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EUROPOS ŽENKLAS, SUTEIKIAMAS KALBŲ  
MOKYMO(SI)INOVACINIAMS PROJEKTAMS 

 

2016–2017 m. Europos kalbų ženklo kampanijų prioritetai 

 

2016–2017 m. Europos kalbų ženklo prioritetai bus suderinti su švietimo ministrų 

Paryžiuje priimtos deklaracijos tikslais
1
.  

 

Švietimo ministrų Paryžiaus deklaracijoje raginama visais lygmenimis imtis veiksmų, kad 

būtų stiprinamas švietimo vaidmuo skatinant pilietiškumą ir bendras vertybes (laisvę, 

toleranciją ir nediskriminavimą), socialinę sanglaudą ir įtraukią visuomenę. Naujoje 

bendroje Tarybos ir Komisijos ataskaitoje apie Europos bendradarbiavimo švietimo ir 

mokymo srityje strateginę programą („ET 2020“)2 svarbiausiu prioritetu laikomi tolesni 

veiksmai po deklaracijos priėmimo.   

  

 

1. Daugiakalbės mokyklos ir klasės. Įvairovės skatinimas mokyklose  

 

Daugiakalbės mokyklos ir klasės pasižymi kalbų ir kultūrų įvairove. Mokytojai ir 

moksleiviai gali būti kilę iš skirtingos kalbinės ir kultūrinės aplinkos, juos nebūtinai turi 

sieti bendra kalba ar kultūra. Kai kuriems arba visiems moksleiviams studentams gali 

tekti išmokti dėstomąją kalbą, dėl to jiems gali prireikti papildomos pagalbos. Galimi 

tokių situacijų pavyzdžiai: mokyklos, į kurias priimami naujokai, atvykstantys į šalį kaip 

imigrantai ar pabėgėliai; dvikalbio ugdymo mokyklos, kuriose naudojamos dvi 

dėstomosios kalbos; tarptautinės mokyklos; mokyklos, kuriose integruojamos regioninės, 

mažumų ar vietos kalbos.   

 

ES šalyse daugiakalbių klasių skaičius didėja: atsiranda vis daugiau moksleivių, kurių 

gimtoji kalba skiriasi nuo mokyklos pagrindinės dėstomosios kalbos. Atskirose Europos 

Sąjungos valstybėse narėse padėtis gali labai skirtis, taip pat gali smarkiai skirtis turima 

kompetencija ir patirtis ieškant geriausio sprendimo, kaip teikti paramą daugiakalbėms 

klasėms ir mokykloms. Didelio masto imigracija yra ganėtinai naujas reiškinys daugelyje 

Europos vietovių, tad mokymo kultūrą reikia pritaikyti taip, kad būtų įvairiopai teikiama 

pagalba mokantis kalbų.  

 

Klasėje įvairiomis kalbomis kalbantys vaikai yra didelis iššūkis mokytojams ir 

direktoriams, bet tokia kalbinė įvairovė gali turėti ir naudos. Mokytojams reikia specialaus 

                                                            
1 2015 m. kovo 17 d. ES švietimo ministrai susitiko Paryžiuje aptarti, kaip švietimas ir mokymas gali geriausiai spręsti iššūkius, susijusius su 

socialine įtrauktimi, radikalėjimu ir pilietiškumu:  http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm  

2
 http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf  

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
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pasiruošimo ir papildomos pagalbos, kad galėtų mokyti moksleivius, kurie mokosi 

dėstomosios kalbos kaip antrosios užsienio kalbos ar papildomos kalbos.  

 

Šiuo metu esama gerosios praktikos pavyzdžių iš įvairių Europos šalių, tad dalijimasis 

tokiomis žiniomis būtų naudingas platesnei mokytojų bendruomenei. Pasirinkus tinkamą 

mokymo strategiją visi daugiakalbių klasių moksleiviai gali įgauti gilesnį supratimą apie 

kalbas, ilgainiui jiems gali būti lengviau mokytis kitų kalbų. Be to, moksleiviai taptų 

atviresni ir imlesni kultūrinei įvairovei. 

 

Pagal šį prioritetą daugiausia dėmesio skiriama formaliojo švietimo sektoriui mokyklų 

lygmeniu, taip pat akcentuojama daugiakalbystė ir kalbų mokymasis profesinėse 

mokyklose.  

Kalbų ženklo projektais būtų galima nustatyti gerąja praktika daugiakalbėse mokyklose/ 

klasėse, kuriose teikiama svarbos įvairovei, kultūrų dialogui ir skatinama daugiakalbystė, 

kalbų įvairovė padeda mokytis kalbų ir plėtojamos atitinkamos mokytojų profesinio 

tobulinimosi programos.  

Ypatingas dėmesys galėtų būti skiriamas priemonėms, kuriomis padedama dėstomosios 

kalbos neįvaldžiusiems vaikams. Mokykloje visiems vaikams turėtų būti sudarytos 

vienodos galimybės realizuoti savo potencialą, o dėstomosios kalbos išmokimas yra sine 

qua non sąlyga.  

 

2.  Kalboms atvira visuomenė – kalbų mokymasis savišvietos būdu 

 

Kalboms atvira visuomenė reiškia tokią socialinę aplinką, kurioje skatinama mokytis 

kalbų ir pažinti kitas kultūras, puoselėjama ir palankiai vertinama daugiakalbystė. Yra 

paisoma visomis kalbomis kalbančių asmenų poreikių ir laikomasi požiūrio, kad kalbinė 

įvairovė praturtina,įtraukia visuomenę bei prisideda prie ekonomikos vystymosi. 

Kiekviena Europos bendruomenė galėtų tapti atviresnė kalboms, jeigu geriau išnaudotų 

galimybes išgirsti kitas kalbas ir pamatyti jomis kalbančius žmones, jeigu gerbtų visas 

toje bendruomenėje vartojamas kalbas ir tokiu būdu pagerintų kalbų mokymąsi bei 

geriau susipažintų su kitomis kultūromis.  

 

Tam pasiekti esama įvairių būdų: pasinaudoti daugiakalbių piliečių, pagal mainų 

programą atvykusių studentų ir kt. asmenų įgūdžiais – filmuose ir televizijoje galėtų būti 

rodomi subtitrai, žiniasklaidos galia galėtų pasitarnauti supažindinant piliečius su kitomis 

kalbomis ir kultūromis, taip pat galėtų būti skatinama plėtoti skirtingų kartų atstovus 

jungiančius mokymosi projektus, turizmo projektus, tarpvalstybinius projektus ir pan.; 

pasinaudoti savišvieta, pvz., mokantis šeimoje, su skirtingo amžiaus asmenimis arba 

bendruomenėje.  

 

Savišvietai tenka svarbus vaidmuo skatinant kalboms atvirą visuomenę. Savišvieta – kaip 

svarbiausias mokymosi būdas – vyksta kasdien. Kalbų mokomasi šeimoje, žiūrint 

televizorių arba naudojantis internetine žiniasklaida, būnant tam tikroje kalbinėje 
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aplinkoje, skaitant laikraščius ar knygas, klausantis radijo arba žiūrint filmus ar televiziją, 

bendraujant su kitomis kalbomis kalbančiais asmenimis, naudojant naujas technologijas 

arba internetinius išteklius.  

 

Kalbų ženklo projektai galėtų padėti įvardyti tokią praktiką ir priemones, kuriomis 

skatinama mokytis kalbų per savišvietą ir kurti kalboms atvirą visuomenę. Projektuose 

turėtų būti pristatomi naujoviški būdai mokytis kalbų savišvietos keliu, tinkantys visokio 

amžiaus asmenims. Juose turėtų būti pasitelkiama savišvieta, turimi savišvietos ištekliai, 

naujos žiniasklaidos priemonės, internetiniai ištekliai, konkrečia praktika užsiimančios 

bendruomenės ir kt.; jie galėtų apimti mokymąsi šeimoje, bendruomenėje ir skirtingo 

amžiaus asmenų grupėse. Prie jų galėtų prisidėti labai įvairūs subjektai – tai galėtų būti 

pilietinės visuomenės atstovai, regioninės ir vietos valdžios institucijos, savivaldybės, 

ligoninės, kalėjimai, žiniasklaidos įstaigos, bendruomenės centrai, muziejai. Mokytis 

kalbų galima bet kur!  


