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ĮVADAS
Pas pastaruosius kelis dešimtmečius anglų kalba patapo tarptautine prekybos ir
komercijos kalba, pakeitusia daugelį pagrindinių verslo aspektų šiuolaikiniame pasaulyje.
Tam tikrose pramonės šakose žinoti verslo terminus anglų kalba yra gyvybiškai būtina
norint vystyti sėkmingą verslą. Verslininkas, kuris nori būti sėkmingas, turi mokėti naudotis
ir turėti su savimi smulkų žodyną, kuriame yra specifiniai terminai, kad galėtų efektyviai
bendrauti su kitais verslo pasaulio profesionalais. Bet kokios problemos bendraujant, ar tai
būtų bendravimas asmeniniais ar verslo reikalais, veda į nuostolius, nesėkmingas derybas,
globalaus verslo neišmanymą ar tiesiog žmogus tampa nepasirengęs vykdyti verslą
tarptautiniu mastu. Sugebėjimas bendrauti, ir bendrauti gerai, yra vienas svarbiausių
sėkmingo verslo veiksnių.
Šiandieninėje globalaus verslo aplinkoje verslo komunikacijos svarbos ignoruoti negalima.
Tarpkultūrinis bendravimas tapo svarbiu matmeniu bet kokiame versle. Šiandien yra
gyvybiškai svarbu kuo daugiau sužinoti apie etnines grupes, su kuriuomis yra ruošiamasi
bendrauti ar kartu imtis verslo. Dėl to tam tikri kultūriniai niuansai gali labai stipriai įtakoti
tai, kaip žmonės supranta kito asmens sakomus žodžius. .
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Pastabos apmokant naudotis žodynu
Mokymasis yra sudėtingas procesas. Dažnai pasitaiko atvejų, kai norimų mokymosi
rezultatų nepasiekiama dėl neveiksmingų mokymosi metodų. Toliau pateikti veiksniai
dažnai tampa priežastimi, kodėl nėra pažangos ir yra nusiviliama:


Tikslo neturėjimas. Prieš pradedant mokytis atmintinai žodyną, reikia aiškiai žinoti,
dėl ko tai daroma. Koks tikslas išmokti žodyną? Vien tik žinoti žodyną yra vienas iš
blogiasusių tikslų. Niekas nesimokina nardyti vien tam, kad nenuskęstų. Žodyno
žinojimas yra priemonė, ne tikslas. Žmogus yra kur kas labiau motyvuotas, jei
mokinasi žodyną tam, kad galėtų vesti derybas su savo užsienio partneriais, o ne
dėl to, kad liepė viršininkas (Hoffmann 2012).



Tik vieno konkretaus mokymosi metodo naudojimas. Kiekvienas žmogus yra kitoks.
Jei jūsų draugui labiau patinka mokytis su kortelėmis, nes taip jis išmoksta
daugiausiai, tai nereiškia, kad toks metodas tinka ir jums. Kas jums tinka labiausiai
– ar tai būtų paveikslėliai, garsai, dainų tekstai, pagreitintas mokymasis, transliacijų
įrašai – jūs sužinosite tik išbandę visa tai. Nėra geriausio būdo išmokti žodyną
(Hoffmann 2012)



Pernelyg didelė motyvacija. Tarkim, jūs kurį laiką nesimokinate žodyno ir po to
staiga užplūsta ambicijos ir puolate mokytis po 1200 žodžių per savaitgalį. Tai lygiai
taip pat beprasmiška, kaip ir valytis dantis 40 minučių, nes jūs pamiršote juos valytis
visą savaitę. Mūsų smegenys nėra tuščia stiklinė, kurią galima būtų taip lengvai
pripildyti. Smegenys yra sudėtinga konstrukcija, kuriai reikia pastovaus impulso,
norint išlaikyti susidomėjimą (Hoffmann 2012).

Kaip lengvai išmokti anglų kalbos žodyną
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Yra skirtingų būdų išmokti žodyną. Žemiau išdėstyti patarimai tinka bet kokio tipo
mokymuisi ir bet kokio tipo besimokinantiems (Infolinks, 2006):


Kiekvienam žodžiui skirkite bent 1 minutę.



Ištarkite žodį garsiai.



Bandykite įsiminti žodžius pasinaudodami įsiminimo triukais.



Suraskite panašius žodžius ir pabandykite sudaryti sakinį (arba išnagrinėkite
pavyzdyje pateiktą sakinį) (Infolinks, 2006).

Mokinantis žodyno kartojimas yra labai svarbus. Toliau pateikti būdai ir mokymosi metodai
gali padėti jums lengviau įsiminti žodžius:


Įprastinės kortelės: jums reikia užrašyti žodžius ant kortelės. Bandant įsiminti
žodžius, įsimintas korteles galima atidėti į šalį. Kartokite kitus žodžius. Kitą dieną
pakartokite visus žodžius. Vėl atidėkite korteles su jau žinomais žodžiais į šoną ir
per vieną savaitę įsiminkite žodžius ir taip toliau.



Uždenkite anglišką tekstą žodyne su sulenktu popieriaus lapu. Užrašykite ant lapo
šalia esančio žodžio vertimą ir patikrinkite, ar teisingai. Jei ne, pasižymėkite tą žodį
ir tęskite toliau. Pabaigoje grįžkite prie blogai išverstų žodžių ir vėl juos išverskite.



Pagreitintas mokymasis: panaudodama vaizdinę, kinestezinę ir garso
stimuliuojančias priemones, pagreitinto mokymosi metodas paruošia jūsų protą
mokymosi procesui. Toliau pateikti pagrindiniai šio metodo elementai:
o Fiziniai ir protiniai atsipalaidavimo pratimai
o Rami, atpalaiduojanti muzika
o Patarimai besimokinantiems
o Mokymosi motyvacijos didinimas
o Mokymosi trukdžių mažinimas
o Teigiama mokymosi atmosfera



Kompiuterinės programos ar aplikacijos taip pat padeda mokytis žodyną. Android ir
Apple aplikacijų parduotuvėse galima įsigyti įvairių žodyno mokymosi programų.
Internetas taip pat yra puikus šaltinis, kuriame galima rasti tokios tipo programų
(Infolinks, 2006).

Pratimas: pabandykite atrasti, koks mokymosi būdas jums tinka labiausiai naudojant šiuos
patarimus ar kitus metodus.
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