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Pasak Johano Volfgango Gėtes (Johann Wolfgang Goethe)  – vienos iškiliausių Apšvietos
epochos asmenybių, vokiečių poeto, prozininko, dramaturgo, filosofo ir mokslininko -
„Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios“
. Tokia fraze šiandien galime pradėti bet kurią užsienio kalbos pamoką. Be užsienio kalbų
iškilios ir žymios asmenybės visais laikais neįsivaizdavo prekybinių ryšių, švietimo, vadovavimo
ir kitų svarbių bet kurios valstybės reikalų. Kalbų mokymasis šiandieniniam jaunimui taip pat
tampa neatsiejama gyvenimo dalimi. Susikalbėti anglų kalba daugeliui jaunų žmonių jau senai
yra tapę savaime suprantamu dalyku. Tačiau Biržų mokyklos siūlo išmokti ir antrąją užsienio
kalbą – paprastai renkamasi tarp rusų ir vokiečių, nes prancūzų mokytojų Biržuose nėra. Kaip
teisingai pasirinkti, kai mažai susiduriame su naujovėmis, kaip apsispręsti ir žinoti, kur ir kokios
kalbos mūsų vaikui reikės ateityje? Šie ir kiti klausimai vos prieš kelis mėnesius sukosi ir
dabartinių Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos šeštokų galvose. Tačiau dabar mokiniai tikrai
žino, kad pasirinko teisingai. Kaip antrosios užsienio kalbos mokykloje jie mokosi vokiečių
kalbos. Vokiečių kalba Europos Sąjungoje kalbančių kaip valstybine kalba yra daugiausiai
žmonių. Mokiniai, pradėję mokytis šios kalbos, jau turėjo progą sužinoti apie šios užsienio
kalbos žinių teikiamą pranašumą darbo rinkoje (tai viena svarbiausių verslo kalbų Europos
Sąjungoje, Vokietija užima trečią vietą tarp užsienio investuotojų Lietuvoje), taip pat ji svarbi
planuojant studijuoti užsienyje (studijos Vokietijoje nemokamos, o Vokietija siūlo aukšto lygio
studijų programas aukštojo mokslo įstaigose, o studentai, mokantys vokiečių kalbą, gali vykti į
įvairios trukmės stažuotes Vokietijos universitetuose ir institucijose). Ir ne tik tai lėmė jų
apsisprendimą mokytis šios Europos Sąjungos kalbos. Lietuvoje vokiečių kalbą remia Goethe´s
institutas, kuris nuolat organizuoja įvarius renginius, parodas ir viktorinas, į kurias sukviečia
vaikus iš visos Lietuvos.

      

2018 m. balandžio 11 d. konkurso „5:0 vokiečių kalbos naudai“ šalies finale susitiko 15
geriausių komandų. Finalininkų gretose buvo ir minėtieji mokiniai iš Biržų „Atžalyno“ pagrindinės
mokyklos. Iš viso renginyje dalyvavo net 120 žaidėjų, tai - iš visos Lietuvos suvažiavę 5-6 klasių
mokiniai, kurie mėgsta žaisti futbolą ir vokiečių kalbą.

  

Šis konkursas šiemet vyksta jau penktus kartus iš eilės ir tapo labai populiarus tarp vokiečių
kalbą besimokančių mokinių. Atrankiniame ture dalyvavo net 38 įvairaus tipo mokyklos ir tik 15
iš jų pateko į šalies finalą. Atžalyniečiai, kupini gerų emocijų ir pasiryžimo nugalėti, vyko į Kauną
varžytis su labai stipriais priešininkais. Mokiniai atliko įvairias užduotis vokiečių kalba, bei
išbandė jėgas futbolo aikštėje tikrose futbolo varžybose. Šį kartą pagrindinio prizo – savaitgalio
Berlyne su futbolo treniruotėmis ir vokiečių kalbos pamokomis bei apsilankymu futbolo klube
„Hertha BSC“ laimėti nepavyko. Tačiau neapdovanotų šiame konkurse neliko. Šeštokams buvo
įteikti diplomai – padėkos už dalyvavimą, užkabinti medaliai, į mokyklą mokiniai parvežė
įspūdingą taurę ir net 2 naujutėlaičius futbolo kamuolius. Dar nespėjus pasibaigti vienam
konkursui jau klausė, kada vėl varžysimės ir lavinsime vokiečių kalbos žinias.

 1 / 3



Atžalyniečiai konkurse „5:0 vokiečių kalbos naudai“

Parašė Administratorius
Penktadienis, 20 Balandis 2018 09:40

  

Posakis – „turime mokėti kaimynų kalbas“ pamažu tampa nebemadingas, nes labai svarbu
susidėlioti savo ateities planus ir numatyti vizijas savo kelionių knygoje. Tačiau juk dažniausiai
planuose būna ne artimiausios Lietuvos kaimynės, o turtingos, bei labiau išsivysčiusios šalys.
Europoje pačios svarbiausios kalbos (šalia anglų) yra prancūzų, vokiečių, ispanų. G. Degėsio
žodžiais tariant:  „Labai svarbu planuoti savo
gyvenimą ir padėti savo vaikams planuoti jau nuo pat jų vaikystės, stengtis sudominti viena ar
kita veikla, bei žinau ir teigiu viena: jeigu norite savo vaikus matyti pilnaverčiais XXI a. piliečiais,
padovanokite kokią nors užsienio kalbą (šiandien išsilavinęs žmogus turėtų mokėti 5-6 užsienio
kalbas).“

  

     Biržų „Atžalyno“ pagr. mokyklos vokiečių kalbos mokytoja Ligita Ragašienė
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