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Straipsnyje analizuojamos 2008 m. patvirtintos LR valstybinės kalbos politikos gairės, kuriose pripažįstama 
kalbos, kaip visuomenės kultūros, pasaulėjautos, tautos dvasinės kultūros dalies ir tautos tapatumo bei išlikimo 
garantijos, vaidmuo. Todėl aukštosiose mokyklose būtina analizuoti studentų poreikius, stiprinti jų kalbinę ir 
kultūrinę savimonę, tobulinti kalbos dėstymą ir gerinti studentų ir dėstytojų savitarpio supratimą.
Straipsnio tikslas – remiantis atliktos anketinės apklausos duomenimis aptarti specialybės kalbos dėstymo 
Vilniaus Gedimino technikos universitete poreikį ir galimybes. Tyrimo objektas – VGTU nuolatinių ir ištęs-
tinių studijų studentų (300 respondentų) 2012 m. atliktos apklausos duomenys.
Išnagrinėjus studentų anketinės apklausos rezultatus, paaiškėjo, kad specialybės kalbos kultūros dėstomas 
dalykas technikos universitete yra būtinas, tačiau dėstant šį dalyką daugiau dėmesio reikia skirti mokslo kal-
bai: analizuoti ir mokytis kurti kuo daugiau mokslinių tekstų, sudarant sąlygas studentams viešai juos aptarti, 
diskutuoti ir polemizuoti, taip pat siekti, kad specialybės kalbos kultūros dėstytojo asmenybė apimtų šiuos 
studentų minimus bruožus: kompetenciją, komunikabilumą, reiklumą ir kartu toleranciją. 
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1  Straipsnis parengtas pranešimo pagrindu (Kaulakienė, A.; Žukienė, R. 2012. Aukštosios technikos mokyklos stu-
dentų požiūris į specialybės kalbą, iš Kalbų studijos aukštojoje mokykloje. Respublikinė konferencija. Kaunas, 
2012 m. gruodžio 14 d.).

Įvadas

Gyvename naują valstybinės kalbos funkcio-
navimo etapą, todėl naujai apibrėžiamas kal-
bos statusas, parengta ir pradėta įgyvendinti 
nemažai visiems aktualių kalbos vartojimo 
ir ugdymo programų. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. patvirtintose valstybinės 
kalbos politikos gairėse pabrėžiama, kad kalba 
atspindi visuomenės kultūrą, pasaulėjautą, yra 
neatsiejama tautos dvasinės kultūros dalis, 
tautos tapatumo, jos išlikimo garantija, todėl 

reikia tobulinti kalbos dėstymą aukštosiose mo-
kyklose, stiprinti kalbinę kultūrinę savimonę, 
diegti modernius kalbos normų sklaidos būdus 
(valstybinė kalbos politika). „Specialybės 
kalbos kultūros“ kurso studijos yra įtrauktos į 
visų aukštųjų mokyklų studijų programas. Šios 
programos pagrindas – studentų profesiniai 
poreikiai ir kalbos funkcijos. Anot G. Akelaičio 
(2004: 7), minėtoji programa remiasi lietuvių 
kalbotyrai dar neįprastu Vakarų kalbotyroje 
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(pirmiausia anglų) esamu dvinariu kalbos, 
tiksliau – kalbos vartosenos, skaidymu: ten ski-
riama kalba, kuri yra visų vartojama bendrojoje 
aplinkoje (angl. language for general purposes), 
ir kalba, vartojama specialiojoje aplinkoje 
(angl. language for special purposes) (Akelaitis 
2004: 8). Akivaizdu, kad viena iš svarbiausių 
pastarosios kalbos šakų yra specialybės kal-
ba. Taigi pagrįstai manoma, kad universitetų 
nefilologinėse studijų programose tikslinga 
orientuotis į šios kalbos poreikius. 

Apie inžinieriaus humanitarinio išsilavi- 
nimo svarbą daug vertingų tyrimų yra atli-
kusi socialinių mokslų daktarė doc. L. D. Barzd- 
žiukienė. Jos monografijoje „Būsimasis 
inžinierius ir humanitarinė kultūra“ (Vilnius, 
1999) akcentuojamas kvalifikuoto inžinieriaus, 
kaip vadovo ir asmenybės, inteligento mode- 
lis, pateikiamas jo požiūris į humanitarinius 
dalykus, taip pat daug vertingų siūlymų dėl 
humanitarinio lavinimo technikos universitete 
organizavimo. Kalbinės aplinkos savitumą, 
jos įtaką būsimųjų specialistų humanitarinei 
kultūrai ugdyti technikos universitete, taip pat 
dėstytojo kompetencijos ir asmenybės svarbą 
yra nagrinėjusi socialinių mokslų daktarė Vilija 
Celiešienė (Celiešienė 2003a, 2004). 

Šio straipsnio tikslas – paanalizuoti vals- 
tybės vykdomą kalbos politiką, panagrinėti 
mokslinės kalbos ypatumus ir remiantis Vil-
niaus Gedimino technikos universitete atlik-
tos anketinės apklausos duomenimis aptarti 
specialybės kalbos dėstymo universitete poreikį 
ir galimybes.

Šiam tikslui realizuoti buvo naudoti tokie 
tyrimo metodai: 

1) mokslinės literatūros ir dokumentų 
analizė;

2) anketinė apklausa;
3) statistinė surinktos medžiagos analizė.
Tyrimo objektas – VGTU nuolatinių ir 

ištęstinių studijų studentų (300 respondentų) 
2012 m. atliktos apklausos duomenys.

Straipsnį sudaro 2 skyriai: pirmajame anali-
zuojama valstybės vykdoma kalbos politika, 
antrajame aptariami mokslinės kalbos ypatumai 
ir pagal anketinės apklausos duomenis anali-

zuojama specialybės kalbos dėstymo ir studentų 
poreikio bei lūkesčių Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitete situacija. 

Valstybinės kalbos politika

Valstybinė kalba – tai Konstitucijoje nustatyta 
oficiali valstybės arba jos dalies kalba (kalbos) 
(Laisvoji enciklopedija). Valstybines kalbas 
turi didžioji dalis pasaulio šalių, iš kurių tik 
vieną valstybinę kalbą turi tokios šalys, kaip 
Lietuva, Prancūzija, Rusija, Vokietija ir kt. 
Kai kurios valstybės turi daugiau nei vieną 
valstybinę kalbą – tai Afganistanas, Baltarusija, 
Belgija, Bolivija, Kanada, Suomija, Paragvajus, 
Šveicarija, Pietų Afrikos Respublika ir kt. Kai 
kuriose šalyse, pvz., Irake, Italijoje, Ispanijoje, 
viena valstybinė kalba yra šalies mastu, bet 
kitos kalbos atskiruose regionuose taip pat yra 
oficialios. Dar kitose šalyse (pvz., JAV) valstybė 
neturi nustatytos vienos valstybinės kalbos, bet 
ją turi atskiros jos dalys. 

Be to, yra šalių, kurios apskritai neturi 
valstybinės kalbos (t. y. ji nėra patvirtin-
ta specialiu dokumentu), tokios šalys – tai 
Australija, Japonija, Liuksemburgas, Švedija 
ir kt. Manoma, kad šiuolaikinėse industrinėse 
ir poindustrinėse valstybėse kalbai, kuri ne- 
vartojama viešajame gyvenime, išlikti yra labai 
sudėtinga, nes dėl standartizuotos švietimo 
sistemos, aukštų raštingumo reikalavimų darbe 
ir dažnų kontaktų su valstybinėmis įstaigomis 
bet kuri kalba, kuri nėra oficiali, tampa mar-
ginalizuota ir gali išlikti tik tarp nedidelės 
elito grupės arba ritualizuota forma, o ne gyva 
ir besivystančia kalba (Laisvoji enciklope-
dija). Kaip teigiama Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos tinklaraštyje (Valstybinė kalbos poli-
tika), daugiareikšmę kalbos politikos sąvoką yra 
išsamiai išnagrinėjęs amerikietis mokslininkas 
Haroldas F. Schiffmanas, kurio manymu, kalbos 
politika apima valstybės priimamus sprendi-
mus dėl kalbos statuso, vartosenos, vartojimo 
sričių ir tų kalbų vartotojų teisių, taigi galimos 
įvairios kalbos politikos rūšys (Schiffman 2005) 
(1 pav.). 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Konstitucija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kalba
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http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0veicarija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Irakas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Italija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ispanija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Australija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Japonija
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http://lt.wikipedia.org/wiki/Ritualas
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1 pav. Kalbos politikos rūšys

A. Užmaskuotoji kalbos politika neminima 
jokiuose teisės aktuose ar administracinėse 
taisyklėse, tačiau kalbinių teisių garantijos 
išryškėja iš kitų sričių politikos ir konstitucinių 
garantijų. 

B. Atviroji kalbos politika aiškiai nustato įvairių 
kalbinių grupių teises vartoti savo kalbas visose 
srityse, kur yra realus jų poreikis, be to, ši politika 
griežtai taiko didžiausio politinio pakantumo 
principus (aiškumą, specifiškumą, teisiškumą). 

C. Skatinamoji kalbos politika skatina tam 
tikros kalbos (kalbų) vartojimą konstitucinėmis, 
administracinėmis ir teisinėmis garantijo-
mis; skiria ir (arba) užtikrina kalbai išteklių; 
apibrėžia ir nustato vartojimo sritis (mokykla, 
teismas, administravimas ir pan.). Skatinamoji 
kalbos politika gali būti ir užmaskuota: faktiškai 
(de facto) skatinti vieną (ar daugiau) kalbą 
aiškiai to neskelbdama; atviroji skatinamoji 
politika įvardija kalbą (kalbas) ir jos teises bei 
teritoriją (arba ją (jas) vartojančių asmenų 
teises ir vartojimo teritoriją) teisės kodeksuose, 
Konstitucijoje ir kt. 

D. Tolerantiškoji kalbos politika leidžia 
vartoti tam tikrą kalbą (kalbas) neskirdama 
jai specialių išteklių, nenustatydama varto-
jimo vietos, sričių ir t. t., bet ji taip pat gali 
būti užmaskuota (toleruojama kalba niekur 
ir niekaip neminima) arba atvira (toleruotina 
kalba atvirai nustatoma ir įvardijama).

E. Mišrioji kalbos politika. Skatinamoji poli-
tika gali toleruoti mažumos kalbą (mažumų 
kalbas). Mokyklos gali organizuoti dvikalbį 
mokymą įtraukdamos į jį ir mažumų kalbas 
savo pačių arba tėvų lėšomis. Kadangi šioms 
kalboms remti skiriama mažai viešųjų išteklių 
(arba neskiriama nieko), galima teigti, kad jos 
tik toleruojamos. 

Pagrindinis Lietuvos kalbos politiką 
nustatantis teisės dokumentas yra Lietuvos 
Respublikos valstybinės kalbos įstatymas 
(1995), kuriame išplėtota Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos (1992) 14 straipsnio nuostata, 
kad valstybinė kalba – tai lietuvių kalba. Šis 
įstatymas nustato valstybinės kalbos vartojimą 
viešajame Lietuvos gyvenime, valstybinės 
kalbos apsaugą, kontrolę ir atsakomybę už 
Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimus. 
Įstatyme taip pat teigiama, kad valstybė rūpinasi 
taisyklingos lietuvių kalbos prestižu, sudaro 
sąlygas saugoti kalbos normas, asmenvardžius, 
vietovardžius, tarmes ir rašytinius kalbos pa-
minklus, taip pat užtikrina materialinę bazę 
valstybinei kalbai funkcionuoti, visapusiškai 
remia kaip prioritetinę mokslo šaką lietuvių 
kalbos tyrinėjimus ir šią kalbą tyrinėjančias 
mokslo įstaigas, lietuvių kalbos mokslo ir 
praktikos knygų leidybą (Lietuvos Respublikos 
valstybinės kalbos įstatymas 1995). Valstybinės 
kalbos politikos gairės   – tai dokumentas, 
kuriame išdėstyta lietuvių kalbos raidos ska-
tinimo strategija. Lietuvių kalba yra valstybės 
valdymo – valstybės ir individo, valstybės 
ir visuomenės santykių kalba. Pagrindinis 
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos poli-
tikos tikslas – išsaugoti kalbos paveldą ir ska-
tinti jos plėtrą, kad būtų užtikrintas lietuvių 
kalbos funkcionalumas visose viešojo gyveni- 
mo srityse. Svarbiausias kalbos politikos 
uždavinys – planingai ir kūrybingai veikti 
valstybinės kalbos raidą taip, kad visuomenė 
suvoktų savosios kalbos vertę ir nenusiviltų jos 
galiomis. Valstybinės kalbos politika turi būti 
suprantama ir priimtina visuomenei, sudarant 
galimybę jos mokytis, stiprinant valstybinės 
kalbos įvaizdį, skatinant visuomenę rūpintis 
kalbos kultūra. Lietuvos Respublika visiems jos 

http://www.vlkk.lt/i/u/file/2Kalbos_ist.doc
http://www.vlkk.lt/i/u/file/2Kalbos_ist.doc
http://www.vlkk.lt/i/u/file/1Konstitucija.doc
http://www.vlkk.lt/i/u/file/1Konstitucija.doc
http://www.vlkk.lt/i/u/file/gaires_projektas.doc
http://www.vlkk.lt/i/u/file/gaires_projektas.doc
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teritorijoje gyvenantiems asmenims, priklau-
santiems tautinėms (etninėms) mažumoms, 
sudaro sąlygas puoselėti ir plėtoti savo tautos 
ar etninės grupės kalbą.Valstybinės kalbos 
politika yra bendrosios valstybės politikos da-
lis, todėl neatsiejama nuo Europos ir pasaulio 
integracijos skatinamų procesų. Viena vertus, 
Europoje stiprėja visuotinė nuostata, kad būtina 
išsaugoti kalbų įvairovę, kad nacionalinių 
kalbų apsauga ir puoselėjimas yra valstybinės 
svarbos dalykas. Kita vertus, kalbų vartojimui 
didelę įtaką daro ir ekonominiai bei socialiniai 
veiksniai, o jie palankesni vadinamosioms tarp-
tautinio bendravimo kalboms. Kalbos politikos 
įgyvendinimo pagrindas yra kalbos planavimas, 
apimantis šias sritis: kalbos statusą (kalbos 
vartojimo teisinės bazės kūrimą ir tobulinimą), 
kalbos sistemą ir vartoseną, kalbų mokymą. 
Svarbus lietuvių kalbos išlikimo ir raidos bei 
sklaidos veiksnys yra visavertis jos funkcionavi-
mas elektroninėje terpėje, kadangi informacinės 
technologijos atveria naujus susisiekimo būdus 
ir kanalus, keičia tekstų rengimo pobūdį, kuria 
naujus įrankius, padedančius norminti kalbą. 
Nauji susisiekimo kanalai ir būdai inžinerines 
technologijas paverčia esminiu internacio-
nalizacijos įrankiu. Srityse, kuriose pokyčiai 
ypač spartūs, vartotojai linkę informacinių 
technologijų produktais naudotis anglų kalba. 
Kita vertus, šiuolaikinių komunikacijų sparta 
ir geografinė aprėptis palengvina bendravimą 
lietuvių kalba: elektroninis paštas ir internetas 
teikia galimybę kasdien vartoti lietuvių kalbą 
ir prieiti prie jos tekstų, mokytis lietuvių kalba 
ir lietuvių kalbos nepriklausomai nuo asmens 
gyvenamosios vietos (Valstybinės kalbos poli-
tikos gairės 2008). 

Tyrimo rezultatai 

Mokslininkų nuomone, lietuvių kalba yra viena 
iš 60 šalių, turinčių mokslo kalbą su daugmaž 
išplėtota terminija: jau keliasdešimt metų 
lietuviškai skaitomos paskaitos aukštosiose ir 
specialiosiose mokyklose, rašomi straipsniai, 
vadovėliai, monografijos (Gaivenis et al. 1997: 

85–90). Tačiau kadangi gyvenimas ir mokslas 
nestovi vietoje, natūralu, jog įvairiose mokslo 
srityse, o ypač nehumanitarinio profilio, nuolat 
iškyla praktinių leksikos ir terminų tvarkybos 
klausimų.

Kaip žinia, specialybės kalbos programa 
buvo parengta ir patvirtinta Valstybinės kalbos 
komisijos 2003 m. birželio 26 d. Naujoji pro-
grama orientuota į viešąjį kalbėjimą, mokslo ir 
profesinę kalbą, kurių pagrindas – terminija, 
rašytinį specialybės tekstą (Specialybės kalbos 
programa 2003).

Programos turinį, be abejo, žino kiekvienas 
šį dalyką dėstantis dėstytojas. Čia paminėtos 
tik ją sudarančios 5 dalys: 1) įvadas; 2) viešasis 
kalbėjimas; 3) mokslo ir profesinės kalbos 
ypatumai; 4) rašytinės specialybės tekstas; 
5) kalba elektroninėje terpėje. Šios programos 
preambulėje nurodyta, kad specialybės kursui 
rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 3 kreditus 
ir kursą dėstyti ne anksčiau kaip 4−6-tą semestrą.

Kadangi ši programa yra orientacinė, tai 
universitetuose ji turėtų būti derinama su 
konkrečiomis studijų programomis. VGTU 
specialybės kalbai dėstyti skirta 2 kreditai, iš 
kurių didžiumą sudaro savarankiškas darbas.

Atsižvelgiant į tai, VGTU sudarytas pirmo-
sios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų 
specialybės kalbos kultūros modulis, kuris 
dėstomas visų fakultetų 4 ir 5 kurso studentams. 
Tiesa, ne visuose fakultetuose yra vienodas šio 
dalyko teorinių ir pratybų valandų santykis.

Specialybės kalbos kultūros modulis, kuris 
du kartus buvo koreguotas atsižvelgiant į 
fakultetų pageidavimus, parodytas 1 lentelėje.

Kaip matyti iš modulio, daugiausia dėmesio 
skiriama mokslo ir profesinei kalbai, rašytiniam 
specialybės tekstui, nes jie yra specialybės kal-
bos, kuria bakalaurantai paprastai rašo savo 
baigiamąjį darbą, pagrindas. Kaip jau minėta, 
su mokslo kalba neatsiejamai susijusi termi-
nija. Bet kurios mokslo srities terminijos yra 
trys šaltiniai. Kaip ir visas žodynas, t. y. lek-
sika, terminai gali būti susidarę: 1) savo kalbos 
pagrindu; 2) skolinti iš kitų kalbų: sudaryti iš 
savo ir kitos kalbos elementų (Kaulakienė 2004: 
41). Vadinasi, kiekvienas naujai sudarytas ter-
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minas turi būti moksliškai motyvuotas, logiškai 
prasmingas ir kalbiniu požiūriu taisyklingas. 
Terminų sudarytojas turi suvokti dalykinius 
ir loginius terminų kūrimo reikalavimus: būti 
gerai susipažinęs su tam tikros mokslo šakos 
tiriamaisiais objektais, jų ypatybėmis, sugebėti 
atrinkti, suklasifikuoti ir susisteminti sąvokas, 
kuriomis ta mokslo šaka operuoja, mokėti 
tinkamai tas sąvokas apibrėžti. Taigi termi-
nijos kūrimo, plėtojimo ir tvarkybos darbas 
yra kalbos darbas, bet kadangi jis tiesiogiai 
yra susijęs su specialiosiomis (dalykinėmis) 
visuomenės gyvenimo sritimis, kurioms tų 
terminų reikia, todėl, kaip ir bet kurį kitą darbą, 
šį darbą gali vaisingai dirbti tik jį išmanantys 
žmonės (Gaivenis, Kaulakienė  1997: 85−90). 
Apskritai terminai, kaip ir kiti bendrinės kal-
bos žodžiai, turi būti norminami per varian-
tus ir dubletus, kitaip tariant, per sinonimus. 
Manoma, kad pirmiausia reikėtų aktualizuoti 
esamus lietuviškus tarptautinių terminų ati-
tikmenis ir kurti daugiau lietuviškų naujadarų, 
galinčių konkuruoti su tarptautiniais žodžiais, 
nes, terminologų manymu, raidos požiūriu 

daugiausia pakitimų vyksta terminijoje, kuri 
yra dinamiškiausia ir ryškiausiai atspindi naujus 
mokslo ir technikos laimėjimus (Kaulakienė 
2004: 42). Terminai, kuriuos aiškina, klasifikuo-
ja ir sistemina speciali kalbotyros šaka – termi-
nologija – ryškiausias kiekvienos mokslo srities 
kalbos skiriamasis požymis, todėl dėstant tech-
nikos universitete specialybės kalbos kultūrą 
neatsitiktinai daug dėmesio skiriama termi-
nologijai: terminų reikalavimams, šaltiniams, 
terminų darybos būdams, terminizacijai ir de-
terminizacijai, terminų skolinimuisi, termino-
grafijai, nes dalis VGTU buvusių bakalaurantų 
ar magistrantų vėliau imsis įvairių mokslo sričių 
terminų žodynų sudarymo darbo. 

Taigi, įvertinus specialybės kalbos vartojimo 
problemiškumą ir atsižvelgus į būdingiausius 
mokslo kalbos ypatumus, toliau bus nagrinėjami 
VGTU atliktos anketinės apklausos duomenys. 

Dėstant kelerius metus šį specialybės kalbos 
kultūros modulį, kilo mintis sužinoti studentų 
nuomonę, siūlymus, pageidavimus, kritines 
pastabas. Tam tikslui buvo parengta anketa iš 
10 klausimų.

1 lentelė. VGTU specialybės kalbos kultūros modulio temos
Temos 

Valstybinė kalba, dokumentai ir institucijos, įgyvendinančios valstybinės kalbos statusą. Rašytinė ir sakytinė kalba. Viešoji 
ir neviešoji kalba. Lietuvių kalba elektroninėje terpėje, formalieji teksto rinkimo reikalavimai. Kalbinės informacijos 
šaltiniai: leidiniai, žodynai, interneto tinklalapiai.

Bendrinės lietuvių kalbos samprata ir raida. Dabartinės bendrinės lietuvių kalbos padėtis. Specialybės kalbos sąvoka, jos 
santykis su profesine kalba. Specialistų ir kalbininkų kompetencija kuriant ir vertinant specialybės kalbą.

Funkciniai lietuvių kalbos stiliai: sistema ir ypatybės. Mokslinis stilius, jo postiliai, ypatybės, sąveika su kitais stiliais.

Terminija – specialybės kalbos pagrindas. Terminų samprata, rūšys, reikalavimai, ypatybės. Specialybės terminijos 
šaltiniai. Variantų samprata. Vientisiniai terminai.

Priešdėlinių terminų daryba. Priesaginių terminų daryba ir jų kategorijos grupės. Sudėtiniai terminai, jų tvarkyba: 
dūriniai; santrumpos.

Terminografija. Terminų žodynų sudarymo principai. Terminų žodynų tipai ir standartai. Lietuviškų ir tarptautinių 
terminų kirčiavimas. Terminų tvarkyba.

Specialybės kalbos teksto komponavimas ir kūrimo principai. Žodžių ryšių reiškimo būdai. Mokslo kalbos sakinio 
sandara.

Mokslo kalbos sakinio analizė: linksnių reikšmės ir raiška; dvejybiniai linksniai. Prielinksnių, polinksnių reikšmės ir 
raiška, žodžių bei sakinių jungimas, izoliuotos sakinio dalys. Įterpiniai, įspraudai, citatos.

Veiksmažodžių valentingumas. Sudėtinių sakinių sąsaja. Metakalba.

Mokslinio darbo įforminimo reikalavimai, citavimas, grafinės medžiagos pateikimas, literatūros sąrašo sudarymas. 
Bibliografijos teorija ir praktika.
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Apklausos imtis – 300 respondentų, iš jų 150 
nuolatinių (Aplinkos inžinerijos fakultetas) ir 
150 ištęstinių studijų formą pasirinkusių (įvairūs 
fakultetai) studentų. Štai kaip diagramomis 
atrodo studentų atsakymai į klausimus (pa-
teiksime 8 atsakymus). Pirmuoju klausimu 
buvo norima sužinoti respondentų sudėtį lyties 
atžvilgiu (2 pav.).
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2 pav. Tiriamieji lyties požiūriu, %

Kaip matyti iš diagramos, didesnė dalis 
apklausoje dalyvavusių nuolatinių studijų 
studentų buvo merginos, o ištęstinių studijų – 
vaikinai.

Kitu klausimu buvo norima sužinoti, ką 
apklausoje dalyvavę studentai mano apie savo 
lietuvių kalbos mokėjimo lygį (3 pav.).

 
Ar m anote, kad gerai m okate lietuvių kalbą?
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3 pav. Studentų nuomonė dėl lietuvių kalbos mokė- 
jimo, %

Kaip matyti iš diagramos, didesnė nuolatinių 
studijų formą pasirinkusių studentų dalis 
(46 %) užtikrintai teigė, kad gerai moka lietuvių 
kalbą, o iš ištęstinių studijų formą pasirinkusių 
studentų taip manė tik trečdalis (37 %). Beje, 
tokia pati dalis (37 %) apskritai abejojo dėl savo 
lietuvių kalbos išmanymo. 

Tolesniu klausimu buvo teiraujamasi, kokia 
kalba respondentai studijuoja pasirinktos 
specialybės VGTU dalykus, mat pastaruoju 
metu daugėja studentų, atvykusių iš artimojo ir 
tolimojo užsienio, tam visuose fakultetuose yra 
sudarytos anglakalbių studentų grupės (4 pav.). 
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4 pav. Studentų atsakymai, kokia kalba jie studijuoja 
specialybės dalykus, %

Taigi į klausimą, kokia kalba jie studijuoja 
specialybės dalykus, dauguma respondentų 
atsakė, kad studijuoja lietuvių kalba, kuri jiems 
yra gimtoji (89 % nuolatinių studijų, 69 % 
ištęstinių studijų studentai), tačiau beveik 
trečdalis ištęstinių studijų studentų (28 %) 
nurodė, kad jiems lietuvių kalba yra negimtoji 
(valstybinė). Taigi galbūt būtų galima daryti 
prielaidą, kad šiai daliai studentų specialybės at-
siskaitymai raštu lietuvių kalba sudaro daugiau 
sunkumų negu tiems, kuriems lietuvių kalba 
yra gimtoji.

Be abejo, studentų požiūrį į kalbinį ugdymą 
ir saviugdą lemia kalbos, kaip vertybės, su-
vokimas, tad tolesniu klausimu buvo norima 
sužinoti, ar jiems kalba yra vertybė (5 pav.).
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Ar kalba yra vertybė?
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5 pav. Studentų lietuvių kalbos, kaip vertybės, suvoki- 
mas, %

Akivaizdu, kad studentų lietuvių kalbos, 
kaip vertybės, kurią reikia puoselėti, suvokimas 
yra tikrai pozityvus (tą teigia 86 % ištęstinių 
studijų ir 79 % nuolatinių studijų studentai), o 
nepritariančių ar kitaip manančių apskritai ne-
atsirado. Vadinasi, galima daryti prielaidą, kad 
apklausoje dalyvavę abiejų studijų formų stu-
dentai yra nusiteikę specialybės kalbos kultūros 
studijoms ir apskritai lingvistinei saviugdai. 

Tą patvirtina ir respondentų atsakymai į 
klausimus, rodančius studentų nuomonę dėl 
specialybės kalbos kultūros paskaitų ir pratybų 
VGTU reikalingumo (6, 7 pav.).

Kaip matyti iš 6 pav., teorines specialybės 
kalbos kultūros paskaitas vertina ne tik ištęs- 

Ar reikia specialybės kalbos kultūros paskaitų?
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6 pav. Studentų nuomonė dėl specialybės kalbos 
kultūros paskaitų reikalingumo, %

tinių studijų studentai (83 %), tačiau ir du 
trečdaliai nuolatinių studijų studentų (62 %), 
iš kurių abejojančių dėl jų reikalingumo buvo 
30 %, o tvirtinančių, kad visiškai teorinių 
paskaitų nereikia – tik 4 %. Panašiai pasiskirstė 
atsakymai ir dėl specialybės kalbos kultūros 
pratybų reikalingumo (7 pav.): dauguma abiejų 
studijų formų studentų buvo pozityvūs pra-
tybų atžvilgiu (75 % ištęstinių studijų ir 69 % 
nuolatinių studijų), o abejojantys dėl pratybų 
reikalingumo sudarė mažiau negu trečdalį 
(27 % nuolatinių studijų ir 24 % ištęstinių 
studijų). 

Ar reikia specialybės kalbos kultūros pratybų?
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7 pav. Studentų nuomonė dėl specialybės kalbos 
kultūros pratybų reikalingumo, %

Į klausimą, ar studentus tenkina esamas pra-
tybų ir paskaitų santykis (8 pav.), dauguma nuo-
latinių studijų forma studijuojančių responden-
tų atsakė teigiamai (69 %), panašiai manančių 
ištęstinių studijų studentų buvo pusė (51 %), 
užtat daugiau nei trečdalis visų likusiųjų (43 % 
ištęstinių studijų ir 26 % nuolatinių studijų 
studentų) teigė abejojantys dėl esamo paskaitų 
ir pratybų santykio tinkamumo. Iš pokalbių su 
studentais galima būtų daryti prielaidą, kad dėl 
didelio užimtumo ir laiko stygiaus ištęstinių 
studijų studentai pageidautų klausyti daugiau 
teorinių paskaitų, užtat nuolatinių studijų 
studentai norėtų daugiau pratybų, nes teorinę 
medžiagą jie teigia galį patys išstudijuoti 
savarankiškai.
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Ar jus tenkina paskaitų ir pratybų santykis?
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8 pav. Studentų nuomonė dėl specialybės kalbos 
kultūros pratybų ir paskaitų santykio, %

Į klausimą, kaip, studentų nuomone, būtų 
galima tobulinti specialybės kalbos kultūros 
dėstymą technikos universitete, abiejų studijų 
formų studentai atsakė panašiai: daugumai 
respondentų atrodė naudingiausia mokytis 
viešai kalbėti (63 % ištęstinių studijų ir 50 % 
nuolatinių studijų studentų), analizuoti kuo dau- 

giau savo specialybės tekstų (55 % nuolatinių 
studijų ir 54 % ištęstinių studijų) ir mokytis 
rengti kuo daugiau dokumentų (40 % ištęstinių 
studijų ir 43 % nuolatinių studijų) (9 pav.). 
Dažnai būtent nuo parengto dokumento 
kalbinės raiškos priklauso jauno specialisto 
karjera, taigi gebėjimas save atskleisti ir pris-
tatyti lemia tai, kad darbdavys pasiūlo lūkesčius 
atitinkantį darbą.

Be abejo, mokymo procese sąveikaujant stu-
dentui ir dėstytojui, studentams labai svarbi yra 
dėstytojo asmenybė, tad buvo įdomu sužinoti 
studentų nuomonę, koks, jų nuomone, turėtų 
būti geras dėstytojas (10 pav.). 

Paaiškėjo, jog abiejų mokymo formų stu-
dentams svarbiausia, kad dėstytojas būtų 
kompetentingas savo srities žinovas (96 % 
nuolatinių studijų ir 97 % ištęstinių studijų 
studentų). Vadinasi, galima daryti prielaidą, 
kad specialybės kalbos kultūros dėstytojas, 
perteikdamas lingvistines žinias, kartu ir savo 
pavyzdžiu, t. y. savo kalbos perteikimo maniera, 

9 pav. Studentų nuomonė dėl specialybės kalbos kultūros dėstymo tobulinimo, %
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stilistine išraiška ir taisyklingumu daro poveikį 
studentams, pakreipdamas juos ilgalaikei ir nuo- 
latinei lingvistinei saviugdai. Dėstytojų kalba, 
kaip edukacinis veiksnys, anot V. Celiešienės 
(2003b), yra mažai tyrinėta sritis. Iš svarbesnių 
darbų yra minėtoji L. D. Barzdžiukienės mono-
grafija „Būsimasis inžinierius ir humanitarinė 
kultūra“ (1999), kurioje autorė išsamiau yra 
ištyrusi ir apibendrinusi studentų ir dėstytojų 
požiūrį į kalbos kultūros suvokimo bei ugdymo 
svarbą būsimojo inžinieriaus asmenybei ir jo 
dalykiniams gebėjimams lavinti. Reikšmingos 
Z. Alaunienės parengtos „Bendrosios kalbos 
kultūros ugdymo rekomendacijos“ (2001), ku-
riose teikiamos gairės aukštosioms mokykloms, 
kaip derėtų rūpintis kalbos kultūra, kokios turė-
tų būti akademinės bendruomenės – studentų, 
dėstytojų, vadovybės priedermės. V. Celiešienė 
disertacijoje „Studentų kalbos kultūros to-
bulinimo prielaidos techniškųjų universitetų 
akademinėje aplinkoje“ (2003a) yra tyrinėjusi 
dėstytojų kalbą kaip vieną iš akademinės kalbi-
nės aplinkos veiksnių. 

Iš kitų VGTU studentų minimų dėstytojo 
asmenybės ypatumų labiausiai vertinamas yra 
komunikabilumas, arba kitaip – gebėjimas 
bendrauti (tą teigė 83 % nuolatinių studijų ir 
70 % ištęstinių studijų studentų). Trečiasis pa-
gal svarbą, studentų nuomone, gero dėstytojo 
bruožas – tolerantiškumas (71 % nuolatinių 
studijų ir 52 % ištęstinių studijų), o ketvirta-
sis – reiklumas (40 % nuolatinių studijų ir 35 % 
ištęstinių studijų studentų). 

Išvados

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. patvirtintose Valstybinės kal-
bos politikos gairėse pabrėžiama, kad 
kalba – visuomenės kultūros, pasaulė-
jautos, tautos dvasinės kultūros dalis ir 
tautos tapatumo, jos išlikimo garantija, 
todėl aukštosiose mokyklose būtina 
tobulinti kalbos dėstymą ir stiprinti 
studentų kalbinę ir kultūrinę savimonę.

10 pav. Studentų nuomonė dėl gero dėstytojo savybių, %
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2. Lietuvos Respublikos kalbos politika 
apima šiuos tikslus: valstybinės kalbos 
funkcionalumo visose viešojo gyve-
nimo srityse užtikrinimą; Europos 
integraciją ir visuomenės poreikius 
lemiančių naujų žinių pateikimą; kū-
rybingo kalbos paveldo panaudojimą 
kalbos vartosenos reikmėms skatinti.

3. Specialybės kalbos kultūros dėstomas 
dalykas technikos universitete yra 
būtinas, nes, daugumos studentų nuo-
mone, per šio dalyko paskaitas jiems 
suteikiama ne tik terminologijos žinių, 
bet ir pagrindinių teksto komponavi-
mo įgūdžių.

4. Dėstant specialybės kalbos kultūrą 
daugiau dėmesio reikia skirti mokslo 
kalbai: analizuoti ir mokytis kurti kuo 
daugiau mokslinių tekstų, sudarant są-
lygas studentams viešai pasisakyti, po-
lemizuoti ir argumentuotai diskutuoti.

5. Specialybės kalbos kultūros dėstytojo 
kalba, kaip edukacinis veiksnys, turėtų 
įkvėpti studentus nuolatinei ir visą 
gyvenimą trunkančiai lingvistinei sa-
viugdai, o dėstytojo asmenybė turėtų 
apimti šiuos studentų minimus bruo-
žus: kompetenciją, komunikabilumą, 
reiklumą ir kartu toleranciją. 
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ANALYSIS OF NEEDS AND POSSIBILITIES IN TEACHING  
LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES  

AT A TECHNICAL UNIVERSITY

Angelė Kaulakienė, Regina Žukienė

The article analyses the Guidelines of the State Language Policy of the Republic of Lithuania approved in 2008. 
The said Guidelines acknowledge the role of language as part of the public culture, attitude, spiritual tradition 
of the nation and as a guarantee for the identity and survival of the nation. Therefore, it is necessary to ana-
lyse the needs of university students, enhance their linguistic and cultural self-awareness, improve language 
teaching and promote mutual understanding between students and lecturers.
The article aims to discuss the needs for and possibilities of teaching language for specific purposes at Vilnius 
Gediminas Technical University (VGTU) on the basis of the questionnaire data. The object of the research is 
the data from the survey of full-time and part-time VGTU students (300 respondents) carried out in 2012.
The results of the survey show that teaching the subject of language for specific purposes at the university is 
necessary; however, particular attention should be paid to academic language. Thus, students should analyse 
and produce as many academic texts as possible; they should also be provided with a possibility to engage in 
peer discussions, disputes and polemics on such texts. It should also be sought that the professor’s personality 
is characterised by the following traits indicated by the students interviewed: competence, communication 
skills, rigorousness and tolerance.

Keywords: academic language, State language policy, language for specific purposes, terminology.
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