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Šių metų gegužės 7–9 dienomis Vilniaus universiteto
Filologijos fakulteto Kanados auditorijoje vyko ES
Lingua 2 projekto EUROPODIANS grupės susitikimas. Tai jau penktasis šiemet besibaigiančio projekto
grupės susitikimas.
Projekte dalyvauja universitetų dėstytojai iš 11
Europos šalių: Ispanijos, Maltos, Turkijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Danijos, Lenkijos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos. Projekto tikslas – pasitelkiant
moderniąsias technologijas sukurti 11 Europos kalbų
kursus užimtiems ir mobiliems šių dienų žmonėms.
Kalbų medžiaga bus pateikiama internete tokia forma, kad ją būtų galima įdiegti mobiliajame telefone, iPod grotuve ar delniniame kompiuteryje. Šios
technologijos turėtų padėti „prisijaukinti“ net ir sunkiomis laikomas kalbas, tokias kaip vengrų ir estų,
priklausančias finų-ugrų kalbų grupei, ar semitų kalbų grupei priklausančią maltiečių. Naujos technologijos suteikia galimybę ne tik pamatyti rašytinį tekstą ar išgirsti įrašą, bet ir
pamatyti vaizdą, o tai turėtų būti patrauklu besimokančiajam.
Projektui vadovauja Ispanijos Castilla La Mancha universiteto anglų katedros docentas
dr. Javier’as Diaz’as Vera. Jis subūrė gerai pažįstamus Erasmus programos partnerius,
todėl nenuostabu, kad šioje grupėje galite išvysti seną VU Anglų filologijos katedros bičiulę
Prahos Karolio universiteto dėstytoją Mariją Bojarovą ar Latvijos universiteto latvistę profesorę dr. Andrą Kalnačą, kolegas iš Tartu universiteto. Lietuvos grupėje dirba trys Filologijos
fakulteto dėstytojos: Lituanistinių studijų katedros lektorė Virginija Stumbrienė ir Anglų
filologijos katedros lektorė dr. Birutė Ryvitytė bei docentė dr. Inesa Šeškauskienė. Patyrusi
lietuvių kalbos užsieniečiams dėstytoja bei vadovėlių autorė Virginija Stumbrienė rengia
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kalbos medžiagą, gramatiką ir kai kuriuos pratimus, anglistėms tenka pasukti galvą, kaip
išdėstyti medžiagą elektroninėje terpėje bei irgi imtis kūrybos – medžiagoje numatytomis temomis kurti situacijas ir dialogus, kurie padėtų išgirsti, pamatyti ir bent kiek pramokti gyvai
skambančios lietuvių kalbos.
Gegužės 7–9 dienomis Vilniuje vykusiame susitikime projekto vadovas doc. dr. Javier’as
Diaz’as Vera pateikė atliktų darbų ataskaitą ir numatė gaires kitam projekto etapui. Projekto
dalyviai aptarė mokymo medžiagos rengimo eigą, pristatė jau parengtas pamokas ir dalijosi
gerąja patirtimi, pavyzdžiui, kaip sumažinti pašalinių triukšmų poveikį įrašo kokybei dirbant
namuose įrengtoje garso įrašymo studijoje. Buvo numatyti parengtos mokymo medžiagos
kokybės vertinimo būdai.
Ankstyvą šių metų rudenį slėpiningajame Tolele, viduramžių Ispanijos sostinėje, vyks
paskutinis grupės susitikimas. Po jo visų 11 kalbų pamokos turėtų būti laisvai prieinamos
projekto tinklalapyje internete. Tiems, kam labai rūpėtų bent viena akimi žvilgtelėti į tai, kas
tuoj tuoj pasieks eterį, gali pamėginti tokiu adresu: www.europodians.com. Šis projektas –
puikus pavyzdys, kaip šiuolaikiškas kalbų mokymas/is griauna auditorijų sienas, persikelia
į mobiliuosius elektroninius prietaisus ir išeina į gatves, aikštes ir parkus. Pasirodo, mokytis
kalbų yra smagu!
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