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Santrauka 

Šio tyrimo tikslas yra ištirti, kaip naujai atvykę migrantai naudojasi mobiliosiomis technologijomis 

mokydamiesi švedų kalbos ir perprasdami švedų kultūrą bei visuomenę. Tyrime taip pat 

nagrinėjama, kaip naudojamasi mobiliąja programėle, naujai atvykusiems migrantams suteikiama 

mokytis tarties. Tyrime dalyvavo 38 naujai atvykę arabų kalba kalbantys migrantai, kurie mokosi 

pagal Švedijos Vyriausybės rengiamą įvadinę švedų kalbos ir švedų kultūros programą. Dalyviai 

buvo suskirstyti į dvi grupes: kontrolinę grupę, kuri buvo mokoma pagal tradicinę įvadinę 

programą, ir eksperimentinę grupę, kuri naudojosi programą papildančia mobiliąja programėle, 

skirta mokytis tarties. Duomenims rinkti ir analizuoti taikėme kokybinius ir kiekybinius metodus. 

Dalyvių buvo klausinėjama apie jų naudojimosi mobiliaisiais telefonais įpročius, taip pat jie 

dalyvavo klasėse organizuojamoje įvairių rūšių veikloje ir užklasinėje veikloje siekiant palyginti jų 

kalbinių įgūdžių raidą. Be to, buvo atliekami tyrimai, registruojama savaitinė mobiliojo ryšio veikla, 

vykdomi stebėjimai. 

 

Rezultatai rodo, kad dalyviai naudojosi įvairiomis mobiliosiomis priemonėmis ir klasėje, ir už jos 

ribų. Tačiau mobiliąsias priemones jie daugiausia naudojo bendrauti su savo šeimos nariais ir 

draugais, o ne su švedais ar mokydamiesi švedų kalbos. Palyginti su kontroline grupe, 

eksperimentinė grupė greičiau mokėsi kalbėti švedų kalba ir šiuo požiūriu įgijo daugiau 

pasitikėjimo. Taigi, tyrimas rodo, kad tikslingas kalbos mokymas naudojant tarties programėlę yra 

naudingas lavinant šnekamosios kalbos įgūdžius, o tai gali padėti migrantams geriau integruotis. 

Dalyviai išreiškė susidomėjimą bei poreikį naudotis ir kitomis mobiliosiomis programėlėmis, 

skirtomis mokytis kalbos ir kultūros. 
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Įžanga 

Dėl aktyvaus žmonių judėjimo visame pasaulyje šalys sulaukia vis didesnio migrantų – savo valia 

migruojančių ir daugybės pabėgėlių – antplūdžio. 

 

Svarbu, kad šie migrantai integruotųsi priimančiojoje visuomenėje išmokdami naujos kalbos bei 

kultūros ir nepatirtų segregacijos ar socialinės atskirties (pvz., Kukulska-Hulme et al., 

2015; Pearson, 2011; Roth & Åslund, 2006). Dėl didėjančios migracijos paskatintų 

visuomenės pokyčių priimančiosioms visuomenėms atsiranda reikalavimas teikti pagalbą 

migrantams integracijos procese ir juos įtraukti į visuomenės socialinį-kultūrinį ir socialinį-

ekonominį gyvenimą (Andersen et al., 2009). Daugiau problemų dažnai kyla migrantams 

persikeliant į šalį, kurios kalba yra mažiau populiari, pvz., švedų, ir, palyginti su anglų ar prancūzų 

kalbomis, vargu ar yra vartojama už tos šalies ribų. 

 

Mūsų tyrimo tikslas – išnagrinėti, kaip galimybė naudotis mobiliosiomis technologijomis gali būti 

išnaudota stiprinant migrantų integraciją, siekiant užtikrinti jų tvarią socialinę įtrauktį ir ugdyti 

gebėjimus (pvz., Andersen et al., 2009; Magis & Shinn, 2009; McKenzie, 2004). Visų 

pirma šiame tyrime nagrinėjama, kaip migrantai išmoksta užsienio kalbos naudodamiesi 

mobiliosiomis technologijomis kaip tarpine priemone. Projektas grindžiamas socialinėmis ir 

kultūrinėmis mokymosi perspektyvomis ir mobiliųjų technologijų, kaip tarpinės mokymosi 

priemonės, leidžiančios bendrauti su kitais žmonėmis ir kitų kultūrų atstovais, vaidmens tyrimu. 

Švedų kalba yra ir veiklos objektas, ir viena iš priemonių, kadangi bendraudami su savo mokiniais 

mokytojai švedų kalbą vartoja kartu su kitomis kalbomis. Mobiliosios technologijos – tai papildoma 

priemonė, kurią galima naudoti mokantis kalbos. 

 

Bendravimas su švedais – tai dar vienas būdas sužinoti apie visuomenę, išmokti kalbos ir užtikrinti 

integraciją. Nors šiame nedideliame tyrime nagrinėjama, kaip mokoma tarties ir naudojamos 

mobiliosios technologijos, jame pateikiama įdomių įžvalgų apie kalbos mokymąsi naudojant 

mobiliąsias programėles, taip pat apie tai, kaip tikslingai mokant galima patobulinti tartį ir 

kalbėjimo įgūdžius. 
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Tyrimo aplinkybės ir klausimai 

Paaiškėjo, kad kalbos įgūdžiai ir kultūrinių bendravimo aspektų žinios yra vieni svarbiausių 

integracijos aspektų (žr., pvz., Roth & Åslund, 2006). Kadangi daugelis naujai atvykusių 

migrantų naudojasi išmaniaisiais telefonais (Ram, 2015), skatindama skaitmeninius pokyčius ir 

dalijimąsi geriausia patirtimi informacinių ir ryšių technologijų srityje, Švedijos skaitmeninimo 

komisija remia būtent integracijai skirtų mobiliųjų technologijų kūrimą (Digitalisation 

Commission, 2016). Todėl reikia nuodugniau ištirti, kaip mobiliosios technologijos naudojamos 

kalbos mokymosi ir tarpkultūrinio bendravimo mokymo procese. 

 

Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti, kaip išmanieji telefonai naudojami kaip tarpinė naujai atvykusių 

migrantų integracijos priemonė. Visų pirma šiame tyrime analizuojama, kaip migrantai mokosi 

užsienio kalbos tarties naudodamiesi mobiliosiomis technologijomis. Iš pradžių reikia ištirti, 

kokioje mobiliojoje veikloje, mokydamiesi švedų kalbos, dalyvauja naujai atvykę migrantai. Toliau 

atliekama išsami jų kalbos įgūdžių pokyčių per tam tikrą laikotarpį analizė, siekiant išsiaiškinti, kaip 

kinta tarties įgūdžiai. Nors tyrime ir atsižvelgiama į iš pradžių nustatytus įpročius naudotis 

mobiliosiomis technologijomis bei į su kalbos mokymusi susijusią veiklą, didžiausias dėmesys 

pirmiausia skiriamas bendravimo žodžiu įgūdžių ugdymui. 

 

Padėtis prieglobsčio prašytojų administravimo srityje reikalauja greitos pagalbos daugeliui naujai 

atvykusių migrantų. Vien tik į Švediją, kurioje gyvena mažiau nei 10 mln. gyventojų, per 2015 m. 

naujai atvyko 160 000 migrantų, todėl visiems visuomenėms sluoksniams teko didelis krūvis. Jau 

anksti paaiškėjo, kad reikia racionalizuoti tokios didelės, pirmiausia arabų, puštūnų ir dari kalbomis 

kalbančių, migrantų grupės iš Artimųjų Rytų priėmimą ir aprūpinimą. Koordinuojant tokio didelio 

skaičiaus žmonių integraciją pagrindinis vaidmuo teko esamų nacionalinių švedų kalbos mokymosi 

programų plėtrai (žr., pvz., Economou, 2015). Šiuo metu šiose programose skaitmeninės 

mokymosi priemonės, papildančios užsiėmimus klasėje, naudojamos mažai, ypač trūksta 

priemonių, kuriomis būtų remiamas mobilusis kalbos ir kultūros mokymasis. Šia skaitmeninės 

srities patirtimi galima toliau remtis siekiant ištirti, kaip individualizuotą mokymąsi būtų galima 

derinti su socialine tinklaveika, kad naujai atvykę migrantai galėtų greičiau integruotis į naują 

bendruomenę. 
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Įvadinės programos naujai atvykusiems migrantams rengiamos remiantis naujuoju 2009 m. 

Švedijos Vyriausybės priimtu Kalbos įstatymu, kuriame įtvirtinama asmens teisė mokytis kalbos 

(Lindberg, 2009). Jame teigiama, kad visi asmenys, gyvenantys Švedijoje, turi galimybę išmokti 

švedų kalbos. Tačiau imigrantams skirtose programose bendravimo žodžiu ir tarties įgūdžių 

ugdymui iki šiol skirta mažai dėmesio (Thorén, 2014), nors kasdieniame bendravime 

šnekamosios kalbos įgūdžiai yra labai svarbūs. Viena iš priežasčių, dėl kurių bendravimo žodžiu 

įgūdžiams mokant kalbų dažnai skiriamas menkas vaidmuo, yra ta, kad, vertinant tarties niuansus, 

šnekamoji kalba laikoma asmeniškesniu ir subjektyvesniu dalyku. Thorén (2014) teigimu, tartį gali 

būti sunku klasifikuoti, nes ji yra kintanti ir laikina. Todėl siūloma tarties mokymo priemonė yra 

įrašytos kalbos klausymasis, savo paties kalbėjimo įrašymas ir klausymasis, o šią funkciją gali atlikti 

mobilioji programėlė. Taigi, sulaukiant didelio naujai atvykusių migrantų antplūdžio, verta 

išsamiau panagrinėti jų skaitmeninio raštingumo ir šnekamosios kalbos įgūdžių lavinimo 

klausimus. 

 

Tyrimo klausimai: 

1. Kokioje mobiliojoje veikloje dalyvauja naujai atvykę migrantai mokydamiesi švedų kalbos ir perprasdami 

švedų kultūrą? 

2. Kaip kinta tarties įgūdžiai, kai naujai atvykusiems migrantams suteikiama tarties mobilioji programėlė, 

papildanti tradicinį mokomąjį kursą? 

 

Šios srities tyrimai 

Šių dienų globalizuotą pasaulį apibūdina demografiniai pokyčiai ir glaudesnis bendravimas net ir 

esant labai dideliems atstumams. Vienas iš šiuos pokyčius palaikančių jungiamųjų elementų yra 

mobiliosios technologijos, kaip antai išmanieji telefonai ir kiti mobilieji įrenginiai. Dėl lengvos 

prieigos ir sklaidos tokiomis technologijomis naudotis tampa vis paprasčiau, todėl mobilumas daro 

įtaką mūsų gyvenimui visais aspektais (Findahl and Davidsson, 2015). Mokytis tokioje 

mobilioje aplinkoje besimokančiajam reiškia judėti keliose mokymosi vietose (Dyson & 

Litchfield, 2011; Thorne, 2013). Teigiama, kad vartotojo kuriamos galimybės socialiai 

sąveikauti didėja dėl socialinės tinklaveikos ir naudojimosi žaidimų elementais (Holden & Sykes, 

2011; Thorne, 2013). 
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Yra atlikta keletas tyrimų, susijusių su mobiliųjų įrenginių integravimu į kasdienį gyvenimą 

(Conole, 2010; Merchant, 2012). Sprendžianti pagal gausybę egzistuojančių programėlių, 

kurios yra pasiekiamos per mobiliuosius įrenginius, pasirinkimą mokytis kalbos taikant mobiliąsias 

technologijas neretai lemia atsitiktinai vartotojų rasta internetinė praktinė medžiaga (Kukulska-

Hulme, 2013). Šie ištekliai pasirenkami atsižvelgiant į naudojimosi jais lengvumą arba intuityviai, 

dažnai nesant sąsajos tarp realių bendravimo problemų ir mokymosi. Todėl manoma, kad 

besimokantieji kalbų turi atnaujinti įgūdžius (Kukulska-Hulme, 2013), kad geriau prisitaikytų 

mobiliajame pasaulyje. Kitaip tariant, besimokantiesiems reikia suteikti geresnes strategijas ir 

priemones, kad jie įsisavintų tikslinę kalbą ir perprastų kultūrą. Šiame procese besimokantieji yra 

aktyvūs veikėjai, kurie savaiminio mokymosi veiklą plečia kirsdami ribas, skiriančias vieną aplinką 

nuo kitos (Akkerman & Bakker, 2011), ir judėdami skirtingose aplinkose. 

 

Kitas kalbos mokymosi aspektas yra susijęs su socialine aplinka ir mobiliųjų technologijų 

vaidmeniu informuojant ir performuojant tapatybę (Elliott, 2010; Ito, Matsuda & Okabe, 

2005). Tapatybė yra neatsiejama nuo daugiakultūrių klausimų ir migracijos. 

 

Yra atlikti naudojimosi mobiliosiomis technologijomis tyrimai, kuriais tirtos švietimo problemos, 

kylančios žmogui atsidūrus naujoje kultūrinėje aplinkoje (pvz., Brooker & Lawrence, 2012). 

Vienas iš pavyzdžių yra interneto dienoraščių rašymas; tai darė kinų studentai Jungtinėje 

Karalystėje taikydami mobiliąsias technologijas (Shao, 2011). Britų kultūrą jie pradėjo geriau 

suprasti socializuodamiesi ir keisdamiesi informacija su studentais Kinijoje. Kitas pavyzdys – tai 

Pearson (2011) imigrančių iš Bangladešo grupių Londone tyrimas, kuriame viena grupė dalyvavo 

kalbų mokymo veikloje, o kita nedalyvavo jokiame formaliajame švietime. Abi grupės aktyviai 

naudojosi mobiliosiomis technologijomis, todėl įgijo daugiau pasitikėjimo savimi. Nors kai 

kuriuose tyrimuose pabrėžiama, kad individualizuotas naudojimasis mobiliosiomis 

technologijomis apima ir savarankišką kalbos mokymąsi (Stockwell, 2010), technologijų 

pažanga atkreipia dėmesį ir į socialinės sąveikos bei bendradarbiavimu pagrįsto mobiliojo kalbos 

mokymosi tyrimus (žr., pvz., Mompean & Fouz-González, 2016). Atsižvelgiant į šioje srityje 

atliktus tyrimus akivaizdu, kad reikia nagrinėti, kaip imigrantai skirtingose vietose naudojasi 

mobiliaisiais įrenginiais esamomis ir naujai atsirandančiomis aplinkybėmis. Dėl bendradarbiavimu 

pagrįstos internetinės tinklaveikos socialinis mobiliojo mokymosi aspektas gerokai išsiplėtė nuo kur 

kas individualesnės iki daugiau socialinės veiklos. 
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Kol kas atlikta nepakankamai mobiliojo mokymosi poveikio imigrantams tyrimų. 

Besiformuojančios praktikos, tokios kaip visuotinis mokymasis ir intensyvesnis mokymasis 

naudojantis elektroniniais bendravimo prietaisais, tyrimas leistų siekti tolesnės pažangos, t. y. 

„įtraukti ir panaudoti skirtingą laiką, erdvę, veikėjus ir galimybes. Atsiveria besimokančiųjų ir 

mokymosi aplinkos pokyčių galimybės“ (Sheehy, Ferguson & Clough, 2014, p. 1). Sheehy, 

Ferguson ir Clough (2014) taip pat pabrėžia, kad siekiant technologijas įtraukti į ilgalaikę praktiką 

reikia tvirto pedagoginio pagrindo. Kitaip tariant, augimas reikalauja platesnių galimybių praktiškai 

mokytis kalbos įvairioje socialinėje aplinkoje ir stebėti, kaip kalbą vartoja skirtingi žmonės. 

Teigiama, kad vartotojo kuriamos galimybės socialiai sąveikauti didėja dėl socialinės tinklaveikos ir 

naudojimosi žaidimų elementais (Holden & Sykes, 2011; Thorne, 2013). 

 

Kukulska-Hulme et al. (2015) tyrime atsitiktinis mokymasis, t. y. mokymasis, atsirandantis iš kitos 

veiklos, nagrinėjamas imigrantų socialinės įtraukties požiūriu. Vykdant MASELTOV 

projektą1 sukurtos kelios mobiliosios paslaugos, kaip antai tarpusavio vertinimu pagrįstas kalbos 

mokymasis, mobilioji naršymo priemonė, suasmeninto mokymosi profiliavimo sistema ir 

geografinis bei socialinis matuokliai kaip pagalbinė paslauga. Be to, buvo sukurta tekstų 

konvertavimo bei vertimo priemonė ir mišrios realybės žaidimas, kuriuose dėmesys skiriamas 

kalbos supratimui, vietos bendruomenės kūrimui ir informuotumo apie kultūrinius skirtumus 

didinimui. Įgyvendinant MASELTOV projektą buvo sprendžiamos integracijos problemos ir 

tiriama, kaip jos gali suskaldyti bendruomenes ir sukelti kitas socialines problemas. 

 

Jau atliktų tyrimų atžvilgiu, mūsų tyrime tiriami naujai atvykę migrantai, neseniai atsidūrę naujoje 

kultūrinėje aplinkoje, kurioje mažiau vartojama švedų kalba. Retas atvejis, kai šie atvykėliai jau 

moka švedų kalbą iki atvykdami į šalį. Kadangi jiems labai svarbu integruotis į Švedijos visuomenę, 

jie turi turėti plačias galimybes išmokti švedų kalbos ir perprasti šios tautos kultūrą, ypač 

kasdieniame gyvenime. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiant pedagogines priemones ir plečiant su 

realybe ir vieta susietą turinį galima praturtinti į besimokantįjį orientuotą aplinką, kurios vaidmenį 

reikia ištirti vartotojų kalbinės ir kultūrinės įtraukties požiūriu. 
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Teorinis pagrindas 

Šis tyrimas yra pagrįstas socialiniu ir kultūriniu požiūriu į mokymąsi, kai mokymasis, žmonių 

tarpusavio ir socialiniai santykiai apima kultūrinį aspektą, darantį didelę įtaką mąstymui ir 

mokymuisi (Vygotsky, 1978). Dialogas mokymosi procese vyksta vartotojams sąveikaujant su jų 

naudojamais mobiliaisiais įrenginiais. Analizės vienetą sudaro tarpinė veikla, kuria dalyviai užsiima 

naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais. Ši veikla yra susijusi su ribų peržengimu dalyviams judant 

iš vienos vietos į kitą (Akkerman & Bakker, 2011). Procesas yra abipusis, o „įsisavinimo“ sąvoka 

imta vartoti siekiant pabrėžti transformaciją; įsisavinimo, t. y. „perėmimo arba pavertimo savu“ 

(Wertsch, 1998, p. 53), sąvoką pradėjo vartoti Bakhtin (1981). 

 

„Bendravimo įgūdžių“ sąvoka, kurią 1974 m. sukūrė Dell Hymes, tapo kalbos mokymo pagrindu. Ši 

sąvoka reiškia dėmesį kalbos įgūdžiams bei žinioms, kurios leidžia bendrauti. Kalbos mokymosi 

atžvilgiu bendravimo įgūdžiai reiškia daugiau socialinį ir aplinkybėmis pagrįstą požiūrį į kalbą, 

apimantį ne tik kalbos, bet ir sociolingvistinius įgūdžius (Hymes, 1974). 

 

Tam tikros kalbų mokymosi teorijos yra siejamos su šiandieniniu požiūriu į kalbų mokymąsi. 

Chomsky teorija grindžiama kognityviniu požiūriu į kalbą, kurią sudaro struktūros ir taisyklės 

(Jordan, 2004). Kita vertus, Halliday sisteminė-funkcinė teorija kalbą daugiau traktuoja kaip 

išteklių socialiniame kontekste. Kalba nėra tik kognityvinis reiškinys, į ją žvelgiama daugiau iš 

vartotojo, o ne iš gramatinės perspektyvos (Halliday, 2007). Tačiau mūsų tyrimo pagrindą sudaro 

socialinės ir kultūrinės mokymosi perspektyvos (Vygotsky, 1986). Kalbos mokomasi sąveikaujant 

su kitais kultūriniame kontekste. Kitaip tariant, žvelgiant iš šios perspektyvos, kalba laikoma 

tarpiniu ištekliu. Kalbos mokymasis – tai socialinė prasmę suteikianti veikla (Vygotsky, 1986). 

Žinios įgyjamos naudojant priemones ir išteklius (Säljö, 2005). Skaitmeninimas reiškia suteikti 

kitų ar naujų galimybių bendrauti ir mokytis. Mokant skaitmeninėje aplinkoje atsižvelgiama į 

aspektus, susijusius su bendravimo įgūdžiais, kurie yra būtini mokymuisi visą gyvenimą 

(Kramsch, 2006). „Raštingumo“ sąvoka apima įvairius įgūdžius, susijusius su dalyvavimu visų 

rūšių socialiniuose procesuose (Halliday, 2007). 

 

Kalba gali būti laikoma „kultūriniais akiniais“, kurie lemia tai, kaip mes matome ir suprantame 

pasaulį. Pagrindinės priemonės kaip kultūros nešėjos „yra kolektyvinis naudojimas, tarpusavio 

bendravimas ir simbolinis atstovavimas“ (Vygotsky, 1978; Kozulin, 1995). Gebėjimas 
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prisitaikyti prie naujos kultūros priklauso ne tiek nuo atstumo, skiriančio pirmines kultūras, kiek 

nuo migrantų gebėjimo užtikrinti kultūros perdavimą naujomis sąlygomis (Kozulin, 1995). 

 

Šnekamoji kalba yra spontaniškesnė ir vartojama aplinkoje, kurioje ji atsirado, o rašytinė kalba 

dažnai yra lėtesnis procesas, kuris duoda daugiau laiko pagalvoti kuriant lingvistines formuluotes. 

Vartotojo požiūriu jos abi yra savaip gramatiškai sudėtingos (Halliday, 2007). Vyksta diskusijos, 

ar rašytinę ir šnekamąja kalbas reikia atskirti, ar jas nagrinėti kartu (Halliday, 2007). Tradiciškai 

rašytinė kalba laikoma normine, nors dauguma žmonių kalbos išmoksta klausydamiesi ir 

kalbėdami, o ne skaitydami ir rašydami (Halliday, 2007). Tačiau šnekamoji kalba turi gilesnes 

šaknis nei rašytinė, nes kalbėti žmonės pradėjo gerokai seniau nei rašyti. Be to, klausymasis yra 

vienas iš svarbiausių mokantis kalbos reikalingų įgūdžių, kuriuos mobiliosios technologijos gali 

padėti ugdyti (Read & Kukulska-Hulme, 2015). Samprata, kad rašytinė kalba atsirado iš 

šnekamosios kalbos, padarė įtaką kalbos mokymui tuo, kad šnekamajai kalbai buvo priskirtas 

žemesnis statusas; būtent šis aspektas ir nagrinėjamas šiame tyrime. 

 

Metodas 

Tyrime dalyvavo 38 naujai atvykę arabų kalba kalbantys migrantai, dalyvaujantys nacionalinėje 

įvadinėje programoje, skirtoje asmenims, kuriems suteiktas prieglobstis, ir vykdomoje visose 

Švedijos savivaldybėse. Programa apima temas, susijusias su Švedijos darbo rinka, ekonomika, 

pilietiniu orientavimu, kultūra ir švedų kalba. Dalyviai, kurie visi buvo raštingi, Švedijoje gyveno 

nuo keturių mėnesių iki pusantrų metų. Švedų kalbą jie mokėjo menkai arba visai jos nemokėjo. 

Tarp dalyvių buvo 12 moterų ir 26 vyrai, visi darbingo amžiaus suaugusieji nuo 20 iki 60 metų, o 

dauguma jų – artėjantys trisdešimtmečio link arba neseniai sukakę 30 metų. 18 (aštuoniolika) 

dalyvių buvo baigę daugiau nei 9 klases, 10 turėjo universitetinį išsilavinimą. Šiame tyrime atliktoje 

analizėje neatsižvelgiama į dalyvių lytį ar amžių. 

 

Tyrimas truko dešimt savaičių, o tai yra dviejų įvadinių vienu metu vykdomų programų trukmė. 14 

iš 38 tyrimo dalyvių, kurie visi dalyvavo įvadinėje programoje, buvo priskirti prie kontrolinės 

grupės, dalyvavusios tik įvadinėje programoje, o kiti 24 pateko į eksperimentinę grupę, kuriai, be 

įvadinės programos, taikytas papildomas intensyvaus tarties kurso modulis. Tarties kurso modulis 

buvo susietas su mobiliąja programėle „Sound-to-Speak“, mokymosi aplinką sudarė mokytojo 

nurodymai ir savarankiškas mokymasis. Programėlė, apimanti iš viso 333 švedų kalbos sakinius, 
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yra sukurta taikant metodą, pagrįstą tarties programėlės naudojimu ir tęstiniais kalbos 

užsiėmimais. Ji buvo integruota į įvadinę programą ir naudojama 10 savaičių dukart per savaitę po 

tris valandas. Tokį tarties kurso modulį, koks yra dabar, mokiniams klasėje dėstė arabų kalba 

kalbantis švedas mokytojas. Buvo atliekami mokomieji pratimai, kurių metu programėlė klasei 

buvo rodoma per projektorių ekrane, siekiant paskatinti mokinius diskutuoti apie žodžio ir frazės 

vartoseną švedų kalboje. Mokytojas teikė kontrastingus paaiškinimus, palygindamas arabų ir švedų 

kalbų tartį. Užsiėmimuose taip pat buvo aptariami kultūriniai gyvenimo Švedijoje ir dalyvių 

gimtosiose šalyse skirtumai. 

 

Į programėlę įtrauktos įvairios švedų kalbos frazės, kurias besimokantieji gali išklausyti, įrašyti ir 

paleisti įrašą kartodami pilnus sakinius ar jų dalis bet kuriuo jiems pageidaujamu metu. Taigi, 

mokymą sudarė savarankiškas dalyvių mokymasis ne klasėje naudojant tarties programėlę ir 

užsiėmimai klasėje taikant kalbėjimo choru metodą (Kjellin, 2002). Kalbėjimo choru metodas 

sustiprina garso fragmentų ir sakinių kartojimo grupėse poveikį. 

 

Kabant apie dalyvių suskirstymą į grupes, jie mokėsi dviejuose skirtinguose mokymo centruose 

dviejose skirtingose to paties miesto vietose analogiškomis sąlygomis. Visus dalyvius, kurių gimtoji 

kalba yra arabų, iš abiejų centrų pakvietėme dalyvauti tyrime, mažesnę iš dviejų grupių įvardijome 

kaip kontrolinę, o didesnę – kaip eksperimentinę. Nors šiuose centruose mokėsi daugiau žmonių, 

kalbančių kitomis kalbomis, tyrime apsiribojome tik kalbančiaisiais arabų kalba. 

 

Siekdami nustatyti apskritai mobiliąją veiklą ir mobiliąją veiklą, susijusią su švedų kalbos 

mokymusi ir ypač mokymusi apie Švediją, taikėme įvairius kokybinius ir kiekybinius duomenų 

rinkimo metodus: tai klausimynas, įrašai, įsivertinimas, stebėjimas ir pokalbiai. Iš pradžių reikėjo 

nustatyti, kokia mobiliąja veikla užsiima dalyviai mokydamiesi švedų kalbos ir apie Švediją tiek 

įvadinės programos užsiėmimuose, tiek po jų. Nors didžiausias dėmesys buvo skirtas dalyvių 

bendravimo žodžiu įgūdžiams ugdyti, atsižvelgta ir į kitus su kalbos mokymusi susijusius aspektus. 

 

Klausimynas, kurį sudaro trys dalys, buvo paskelbtas internete. Dalyviai galėjo rinktis klausimyno 

kalbą: arabų, anglų arba švedų. Pirmoje dalyje pateikti bendrojo pobūdžio klausimai apie amžių, 

lytį, kalbas, kuriomis kalba respondentas, savo žinių įsivertinimą, išsilavinimą, buvimo Švedijoje 

trukmę ir galimybes kalbėti švedų kalba ne klasėje. Antra dalis yra susijusi su skaitmenine veikla ir 
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klausimais apie dalyvių skaitmeninius įpročius, naudojamų technologijų rūšis ir jų naudojimo 

dažnumą, konkrečiai dėmesį skiriant mobiliajai veiklai. Trečią dalį sudaro šeši sakiniai švedų kalba, 

kuriuos reikia balsu perskaityti ir įrašyti. 1–3 sakiniai pateikti tik raštu, o prie 4–6 sakinių 

pridedamas balso įrašas, kurį dalyviai galėjo išklausyti prieš įrašydami savo versiją. Šie sakiniai – 

tai įprastos kasdienės frazės švedų kalba, sudarytos iš tipiškų fonemų ir garsų derinių (žr. 1 priedą). 

Tie patys sakiniai atliekant tyrimą buvo įrašomi tris kartus: dar nepradėjus tyrimo prieš testą, 

praėjus penkioms savaitėms (tarpinis įrašas) ir praėjus dešimčiai savaičių (galutinis įrašas). Siekta 

ištirti, ar bendravimo žodžiu įgūdžiai tarp šių įrašų patobulėjo. Palyginimo tikslumui užtikrinti 

efektyvesniais laikomi testai, kuriuos sudaro vos šeši klausimai (Westerberg, 2012). Kai 

pateikiama mažiau sakinių, dalyviai daugiau dėmesio skiria tam, kad kuo tinkamiau juos 

perskaitytų. 

 

Be pradinio klausimyno ir sakinių įrašų, dalyviai kas savaitę turėjo internete įsivertinti mobiliąją 

veiklą ne klasėje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkdami atsakymą į klausimą apie bendravimo ir 

mobiliosios veiklos dažnumą per savaitę: 1) „Kiek laiko mokėtės švedų kalbos naudodamiesi 

mobiliuoju telefonu?“ 2) „Kiek laiko kalbėjote švedų kalba laisvu laiku?“ 3) „Kiek laiko klausėtės 

švedų kalbos ir (arba) ja kalbėjote laisvu laiku?“ 

 

Siekiant geriau suprasti mobiliąją veiklą, susijusią su švedų kalba ir kultūra, papildoma informacija 

buvo renkama stebint dalyvių veiklą eksperimentinėje grupėje jiems mokantis tarties klasėje bei 

įvadinės programos seminaruose. Per dešimt savaičių dalyviams stebėti iš viso skirta apie 55 

valandos, tuo metu buvo rengiami stebėjimų užrašai. 

 

Be to, buvo surengta 16 atskirų pokalbių su dalyviais savanoriais (10 pokalbių eksperimentinėje 

grupėje ir 6 pokalbiai kontrolinėje grupėje) siekiant papildomai gauti pagrindinės informacijos apie 

juos ir jų skaitmeninę bei mobiliąją veiklą. Pokalbiai vyko iš dalies talkinant arabų ir švedų kalbų 

vertėjui ir iš dalies anglų kalba tais atvejais, kai dalyviai pakankamai gerai mokėjo anglų kalbą. 16 

pokalbių pradėti po penkių savaičių padarius tarpinius įrašus. Buvo padaryti pokalbių garso įrašai, 

pokalbiai taip pat stenografuoti. 

 

Siekdami ištirti, kokį poveikį daro tarties mokymas, ir vadovaudamiesi Thorén (2014) pasiūlymu 

nuodugniai išnagrinėti kalbą, savo analizę pagrindėme šešiais sakiniais. Atlikdami analizę 
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sudarėme lentelę, į kurią įtraukėme visus šešis sakinius, apimančius arabų kalbos fonemas ir 

intonacijas, lyginamas su švedų kalba, ir nustatėme fonemų ir intonacijos garsų nukrypimus. Šiame 

tyrime išsamiai neaptariame fonetinių rezultatų, bet pristatome bendras pažangos, kurios dalyviai 

pasiekia mokydamiesi tarties, tendencijas. 

 

Etiniai aspektai 

Sprendimas atlikti eksperimentinį tyrimą priimtas remiantis literatūra, kurioje kalbama apie 

mokymą ir nuodugnią šnekamosios kalbos analizę apimančio tyrimo naudą (pvz., Kjellin, 

2002; Thorén, 2014). Be to, siekiant ištirti esamos tarties programėlės, pvz., „Sound-to-Speak“, 

naudingumą, tyrimą reikėjo atlikti kontrolinės ir (arba) eksperimentinės grupės aplinkoje. 

 

Pradedant tyrimą, kurį atliekant vykdomas eksperimentas, etinių klausimų nekilo, kadangi abi 

dalyvių grupės mokėsi skirtinguose savivaldybės centruose ir skirtumų, susijusių su tyrimo 

sąlygomis, nejuto. Nors galima tvirtinti, jog eksperimentinei grupei buvo suteiktas pranašumas 

sudarant sąlygas naudotis tarties programėle, kontrolinė grupė galėjo naudotis tais pačiais kalbos 

mokymosi ištekliais internete, įtrauktais į įprastą programą, kaip ir eksperimentinė grupė (žr. toliau 

1 lentelę). Tačiau kontrolinės grupės užsiėmimuose nebuvo taikomas kalbėjimo choru metodas. 

 
 Excel | CSV 

1 lentelė 
Intervencijos ir duomenų rengimo per dešimties savaičių laikotarpį apžvalga. 

 
Eksperimentinė grupė Kontrolinė grupė 

 

Dalyvių skaičius 24 asmenys 14 asmenų 

Mokymas pagal įvadinę 

programą 

Švedų kalbos pagrindų mokymasis: 

5 dienas per savaitę po 2 val. 

Švedų kalbos pagrindų 

mokymasis: 5 dienas per savaitę 

po 2 val. 

Instruktavimas klasėje 

Tarties veikla naudojantis 

programėle: dukart per savaitę po 3 

val.  

– 

Apklausa ir tarties 

testas internete 

gretimoje kompiuterių 

klasėje  

Klausimynas ir 6 sakinių švedų 

kalba įrašai: pradinis įrašas, po 5 

savaičių (tarpinis įrašas) ir po 10 

savaičių (galutinis įrašas) 

Klausimynas ir 6 sakinių švedų 

kalba įrašai: pradinis įrašas, po 5 

savaičių (tarpinis įrašas) ir po 10 

savaičių (galutinis įrašas) 

Savaitinis asmeninis 

įsivertinimas telefonu 

4 klausimai apie švedų kalbos 

mokymąsi: kartą per savaitę 

4 klausimai apie švedų kalbos 

mokymąsi: kartą per savaitę 
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Pokalbiai 
9 pusiau sustruktūrinti individualūs 

pokalbiai: pradėti po 5 savaičių  

6 pusiau sustruktūrinti 

individualūs pokalbiai: pradėti 

po 5 savaičių 

Stebėjimas klasėje 
40 val., pirmadieniais ir 

trečiadieniais, po 4 val. per savaitę  

15 val., antradieniais, po 1,5 val. 

per savaitę 

 Excel | CSV 

Prieš pradedant tyrimą, visi dalyviai davė sutikimą jame dalyvauti. Sutikimo formoje buvo 

akcentuojamas anonimiškumas ir dalyvių galimybė bet kuriuo metu pasitraukti iš tyrimo. Dalyvių 

vardai, pavardės ir kiti svarbūs faktai, pvz., vietovių pavadinimai, asmens kodai ir pan., pakeisti 

siekiant užtikrinti jų anonimiškumą. Be to, dalyviai buvo informuoti, kad dalyvavimas tyrime jokiais 

būdais nepaveiks jų esamos padėties. 

 

Analizė ir rezultatai 

Kad galėtume susidaryti kuo išsamesnį vaizdą, savo analizėje naudojome pokalbių, stebėjimų 

(užrašų) ir klausimyno duomenis. Nagrinėjant pokalbius ir užrašus taikytas turinio analizės 

metodas. Klausimyno duomenys išnagrinėti paprastąja aprašomąja statistika. 

 

Mūsų tyrimo dalyvių dauguma buvo arabų kalba kalbantys sirai iš Alepo ir Damasko regiono (35 

iš 38 dalyvių). Dauguma jų – 32 iš 38 (84 proc.) – turėjo išmaniuosius telefonus, tai patvirtina ir 

Ram (2015). Tačiau mūsų tyrimas taip pat rodo, kad tik 6 asmenys (16 proc.) galėjo naudotis 

stacionariu arba nešiojamuoju kompiuteriu. 

 

Mobilioji veikla 

Pokalbių, klausimynų ir stebėjimų rezultatai rodo, kad dalyviai plačiai įsitraukė į įvairią veiklą, 

susijusią su pilietiniu orientavimu, kalbos mokymu ir vertimo priemonėmis, naudodami 

mobiliuosius telefonus apskritai bendravimo ir ypač švedų kalbos mokymosi tikslais. Visi dalyviai, 

turintys išmaniuosius telefonus, ir dar vienas asmuo (apie 30 proc. dalyvių) bendravimui, visų 

pirma su draugais ir giminaičiais, likusiais gimtojoje šalyje, naudojo tokias socialinės žiniasklaidos 

priemones kaip „Viber“, „WhatsApp“ ir „Facebook“. Socialine žiniasklaida jie naudojosi ir 

bendraudami su draugais ir šeimos nariais, gyvenančiais Švedijoje, bet ne su švedais. Socialinėje 

žiniasklaidoje jie paprastai susirašinėjo pranešimais ir kalbėjosi. 

 

Kita labiau individualizuota veikla, paminėta per pokalbius, buvo arabiškų bei kai kurių švediškų 

laikraščių skaitymas naudojantis vertimo priemonėmis telefone ir švediškų naujienų žiūrėjimas. 
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Švediškos vaikams skirtos televizijos programos, subtitruotos švedų kalba, taip pat buvo paminėtos 

kaip būdas susipažinti su švedų kalba ir kultūra. Paklausti apie konkrečias programėles, kuriomis 

naudojasi mokydamiesi kalbos, visi 16 apklaustų dalyvių paminėjo „Google Translate“, tai 

patvirtina ir užsiėmimų pagal įvadinę programą stebėjimo duomenys. Tai leidžia manyti, kad 

dalyviai vertimo priemonę laiko kalbos mokymosi programėle. Jie visi atsisiuntė ir išmėgino kalbos 

mokymosi programėles su galimybe mokytis žodyno ir frazių, pvz., „Duolingo“, „Fabulo“, 

„Vocabulary Trainer“ ir „Hej Svenska“ (liet. Labas švediškai), nors reguliariai jas naudojo tik šeši 

asmenys (16 proc.). 

 

Galimybės kalbėti 

 

Savaitiniai įsivertinimai parodė, kad dalyviai turėjo nedaug galimybių kas savaitę kalbėti švedų 

kalba. Dažniausias atsakymas, kurį pateikė 14 iš 38 dalyvių (37 proc.), buvo tas, kad švedų kalba jie 

kalbėjo ne daugiau kaip 30 minučių per savaitę ir per 10 savaičių ne įvadinės programos ribose su 

švedais visai nebendravo. Per pokalbį dalyviai išreiškė pageidavimą turėti daugiau galimybių 

susitikti su švedais ir daugiau kalbėti švedų kalba. Be to, stebėdami pagal įvadinę programą 

vykstančius užsiėmimus, matėme, kad dalyviai turėjo menkas galimybes lavinti praktinius 

kalbėjimo įgūdžius. Šeši asmenys (15 proc.) laisvu laiku visai nekalbėjo švedų kalba, o 19 asmenų 

(52 proc.) švedų kalba kalbėjo ne daugiau kaip 30 minučių per savaitę. Vienas asmuo teigė, kad 

švediškai kalba daugiau nei tris valandas per savaitę. Mūsų stebėjimus patvirtino dalyvių savaitinių 

įsivertinimų duomenys. 

 

Nors dalyviai praleido daug laiko naudodamiesi telefonais, su švedais jie nebendravo nei realiame 

gyvenime, nei telefonu. Iš tiesų, eksperimentinės grupės nariai laisvu laiku programėle nesinaudojo 

tiek, kiek iš jų to buvo tikimasi (kasdien ne mažiau kaip pusvalandį). Pokalbiai patvirtino, kad ja 

buvo nepakankamai naudojamasi dėl motyvacijos klausytis sakinių bei juos kaskart įrašinėti 

trūkumo. Dalyviai pasiūlė programėlę patobulinti taip, kad ji būtų labiau įtraukianti ir 

motyvuojanti. Dažna respondentų pastaba buvo ta, kad laikas, praleistas naudojantis mobiliaisiais 

telefonais, galėtų būti išnaudotas veiksmingiau, jeigu esamos programėlės būtų labiau 

koordinuotos ir pritaikytos savarankiškam mokymuisi, bent jau programėlė „Sound-to-Speak“, 

kuria naudojasi eksperimentinė grupė . 

 



Tarties ir kalbėjimo įgūdžių požiūriu padaryta pažanga  

 

Po dešimties savaičių surinkę visus duomenis, atlikome lingvistinę šešių sakinių, kuriuos įrašė 

dalyviai, analizę (Thorén, 2014), palygindami tendencijas pagal kiekvieno dalyvio tris įrašus, taip 

pat palygindami kontrolinės ir eksperimentinės grupių įrašus. Nors dauguma dalyvių padarė ne 

mažiau kaip du įrašus iš trijų, visus tris įrašus iš viso padarė tik aštuoni dalyviai iš eksperimentinės 

grupės. Kontrolinėje grupėje visus tris įrašus padarė tik keturi dalyviai. Mažą aktyvumą lėmė 

socialinė padėtis. Kai kurie nedalyvavo, nes turėjo eiti į darbą (dirba ne visą darbo dieną), namuose 

sirgo vaikai arba persikėlė į kitą miestą. 

 

Keletas bendrų nukrypimų dalyviams tariant garsus dažniausiai yra susiję su balsių tarimu. 

Pavyzdžiui, garsas [ɵ] žodyje „du“ (tu) paprastai tariamas kaip [ᴐ], garsas [yː] žodyje „fyra“ (keturi) 

paprastai tariamas kaip [ι], garsas [αː] žodyje „varit“ (buvo) paprastai tariamas kaip [ε]. Šią 

problemą iš dalies galima paaiškinti tuo, kad norminėje arabų kalboje yra tik šeši balsiai, o 

norminėje švedų kalboje – devyni. Be to, reikia turėti omenyje ir tai, kad švedų kalboje išskiriami 

ilgieji ir trumpieji balsiai, kurie gali nulemti žodžio semantiką. Kai kurie priebalsiai taip pat kelia 

keblumų, pvz., garsas [ŋ] žodyje „gånger“ (kartai), kuris paprastai tariamas kaip [ŋg] ar [n], ir garsas 

[p] žodyje „köpa“ (pirkti), kuris paprastai tariamas kaip [b]. Kalbant apie intonaciją reikėtų 

pažymėti, kad arabų kalba kalbantieji švediškai kalba monotoniškiau nei įprasta norminei švedų 

kalbai. 

 

Lyginant dvi grupes, kurioms įvadinėje programoje buvo suteiktos skirtingos galimybės mokytis 

kalbėti (kontrolinę ir eksperimentinę), pagrindinis dėmesys buvo skirtas pavienių dalyvių šešių 

sakinių lingvistinei analizei. Palyginus įrašus tariamų garsų ir intonacijos lentelėje, prozodinis ir 

tempo pokyčiai pastebėti trijuose eksperimentinės grupės dalyvių įrašuose – antrame ir trečiame 

įrašuose sklandumas ir tempas patobulėjo. Tačiau visuose trijuose įrašuose, net ir dalyvių iš 

eksperimentinės grupės, kurie naudojosi programėle, išliko tie patys švedų kalbai nebūdingi garsai 

ir garsų deriniai. 

 

Priešingai, dalyvių iš kontrolinės grupės įrašuose tartis liko nepakitusi arba tik labai nežymiai pakito 

dėl to, kad visais trimis atvejais frazės ankstesniuose įrašuose buvo tariamos lėtai ir nesklandžiai. 

Vertėtų pažymėti, kad du iš apklaustųjų kontrolinėje grupėje, kurių tartis visuose trijuose įrašuose 
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nė kiek nepatobulėjo, paminėjo, kad jie daugiau nei metus dalyvavo kitoje švedų kalbos mokymo 

programoje, pagal kurią bendravimo žodžiu įgūdžiai lavinami nebuvo. 

 

Aptarimas ir reikšmė  

Nors duomenų imtys apskritai buvo nedidelės (38 dalyviai), ypač atliekant eksperimentą, susijusį 

su tarties ir kalbėjimo įgūdžiais, kuriame naudojama mobilioji programėlė (24 dalyviai), galima 

išskirti tam tikras bendras duomenų tendencijas. Atsakymai į pirmą tyrimo klausimą rodo, kad 

naujai atvykusių migrantų mobilioji veikla, susijusi su švedų kalbos mokymusi ir mokymusi apie 

švedų kultūrą, buvo ribotos apimties. Nors dauguma mūsų tyrimo dalyvių turi nuosavus 

išmaniuosius telefonus ir jais naudodamiesi užsiėmė įvairiausia veikla, tik dalis tos veiklos buvo 

susijusi konkrečiai su švedų kalbos mokymusi ar mokymusi apie švedų visuomenę. Dauguma 

atvejų mobiliuosius įrenginius jie naudojo bendraudami su šeimos nariais ir draugais, likusiais 

gimtojoje šalyje. Dalyviai teigė, kad mobiliaisiais telefonais jie naudojosi kasdien ir intensyviai, bet 

švedų kalbos mokymuisi mobiliuoju telefonu jie skyrė santykinai mažai laiko. Dauguma paprastai 

naudojosi vertimo programėlėmis, pvz., „Google Translate“. Kai kurie taip pat naudojosi įvairiomis 

kitomis mobiliosiomis priemonėmis, kaip antai kalbos mokymo priemonėmis „Duolingo“, 

„Fabulo“ ir „Vocabulary Trainer“. Tam tikra savarankiško mokymosi veikla buvo užsiimama 

naudojantis socialine žiniasklaida, telefonu ar žiūrint televiziją per mobilųjį įrenginį. 

 

Tyrimo rezultatai, rodantys, kaip dalyviai naudojosi telefonais, bus vertingi tolesniems tyrimams, 

mobiliosiose technologijose diegiant socialinės tinklaveikos elementus. Socialinį mokymosi 

aspektą, apimantį dalyvavimo dialoge su kitais procesą (Vygotsky, 1978), akivaizdžiai būtų galima 

labiau stiprinti eksperimentinėje grupėje naudojant tarties programėlę ir skatinant dalyvius 

mokymosi tikslais labiau įsitraukti į bendravimą su kitais asmenimis. 

 

Atsakymai į antrą tyrimo klausimą dėl mobiliosios programėlės tarties įgūdžiams tobulinti, 

papildančios tradicinį mokymo kursą, naudojimo ir dalyvių tarties įgūdžių pokyčių analizė rodo, 

kad eksperimentinė grupė, kuri naudojosi programėle, kalbėjo sklandžiau, dalyvių intonacija buvo 

geresnė nei kontrolinės grupės. Tai leidžia manyti, kad tikslingas praktinis tarties mokymasis (mūsų 

atveju naudojant mobiliąją programėlę ir atliekant tarimo pratimus klasėje) didina pasitikėjimą 

savo lingvistiniais gebėjimais. Prozodiniai požymiai (kirtis, garsų kiekybė ir tonas) dažnai 

sąveikauja su kalbos struktūra, ją gerokai papildo ir kiekvienai kalbai suteikia jai būdingą intonaciją 
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(Thorén, 2014). Dalyviai iš eksperimentinės grupės, kurie klausėsi sakinių ir juos įrašinėjo 

programėlėje ir per užsiėmimus klasėje, turėjo galimybę dalyvauti pasikartojančioje veikloje ir taip 

susipažinti su švedų kalbos garsais. Retrospektyviai klausydamiesi savo balso įrašų, besimokantieji 

turi galimybę stebėti savo pačių pažangą. Tačiau net jeigu mobiliosios technologijos ir padeda šioje 

veikloje, sunku priversti žmones jomis naudotis tiek, kiek to reikia lavinant tarties įgūdžius. Be to, 

kuriamos priemonės ir programėlės turi būti tinkamos mobiliesiems įrenginiams ir išmaniesiems 

telefonams. 

 

Tyrimo rezultatai leidžia apžvelgti, kaip naujai atvykę migrantai naudojasi mobiliaisiais telefonais 

ir išnaudoja jų teikiamas galimybes, kad integruotųsi į visuomenę ir išmoktų naujos kalbos. 

Rezultatai taip pat rodo, kad naujai atvykę migrantai pageidauja daugiau bendrauti su vietos 

bendruomenės nariais, kad galėtų su jais kalbėtis ir geriau išmokti švedų kalbą. 

 

Mobilioji programėlė buvo naudojama kaip tarpinis išteklius užsiėmimuose klasėje su mokytoju, 

kalbančiu arabų ir švedų kalbomis, ir mokantis savarankiškai. Kitas žingsnis būtų ištirti, kaip 

pritaikyti savarankiško mokymosi metodiką, kuri skatintų mokytis savarankiškai, bet jau turint 

galimybę bendrauti ir dalyvauti socialiniuose procesuose (Halliday, 2007). Pagal dabartinę kurso 

programą siekiant paskatinti mobiliųjų technologijų naudojimą reikalingas ir švediškai kalbantis 

mokytojas, ir arabų kalbą mokantis vertėjas arba asmuo, kuris kalba ir arabų, ir švedų kalbomis. 

 

Projektas taip pat atskleidė, kad dalyviams sunku rasti motyvacijos naudoti išmaniuosius telefonus 

savarankiškam mokymuisi. Jeigu nėra įkvėpimo naudotis technologijomis ir nesusiformuoja 

atitinkami įpročiai, technologijas taip pat sunku prasmingai ir naudingai panaudoti mokantis 

kalbos. Todėl toliau reikėtų formuoti būtent įprotį rasti laiko savarankiškam mokymuisi. Vienas iš 

tokių būdų, pavyzdžiui, yra socialinio bendravimo su kitais žmonėmis ar žaidimo elementų 

diegimas programėlėje (žr., pvz., Holden & Sykes, 2011; Thorne, 2013). 

 

Siekdami nustatyti, kokioje mobiliojoje veikloje dalyvavo tyrimo dalyviai ir kaip galimai kito jų 

bendravimo žodžiu įgūdžiai, dešimt savaičių sekėme, ką jie veikia. Todėl empiriniai duomenys 

apima tris internetinius testus, savaitinę registraciją internetu atsakant į dalyviams pateiktus 

klausimus, taip pat papildomus stebėjimus ir pokalbius su dalyviais. Taikydami šiuos metodus 
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galėjome tinkamai nustatyti dalyvių įpročius, susijusius su mobiliųjų technologijų naudojimu, taip 

pat sužinoti, kaip tobulėjo jų bendravimo žodžiu įgūdžiai. 

 

Remiantis šio tyrimo duomenimis, būsimuose tyrimuose rekomenduojama išnagrinėti įvairius 

mokymosi būdus, susijusius su naujoje kultūrinėje aplinkoje, kurioje kalbama nauja kalba, 

atsidūrusių žmonių veikla. Dešimties savaičių laikotarpis yra pernelyg trumpas, kad būtų galima 

įdiegti naujus tarties modelius. Kuriant mokymo programas taip pat svarbu atsižvelgti į tokius 

veiksnius kaip asmens išsilavinimas, amžius ir patirtis naudojantis mobiliosiomis technologijomis, 

kadangi šie veiksniai nulems ir mokymosi būdą. Žvelgiant į ateitį, reikia daugiau tarties ir 

bendravimo žodžiu įgūdžių tyrimų, kuriais būtų patikrinti šio tyrimo rezultatai, nes jame dalyvavo 

nedaug žmonių. Dalyvavimui šiame tyrime įtakos turėjo ir dalyvių socialinė padėtis, pvz., nuolatinės 

gyvenamosios vietos arba darbo neturėjimas – visus tris mūsų analizei reikalingus sakinių įrašus 

padarė vos keli dalyviai. Ateityje atliekant tyrimą reikėtų rasti ir tvaresnį būdą, kaip bėgant laikui 

bendrauti su dalyviais. 

 

Tolesniuose tyrimuose rekomenduojama palyginti naujai atvykusiems migrantams skirtų tarties 

modulių rezultatus, kai mobilioji programėlė naudojama ir kai ji nenaudojama. Kalbant apie 

dalyvių pastabas dėl galimybės bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji, atitinkamas 

tyrimas būtų labai naudingas kuriant mokymo programą, jis taip pat užtikrintų mobiliųjų 

priemonių teikiamos pagalbos pridėtinę vertę. 

 

Papildomas failas 

Prie šio straipsnio papildomai pridedamas failas: 
1 priedas 

Šeši sakiniai, kuriuos dalyviai turi įrašyti, su fonetine transkripcija ir vertimu į anglų kalbą. 

DOI: https://doi.org/10.5334/jime.434.s1 
 

Pastabos 
1Mobilioji pagalba įtikinamomis mokymosi technologijomis ir per socialinį tinklą užtikrinant 

imigrantų socialinę įtrauktį ir įgalėjimą (angl. Mobile Assistance for Social Inclusion & 

Empowerment of Immigrants with Persuasive Learning Technologies & Social 

Network) http://www.maseltov.eu. 
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Padėka 

Šį mokslinių tyrimų projektą finansuoja Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF). 
 

Konkuruojantys interesai 

Deklaruotinų konkuruojančių interesų autoriai neturi. 
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