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Užsienio kalbos – pranašumo ištekliai

Gebėjimas
kalbų

varijuoti

žiniomis

užsienio

šiandien

yra

neatskiriama nuo šiuolaikiško, laisvo ir
ryžtingo

žmogaus.

Užsienio

suteikia

galimybę

gyvent

multikultūriniu
plačias

lygmeniu

galimybes.

kalbos

globaliai,
bei

Didele

turėti
dalimi

skirtingų kalbų mokėjimas prisideda
prie

sėkmingo

verslo.

Kalbinis

sąmoningumas inicijuoja teigiamus pokyčius paslaugų ir produktų
gamybos

procesams

bei

atveria

kompanijoms

naujas

rinkas.

Daugiakalbystė tai žmogiškasis kapitalas, ištekliai, kurie skatina
atvirumą ir toleranciją, o taip pat ir plėtoja konkurencinį pranašumą. Visa
ši įvairiakalbė bendradarbiavimo plotmė inicijuoja draugišką, bet
sėkmingą veiklą.
Nepaisant to, įvairių kalbų žinios – tai ir kultūriniai įgūdžiai, kurie
suteikia žmonėms platesnes bendravimo formas, laisvės tobulėti ir
pažinti dar įvairesnę aplinką. Todėl norint produktyviai ir kokybiškai
veikti, kalbinis raštingumas tik paskatins teigiamus pokyčius ir platesnį
pasaulio suvokimą.
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MS efektyvaus mokymosi patarimai Jums

Akivaizdūs kalbinių žinų globalūs pranašumai, skatina visus imtis
priemonių ir mokytis. Ši paklausa didėja, tačiau dėl žmonių užimtumo
bei motyvacijos stokos, susiduriama su daugeliu problemų. Todėl
siekiant optimaliai išnaudoti tam skirtą laiką bei pasiekti norimų rezultatų,
reikia pasirinkti tinkamus metodus. Tam išrinkome keletą patarimų Jums,
kurie padės įdomiai ir produktyviai mokytis naujos kalbos.
1.

Vienas iš pagrindinių patarimų būtų mokytis sau įprastu ir
natūraliu būdu, įjungiant kuo daugiau pojūčių. Žinant
efektyviausią

įsiminimo

būdą,

galima

supaprastinti

mokymosi procesą. Vieniems lengviau žodžius ir sakinių
struktūrą išmokti juos matant, kitiems – klausant įrašų, o
tretiems viską kelis kartus užrašant.
2.

Svarbi ir neatsiejama kalbos stiprinimo ir lavinimo
priemonė yra bendravimas, t.y. kalbėjimas ir klausymas.
Kuo daugiau bendraujama bet kuria nauja kalba, tuo
greičiau iveikiamas barjeras ir tobulinama minčių raiška.
Todėl kalbėkite, kiek įmanoma daugiau, nes tai padeda
įsiminti.

3.

Dar vienas naudingas būdas mokantis kalbos, būtų
vaizduotės įjungimas į šį procesą. Nebijoti kvailų,
fantastinių, humoristinių sąsajų, kurios kelia emocinius
ryšius. Realių ar dirbtinių asociacijų kūrimas padeda
lengviau įsiminti ir vartoti atitinkamus išsireiškimus
kalboje.

4.

Patariame praktikuotis įsijungiant į atitinkamus kursus,
grupeles, kuriose būtų galimybė bendrauti kalba, kurią
mokotės. Tai suteikia daug pasitikėjimo, o kartu ir
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naudingos praktikos. Nevengti atvykti į specializuotus
susibūrimus, klubus – juose apstu “gyvo” bendravimo,
diskusijų ir malonių emocijų.
5.

Jei neturite galimybių tiesiogiai įsijungti į bendruomenes,
galite tai daryti virtualiai. Šiandien internete yra daugiau
bendravimo

formų

nei

jų

galima

rasti

realiai.

Nepamirškite įdomių mokymosi platformų bei aplikacijų,
kurių didelė dalis yra net nemokama. Naudokitės visomis
technologinėmis gudrybėmis!
6.

Nepamirškite susidaryti reikalingiausių ir svarbiausių
žodžių sarašą, kurį patariame mokytis Jums tinkamu
būdu. Vieni veiksmingai tai daro surašydami juos ant
lapukų (ir išklijuodami savo namų sienas !), kiti
žodžiams sukuria sakinius, kurie padeda juos labiau
įsiminti, treti stengiasi reguliariai kasdien po kelis
prisiminti. Mokslo Sodas taip pat pataria naudoti idiomas.
Jos suteikia mokymuisi įdomumo, kalbai turtingumo ir
praplėčia žodyną. Juokingiausių Mokslo Sodo anglų
kalbos idiomų sąrašą galite rasti čia.

7.

Laisvalaikį leiskite išmaniai! Žiūrėkite filmus, klausykitės
muzikos, skaitykite knygas ta kalba, kurią mokotės.
Dalyvaukite vietiniuose renginiuose, teatruose, kuriuose
vartojama

ta

kalba.

Atsiribokite

nuo

akademinio

mokymosi - kalbai būtina praktika. Todėl, jei yra
galimybė, keliaukite ir naudokite ją savo kasdieniame
gyvenime.
8.

Jei mokymuisi skiriate tam tikrą savo laiką bei vietą –
pasisitenkite, jog aplinka būtų tam tinkama. Išmoksite kur
kas daugiau, jei mokysitės dėl to, jog norite, o ne dėl to,
jog turite tai daryti. Svarbu, jog jaustumetės nevaržomai
ir mėgautumėtės mokymosi procesu!
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Jei nusprendėte mokytis su dėstytoju, pasistenkite

9.

susirasti gerą specialistą. Svarbu ne tik jo išsilavinimas,
patirtis, bet ir asmeninės savybės, metodikos pritaikymas
bei Jūsų poreikių žinojimas. Mokytojui turi būti svarbu
Jūsų progresas, kitaip bus neįdomu, o rezultatas
netenkins.
Puikiai žinome: kartojimas – mokslo motina! Todėl

10.

nepamirškite visko, ką išmokote, dar kartą prisiminti.
Nėra nieko labiau motyvuojančio nei peržvelgti visas
išmoktas knygas, peržiūrėtus video bei išklausytus audio
įrašus. Sveikiname - Jūs pasiekėte aukštesnį lygį!
Paskutinis ir svarbiausias patarimas, - mokykitės kalbos

11.

efektyviai su mokymo centru Mokslo Sodas!
Patarimų ir pasiūlymų
mokymuisi yra daug. Tačiau,
kurie yra naudingiausi Jums,
spręsti

galite

Atsižvelgiant

tik
į

patys.
visus

išvardintus, tikimės, jog rasite
sau tinkamų. Mokslo Sodas
pataria labiau koncentruotis į
kalbėjimo įgūdžių tobulinimą,
nes tikime, jog bendravimas
yra

dažniausia

kalbos

vartojimo forma. Taip pat linkime nebijoti klysti neatsiminti bei pasitikėti
savo jėgomis.
Sekmės Jums ir iki pasimatymo mokymo centre Mokslo Sodas!
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Kodėl MS yra Jūsų mokykla

Mokslo Sodas - novatoriškas mokymo centras, sukurtas, remiantis
naujausiais užsienio universitetų mokymo metodais. MS kursuose
labiausiai vertinama mokymosi kokybė ir nuoširdus bendradarbiavimas
tarp studentų ir profesionalių dėstytojų.
Rengiame anglų kalbos kursus vaikams, abiturientams ir studentams,
suaugusiems

bei

įmonėms

ir

organizacijoms.

Čia

taip

pat

organizuojami ir matematikos korepetavimo kursai, o atėjus mokytis
kartu su draugais, taikomi specialūs pasiūlymai.
Mokslo Sodas linki sekmės, įgyvendinant savo naujus tikslus!

Daugiau informacijos:
http://www.mokslosodas.lt
http://www.facebook.com/mokslosodas

