
Rytų kalbų mokyklos klausytojo atmintinė



Apie Rytų kalbų mokyklą

Rytų kalbų mokykla – nuo 2002 metų veikianti Mokymosi 
visą gyvenimą (neformaliojo švietimo) kalbų kursų 
programa, kurios tikslas yra išugdyti klausytojų 
pasirinktos kalbos kompetencijas tam tikru lygmeniu. 
Kalbų kursai siekia padėti išmokti svarbiausias konkrečios 
kalbos gramatines struktūras, plėsti žodyną, įsisavinti 
rašto sistemą ir suprasti rašytinį bei girdimą tekstą. 
ĮgyĮgytas žinias galima pritaikyti vystant verslo ar kultūrinius 
santykius su atitinkama Azijos ar Artimųjų Rytų regiono 
valstybe ir asmeniniams tikslams.

Ši neformaliojo švietimo programa yra orientuota į bet 
kurios amžiaus grupės ir išsilavinimo asmenis, 
besidominčius Azijos ar Artimųjų Rytų regiono kalbomis. 
Programą sudaro klausytojo pasirinkta kalba (japonų, 
farsi, hindi, japonų, kinų, korėjiečių, tibetiečių, turkų arba 
sanskritas), kurią jis mokosi pasirenkamu lygiu (nuo 1 iki 
9). Baigus vieną lygį, mokymąsi galima tęsti kitame 
lyglygyje, kartoti baigtą lygį arba pasirinkti kitą kalbą.

Kursų vykdymo procesas

Klausytojai yra priimami užsiregistravus Rytų kalbų 
mokyklos tinklalapyje, tačiau konkretaus kalbos lygio 
užsiėmimai vyksta tik tuo atveju, jeigu susirenka 
minimalus klausytojų skaičius ir yra randamas 
dėstytojas, galintis vesti užsiėmimus. Kursus siekiama 
organizuoti kas trimestrą (pavasaris, vasara, ruduo, 
žiema). Trimestrų pradžios ir pabaigos laikas tiesiogiai 
priklauso nuo priklauso nuo konkrečios kalbos lygio. Dažniausiai grupės 
yra formuojamos rugsėjį, sausį, balandį ir liepą, tačiau 
tam tikri kursai gali prasidėti ir kitais mėnesiais. Jeigu 
norima atšaukti registraciją į kursus, apie tai būtina 
pranešti Rytų kalbų mokyklos administratoriui el. 
paštu tomas.bedulskij@fsf.vu.lt!

Surinkus minimalų klausytojų skaičių ir su dėstytojų 
suderinus kursų tvarkaraštį, visi užsiregistravę klausytojai 
apie tai būna informuojami el. paštu, kurį jie nurodo 
registracijos anketoje. Kursus sudaro 20 paskaitų (40 
akademinių valandų). Paskaita trunka 1 valandą 30 
minučių. Dažniausiai per savaitę būna po dvi paskaitas 
darbo dienomis, kurios vyksta vakaro metu.

PasPaskutiniąją kursų paskaitą klausytojai gauna kursų 
baigimo pažymėjimus. Po paskaitos klausytojams yra 
išsiunčiamas laiškas apie tolimesnes mokymosi 
galimybes ir paprašoma užpildyti anoniminę grįžtamojo 
ryšio anketą apie išklausytų kursų kokybę.



Apmokėjimas už kursus

Rytų kalbų mokyklos kursai yra mokama paslauga, kurios 
kaina yra 200 eurų už pasirinktą kursą (moksleiviams ir 
studentams yra taikoma 10 % nuolaida (kursų kaina – 180 
eurų)). Mokėjimą reikia atlikti gavus apie tai el. laišką, 
kuris būna siunčiamas po pirmosios kursų paskaitos. 
Pirmasis kursų užsiėmimas yra bandomasis, tad 
nusprendus kursų netęsti, mokėjimo atlikti nereikia.

KlausyKlausytojui pageidaujant, mokėjimą galima dalinti į dvi 
lygias dalis. Pirmąją dalį klausytojas turi susimokėti po 
pirmojo užsiėmimo, o antrosios dalies sumokėjimo 
terminas yra suderinamas su Rytų kalbų mokyklos 
administratoriumi.

Kontaktai

Rytų kalbų mokyklos administratorius
Tomas Bedulskij
tomas.bedulskij@fsf.vu.lt
+370 602 18 521
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