
Nauja pradinė anglų ir airių kalbos programa 
vaikams iki šeštos klasės

Pradinėse mokyklose naudojama programa 
keičiasi. Nauja pradinė anglų ir airių kalbos 
programa yra pirma to dalis. Vaikai iki antros 
klasės jau susipažino su šia naująja programa. 
Greitai ir Jūsų vaikas nuo trečios iki šeštos 
klasės mokysis pagal ją.   

Kam skirta naujoji kalbos programa?
Naujoji anglų ir airių kalbos programa 
skirta visų mokyklų visiems mokiniams iki 
šeštos klasės – anglų vidurinėse mokyklose, 
Gaeltacht mokyklose, Gaelscoileanna ir 
specialiose mokyklose.

Kodėl įvedama nauja programa?  
Programa keičiama siekiant atnaujinti ją pagal 
šiuos laikus, kalbos mokymosi naujienas ir 
įvedus laisvus priešmokyklinius metus. Nuo 
paskutinės programos patvirtinimo (1999 m.), 
visuomenė ir bendruomenės labai pasikeitė, 
kaip ir Jūsų vaiko mokymosi aplinka. Mokytojai 
sako, kad jiems reikalinga daugiau gairių, kaip 
geriausiai padėti vaikams mokytis kalbų. Iš 
mokslinių tyrimų žinome daugiau apie tai, kaip 
vaikai mokosi kalbėti, skaityti ir rašyti bei kaip 
padėti jiems pasiekti pažangos geriausiu jų 
mokymosi poreikius atitinkančiu būdu.

Kuo naujoji kalbos programa skiriasi nuo 1999 
m. programos? 
Naujosios programos struktūra padeda 
mokytojams lengviau padėti vaikams mokytis 
tiek anglų, tiek airių kalbos. Tėvams didžiausias 
pastebimas skirtumas bus tai, kaip Jūsų vaikas 
mokysis šių dviejų kalbų mokykloje. Ateinančiais 
metais: 

• Jūsų vaikas turės daug galimybių kalbėti 
per pamokas, išsakyti savo nuomonę ir 
reikšti mintis ir idėjas. Vaikai taip pat turės 
galimybę nagrinėti ir išsakyti nuomonę apie 
kitų eilėraščius, istorijas ir žinutes. Programa 
pabrėžia kaip svarbu, kad vaikai vystytų 
kalbinius įgūdžius bei mokytųsi rašyti ir 
skaityti. 

• Jūsų vaikas gaus pagalbą mokantis kalbėti, 
skaityti ir rašyti tokiu lygiu ir tempu, koks 
jam geriausiai tinka. Naujoji kalbos programa 
padeda vaikams su skirtingomis mokymosi 
stiprybėmis ir poreikiais. 

• Jūsų vaikas mokysis kalbos pradinėse klasėse 
per žaidimus ir žaidybines situacijas su 
draugais ir mokytojais klasėje. Tai padės jiems 
toliau vystyti priešmokykliniame laikotarpyje 
įgytus kalbos mokymosi įgūdžius remiantis 
Aistear: ankstyvosios vaikystės programa.

• Jūsų vaikas išmoks galvoti apie ir užduoti 
klausimus apie tai, ką skaito, ir vertinti autorių 
skirtingus požiūrius. Tai padės jiems išreikšti 
savo norus ir nuomonę. 

• Jūsų vaikas matys ryšius tarp anglų ir airių 
kalbų ir supras, kad tai ką jie išmoksta vienos 
kalbos pamokoje, padeda mokytis kitos 
kalbos. 
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• Jūsų vaikas gali susidurti su kitomis kalbomis 
be anglų ir airių, nes naujoji kalbos programa 
pabrėžia visų vaikų gimtųjų kalbų pripažinimo 
ir skatinimo svarbą bei vertę. 

• Jūsų vaikas turės galimybę naudoti 
technologijas kūrybiškais ir vaizduotę 
skatinančiais būdais, įskiepijant teigiamą ir 
atsakingą jų naudojimo požiūrį.

Bendrąja prasme naujoji kalbos programa 
padės mokytojams sukurti kalbos mokymosi 
situacijas, kurios padės kiekvienam vaikui 
pasiekti pilną jo anglų ir airių kalbos potencialą.

Kā valodas mācību programma palīdzēs 
bērnam iemācīties īru valodu? 

Naujoji kalbos programa padės Jūsų vaikui 
mokytis airių kalbos tokiu tempu ir lygiu, 
kuris geriausiai jam tinka. Anglų vidurinėse 
mokyklose Jūsų vaikas bus skatinamas naudoti 
airių kalbą airių kalbos pamokose ir būnant 
mokykloje.

Gaeltacht mokyklos ir Gaelscoileanna gali 
pasirinkti vesti visas pamokas airių kalba 
laikotarpiui iki pradinių klasių pabaigos. Tokiu 
atveju Jūsų vaikas mokysis anglų kalbos 
mokykloje po šio laikotarpio. Mokyklos 
priimdamos sprendimus tariasi su tėvais ir 
valdyba. Toliau nurodytame tinklapyje rasite 
priemonių, kurios padės Jums ir Jūsų vaikui 
kalbėti airiškai namuose.

Ar keičiasi ir likusi pradinė programa? 
Taip, pradinė programa (1999 m.) šiuo metu 
peržiūrima ir bus keičiama artimiausiais metais. 
Daugiau informacijos rasite www.ncca.ie/
primary.

Kur var atrast plašāku informāciju?  
Valodu mācību programmu var apskatīt vietnē 
www.curriculumonline.ie. Tur atrodams video 
par mācību programmu, kā arī citi materiāli, 
kuros aplūkoti dažādi valodu apguves un 
mācīšanas aspekti.

Kaip galiu padėti savo vaikui namuose? 
Tėvai ar globėjai gali skatinti vaikus kalbėti 
apie tai, kas juos domina ir žaidžiant skaityti 
ir rašyti. Taip pat galite paskatinti savo vaiką 
skaityti skirtingus žanrus, tokius kaip istorijos 
ir eilėraščiai ir pasakyti savo mintis ir nuomonę 
apie juos. Galite sudaryti jam galimybę dalyvauti 
skirtinguose rašymo užduotyse, pavyzdžiui, 
sudarant apsipirkimo sąrašą, rašant elektroninį 
laišką giminaičiui, rašant pasakojimą ar apžvalgą 
bibliotekos projekte. 

Tėvai papildomos informacijos gali rasti www.
ncca.ie/en/ primary/resources-for-parents. 

Susipažinkite su naująja kalbos programa 
www.curriculumonline.ie
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