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Apžvalga Gimtoji kalba mokykloje IX, 2020.

Praėjusių metų pabaigoje pasi-
rodė Šiaulių universiteto (nuo 
2021 m. Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos) tęstinio lei-
dinio „Gimtoji kalba mokyk
loje“ IX numeris. Čia skelbiami 
2020 m. kovo mėn. 6 d. vy-
kusios IX respublikinės kon-
ferencijosseminaro „Gimtoji 
kalba mokykloje“ pranešimų 
pagrindu parengti straipsniai, 
kiti mokyklai aktualūs tyrimai. 
Tradiciškai šiame leidinyje tri-
būna suteikiama ir profesūrai, ir 
mokytojams, ir mokiniams. 

Dvylika leidinio straipsnių 
skirti literatūros, kalbos, literatū-
ros ir kalbos didaktikos, skaity-
mo skatinimo temoms gvildenti. 

Sandra Almonienė nagrinė-
ja šiuolaikinio poeto Augustino 
Dainio poezijoje reikšmingą le-
lijos motyvą. Pasak jos, „stebė-
damas šias gėles eilėraščio kal-
bantysis apmąsto keletą temų: 
nuo Dievo ir tikėjimo esmės, 
išganymo paieškų iki grožio pri-
gimties ir pamatinių vertybių“ 
(p. 12). Įdomu, kad apie šį poetą 
kalbama ir dar vienoje publika-
cijoje – Donos Jaugienės straips-
nyje „Zigmo Gėlės tradicija 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijo-
je“. Straipsnio autorė mokytoja 
aptaria prasmingą „Romuvos“ 
gimnazijos mokinių ir mokyto-
jų lituanistų tradiciją dalyvauti 
Zigmo Gėlės premijos už poe-
zijos debiutą teikimo iškilmėse 
Naisiuosè. Mokiniai turi pro-
gos susipažinti su laureatu, jį 

pasikviesti į savo gimnaziją. Ypač 
įdomus šiuo atveju tarpdalykinis 
aspektas – mokiniai kuria insta-
liacijas poetų laureatų kūrybos 
tema. Tokiõs instaliacijos sulau-
kė ir Zig mo Gėlės premijos lau-
reato Augustino Dainio kūryba. 
Straipsnis iliust ruotas nuotrau-
komis, pateikta nemažai literatū-
rinių instaliacijų pavyzdžių. Ak-
tualus mokyk lai ir literatūrològės 
Virginijos BalsevičiūtėsŠlekie-
nės straipsnis „Gedimino laiškų 
refleksija lietuvių poezijoje“. 
Gedimino laiškai kaip privaloma 
lektūra skaitomi per lietuvių lite-
ratūros pamokas. Tiltai, galintys 
mokiniui nutiesti kelią į vidur
amžių tekstus, – Kazio Bradūno 
ir Juditos Vaičiūnaitės poezija: 
„Vaičiūnaitė akcentuoja pačią 
Vilniaus miesto įkūrimo idėją, 
pratęsdama jos reikšmę laike, iki 
pat mūsų dienų, Bradūnui rūpi 
krikšto, pagonybės ir krikščio-
nybės sandūra, sudėtingos Lie-
tuvos istorijos peripetijos, pačios 
istorijos tamsiosios ir šviesiosios 
pusės“ (p. 18). Literatūrològė 
Džiuljeta Maskuliūnienė straips-
nyje „Vaikų literatūros studijos ir 
tyrimai Šiaulių universitete“ ap-
žvelgia svarbią Šiaulių universi-
teto discipliną – vaikų ir jaunimo 
literatūrą – juk čia nuo 1948 m. 
rengiami lietuvių kalbos ir lite-
ratūros specialistai, daug dešimt
mečių – ir pradinių klasių mo-
kytojai. Jiems vaikų literatūra yra 
svarbus ir reikalingas dalykas. 
Įvairiu laiku jį Šiaulių aukštojoje 

mokykloje dėstė Jonas Ado-
maitis (1903–1981), Kazimie-
ras Župerka, Jonas Linkevičius, 
Dalia Striogaitė, Irena Baliulė 
(Klimašauskienė), Gražina Ska-
beikytėKazlauskienė, Danguolė 
Šakavičiūtė, Džiuljeta Masku-
liūnienė (Šimkutė). Straipsnyje 
apžvelgiami Šiauliuose išleisti 
mokomieji ir mokslo leidiniai 
apie vaikų ir jaunimo literatūrą, 
mokslo konferencijos, skirtos 
vaikų literatūros ir kultūros ty-
rimams ir jų sklaidai, kultūros 
renginiai, populiarinę vaikų lite-
ratūrą Šiaulių apskrityje ir visoje 
Lietuvoje. Publikacija specialiai 
parengta, baigiantis Šiaulių uni-
versiteto kaip atskiros institucijos 
gyvavimo etapui, norint susu-
muoti nùeitus vaikų literatūros 
studijų ir tyrimo dešimtmečius, 
àtliktus darbus. Straipsnis galėtų 
būti pravartus regiono ir mokslo 
istorijai. Apie literatūros pamokų 
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patirtį kalbama moksleivio Au-
gusto Jasiūno ir mokytojos Lai-
mos Malakauskienės (Kužių̃ 
gimnazija) straipsnyje „Biblija 
kaip literatūra ir kultūros tekstas: 
jos svarba Europos tapatybei“. 
Mokytoja pristato savo mokinio 
parengtą tekstą kalbėjimo įskai-
tai: „tai mokinio savarankiškai 
parengtas darbas, paremtas jau-
no žmogaus asmenine patirtimi, 
išgyvenimais skaitant Šventąjį 
Raštą ir interpretacija, taip pat 
papildomai skaityta literatūra“ 
(p. 94). 

Leidinyje skirta vietos ir šian-
dien ypač aktuãliai skaitymo 
skatinimo problematikai. Bro-
nius Maskuliūnas ir Urtė Šuls-
kienė apžvelgia, kókias skaitymo 
skatinimo formas savo darbe 
taiko Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešoji biblioteka. Iš-
radingumo netrūksta – „Idėjų 
greitintuvo“ akademija, „Media-
formeriai“ – medijų dekonstruk-
cijos laboratorija jaunimui, lietu-
vių liaudies komiksai, sensorinių 
skaitymų edukacinė programa ir 
kitos. Biblioteka ne tik kviečiasi 
skaitytojus, bet ir siūlo idėjų ki-
tiems skaitymo skatinimo pro-
cèso dalyviams, taip pat ir mo-
kyklai. Bibliotèkininkės Agnės 
Pranckutės straipsnis „Skaitymo 
skatinimo diskursas viešojoje 
erdvėje: vaizdinių pranešimų, 
skirtų vaikams ir pa aug liams, 
specifika“ pateikia skaitymo 
skatinimo komunikatų (plakatų, 
vadinamųjų „demotyvacijų“ ir 
kitokių pranešimų) kalbinę ana-
lizę, neatsiejamą nuo vizualinio 
turinio analizės. 

Leidinyje nagrinėjami ir lietu-
vių kalbotyros dalykai. Lietuvių 
kalbos draugijos valdybos pir-
mininkė Genovaitė Kačiuškienė 
pateikia straipsnį, skirtą Lietu-
vių kalbos draugijos 85mečiui. 
Apžvelgiama draugijos istorija, 
nuveikti darbai, planuojama bū-
sima prasminga veikla. Nemažai 
dėmesio skiriama šiandien ypač 
aktualiems virtualios LKD veik
los barams. Regina Kvašytė ir 
Aurimas Markevičius gvildena 
leksikos ir terminijos bei lie-
tuvių kalbos didaktikos prob
lemas. Pirmosios autorės atlik-
ta terminų su šaknimis vard- ir 
žod- analizė suteiks daug me-
džiagos, pavyzdžių mokytojams, 
rengiantis terminologijos klau-
simams skirtoms lietuvių kalbos 
pamokoms. Mokytojams litua-
nistams visada aktuali ir akcen-
tologijos problematika, nes tai 
viena sunkiausiai įveikiamų te-
mų mokyk loje. Informatyviame 
Aurimo Markevičiaus straipsny-
je, gausiai remiantis pavydžiais, 
kalbama apie mokinių akcento-
logijos taisyklių praktinio taiky-
mo ir konkrečių žodžių kirčia-
vimo įgūdžius. Mokytoja Alma 
Paulauskienė (Kel̃mės „Kražan-
tės“ progimnazija) pasakoja apie 
šiuolaikišką lietuvių kalbos pa-
mokos versiją – pamokos studi-
ją. Šia patirtimi galėtų pasinau-
doti ir kiti mokytojai lituanistai.

Skyriuje „Poleminės pasta-
bos“ žinomas stilistikos specia
listas Kazimieras Župerka po-
lemizuoja su kalbininke Loreta 
Vaicekauskiene ir kitais panašiai 
mąstančiais. Jo straipsnis „At-

mesti stilistikos tradiciją?“ bai-
giamas tokiomis mintimis: 

„Loretos Vaicekauskienės 
straips nis priklauso tam srau-
tui Lietuvos žiniasklaidos 
skel binių, kuriuose, gąsdinant 
skaitytojus (mokinius ir jų 
tėvus), smarkiai išdidinamos 
gimtõsios kalbõs mokymo 
Lietuvoje bėdos. Literatū-
ros tyrinėtoja Viktorija Šeina 
(2020) dėl panašių publikacijų 
rašė: „Meškos paslaugą, man-
ding, čia daro ir jau minėta 
žiniasklaidos kritika egzamino 
vertintojams. Tikėtina, kad 
prisiskaitę kritiškų pasisaky-
mų apie tariamai nekompe-
tentingus vertintojus, abitu-
rientai įtiki, kad bent kiek 
originalesnė jų mintis bus iš 
karto nurašyta į klaidas.“
Būtų gerai, jeigu būtų sutelkta 
mokytojų, kalbos ir literatūros 
didaktų ir stilistikos specialis-
tų grupė, atliktas pakankamos 
imties mokinių rašinių tyri-
mas ir tik jo pagrindu rengia-
mos instrukcijos, teikiamos 
rašinių taisymo ir vertinimo 
rekomendacijos.“ 

Leidinys „Gimtoji kalba mo-
kykloje“ pravers mokytojams, 
besirengiantiems lietuvių kalbos 
ir literatūros pamokoms, įvairiai 
popamokinei veiklai, suteiks 
impulsų atrasti naujų skaitymo 
skatinimo formų. Tai leidinys, 
kuris visada laukia mokytojų, 
dėstytojų, bibliotèkininkų, mo-
kinių straipsnių ir ragina juos 
pasidalyti patirtimi ir kritinėmis 
mintimis. 
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