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BENDRIEJI LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI
1. Gimnazijoje lietuvių kalba ugdoma per visų dalykų pamokas:
1.1. mokytojai vartoja ir nuolat tobulina taisyklingos lietuvių kalbos įgūdžius ir to paties
reikalauja iš mokinių;
1.2. mokiniai mokosi tinkamai vartoti dalyko sąvokas, taisyklingai jas tarti ir užrašyti;
1.3. mokiniai naudojasi įvairiais kalbos praktikos žinynais, tarties, kirčiavimo, rašybos,
aiškinamaisiais ir tarptautinių žodžių žodynais bei kitais informaciniais kalbos šaltiniais;
1.4. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
1.5. naudojamasi lietuviška kompiuterine aplinka ir rašoma lietuviškais rašmenimis;
1.6. naudojantis Microsoft Office 365 Education platformos ir el. dienyno aplinka vartoti
taisyklingą rašytinę ir sakytinę lietuvių kalbą.
2. Gimnazijoje rašto kultūra ugdoma per visų dalykų pamokas:
2.1. visų dalykų mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti
mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas;
2.2. visų dalykų mokytojai, vertindami mokinių pasiekimus, teikia jiems grįžtamąją
informaciją apie kalbos mokėjimą, nurodo privalomus, taisytinus bei tobulintinus dalykus;
2.3. mokiniai rašo tamsiai mėlynu/ juodu rašikliu standartiniuose sąsiuviniuose taisyklingai,
tvarkingai ir aiškiai (sąsiuvinių skaičių ir paskirtį nustato mokytojas);
2.4. kiekvieno sąsiuvinio antraštė užrašoma taip:
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
I (II, III, IV)a klasės mokinio (-ės)
Vardo Pavardenio
matematikos darbai
3. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai gali asmeniškai konsultuotis su gimnazijos lituanistais
ir savarankiškai tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius naudodamiesi šiais bei kitais šaltiniais:
3.1. lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos svetainėje rasite vienakalbius ir
daugiakalbius žodynus ir galėsite pasitikrinti žodžio reikšmę ir kirčiavimą. http://lkiis.lki.lt/
3.2. Valstybinės lietuvių kalbos svetainė padės atsakyti į įvairius kalbos klausimus. Jeigu
konsultacijų banke nerasite reikiamos informacijos, galėsite klausti ir atsakymą gausite į savo
asmeninį elektroninį paštą. http://www.vlkk.lt/
3.3. gimnazijos svetainėje yra nuolat atnaujinamas kalbos kultūros skyrelis „Kalbėkime
taisyklingai“. www.antgim.lt
3.4. reikalavimai projektinio darbo aplankui skelbiami gimnazijos ugdymo plano 2 priede.
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