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Apžvalga

grafijos šaltiniuose, jų vartojimą 
ir tarpusavio santykius.

Šiaulių Salduvės progimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja Tatjana 
Kukelkienė rašo apie švietimo 
spaudos padėtį Lietuvoje, susi-
klosčiusią nustojus eiti savaitraš-
čiui „Dialogas“, ir siekia apibrėžti, 
koks turėtų būti daugumos skai-
tytojų poreikius tenkinantis švie-
timo leidinys.

Toks pat platus yra ir skyriuje 
„Pedagoginė patirtis“ gvildena-
mų temų spektras. 

Du šio skyriaus straipsnius yra 
parengę mokytojų ir mokinių du-
etai. Aušrinė Aleksandravičiūtė 
iš Krãžių Žygimanto Liauksmino 
gimnazijos kartu su savo moky-
toja Emilija Kvietkuviene pristato 
giminės (mamos ir dviejų jos vai-

Rinkinyje publikuojami du lie-
tuvių kalbos mokytojo Aurimo 
Markevičiaus straipsniai: viena-
me aptariama mokinių rašybos 
gebėjimų pažanga ir raštingumo 
problemos, kito straipsnio dėme-
sio centre  – mokinių gebėjimas 
taikyti skyrybos taisykles. Skyry-
bos reikalai rūpi ir ŠU profesoriui 
emeritui Kazimierui Župerkai  – 
remdamasis gausiais pavyzdžiais, 
jis apžvelgia dažniausias kablelio 
klaidas viešuosiuose raštuose.

Šiaulių valstybinės kolegijos 
dėstytojos Gintarė Kulbeckienė ir 
Jurgita Macienė siekė išsiaiškinti, 
ar madinga jauniems žmonėms 
vartoti taisyklingą kalbą, ir jų 
tyrimo rezultatai nuteikia opti-
mistiškai.

Kalbos ir kultūros instituto 
„Lingua Lituanica“ profesorė Ge-
novaitė Kačiuškienė straipsnyje 
pateikia dešimt dalykų, kurie gali 
paskatinti mokytis lietuvių kal-
bos. O bendrame jos ir Lietuvos 
teatro ir muzikos akademijos 
profesorės Irenos Kruopienės 
straipsnyje dėmesys sutelktas 
į tarpukario Lietuvos laikraštį 
„Mūsų rytojus“: apžvelgiamos 
laikraštyje gvildentos temos, pri-
menami jam rašę žymūs ano me-
to žmonės ir, žinoma, aptariama 
leidinio kalba.

Konkrečiam kalbos klausi-
mui skirtas ŠU doceñtės Reginos 
Kvašytės straipsnis. Mokslininkė 
nagrinėja terminų su šaknimis 
kalb- ir šnek- pateikimą termino-

Įpusėjus 2019 metams Šiauliuose 
vėl išleistas straipsnių rinkinys 
„Gimtoji kalba mokykloje“. Šį 
kartą tęstiniame leidinyje publi-
kuojami 2018 ir 2019 m. Šiaulių 
universitete vykusių 7-osios ir 
8-osios konferencijų „Gimto-
ji kalba mokykloje“ pranešimų 
pagrindu parengti straipsniai. 
Jau tradicinė šiauliškių lituanis-
tų rengiama ir daug palaikymo 
iš šalies sulaukianti konferencija 
suburia labai įvairią auditoriją. 
Pranešimus skaitančius moki-
nius, esamus ir buvusius mokyto-
jus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, 
nepriklausomus tyrėjus, įvairių 
institucijų atstovus sieja dėmesys 
gimtajai kalbai, gebėjimas pama-
tyti ir kitiems atskleisti jos žavesį.

Naujasis straipsnių rinkinys 
sudarytas iš dviejų skyrių. Šiek 
tiek didesnės apimties yra pirma-
sis skyrius „Mokslinės įžvalgos“.

Du pirmojo skyriaus straips-
niai skirti literatūriniam ugdy-
mui. VDU Edukologijos akade-
mijos profesorė Virginija Balse-
vičiūtė-Šlekienė sutelkia dėmesį 
į Vytauto Mačernio įtaką vėles-
nių poetų kūrybai. ŠU profesorė 
Džiuljeta Maskuliūnienė atidžiu 
žvilgsniu vertina IX–X (gimna-
zijos I–II) klasių koncentro lite-
ratūros kūrinius  – ir tuos, kurie 
yra įtraukti į Lietuvių kalbos ir 
literatūros bendrąją programą, ir 
tuos, kurie galėtų ten būti.

Gimtoji kalba mokykloje VII–VIII. Sud. Džiuljeta Maskuliūnienė. Šiauliai: Lucilijus, 2019. 205 p.
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Straipsnių rinkinyje publikuo-
jami du RadvOliškio Lizdeikos 
gimnazijos lietuvių kalbos mo-
kytojos Sandros Kareniauskienės 
straipsniai. Viename iš jų pedagò-
gė perteikia savo patirtį, kokiose 
netradicinėse erdvėse ir kaip gali 
būti mokoma literatūros. Kitame 
straipsnyje išsamiai aprašoma, 
kaip vienoje iš netradicinių er-
dvių – Mináičių kaime esančiame 
partizanų bunkeryje – vyksta in-
tegruotos dorinio ugdymo ir lie-
tuvių literatūros pamokos.

Nepalikti nuošaly ir kalbos 
taisyklingumo reikalai. Ke[mės 
rajono vyriausioji kalbos tvarky-
toja  Ona Laima Gudzinevičiūtė 
kartu su Ke[mės „Kražantės“ pro-

gimnazijos lietuvių kalbos moky-
toja Alma Paulauskiene nurodo, 
kas taisytina šios progimnazijos 
interneto svetainės kalboje. Ke[-
mės rajono savivaldybės admi-
nistracijos darbuotoja Daiva 
Stonienė pateikia 2007–2018  m. 
vykusių rajono raštingiausio 
moks leivio konkùrsų apžvalgą.

Straipsnių rinkinyje pristato-
mų temų įvairovė, konferencijose 
„Gimtoji kalba mokykloje“ daly-
vau jančių pranešėjų geografija 
įrodo, kad su gimtąja kalba ap-
skri tai, jos taisyklingumu, kalbos 
ir literatūros dėstymu susijusios 
temos išlieka aktualios ir svarstyti-
nos. (Silvija Papaurėlytė-Klovienė)

kų) dienoraščių tyrimą, aprašo, 
kókias funkcijas dienoraščiai atli-
ko kiekvienam iš autorių, pateikia 
įdomių įžvalgų.

Šiaulių Didždvario gimnazijos 
mokinė Beata Kazlauskaitė ir jos 
lietuvių kalbos mokytoja Asta 
Gagilienė straipsnyje samprotau-
ja apie tai, kaip ir kodėl žmonių 
sąmonėje kinta patriotizmo su-
vokimas.

Į patriotizmo ir kitų vertybių 
ugdymą orientuotas ir buvusios 
mokytojos Vidos Papaurėlienės 
kartu su Silvija Papaurėlytė-Klo-
viene parengtas straipsnis apie 
ugdomąjį diktantų vaidmenį 
formuojant mokinių vertybines 
nuostatas. 


