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2014 m. rugsėjo 25-26 d.
Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos institutas
kviečia
dalyvauti renginiuose,
skirtuose Europos kalbų dienai paminėti
Europos kalbų dieną švenčia ne tik visa Europa.
Kalbų mokymuisi sienų nėra.
Kalba – priemonė išsakyti tai, ką mes žinome apie save ir pasaulį vieni kitiems. Kalba žinių lobynas perduodamas iš kartos į kartą. Kalbos sprendžia
konfliktus ir leidžia žmonėms suprasti vienas kitą.
Europos kalbų diena minima nuo 2001, ši tradicija gyva kasmet. Europos kalbų diena padeda suvokti platų Europos kalbų spektrą, daugiakalbystė tampa
nauja europietiškos savimonės dalimi.
Mes mokomės kalbų, kad atpažintume kalbų ir jomis kalbančių žmonių bendrumus ir suprastume jų skirtumus. Mes keliaujame ir girdime skirtingas kalbas.
Mes studijuojame įvairiose pasaulio šalyse, mes siekiame dirbti pasaulyje, kuriame skamba visos kalbos.
Išgirskite ir išbandykite kalbų skambėjimą. Pasitikrink savo kalbos lygį. Aplankyk internetinį puslapį European Day of Languages šiuo adresu
http://edl.ecml.at/. Ten taip pat atrasi įdomios informacijos apie Europos kalbų dieną bei žaidimų skirtų šiai šventei paminėti.
Jei moki vokiškai, aplankyk http://ec.europa.eu/languages/quiz/index_de.htm Čia rasi įdomų testą apie pasaulio kalbas

Rugsėjo 25 diena, ketvirtadienis
Išmokime pasisveikinti Europos kalbomis (žr. universiteto informaciniuose monitoriuose).
8.00-9.30 val. III-322 aud. išspręsk verslo šaradas!!!
9.40-10.10 val. III-405 aud. studentai kviečiami pasitikrinti anglų kalbos tarimą.
Nuo 10.30, val., II aukšto fojė, vyks perskaitytų knygų užsienio kalbomis bibliotekėlė – „Pasidalink perskaitytomis knygomis“.
11.10 val., į II aukšto fojė, ateik ir išmok sveikinti Lietuvą įvairiomis kalbomis.
11.20 val. II-331aud. ištark pirmą žodį. „Bendraukime ir pažinkime vieni kitus“
13.00-14.30 val. I-417 aud. Filmo „Joyeaux Noel“ („Linksmų Kalėdų“, 2005m.) peržiūra ir diskusija anglų k. Diskusiją moderuoja lektorė iš JAV Kristina
D.Schimmels.

Rugsėjo 26 diena, penktadienis (oficiali Europos kalbų diena)

Kalbų dirbtuvės:
9.40 – 10.10 val., III-406 aud. – vokiečių kalbos pamokėlė
9.40-10.10 val., III-413 aud. – ispanų kalbos pamokėlė
10.10 – 10. 40 val., III-413 aud. – pažintis su ispanų virtuve.
11.20-12.00 val., II-313A aud. – Žvilgsnis į įvairiatautę Europą. Erasmus studentai kviečia susipažinti.
Nori išmokti prancūziškų dainų? Ateik 11.10 val. į II-313 aud. ir kartu padainuosime romantiškąjį Joe Dassin.
11.20 – 11.40 val. ateik, pamatyk ir išgirsk Irano egzotiką (paskaitą veda lektorė iš Irano Marjan Masoodi), I-408 aud.

