
                                                             Aprobuota metodinėje taryboje: 

2013-10-30, protokolo Nr. 2 

 

 

 

 

Vieningi kalbos ugdymo reikalavimai Gruzdžių gimnazijoje 
 

 

 

1. Bendri rašytinės kalbos ugdymo reikalavimai: 

1.1 visų dalykų pamokose kurdami rašytinį tekstą (užsirašydami pratimo sąlygą, rašydami 

taisykles, dėsnius ir kt.), mokiniai rašo aiškiai, įskaitomai, taiko lietuvių kalbos pamokų 

metu išmoktas rašybos ir skyrybos taisykles; 

1.2 lietuvių kalbos pamokose mokiniai rašto darbus rašo ranka, išskyrus referatus, el. pateiktis 

(skaidruoles, vaizdo reportažus ir pan.); 

1.3 informacinių technologijų pamokose (kuriant dokumentus, redaguojant tekstus, ieškant 

informacijos internete ir pan.), naudojama tik lietuviška aplinka (lietuviška klaviatūra); 

1.4 viešojoje erdvėje (pavyzdžiui, gimnazijos internetinėje svetainėje, spaudoje) publikuojami 

tekstai rašomi laikantis visų bendrinės kalbos reikalavimų; 

1.5 viešinami mokinių rašto darbai (laiškai, straipsniai, žinutės, referatai, pristatymai ir kt.) 

pateikiami tik taisyklinga lietuvių kalba. 

 

2. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai planuojant ugdymo turinį: 

2.1 rengdami pamokų medžiagą, visų dalykų mokytojai ieško galimybių mokomąsias užduotis 

panaudoti mokinių kalbai ir mąstymui ugdyti (pavyzdžiui, prašoma mokinio nuosekliai ir 

logiškai pristatyti ankstesnės pamokos medžiagą, papasakoti apie kurio nors dėsnio 

taikymą gyvenamojoje aplinkoje ir pan.); 

2.2 bent kartą per mėnesį visų dalykų mokytojai planuoja ir skiria tokias namų darbų užduotis, 

kurių turinys kreiptų mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą bei planingumą 

(pavyzdžiui, geografijos pamokoje mokinio prašoma pagal mokytojo sudarytą planą 

patyrinėti ir argumentuotai aprašyti, kodėl vyksta žemės drebėjimai). 

 

3. Mokiniai skatinami rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas 

kai: 

3.1 atlieka individualias užduotis; 

3.2 dirba komandoje; 

3.3 pamokos metu bendrauja su mokytoju ir/ar bendraklasiais. 



4. Vertindami mokinio pasiekimus, visų dalykų mokytojai teikia grįžtamąją informaciją ir apie 

kalbos mokėjimą: 

4.1 aptaria mokinio kalbos vartojimą, informuoja jį apie padarytas kalbos klaidas; 

4.2 pagiria mokinį už taisyklingą kalbos vartojimą; 

4.3 savo dėstomų dalykų mokinių rašto darbuose taiso pastebėtas rašybos, skyrybos, 

gramatikos bei žodyno klaidas. 

 

5. Ugdydami gimnazijos bendruomenės narių kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, visų dalykų 

mokytojai, gimnazijos bendruomenės nariai: 

5.1 tiek pamokų, tiek pertraukų metu sudrausmina necenzūrinius žodžius, nelietuvišką leksiką 

vartojančius mokinius, įspėja apie gresiančias nuobaudas; 

5.2 įsisavina ir stengiasi nedaryti kalbos kultūros klaidų, kurios aptariamos ir analizuojamos 

per kalbos kultūros valandėles Mokytojų tarybos posėdžių, gimnazijos radijo laidų metu. 

 

6. Dalykų mokytojai, ruošdamiesi pamokoms ir pamokų metu: 

6.1 naudojasi įvairiais leidiniais ir kalbos kultūros ugdymo rekomendacijomis  (žr. parengtą 

dokumentą „Metodinės nuorodos ir šaltiniai taisyklingo kalbos vartojimo klausimais“, 

esantį Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės dokumentacijos segtuve); 

6.2 iškilus sunkumams dėl taisyklingo lietuvių kalbos vartojimo, kreipiasi į lietuvių kalbos  

mokytojus. 


