
MČTAU Užsienio kalbų fakulteto 2019–2020 mokslo metų veikla 

Kalbų mokymas ir mokymasis 

Užsienio kalbų fakultetas (UKF) tebėra vienas populiariausių Medardo Čoboto trečiojo 

amžiaus universitete: 2019–2020 mokslo metais jame penkių užsienio kalbų mokėsi 600 

senjorų. Daugiausia klausytojų mokėsi anglų kalbos, suformuotos net 32 grupės senjorų, 

norinčių išmokti angliškai ar patobulinti jau turimas šios kalbos žinias. Anglų kalbos senjorus 

mokė devynios dėstytojos. Vokiečių kalbos buvo suformuotos 9 grupės (3 dėstytojos), italų – 

4 grupės (viena dėstytoja), ispanų – 3 grupės (1dėstytoja) ir prancūzų – 5 grupės (1 

dėstytoja). Džiaugiamės dėstytojų kolektyvą papildžiusiomis naujomis anglų kalbos 

dėstytojomis Raimonda ir Rasa bei jaunąja ispanų kalbos dėstytoja Migle. Jos ne tik puikiai 

pritapo prie senbuvių ir užsitarnavo klausytojų pagarbą, bet ir įnešė „naujų vėjų“: įdomių 

darbo formų ir metodų, aktyvių veiklų. 

UKF projektai ir kultūriniai renginiai 

Visose užsienio kalbų besimokančiose grupėse spalio – sausio mėnesiais buvo minimos ar 

švenčiamos svarbios šalies, kurios kalbos mokomasi, datos: Vokietijos susivienijimo diena, 

Padėkos diena, Kalbų diena, aptariamos Kalėdų tradicijos, Silvestro naktis, Trijų karalių 

reikšmė, susipažįstama su flamenko šokiu, klausantis itališkų dainų ir su atlikėju bendraujant 

italų kalba ir kt. Užsienio kalbomis buvo kalbama ir apie Sausio 13 –ąją – juk svarbu gebėti 

svečiui iš užsienio papasakoti ir apie Lietuvai svarbius įvykius. 

Gruodžio pabaigoje 55 senjorai vyko į pažintinę kelionę po šiaurės Lietuvą, aplankydami ne 

tik įspūdingą Palėvenės bažnyčią, bet ir 2019 metų Lietuvos kultūros sostinę – Rokiškį su jo 

„perliukais“: dvaro ansambliu ir šv. Mato bažnyčia. Kartu su rokiškėnais šventėme ir 

Kultūros sostinės vardo perdavimą Trakams. Išvykoje dalyvavę senjorai apie savo įspūdžius 

užsienio kalba pasakojo savo grupėse. 

Vasario mėn. startavo bendras UKF ir Adomo Mickevičiaus bibliotekoje veikiančios Austrų 

skaityklos bendras edukacinis projektas „Vokiškai apie Austriją“, kuriuo buvo siekta šių 

tikslų ir uždavinių: 

- skatinti senjorų domėjimąsi Austrija, jos istorija, kultūra, žymiais žmonėmis, tradicijomis; 

- pažintį su Austrija organizuoti vokiečių kalba, tuo gilinant vokiečių kalbą besimokančių 

senjorų teksto klausymo ir supratimo gebėjimus; 

- įtraukiant senjorus į medžiagos apie Austriją aptarimą, plėtoti jų kalbinius gebėjimus ir 

komunikavimo kompetenciją. 

Per įvykusius du užsiėmimus senjorai su skaityklos darbuotojomis bendravo vokiečių kalba, 

klausėsi pasakojimų apie Austrijos sostinę Vieną, patys dalijosi savo patirtimi. Projektas 

susilaukė didelio senjorų susidomėjimo ir tikimės, kad pasibaigus pandemijai, jis bus 

sėkmingai tęsiamas. 



Apgailestaujame, kad dėl pandemijos negalėjome įvykdyti savo plano: kovo – gegužės 

mėnesiais turėjo vykti metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaidos seminarai. Juos 

nukeliame į spalio – lapkričio mėnesius, kai vėl tęsime mokymąsi auditorijose. 

Per pandemiją dauguma dėstytojų, senjorams pritarus ir pageidaujant, dirbo nuotoliniu būdu. 

Taigi, turėjome progą ir galimybę artimiau susipažinti ir su kompiuterinėmis programomis. 
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