
VISI KARTU
kalbėkimės apie mokyklų kultūrą Islandijoje

Vaikų gimtoji kalba

-aktyvi daugiakalbystė

Renata Emilsson Peskova, Móðurmál – Gimtosios kalbos organizacija

modurmal@modurmal.com

mailto:modurmal@modurmal.com


•Visuomeninė tėvų veikla

•Nuo pat šios organizacijos įsteigimo pradžios pagrindinis jos tikslas yra išlaikyti bei 
tobulinti daugiakalbių vaikų gimtąją kalbą. 

•Neformaliai jos veikla prasidėjo 1991 m.

•Šiandien ši organizacija apima maždaug 25 kalbas

•Gimtosios kalbos pamokos paprastai vyksta šeštadieniais ir sekmadieniais mokyklose, 
darželiuose, kultūros centruose, bažnyčiose ir mečetėje, labdaros bei kitų organizacijų 
patalpose ir t.t.

•Buvo sudarytas abipusis susitarimas su SFS – už naudojimąsi Fetlaskoula ir 
Houlabrekkuskoula patalpomis, yra rengiamos paskaitos bei mokymai SFS
darbuotojams.
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Tikslai

• Mokyti vaikus gimtosios kalbos

• Paremti gimtosios kalbos grupes ir jų mokytojus

• Skatinti tėvus, auginančius dvikalbius vaikus, suteikti jiems galimybę 
mokytis gimtosios kalbos bei kultūros

• Paskaitos tėvams, įstaigoms bei visuomenei

• Kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas gimtosios kalbos mokytojams

• Bendradarbiavimas

• Leidyba



Gimtosios kalbos grupės 2017/18
apie 1000 vaikų mokosi gimtosios kalbos (Reykjavike, 

Koupavogure, Hapnarfjordure, Reikjanes miestelyje, Vogare)

• Albanų

• Arabų

• Anglų

• Filipiniečių

• Prancūzų

• Japonų

• Kiniečių

• Korėjiečių

• Latvių

• Lietuvių

• Lenkų

• Portugalų

• Rusų

• Serbų

• Slovakų

• Ispanų

• Švedų

• Čekų

• Tailandiečių

• Ukrainiečių

• Vokiečių

• Sostinės apylinkės

• Reykjanes miestelis

• Distancinis 
mokymas





Projektai 2017/18

• Visi kartu– kalbėkimės apie mokyklų kultūrą Islandijoje (bendradarbiaujant su
SAMFOK)

• Tęstinis projektas su IHLA (Tarptautinė paveldėtosios kalbos organizacija 
Edmontone)

• Móðurmál knygų suregistravimas į Gegnir sistemą (S.F.S. ir Reikjaviko miesto 
parama)

• Dvikalbė knyga (tema „istorija“)

• Chorai ir chorų festivalis

• Vaikų piešinių konkursas (žiemos tema)

• Naujienlaiškis (1. leidimas)



Bendradarbiavimas

• Reikjaviko miesto mokyklų ir laisvalaiko centrų skyrius

• SAMFOK, Reikjaviko miesto mokyklų tėvų organizacija 

• Tarptautinė paveldėtosios kalbos organizacija, Edmontonas, Kanada

• Gerðuberg kultūros centras ir Reikjaviko miesto biblioteka

• Veröld, Vigdís Užsienio kalbų institutas 

• Karaconnect

• Almannaheill – įvairias organizacijas vienijanti organizacija

• Modersmalcenter Lunde, Švedija



Kas yra dvikalbystė?



Kaip mes galime padėti savo vaikams ?



Móðurmál – Gimtosios kalbos 
organizacija



Kalbų įvairovė Islandijoje

• Maždaug 90-100 kalbų

• Maždaug 10% (arba daugiau) darželius ir mokyklas lankančių vaikų yra 
užsieniečiai

• Reikjaviko miesto daugiakultūrinės politikos krypties „Pasaulis yra čia“ –
vienas iš tikslų aktyvi dvikalbystė

• Pagrindinių mokyklų bendrojoje ugdymo programoje yra akcentuojama 
gimtosios kalbos svarba, siūloma mokytis gimtosios kalbos kaip 
papildomo dalyko bei yra suteikiama galimybė bendradarbiauti su 
specialistais



“Pasaulis yra čia”
Reikjaviko miesto daugiakultūrinės 

politikos kryptis 2014.

• Geras gimtosios kalbos mokėjimas turi tiesioginės įtakos sėkmingam 
islandų kalbos kaip antrosios kalbos mokymuisi. 

• Kognityvinė raida ir kalbos mokymasis yra stipriai tarpusavyje susiję. 
Gimtosios kalbos žinios yra tvirtas pagrindas islandų kalbos kaip 
antrosios kalbos mokymuisi. 

• Kalbų įvairovės vertinimas mokyklose ir laisvalaikio centruose stiprina 
ir visuomenės pagarbą skirtingoms kalboms.



Skaitymo svarba darželyje
Darželių skaitymo ir teksto suvokimo strategija 

2013.

• Vaikų, kurių gimtoji kalba nėra islandų kalba, gimtosios kalbos žinios ir 
darželių požiūris į jų gimtąją kalbą turi didelę įtaką vaikų islandų kalbos 
kaip antrosios kalbos mokymuisi. 

• Labai svarbu yra padėti tėvams išlaikyti vaikų gimtosios kalbos žinias, o 
darželiuose sistemingai mokyti islandų kalbos. 

• Vaiko gimtoji kalba turi įtakos jo pasitikėjimui savimi. Vaikai, kurių islandų 
kalba nėra gimtoji kalba, pradėdami lankyti darželį dažniausiai jau yra 
sukaupę gerą gimtosios kalbos žinių bei kultūros bagažą. 



Ačiū!

• MYNDBAND UM MÓÐURMÁL

• MULTILINGUAL ICELANDERS

https://www.youtube.com/watch?v=Y2BT5HdFVyQ
https://www.youtube.com/watch?v=6wx3tt4gOfY&t=1s

