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Seminaro pavadinimas

Lietuvių sakytinės raiškos ugdymas mokykloje

Seminaro trukmė (ak.val.)
Seminaro anotacija (aktualumas)

6 akad. val.
Pastaruoju metu dažnai kalbama ir rašoma apie vis prastėjančią
jaunimo sakytinę raišką (ydingą artikuliaciją, kirčiavimo ir
intonavimo trūkumus), o priežasčių paprastai ieškoma ugdymo
programose ir lietuvių kalbos pamokose. Todėl šis seminaras ir
skirtas lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems su gimtakalbiais ir
negimtakalbiais moksleiviais.
Seminaro tikslas – atkreipti dėmesį į moksleivių garsinės raiškos –
tarties, intonavimo ir kirčiavimo – ypatumus, aptarti susikaupusias
problemas ir visiems kartu ieškoti patrauklių ir veiksmingų sakytinės
raiškos ugdymo būdų.
Tikslui pasiekti keliami konkretūs uždaviniai:
1) aptarti jaunimo sakytinės kalbos tendencijas (ar madas), 2)
apžvelgti viešosios sakytinės kalbos tarties, kirčiavimo ir intonavimo
ydas,
3) aptarti sakytinės raiškos ugdymo galimybes kalbos pamokose.

Seminaro tikslas

Seminaro uždaviniai

Seminaro turinys

Temos (potemės) pavadinimas
Ko reikia, kad sakytinė raiška būtų
taisyklinga?
Kaip patraukliai ir kūrybingai lavinti
moksleivių tartį ir intonaciją?
Ar tiesa, kad kirčiavimas – neįkandamas
dalykas?

Trukmė (ak.val.)
2 akad. val.
2 akad. val.
2 akad. val.
6 akad. val

Patobulintos ar įgytos dalyvio
kompetencijos

Aptarus jaunimo sakytinės raiškos polinkius ir taisyklingos
vartosenos galimybes, tikėtina, kad seminaro dalyviai daugiau
dėmesio skirs moksleivių sakytinei kalbai ugdyti, taikys
kūrybingesnius garsinės raiškos lavinimo metodus. Kartu su
ugdytiniais analizuodami sakytinius tekstus, diskutuodami įvairiais
tarties, kirčiavimo ir intonavimo klausimais, skatins norminę
sakytinės kalbos vartoseną.

Seminarui rengti naudotos literatūros
ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

Kruopienė I. Ištark…Taisyklingos tarties mokomoji knyga. Vilnius:
Gimtasis žodis, 2004.
Švambarytė-Valužienė. Teksto perteikimas balsu. Šiauliai, 2010.
Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir vartosenos
tendencijos. VDU, 2013.
Būtiniausi tarties reikalavimai http://www.vlkk.lt/aktualiausiostemos/didziosios-klaidos/butiniausi-tarties-reikalavimai
Musteikis A. Scenoje – atsipalaidavusiais kalbos padargais //
Lietuvos žinios, 2016 05 31 (https://www.lzinios.lt/Kultura-irpramogos/scenoje-atsipalaidavusiais-kalbos-padargais/223879)
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PROGRAMA
9.45-10.00

Registracija

10.00-11.30

Ko reikia, kad sakytinė raiška būtų taisyklinga?

11.30-12.00

Kavos pertraukėlė

12.00-13.30

Kaip patraukliai ir kūrybingai lavinti moksleivių tartį ir intonaciją?

13.30-14.30

Pietūs

14.30-16.00

Ar tiesa, kad kirčiavimas – neįkandamas dalykas?
www.lingualit.lt

