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Projekto aktualumas

Tikslai

Projekto tikslai:
- skatinti kalbų mokymąsi ir remti kalbų įvairovę valstybėse narėse;
- skatinti prieigą prie kalbos mokymosi išteklių;
- kurti ir diegti metodiką besimokantiesiems kalbų motyvuoti bei jų kalbos mokymosi gebėjimams
ugdyti;
- spartinti kalbų kompetencijų įgijimą, siekiant gilinti tarpkultūrinį dialogą Europoje bei socialinę
integraciją valstybėse narėse.

Uždaviniai

Atsižvelgdamas į šiuos bendruosius ir konkrečiuosius tikslus, tinklas siekia:
- analizuoti, suprasti ir įvertinti laidas/filmus kaip priemonę motyvuoti jaunimą, studentus,
suaugusiuosius ir migrantus mokytis kalbos;
- analizuoti, suprasti ir įvertinti laidas/filmus su subtitrais kaip priemonę tikslingam kalbos
mokymuisi institucinėje aplinkoje;
- ir netiksliniam kalbos mokymuisi neformalioje/įprastinėje aplinkoje;
- palyginti subtitrų gimtąja kalba (ang. interlingual subtitles) svarbą jauniems žmonėms mokantis
užsienio kalbos, lyginant su savarankiškai kalbos besimokančiais suaugusiaisiais;
- palyginti įvairius subtitrų tipus (užsienio kalba->gimtoji kalba, užsienio kalba->užsienio kalba,
gimtoji kalba->užsienio kalba).

Projekto pristatymas

Ar galima išmokti užsienio kalbą, žiūrint televizorių? Tokiose valstybėse kaip Suomija ir
Portugalija, kurių kalbos mažiau vartojamos ir kur subtitravimas yra dažniausiai naudojama
audiovizualinio vertimo rūšis, kalbos mokymasis suvokiamas skirtingai, skiriasi ir kalbų
mokymosi rezultatai. Eurobarometro tyrimai (2000, 2005, 2006) rodo europiečių užsienio kalbų

mokėjimo lygį. Televizijos žiūrėjimą ir radijo klausymąsi (9 proc.) kaip mokymosi metodus
nurodo tik nedaugelis. Atsakymai į klausimą, ar respondentai rinktųsi filmą ar laidą užsienio kalba
su subtitrais, ar dubliuotą, aiškiai rodo, kad europiečiai pirmenybę teikia dubliavimui.
Tačiau yra institucijų ir asociacijų, teigiančių, jog mokantis užsienio kalbos subtitrai galėtų būti
labai naudingi: Europos Komisija („Kalbų mokymosi ir lingvistinės įvairovės skatinimas: 20042006“, „Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija“); Europos Parlamentas (2007); Lenkijos
Švietimo ministerija (2008); Suomijos kalbų mokytojų asociacija (2007); Pasaulio bankas,
remiantis "Subtitravimo ta pačia kalba projektą" (angl. Same Language Subtitling) (pradėtą 1996
m.) Indijoje, skirtą visuomenės raštingumo lygiui kelti.
Mes siūlome išilginį projektą, susidedantį iš trijų pagrindinių studijų Europos lygiu, apimantį
kelias (daugiau nei dvi) kalbas ir įvairias besimokančiųjų grupes (moksleivius, studentus,
migrantus) įvairiose mokymosi situacijose. Tikimės šių rezultatų:
- nustatyti, toliau plėtoti ir skleisti informaciją apie gerąją praktiką ir inovacijas, susijusias su
subtitrų naudojimu kalbų mokymuisi;
- skatinti bendradarbiavimą ir mainus Europoje tarp visų suinteresuotųjų pusių, susijusių su
subtitrų naudojimu kalbų mokymuisi;
- padėti Europai formuoti politikos kryptis, skirtas skatinti kalbų mokymąsi įvairiais formaliojo ir
neformaliojo ugdymo lygiais, naudojant subtitrus kalbų mokymuisi.
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