
MČTAU Užsienio kalbų fakulteto 2018–2019 mokslo metų veikla 

Šiais mokslo metais Užsienio kalbų fakultetą pasirinko 602 klausytojai, buvo sudaryta 50 

grupių: anglų kalbos – 29 grupės (343 klausytojai), prancūzų – 6 grupės (72 klausytojai), 

ispanų – 4 grupės(45 klausytojai), italų – 3 grupės (36 klausytojai), vokiečių – 8 grupės (106 

klausytojai), tame tarpe 11 pradedančiųjų grupių. Užsienio kalbų mokė 14 dėstytojų: anglų 

kalbos – 8, prancūzų, ispanų, italų kalbų po – 1, vokiečių – 3. Mokslo metus baigė 520 

klausytojų. 

Pradedančiųjų mokytis užsienio kalbų grupėse dėstytojai siekė senjorus išmokyti kalbėjimo 

pradmenų, kurie leistų komunikuoti elementariausiomis temomis paprastose ir buitinėse 

situacijose. 

Dirbant su pažengusiaisiais buvo keliami atitinkamai aukštesni reikalavimai: turtinti ir plėsti 

žodyną, tobulinti komunikavimo gebėjimus kalbant monologu ir dialogu, gebėti diskutuoti, 

reikšti savo nuomonę, skaityti spaudą, parengti pristatymus aktualiais gyvenimo klausimais ir 

pan. 

Visus metus vyko bendravimas ir bendradarbiavimas tiek su grupių seniūnais, tiek su 

klausytojais. Siekiant tobulinti mokymo proceso organizavimą, buvo klausiama 

besimokančiųjų nuomonės apie užsiėmimų kokybę, apie psichologinę savijautą, kviečiant 

išsakyti pasiūlymus ir pageidavimus. Senjorų nuomonė buvo aptarta su dėstytojais. 

Dėstytojams buvo organizuojamas tarpusavio pamokų lankymas, dalijimasis gerąją patirtimi,  

aptariant darbo metodus, būdus ir formas, buvo diskutuojama apie darbą su vyresnio amžiaus 

žmonėmis. 

Vasario 28 – kovo 28 d. dienomis Užsienio kalbų fakultete vyko metodinės veiklos mėnuo, 

kurio metu buvo lankomasi kolegų vedamuose užsiėmimuose, dalinamasi gerąja patirtimi, 

mokant vyresnio amžiaus žmones užsienio kalbų, diskutuojama apie mokymo(si) tobulinimo 

galimybes. Stebėtos pamokos ir rekomendacijos veiklos tobulinimui buvo aptartos kovo 28 d. 

vykusiame metodiniame seminare. Ateityje tokius seminarus užsienio kalbų dėstytojams 

numatoma rengti du kartus per mokslo metus. 

Fakulteto klausytojai aktyviai dalyvavo įvairiuose MČTAU organizuojamuose renginiuose, 

šventėse. Mokslo metų pabaigoje 50 senjorų keliavo po Molėtų kraštą – kelionė atpirko mūsų 

visas, mokantis užsienio kalbų prie vadovėlių praleistas valandas. 20 aktyviausių klausytojų 

surengė išvyką į Nacionalinį muziejų ir susipažino su dailininko Giedriaus Kazimierėno 

kūryba. 
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