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Lietuvių kalbos draugijoje

Kovo 6 d. Šiaulių universitete 
(ŠU) vyko IX respublikinė kon-
ferencija-seminaras „Gimtoji 
kal ba mokykloje“. Joje buvo 
kalbėta apie gimtosios kalbos 
situaciją mokyklose ir visuome-
nėje, nagrinėta lietuvių kalbos ir 
literatūros didaktikos problema-
tika, literatūros interpretavimo 
galimybės neformalioje mokinių 
veikloje ir kitos temos. 

Konferencijos organizãcinio 
ko mi teto pirmininkė ŠU profe-
sorė Džiuljeta Maskuliūnienė 
priminė, kad Šiauliai daug metų 
buvo lituanistų rengimo kalvė 
(Šiauliuose lietuvių kalbos mo-
kytojai pradėti rengti 1948 m.), 
kad 9-ą kartą suorganizuota kon-
ferencija yra originali tuo, kad 
joje dalyvauti kviečiamos visos 
trys švietimo grandys – moki-
niai, mokytojai ir mokslinin-
kai: „Tai labai svarbu, nes mes, 
universiteto dėstytojai, turime 
galimybę girdėti mokyklų pul-
są, o mokyklų atstovai – gauti 
daugiau apibendrintos informa-
cijos. Taigi kartu gimtosios kal-
bos prob lemas mokykloje galime 
nagrinėti kompleksiškai.“

Konferencijoje perskaityta 
19 pra nešimų – 6 plenariniame 
posėdyje, 13 lietuvių kalbos di-
daktikos ir literatūros didakti-
kos sekcijose (dviejų literatūros 
sekcijos pranešimų autoriai ne-

gimnazistai parengia instaliaciją 
naujojo Zigmo Gėlės premi-
jos laureato kūrybos tema, ją 
eksponuoja per Gėlės premijos 
įteikimą. Gimnazijoje surengia-
mas laureato kūrybos vakaras. 
Augustas Jasiūnas (Šiaulių r. 
Kužių̃ gimnazija) perskaitė pra-
nešimą „Biblija kaip literatūros 
ir kultūros tekstas: jos svarba 
Europos tapatybei“. Autoriui 
pavyko iškelti svarbius Biblijos 
kaip komunikãcinio pranešimo 
aspektus: Biblija – tai poezija, 
memuarai, daina, istorinis pa-
sakojimas, alegorija, pranašystė, 
didaktinis traktatas, įstatymas.

Dvi mokytojos iš Kel̃mės 
„Kražantės“ progimnazijos na-
grinėjo pasi̇̀rinktus literatūros 
didaktikos aspektus. Alma Pau-
lauskienė kalbėjo apie šiuolai-
kišką lietuvių kalbos pamokos 
vedimo būdą – pamokos stu-
diją. Ši idėja atėjo iš Japonijos; 
svarbu tai, kad į pamokos verti-
nimą, komentavimą įtraukiami 
ir mokiniai. Astos Stulpinienės 
pranešimas „Literatūrinis inter-
pretavimas neformaliojoje teat-
ro veikloje, teatrinio ugdymo 
integracija į literatūros pamo-
kas“ akcentavo kino scenarijaus 
rašymo metòdą kaip galimybę 
praturtinti literatūros pamo-
kas. Rūta Kazlauskaitė (Šiaulių 
„Santarvės“ gimnazija) praneši-
mu „Impresionizmo raiška lite-
ratūroje: Igno Šeiniaus Kuprelis“ 
pristatė vienos pamokos idėją 
ir planą, kaip, dėmesį kreipiant 
į kalbinę kūrinio medžiagą, in-
tegruojant dailę ir geografiją, 
aptarti impresionizmo fenome-
ną, pateikė galimą įsivertinimo 
užduotį. 

atvyko, bet atsiuntė pranešimų 
pateiktis, jos ir buvo pademonst-
ruotos). Plenariniame posėdyje 
daugiausia dėmesio buvo skirta 
Lietuvių kalbos draugijos (LKD) 
85-mečiui. Apie šią visuomeni-
nę organizaciją pranešimą skaitė 
LKD pirmininkė Genovaitė Ka-
čiuškienė: kalbėta apie LKD išta-
kas, raidą, apie draugijai vadova-
vusius žmones, apie per 85-erius 
metus nuveiktus darbus, akcen-
tuota, kókius uždavinius turi 
spręsti draugija. Kalbėdama apie 
LKD lūkesčius Genovaitė Ka-
čiuškienė sakė, kad svarbu viso-
mis priemonėmis toliau ugdyti 
visuomenės kalbinį sąmoningu-
mą, pasididžiavimą savo kalba ir 
kultūra, stengtis didinti lietuvių 
kalbos prestižą.

Konferencijoje buvo perskai-
tyta  l i te r a tūrą  ir jos mokymą 
įvairiais rakursais analizuojan-
čių pranešimų. Jų pateikė mo-
kiniai, mokytojai ir dėstytojai. 
Apie ką kalbėjo mokiniai? 

Ainius Pikūnas (ŠU gimna-
zija) pateikė tarpdalykinį darbą 
„Tarpukario Lietuvos gyvenimo 
atspindžiai skirtingų laikotarpių 
autorių kūryboje“. Į Mariaus 
Katiliškio romaną „Miškais at-
eina ruduo“ ir Vytauto Siri-
jos-Giros „Raudonmedžio rojų“ 
pasižiūrėta istoriko akimis, ieš-
kota, kas romanuose liudija tar-
pukario istorinę tikrovę. Ignas 
Šaltis ir Kamilė Bitytė (Šiaulių 
„Romuvos“ gimnazija) stendi-
niame pranešime „Zigmo Gė-
lės tradicija Šiaulių „Romuvos“ 
gimnazijoje“ papasakojo apie 
Naisių̃ literatūrinio muziejaus ir 
„Romuvos“ gimnazijos bendra-
darbiavimą. Kasmet „Romuvos“ 
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Dėstytojų pranešimai buvo 
skirti feminizmo, vaikų literatū-
ros, skaitymo skatinimo proble-
moms. Irena Baliulė pranešime 
„Pirmosios feministės: moterys 
kultūroje“ nagrinėjo, kaip pa-
sitelkiant literatūrines ir kultū-
rines ekskursijas įtaigiai kalbėti 
apie moterų vietą lietuvių kul-
tūroje ir literatūroje. Nubrėž-
ta perspektyva nuo Mindaugo 
žmonos Mortos iki XIX a. žy-
miųjų lietuvių moterų – Emi-
lijos Pliaterytės, Karolinos 
Praniauskaitės ir kitų. Džiulje-
tos Maskuliūnienės pranešime 
„Bibliotekos vaizdinys vaikų 
literatūroje“ apžvelgta, kuriuo-
se vaikų literatūros kūriniuose 
vaizduojama biblioteka, biblio-
tèkininkas, knygų skaitymas, 
pabrėžta, kad daugiausia tokiõs 
tematikos knygų yra skiriama 

ikimokyklinukams ir pradinu-
kams. Konstatuota, kad užsienio 
autoriai šiai temai skiria daugiau 
dėmesio, o lietuviškų originalių 
šios temos knygų nėra daug. ŠU 
profesoriaus Broniaus Masku-
liūno ir Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešosios bibliotèkos 
bibliotèkininkės Urtės Vaserie-
nės pranešime „Mokykla, bib-
lioteka, skaitymo skatinimas“ 
kalbėta, kaip į skaitymo skati-
nimą įtraukti skaitytojų klubus, 
į ką turėtų kreipti dėmesį mo-
kyk lų bibliotèkos. 

Lietuvių ka lbos  sekcijoje 
pra nešimus skaitė mokslininkai, 
mokytojai, mokiniai. 

Aurimas Markevičius (Vil-
niaus Santariškių konsultãcinis 
mokymo centras) pranešime 
„Mokinių akcentologijos tai-
syklių praktinio taikymo ir 

konkrečių žodžių kirčiavimo 
įgūdžiai“ pristatė ilgalaikio ty-
rimo duomenis: kalbėta apie 
aktyvaus klausymosi, kirčiavi-
mo taisyklių mokėjimo svarbą, 
pateikta daug konkrečių tyrimo 
pavyzdžių (kas sukirčiuota ge-
riausiai ir kas blogiausiai), išryš-
kinta, kas mokantis kirčiavimo 
yra sunkiausia, ir pateikta konk-
rečių siūlymų. Tiesa, tyrimo 
duomenys su VLKK kirčiavimo 
rekomendacijomis negretinti. 
Giedrės Čepaitienės pranešime 
„Mokinių raštingumas ir lietu-
vių kalbos programa“ parodyta, 
kaip beñdrosios lietuvių kalbos 
programos koreliuoja su absol-
ventų (ne)raštingumu (lyginta, 
ką pagal programas turėtų mo-
kėti pradinę mokyklą, pagrin-
dinę mokyklą, gimnaziją baigę 
mokiniai ir ką rodo absolventų 

Tomo Andrijausko nuotr.
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rašinių analizė). Pranešėja ne tik 
pakritikavo kai kuriuos progra-
mų aspektus, kai kurias temas, 
bet ir siūlė problemų sprendimo 
būdų ir priemonių. 

Dviejuose ŠU mokslininkių 
pranešimuose kalbėta apie ter-
minus. Regina Kvašytė (pra-
nešimas „Terminai su šaknimis 
vard- ir žod-“) dėmesį skyrė 
terminų darybai ir semantikai. 
Nagrinėti „Kalbotyros termi-
nų žodyne“ ir susijusių sričių 
(lingvodidaktikos, vertimo ir 
kt.) terminų žodynuose, „Lie-
tuvių kalbos enciklopedijoje“ 
rasti 27 vientisiniai terminai 
su šaknimi vard- (šią šaknį tu-
rintys terminai dažniausiai yra 
kalbos dalių ar su jomis susi-
jusių procèsų pavadinimai bei 
onomastikos terminai) ir 18 
terminų su šaknimi žod-. Kal-
bėta apie terminų sinonimiją: 
kalbos dalis pavadinantys ter-
minai su šaknimi vard- sinoni-
mų dažniausiai neturi, bet visi 
iš jų padaryti procèsų pavadini-
mai turi sinonimų; onomastikos 
terminai (daugiausia dūriniai) 
irgi turi sinonimų (paprastai su 
nelietuvišku dėmeniu onimas 
„vardas“), terminų su šaknimi 
žod- grupėje taip pat esama ir 
sinonimų porų, ir ilgesnių eilių. 
Jolantos Vaskelienės pranešimas 
„Dėl žodžių darybos terminų“ 
buvo skirtas su žodžių daryba 
susijusiems terminams. Kalbėta 

apie 148 terminus, rastus Sta-
sio Keinio „Bendrinės lietuvių 
kalbos žodžių daryboje“ ir Ka-
zimiero Gaivenio, Stasio Keinio 
„Kalbotyros terminų žodyne“, 
atkreiptas dėmesys į tai, kad mi-
nėtose knygose nesama kai ku-
rių žodžių darybos terminų (čia 
remtasi Vinco Urbučio „Žodžių 
darybos teorija“), kalbėta apie 
pernelyg didelį terminų varian-
tiškumą, sinonimiją, netikslius 
(ir mokslo kalbai nereikalingus) 
terminus. Po abiejų pranešimų 
diskutuota apie terminų sino-
nimiją ir apie tai, kaip reikala-
vimas, kad terminai neturėtų 
sinonimų, neretai nedera su 
rea lybe.

Kuršė́nų Lauryno Ivinskio 
gimnazijos mokytoja Raimonda 
Rumbinaitė (pranešimas „Gim-
toji kalba šiandieninėje visuo-
menėje“) kalbėjo apie lietuvių 
kalbos situaciją šiandieninėje 
visuomenėje (minėta emigraci-
ja, (ne)skaitymas, viešųjų užrašų 
klaidos ir kt.). Kel̃mės r. Krãžių 
Žygimanto Liauksmino gimna-
zijos mokinė Akvilė Staražins-
kaitė (pranešimas „TV pokal-
bių laidų vedėjų kalbos analizė 
kalbos etiketo, lyčių lingvistikos 
aspektais“ parengtas su mokyto-
ja Emilija Kvietkuviene) kalbė-
jo apie kai kurių TV laidų te-
matiką, laidų vedėjų kalbėjimo 
pobūdį, etiketą (kaip pasisveiki-
nama, dėkojama, atsisveikinama 

ir kt.), pagal įvairius ypatumus 
gretinta vedėjų moterų ir vyrų 
kalba (kokie įvardžiai būdingi 
vedėjams, kurie vartoja daugiau 
mažybinių formų, pajuokavimų 
ir pan.). Julija Moldavanceva 
(Šiaulių „Santarvės“ mokykla) 
pranešime „Projektas „Akmuo 
gamtoje ir kultūroje“ prista-
tė mokykloje vykusį projèktą 
(jo vadovės lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja Rūta Kaz-
lauskaitė ir fizikos mokytoja 
Irina Kušleikienė). Dešimt gim-
nazijos II klasės mokinių da-
lyvaudami projekte, integruo-
jančiame daug dalykų (lietuvių 
kalba ir literatūra, etnokultūra, 
anglų kalba, geografija, fizika, 
dailė ir technologijos, informã-
cinės technologijos), išsiaiškino 
žodžio akmuo kilmę, réikšmes, 
tarminius pavadinimus, suži-
nojo, kaip akmuo vaizduoja-
mas padavimuose; išsiaiškino 
ledyno ir morenos sąvokas; 
atliko savarankišką mokslo ti-
riamąjį darbą; išklausė paskaitą 
apie brangakmenius; dalyvavo 
edukacinėje išvykoje; parengė 
parodą „Akmuo šalia mūsų“ ir 
sukūrė filmą „Šiaulių Akmenų 
rūža“, kurį parodė ir konferen-
cijos dalyviams.

Pranešimų pagrindu pàrengtus 
straipsnius numatyta pub likuoti 
tęstiniame leidinyje „Gimtoji 
kalba mokykloje“, bendradar-
biaujant su „Lucilijaus“ leidykla. 
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