas 200–230 140–180 250 1 500

Vidutinis 230–250 180–220               

Didesnis nei vidutinis 250–400 220–400  

Didelis 350–450 400–500 500 3 000

Labai didelis 450–550 500–600  

Superdidelis 550–650 600–860 500–1 000 3 000–6 000

Racionalaus skaitymo riba 650–850 860–1 000 1 000–1 500 8 000–10 000

rusų kalba
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Lietuviškas 
tekstas 
(Lm)

Rusiškas 
tekstas 

(L1)

Lietuviškas 
tekstas 
(Lm)

Rusiškas 
tekstas 

(L1)

Lietuviškas 
tekstas 
(Lm)

Rusiškas 
tekstas 

(L1)

Skaitymo tempas/Klasės IX X XI IX X XI

Absoliučiai maksimalus 34,8 27,1 28,3 17,3 14,6 15,9

Vidutiniškai maksimalus 26,2 22,6 23,5 12,4 11,3 11,6

Vidutiniškas 17,9 18,1 16,9 7,7 9,1 8,1

Absoliučiai minimalus 9,4 11,4 7,5 3,5 3,5 3,8

Vidutiniškai minimalus 12,4 14,3 11,6 5,0 9,0 6,4

ministerijos (Europos... 2003; Bendrojo... 1999). 
Tačiau mano magistrantų, doktorantų ir kt. at-
likti tyrimai verčia tuo rimtai suabejoti. Kodėl? 
Paprastai daugumos studentų racionalaus L1, L2 
kalbomis skaitymo vidurkis būdavo ir dabar yra 
dvigubai lėtesnis. Būtų įdomu, jei besidomintys 
racionaliuoju skaitymu patikrintų savo studentų 
skaitymo greičio vidurkį gimtąja ir užsienio kal-
bomis, palygintų tų pačių studentų racionalaus 
skaitymo proporcijas su dviem ar trimis kal-
bomis. Vienas toks tyrimas užima vidutiniškai 
10–20 minučių. Šių tyrimų konkreti metodika 
mano aprašyta monografijoje „Kaip racionaliau 
mokytis kalbų. Basic Englich“ (Šernas...1994). 
Priminsiu, jog racionaliu skaitymu galima už-
tikrinti ne vien konkretaus teksto, atitinkančio 
individo šios kalbos mokėjimo lygį, skaitymo 
greitį, bet ir šio teksto bent 70–90 % esmės su-
pratimą.

Drįstu teigti, jog racionalus skaitymas Lietu-
vos mokyklose labai apleistas ir gimtąja, ir užsie-
nio kalbomis. Tačiau nuo gebėjimo racionaliai 
skaityti priklauso mokinių (studentų) įvairių 
dalykų sėkmingo mokymo (-si) rezultatai, jų 
profesinės veiklos perspektyvos. Todėl nenuo-
stabu, jog racionalaus skaitymo tyrimai pasau-
lyje labai plečiasi. Štai, pvz., 1881–1939 metais 
JAV ir Anglijoje pasirodė net 1951 mokslinis 
skaitymo tyrimų darbas. Labai intensyviai tokie 
tyrimai išplito buvusioje Sovietų Sąjungoje. Pvz., 
apie 1990 m. Maskvos Torezo institute šia tema 

2 lentelė. Skaitymo gimtąja lietuvių (Lm) ir rusų (L1) kalbomis spaudos ženklų pagal klases skaičiaus per vieną 
                 minutę normatyvai

jau buvo parašyta apie 100 disertacijų. Lietuva 
šiuo požiūriu dabar labai atsilieka. Man žino-
mos tik dvi disertacijos: V. Škudienės (1999) ir 
L. Žukauskienės (1991). Deja, racionalus skai-
tymas gimtąja kalba neretai sudaro 1 000–1 100 
sp. ž./min.

Keletas patarimų mokiniui (studentui), 
pedagogui, siekiantiems gerinti jų racio  
nalaus skaitymo kokybę:

1. Rengiant originalius kalbų (Lm, L1, L2) 
vadovėlius ar kitas mokymo (-si) priemones, 
skirtina daugiau dėmesio racionalaus tyliojo 
skaitymo pratyboms. Kartu plėstini racionalaus 
skaitymo tyrimai ir vidurinėse, ir aukštesniosio-
se, ir aukštosiose mokyklose.

2. Sėkmingai mokyti racionalaus skaitymo 
galima, mokymą (-ąsi) diferencijuojant. Besimo-
kančius galima suskirstyti į kelias grupes. Pro-
duktyvieji skaitytojai skaito operatyviai, sugeba 
derinti atrenkamąjį, racionalųjį skaitymą su lėtu, 
analitinio pobūdžio skaitymu. Paviršutiniški 
skaitytojai skaito greitai, tačiau siekia tik per-
skaityti, nesvarbu, ar suprato. Šio tipo individui 
tikslinga duoti konkrečias užduotis ir pabrėžti, 
į ką derėtų atkreipti dėmesį. Teksto analizė tu-
rėtų padėti jiems produktyviau skaityti. Lėtai 
skaitančiuosius reikia mokyti racionaliai skai-
tyti jiems tinkamus lengvo pobūdžio tekstus, 
knygas. Taip būtų ugdomas jų įsitikinimas, jog 
ir greitai skaitant galima viską gerai suprasti. 
Neproduktyvūs skaitytojai ne vien lėtai skaito, 
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bet ir paviršutiniškai supranta tekstą. Mokant 
šio tipo asmenis, reikia plėsti jų žodyną, ugdyti 
sugebėjimą atskirti esminius dalykus nuo antra-
eilių.

3. Svarbu racionalų skaitymą motyvuoti, kad 
mokiniai (studentai) patys norėtų išmokti ope-
ratyviau ir racionaliau skaityti, susitelkti, nesi-
blaškyti. Pedagogas turi nuolat domėtis jų darbo 
sąlygomis, interesais, polinkiais, skatinti kasdien 
skaityti profesinę literatūrą, duoti papasakoti 
(plačiau ar glaustai) raštu tai, ką perskaitė.

4. Galima rekomenduoti mokiniams (stu-
dentams) šias taisykles: 1) išmokti per trumpą 
laiką susipažinti su knyga ar tekstu, kurį skaito 
(pavadinimas, autorius, išleidimo duomenys, 
skyrių ir poskyrių pavadinimai, piešiniai, sche-
mos, lentelės, literatūros sąrašas), kas būtų jam 
svarbiau, įdomiau skaitant. Reikėtų individui 
nustatyti, kur pagrindiniai orientaciniai sakiniai, 
kiek laiko prireiks perskaityti, ir pan.; 2) steng-
tis skaityti ne žodžius, o sakinius, pastraipas; 
3) mokyti skaityti tyliai, vengti vidinės artiku-
liacijos; 4) mokytis skaityti be akių regresijos, 
nes kitaip akys pripranta skaityti lėtai. Jei jūsų 
akys skaitant vis grįžta atgal, tai rodo, kad ne-
mokate susikaupti; 5) stengtis nustatyti, ko siekė 
autorius ir ką jūs norite sužinoti skaitydami 
šį tekstą ar jo dalį; 6) stengtis suvokti pagrin-
dines ir antraeiles teksto, pastraipos idėjas; 
7) mokytis skaityti, keičiant skaitymo greitį: 
kur svarbiau, ten lėčiau, ir priešingai; 8) ugdyti 
periferinį matymą; pratintis aprėpti iš karto 
bent 5 eilutes. Juo mažiau bus eilutėje taškų, 
kur jūsų akys sustoja, tuo geriau. Patyrusių 
skaitytojų akys leidžiasi puslapiu žemyn taip, 
kaip kalnų slidininkas, – zigzagais; 9) skaityti ir 
stengtis suvokti minčių blokus, o ne pavienius 
žodžius, nes taip daug geriau suvoksite per-
skaitytą tekstą, geriau įsiminsite; 10) kasdien 
pratinkitės racionaliai skaityti (ne mažiau kaip 
pusę valandos). Veskite skaitymo dienoraštį: 
stebėkite, ar yra poslinkių po mėnesio, metų; 
11) ištisinį skaitymą tikslinga derinti su orienta-
ciniu ir atrankiniu (jus dominančiu klausimu); 
12) suvokimo procentas negali būti žemesnis 
nei 60 %. Kitaip – mažinkite skaitymo greitį. 

Tie, kurių supratimas lygus 80–100 %, gali 
ir toliau didinti skaitymo tempą; 13) nuolat 
analizuokite savo nepakankamai racionalaus 
skaitymo priežastis.

5. Pasak S. Lagunavičiūtės, būtina efekty-
viau išnaudoti proto galimybes. Autorė siūlo 
penkis žingsnius, kurie turėtų padėti gerinti 
racionalaus skaitymo kultūrą:

• parengimas – aiškus skaitymo tikslo su-
vokimas. Tekste ieškoti to, ko jums reikia;

• turinio apžvalga. Reikia eiti nuo plačių 
temų prie siaurų, o ne atvirkščiai, stengtis 
suvokti teksto struktūrą, rasti svarbiausius 
žodžius, sakinius. Visa tai tolesnės sėkmės 
laidas. Knygą galima apžvelgti ne ilgiau 
kaip per 5 minutes, ataskaitą – per 3 mi-
nutes ir straipsnį maždaug per 30 sekun-
džių. Apžvalga, autorės žodžiais tariant, 
tarsi rentgenas, rodąs, ko galima tikėtis iš 
šio teksto;

• fotoskaitymas: stengtis nuolat matyti visą 
puslapį, kurio turinys patenka į skaitančio 
pasąmonę, nesiekti kritikuoti, bet logiškai 
įvertinti;

• sąmoningas minčių aktyvinimas „pasi-
neriant“ į teksto esmę, ieškant atsakymo į 
skaitymo tikslą;

• greitasis lankstus skaitymas nuo teksto 
pradžios iki pabaigos padeda gerai supras-
ti visą teksto turinį.

Gali būti, kaip nurodo autorė, jog greitojo 
skaitymo jums visai neprireiks (Lagunavičiū-
tė... 2000: 38, 39).

6. Racionalaus skaitymo mokymo pra-
timai. Pagal siekius pabandžiau išskirti šiuos 
pratimus:

1. Pratimai, padedantys šalinti blogus skai-
tymo įpročius (skaitymas paraidžiui, skiemeni-
mis, žodžių skaitymas; dažnos pauzės skaitant, 
kurios paprastai daromos ne vietoje, o tai 
trukdo suvokti sakinio prasmę; skaitymo pra-
smės ignoravimas; netiksliai suvokiama žodžių 
pasakymų prasmė; vedžiojama pirštu, pieštuku, 
liniuote ir pan.). Pavyzdžiui, norint įveikti ve-
džiojimo pirštu, pieštuku įprotį, galima laikyti 
knygą abiem rankomis arba paremti galvą 
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rankomis. Būtina stebėti, ar ne per dažnai 
skaitančio akys grįžta prie perskaityto teksto. 
Pavyzdžiui, pastebėta, kad studentai, skaity-
dami 100 žodžių, net 15 kartų grįžo akimis 
atgal, vidurinės mokyklos mokiniai – 20 kartų. 
Regresijai šie skaitytojai prarado net šeštadalį 
laiko. Patikrinti, ar akys grįžta atgal, gali kitas 
su veidrodžiu pro petį (stebima tik viena akis), 
bet taip, kad netrukdytų skaityti. Norėdami 
nustatyti, ar skaitant tyliai virpa jūsų balso 
stygos, pridėkite pirštų galus prie viršutinės 
kaklo dalies. Jei virpa, patariama įsidėti tarp 
lūpų švaraus popieriaus. Venkite skaityti garsiai 
artikuliuodami. Reikia save tvirtai nuteikti, jog 
būtina greičiau skaityti.

2. Pratimai, padedantys susikaupti. Tai 
įvairūs dėmesio ugdymo pratimai, pavyzdžiui: 
1) bandykite išsamiai pasakoti matomą daik-
tą, paveikslą, iš esmės ką nors įsivaizduoti; 
2) vaikščiodami užsimerkite ir staiga atsimer-
kite. Stenkitės per trumpą laiką kuo daugiau 
pastebėti; 3) naudokite atsipalaidavimo skai-
tant pratimus. Pavyzdžiui, atsišliekite atgal, 
užmerkite akis ir keletą kartų giliai įkvėpkite, 
iškvėpkite. Pabandykite sąmoningai atsipa-
laiduoti. Sėdėdami kėdėje, įtempkite kūną, 
ištieskite kojas ir rankas. Visa tai atliekant, 
reikia išjungti stiprius šviesos šaltinius; surašyti 
5 skaičių eilutes stulpeliu. Pabandyti trumpiau-
siu laiku išbraukti visus porinius skaičius arba 
juos surašyti mažėjimo (didėjimo) tvarka.

3. Pratimų, padedančių didinti regėjimo 
lauką, yra įvairių: žodžių trikampių skaitymas 
vertikaliai žemyn; laikraščio, žurnalo stulpelių 
skaitymas (gerai, jei pamažu stulpelių plo-
tis didėtų). Skaitoma zigzagais žemyn arba 
vertikaliai žemyn; regėjimo laukas plečiamas 
horizontaliai ir vertikaliai.

4. Pratimai, padedantys didinti suvokimo 
lauką: suvokti žodžių galūnes, sakinį iš kelių 
raidžių, žodžių. Greitam skaitymui labai svarbu 
gebėti surasti reikšmingiausias vietas, sakinius, 
kurie paprastai būna pradžioje. Juos lėtai, įdė-
miai perskaičius, lengviau suprasti visą tekstą ir 
toliau galima gerokai didinti skaitymo tempą. 
Būtina ugdyti gebėjimą tekste (pastraipoje) at-

skirti esminius dalykus nuo neesminių; mokytis 
suprasti minčių blokus; lavinti atmintį, kad būtų 
galima operatyviau ir geriau suvokti perskaitytą 
tekstą; grįžti prie anksčiau perskaitytų vietų, jei 
nesuvokiama reikiama informacija; nuo esminių 
teksto visumos klausimų pereiti prie antraeilių, 
o ne priešingai.

5. Skaitant reikia ugdytis valią, charakterį, 
kad būtų lengviau įveikti įvairius teksto 
sunkumus. Skaitantysis turi stengtis suvokti 
pagrindinę teksto, pastraipos mintį, gyventi 
tekste keliamomis problemomis, išsiaiškinti 
nesuprantamus žodžius, sakinius, pastraipas, 
nustatyti pagrindines siužeto linijas, tekste 
keliamas problemas. Jis turėtų kartu nustatyti, 
kaip šios problemos sprendžiamos, pakarto-
tinai skaityti nesuprantamas vietas, ypač jei 
ten yra nesuprantamų žodžių, konstrukcijų, 
ugdytis darbo su žodynu, funkcine gramatika 
įgūdžius. Jam būtų naudinga kai kada pirma 
susipažinti su skaitomu tekstu gimtąja kalba 
ir tik tada – anglų ar rusų kalba.

6. Suvokimui tobulinti skiriami tokie prati-
mai: a) analitinio pobūdžio skaitymo pratimai 
ypač svarbūs paviršutiniškai skaitančiam; b) po 
pirminio individo susipažinimo su tekstu jam 
pateikiami klausimai iš šio teksto ar pastraipos; 
c) surandama pagrindinė teksto ar pastraipos 
mintis, išryškinamos mintys, išsiaiškinama 
naujų žodžių prasmė.

7. Manau, jog, mokant skaityti užsienio 
kalba, pravartu žinoti šias penkias G. Vesthofo 
(Westhoft 1994: 54–55) nuostatas, orientuojan-
čias į žinių virštekstinio pobūdžio sritis, kurios 
svarbios metakognityviniu požiūriu mokant 
mąstyti apie tekstą, savo patirtį ir kt.:

1 sritis. Žinios apie galimus raidžių jun-
ginius, padedančius skaityti neegzistuojančius 
žodžius, tokius kaip vicaning (atsitiktiniai 
raidžių junginiai).

2 sritis. Žinios apie sakinių struktūrą. Mat 
skaitant vyksta ir gramatinė treniruotė.

3 sritis. Žinios apie žodžių junginių ga-
limybes.

4 sritis. Žinios apie logines struktūras.
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5 sritis. Žinios apie pasaulį, t. y. žinios apie 
„tikrovės dėsningumus, sistemas“. Jos leidžia skai-
tytojui daug ką atspėti iš to, kas skaitoma. Tačiau, 
pirma, šios penkios G.Vesthofo žinių sritys me-
takognityviniu požiūriu ribotos, nes neaprėpia 
metakognityvinio mąstymo esmės. Jo nuostatos 
yra lingvistinio pobūdžio. Mat metakognityvinio 
mąstymo centre turėtų būti pirmiausia mokinys 
(studentas), jo filologinė, kultūrinė, kalbų mo-
kymosi patirtis. Antra, metakognityvinis mąs-
tymas pagrįstas fenomenologine (E. Husserlis, 
M. M. Ponty ir kt.), sintetine filosofija (S. Šalkaus-
kis ir kt.), daugiakalbystės ir pedagoginės veiklos 
psichologija. Ignoruojamas percepcijos pirmu-
mas kalbinės veiklos metu, refleksijos (ji apima 
kalbą) reikšmė. Pastaroji remiantis percepsija lei-
džia individui pasiekti tiesą – filologinę ir kultūri-
nę, pajaučiant, patiriant, apmąstant visų veiksnių 
sąveiką (Šernas 2002, 2006), grįžtant prie pradi-
nių sąmonės duomenų (Dasein, hermeneutika). 
Kokybiškas racionalus skaitymas turi tik pašalinti 
spragas, susidarančias besimokančiojo sąmonė-
je, padėti jam susieti žinomus dalykus su naujais, 
randamais tekste, taip pat padeda prognozuoti 
skaitomą tekstą, aktyvina individo mąstymą 
(thinking by reading, denkendes Lesen), pratina  
skaityti mintis, o ne žodžius.

8. Racionalaus tyliojo skaitymo, kaip ir kitų 
kalbinės veiklos formų bei lygių, pagrindinis 
mokymosi modelis turėtų būti metakognityvi-
nis. Kokia jo esmė? Metakognityvinis kalbinės 
veiklos formų (klausymas, kalbėjimas, skaitymas, 
rašymas, mediacija) bei šios kalbos lygių funkcio-
navimo individo psichikoje logika pajaučiant, su-
vokiant, suprantant, analizuojant, sintezuojant, 
savireguliuojant, koreguojant, testuojant, pro-
jektuojant, savarankišką, kiekvienam individui 
superindividualų, šios kalbinės veiklos formos ar 
lygio išmokimo stilių, susikuriant savo strategiją 
ir taktiką. Racionalaus tyliojo skaitymo moky-
mosi metodai, būdai, priemonės ir kt. sudaro 
metakognityvinio šios kalbinės veiklos vidinio 
mokymo (-si) esmę. Pabrėžtina, kad metakogni-
tyvinis ir kognityvinis bet kurios kalbinės veiklos 
mokymosi formos ar lygio modeliai yra neatski-
riami, tačiau kiekvienas iš jų turi savo specifiką. 

Pirmasis orientuotas į kiekvieno individo šios 
kalbinės veiklos mokymosi procesą, o antra-
sis – į pedagogo, vadovėlių autorių taikomą jos 
mokymo strategiją ir taktiką.

Šiuo metu kelių kalbų koordinuoto ugdymo 
praktikoje vyrauja antrasis, išorinis, vadinamas 
kognityviniu, modelis. Jo metodų ir priemo-
nių taikymo strategiją ir taktiką numato peda-
gogas, vadovėlių autoriai. Kuriama savotiška 
„bevaikė pedagogika“. Mūsų nuomone, turėtų 
vyrauti metakognityvinis kalbinės veiklos moky-
 mo (-si) modelis ir sudaryti su kognityviniu mo-
deliu darnią harmoniją, sintezę (Šernas 2002, 
2006), nes taip sparčiau susidarytų individo kalbi-
nės veiklos formų ar lygių kompetencija individo 
psichikoje. Teorinis metakognityvinio modelio 
pagrindas – sintetinė ir fenomenologinė filosofija, 
glotoedukologija, psichologija (daugiakalbystės, 
pedagoginė, veiklos, asociacinė ir kt.), lingvistika 
ir pan. Pabrėšiu, jog individo taikomo metakogni-
tyvinio modelio nuostatos gali būti matuojamos 
ir tiriamos.

9. Daugiausia dėmesio mokantis užsienio 
kalbos turėtų būti sutelkta tyliajam skaitymui 
be žodyno, nes tai ugdo metakognityvinį indi-
vido mąstymą kuriant savo šios kalbinės veiklos 
mokymosi strategiją ir taktiką. Tylusis skaitymas 
neleidžia susikurti individo sąmonėje nesąmo-
ningai vidinei artikuliacijai, kuri yra didžiausias 
brandaus skaitymo priešas. Kartu vidinė artiku-
liacija trukdo išsiugdyti spartaus teksto skaitymo 
įgūdžių, minčių, o ne žodžių skaitymo mokėji-
mų. Įsimintina, jog analitinis skaitymas – pirmoji 
priemonė, kuri aktyvina vidinio tarimo įgūdžių 
susidarymą individo psichikoje.

Tyliojo skaitymo be žodyno mokėjimams ir 
įgūdžiams susidaryti reikia: 1) savarankiško 
skaitymo pratimus be žodyno pradėti nuo leng-
vesnių, bet besimokančiajam įdomių straipsnių. 
Tekste turėtų būti labai ribotas skaičius nežinomų 
žodžių. Tokio tipo pratimai padės individui iš-
siugdyti pasitikėjimą savo jėgomis; 2) žodynuose 
ieškoti tik tų žodžių, be kurių nepavyko suprasti 
skaitomo teksto. Tekste paprastai jie kartojasi; 
3) skaityti reikia nors ir nedaug kasdien; 4) perei-
nant prie sunkesnių tekstų, negalima persisteng-
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ti. Siektina, kad šiuo atžvilgiu vieną puslapį būtų 
galima perskaityti per 20–45 minutes, aišku, su-
prantant, kas perskaityta; 5) intensyviai domėtis 
tekste sutinkamais žodžių junginiais, gramatinių 
formų, sakinių struktūrų vartojimo ypatumais; 
6) padėti išvengti vidinės artikuliacijos, akių reg-
resijos skaitant, nes abu šie įpročiai labai stabdo 
brandaus skaitymo ugdymą šia kalba; 7) kaitalioti 
skaitomą specialybės literatūrą su, tarkim, grožine; 
8) nesuprantamus žodžius suprasti individui padės: 
a) tarptautiniai žodžiai, kurių kiekvienoje kalboje 
gana daug. Pvz., anglų, vokiečių ar rusų kalbo-
se; b) bendrašakniai žodžiai. Pvz.: vokiečių kal-
ba: Rauschen, rauschen, Rauschgold, Geräusch, 
geräuschvoll, geräuschlos; sprechen, Sprache, 
Sprecher, Aussprache. Čekų: čistiti, čistidio, čistk, 
čistka ir pan. (Šernas 1977); c) daug atidos daž-
niausiai vartojamiems žodžiams (Šernas 1994); 
d) išmokti suvokti žodžių prasmę iš konteksto; 
9) žodynas, sutinkamas tekstą skaitant, geriausiai 
išmokstamas, jei ši medžiaga (puslapis, straipsne-
lis, skyrius, knyga) yra skaitoma 4–6 kartus.

Mokytis racionalaus skaitymo tapo įmano-
ma tik visapusiškai tiksliai ištyrus akių motoriką 
skaitant. Buvo nustatyta, jog skaitant akys juda su 
pertrūkiais, impulsyviai. Paaiškėjo, jog skaitymo 
greitis priklauso nuo to, ar skaitoma tyliai, ar gar-
siai. Norėdamas greitai skaityti, žmogus privalo 
turėti platų regėjimo lauką. Garsiai skaitant regė-
jimo laukas mažesnis, o fiksacijos laikas (vidutinis 
0,15 s) ilgesnis negu tyliai skaitant. Garsiai skai-
tant tą patį tekstą, fiksacijų eilutėje yra daugiau 
negu skaitant tyliai. Tekstas suvokiamas ne akims 
judant, o fiksacijos metu. Fiksacijų dažnumas ir 
jų trukmė priklauso nuo daugelio priežasčių: šrif-
to dydžio, formos ir spalvos, eilutės ilgio, teksto 
apšvietimo, popieriaus spalvos, teksto leksikos ir 
sintaksės sunkumo, žodžių ir sakinių struktūros. 
Gerą skaitovą nuo blogo skiria ne akių judėjimo 
greitis, o kiekvienos fiksacijos metu įsimintinos 
informacijos kiekis ir kokybė. Nustatyta, jog aiš-
kiai matome tik vieną tūkstantąją mūsų regėji-
mo lauko, arba, kitaip sakant, skaitant spausdintą 
normaliu šriftu tekstą, akies tinklainėje aiškiai at-
sispindi 3–4 raidės. Kitas raides akis mato neryš-
kiai. Tačiau skaitant akys elgiasi ekonomiškai: jos 

peršoka 8–9 raides, pasirinkdamos tokį fiksacijos 
tašką, iš kurio matyti 4–5 pirmesnės raidės ir tiek 
pat paskesnių. Skaitymo tikslumas priklauso ir 
nuo akių bei knygos kampo.

Akių motorikos tyrimai leido nustatyti, jog 
žodžiai, esantys dešinėje nuo fiksacijos taško, 
lengviau atpažįstami negu tie, kurie išdėstyti kai-
rėje pusėje. Skaitant žodžio pradžia ir galas pagal 
sunkumą ekvivalentiški, tačiau jų vaidmuo dides-
nis negu tų elementų, kurie yra žodžio viduryje.

Akių motorikos, jos ypatumų mokėjimas 
leidžia sąmoningai spartinti skaitymo tempą, 
pačiam jį koreguoti.

Be akių motorikos, skaitymo tempui, teksto 
suvokimui turi įtakos asociacijų reakcija. Įrody-
ta, jog asociacijų reakcijos laikas yra ilgesnis nei 
paprastos arba sudėtinės reakcijos. Jis priklauso 
nuo užduoties sudėtingumo, treniruočių dažnu-
mo. Nustatyta, jog tiriamieji mažiau laiko sugaišo 
skaitydami spalvų pavadinimus negu išvardyda-
mi spalvas. Reakcijos laikui įtakos turi dirgiklio 
intensyvumas, pojūčio savybė, sensorinė aplinka, 
intervalas tarp dirgiklių, išskiriamų signalų skai-
čius, galimų reakcijų skaičius, reakcijos sudėtin-
gumas, žmogaus amžius (vaikai lėčiau reaguoja 
nei suaugusieji). Daugiakalbystės psichologas 
A. Jacikevičius nustatė, jog „žodinės antrosios 
kalbos asociacijos, jei iškalba visapusiškai neįsi-
savinta, skiriasi nuo adekvatinių gimtosios kal-
bos asociacijų daugeliu požymių. Pagrindiniai jų:
1) juo mažiau išvystyta kalbinė veikla (šiuo atve-
ju – skaitymas – V. Š.) antrąja kalba, tuo dažniau 
asociatyviniame eksperimente sutinkamos pau-
zės; 2) nepakankamai įsisavinti antrosios kalbos 
žodžiai asocijuojasi su kitais šios kalbos žodžiais 
ne tiesiogiai, o gimtosios kalbos žodžių pagalba; 
3) nepakankamai įsisavintų antrosios kalbos žo-
džių įsisavinimo tempas yra lėtesnis“. Taigi kuo 
geriau išmokta tekste esanti kalbinė medžiaga, 
tuo greičiau ji skaitoma, tuo mažiau pauzių reikia 
žodžių reikšmei suvokti, tuo sparčiau atsiranda 
skaitančio sąmonėje tam tikros asociacijos, pri-
klausančios nuo teisingai ar klaidingai suvokto 
teksto. Reikia pabrėžti, jog skaitymo greitis, teksto 
suvokimas priklauso ir nuo psichologinės būse-
nos (emocijų, dėmesio, atminties ir kt.), ir orga-
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nizmo būklės (nuovargio, išorės sąlygų). Sunkiau 
įsimenamas tekstas skaitant užsienio kalba. Be to, 
tekstas tekstui nelygu. Teksto sunkumą galima 
nustatyti pagal specialias formules. Tačiau jomis 
paprastai neatsižvelgiama į mokslinio ar grožinio 
kūrinio specifiką. Pagrindiniai tekstų sunkumo 
rodikliai dažniausiai yra žodžių mokėjimas ir sa-
kinių ilgis, o kai kada – ir tiesioginė kalba, tekstų 
abstraktumas. Šalies mokyklų darbo praktikoje 
eksperimentiniais tikslais paprastai naudojame 
tekstus, kurių skaitymo tempas masiškai patik-
rintas ir jau nustatyti konkretūs etalonai, rodan-
tys skaitymo tempo ir suvokimo vidurkį, tipišką, 
tarkime, 1 000 apklaustųjų.

Akių motorikos ypatumai, asociacinių reakci-
jų laikas, teksto sunkumo rodikliai – pagrindiniai 
veiksniai, kuriuos išmanyti svarbu tam, kas pasi-
ryžo mokytis racionaliau, sąmoningiau skaityti.

Taigi skaitymo tempo spartinimas reikalau-
ja išmokti visą skaitymo taisyklių sistemą, siekti 
greičiausių asociacinių grafemų ir vidinės kalbos 
ryšių, užtikrinti žaibišką, automatizuotą, nesą-
moningą šių asociacinių ryšių funkcionavimą ir 
visišką perskaityto teksto suvokimą. Sėkmingai 
ugdyti skaitymo tempą įmanoma, jei suinteresuo-
tasis sugeba pats periodiškai pasitikrinti skaitymo 
tempą, fiksuoja ir skaitymo greičio, ir suvokimo 
kaitą.

Kiekvienas pedagogas, manau, išmano dar 
daug būdų, kaip lengviau sudaryti racionalaus 
skaitymo mokėjimus ir įgūdžius.
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THE COMPETENCY OF RATIONAL SILENT READING,
ITS SYNTHESIZED DEVELOPMENT

Vytautas Šernas

The European Board documents [6] approved by the Ministry of Education [7, 8] orient the European coun-
tries, teachers to ensure a very good, masterful acquisition of three languages (Vantage B2). This attitude 
is related to an individual’s acquired level of the rational silent reading. The author has been interested in 
the problem of rational silent reading for 35 years. In the empirical research and experiments there took 
part more than 500 pupils, students, teachers, employees of different spheres, secondary schools graduates. 
From the point of view of rational silent reading Lithuania is significantly lagging behind other countries. 
There are many reasons for that. In order to highlight them there has been briefly studied the content of 
the rational silent reading according to B2 level; touched on the most significant dimensions of this com-
petency, reviewed the consistent patterns and content of the teaching and learning process of the rational 
silent reading as well as the norms of such reading in Lithuanian, English, Russian, French. Some research 
results are presented. At the end there has been given the whole mosaic of recommendations, based on the 
research, different glottoeducological, psychological, psycholinguistic, physiological, linguistic, etc literature. 
The aim of the article is to invite teachers, scientists to participate actively in this problem solution under 
the new Lithuanian conditions.

Keywords: rational silent reading, competency, vantage (B2), norms, speed of reading, metacognitive 
model.
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