
 
 

Rugsėjo 26-26 dienomis Vilniaus Gedimino technikos universitete  

Kūrybinių industrijų fakulteto Užsienio kalbų skyrius kviečia kartu švęsti Europos kalbų dieną  

 

 

Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį. R. V. Emersonas 

 

Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių 

iš 45 dalyvaujančių šalių. Šios šventės tikslas – įvairiais renginiais populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą, skatinti europiečius mokytis kalbų ir 

per kalbas pažinti svetimas kultūras. 

Rugsėjo 25 d. – Pramoginė paskaita  

 TLK-121 ilgosios pertraukos metu (13:45) –  kviečiame į interaktyvią viktoriną apie Europos kalbas. Užsiėmimas skirtas visai universiteto 

bendruomenei.  

 

Rugsėjo 26 d. – Bendra programa 

 Koridoriuose ant staliukų studentų lauks smagi užduotėlė (nepamirškite turėti mobiliojo telefono ).  

 Prie 03 auditorijos veiks studentų sukurtų plakatų paroda. Ateikite pasigrožėti    

 Studentų valgykloje visi kviečiami paragauti Europos šalių patiekalų. 

      Fojė prie SRA-I 03 auditorijos – pertraukų metu (10:05-10:20, 11:55-12:10, 13:45-14:30) veiks perskaitytų knygų užsienio kalbomis 

bibliotekėlė – „Pasidalink perskaitytomis knygomis“. Bus dovanojamos knygos įvairiomis kalbomis. Kviečiame atnešti perskaitytą ir pasiimti 

neskaitytą knygą. 



 Fojė prie SRA-I 03 auditorijos pertraukų metu (10:05-10:20, 11:55-12:10, 13:45-14:30) kviečiami dalyvauti akcijoje  „Ateik ir įvairiomis 

kalbomis parašyk kaip stipriai myli universitetą“. 

 

Rugsėjo 26 d. - Pramoginės paskaitos 

      SRK-II 104  nuo 8:30 kviečiame į visai universiteto bendruomenei skirtą pramoginę paskaitą, kurią organizuoja mūsų svečias iš 

Australijos Ron Ringer! Paskaita “UPSIDE DOWN AT THE BOTTOM OF THE WORLD. AUSTRALIA: THE LUCKY COUNTRY?” tikrai 

paliks įspūdį!  

 SRK-I 201 ilgosios pertraukos metu (13:45) – kviečiame į paskaitą/ renginį - STUDENTS TO STUDENTS. LEARN MORE ABOUT THE 

LITHUANIAN LANGUAGE 

 Poilsio kampelyje SRA-I ilgosios pertraukos metu (13:45) – kviečiame studentus į diskusiją apie pasaulio kalbas - MEET IN THE 

RELAXATION CORNER. Ten jūsų lauks spauda, bukletai apie kultūrą, mokslą, pramogas.   

 Mechanikos fakultete, 105 auditorijoje, ilgosios pertraukos metu (13:45) – kviečiame į paskaitą/ renginį „INTERNATIONAL COMMUNITY 

OF FACULTY OF MECHANICS CELEBRATES THE EUROPEAN  DAY OF LANGUAGES" 

     SRL-I 422A 12:00 val. vyks pramoginė – informacinė paskaita „PRIEŽASTYS MOKYTIS VOKIEČIŲ KALBOS“     

   


