
 150 Lt mokestis  už kursą (130 Lt + 20 Lt už padalomąją medžiagą. Be to, už šią sumą galite 

pasirinkti mokytis iki 3 dalykų). 

 Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę nuo 18 val. (užsiėmimų laikas grupės pageidavimu 

gali būti derinamas, todėl drąsiai galite rinktis kelis užsiėmimus). 

Mokymas pradedamas tik susirinkus grupei. 

Kviečiame mokytis moduliniu būdu 

Apie mus 

Užsienio kalbos: 

 anglų k. (testais nustatomas žinių lygis), 

 vokiečių k., 

 rusų k., 

 ispanų k., 

 italų k., 

 prancūzų k., 

 lenkų k. 
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Vilniaus Gabrielės 

Petkevičaitės—Bitės Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės—Bitės 

Suaugusių mokymo centro L A I K R A Š T I S 

 Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras dirba nuo 1994 m. 
Sukaupta didelė darbo su suaugusiaisiais patirtis leidžia šiuolaikiškai dėstyti dalykų 
medžiagą, lanksčiau reaguoti į rinkos pokyčius bei atsižvelgti į klausytojų pageidavimus. 

 Iš anoniminių anketų galima spręsti, kad klausytojai lieka patenkinti įgytomis žiniomis ir 
gebėjimais. O grįžtančių mokytis klausytojų skaičius leidžia manyti, kad įgyjamos žinios ir 
gebėjimai atitinka poreikius ir lūkesčius, o užsiėmimai padeda atsipalaiduoti ir skleistis 
kūrybiškumui. 

Plačiau 

Lietuvių kalba: 

 valstybinė (norintiems išmokti  skaityti, 
bendrauti, rašyti lietuvių kalba; pasiruošti 
valstybinės kalbos egzaminui), 

 kalbos kultūra. 
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specialus pavasario numeris 

Informacinės technologijos: 

 biuro programos ir internetas, 

 darbo kompiuteriu įgūdžių mokymas, 

 kompiuterinė grafika, 

 maketavimas kompiuteriu. 

Menai, meninė saviraiška: 

 fotografija, 

 teatras, 

 gitara ir dainavimas (jaunieji bardai). 

Technologijos  
(rankdarbiai ir saviraiška): 

 siuvimas, 

 dailusis mezgimas, 

 vilnos vėlimas, 

 tapyba ant šilko, 

 siuvinėjimas, 

 floristika. 

Kūno kultūra ir šokiai: 

 savigyna, 

 gimnastika  (sausgyslinė -sąnarinė, 
gydomoji), 

 šokiai (solo-latino, linijiniai, poromis, 
rytietiški), 

 tautiniai šokiai – „Linksmuolių“ klubas. 

P a g r i n d i n i s  i š s i l a v i n i m a s 
(5-10 klasės) 

Priėmimas 

 Priėmimas vyksta iki rugsėjo 5 d. Priimami asmenys nuo 18 metų. 

 Priimant mokytis pildomas prašymas, kuriame nurodomi dalykai, kurių norima mokytis, 
ir mokymosi sutartis ( galima pildyti ir internetu). 

 Svarbu! Iki rugsėjo mėn. užsiregistravę internetu ar telefonu asmenys, nepamirškite 
atvykti pasirašyti mokymosi  sutarties. 

 Prie prašymo pridedama: asmens tapatybę  liudijančio dokumento kopija, nuotrauka, 
įgyto išsilavinimo pažymėjimo kopija, pavardės keitimo dokumento kopija (jei pavardė 
nesutampa su nurodyta išsilavinimo dokumente), pageidaujantys tęsti mokymąsi – 
mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje 
klasėje ir medicininė pažyma (pasirinkusiems kūno kultūros-šokių modulius). 

Plačiau 

 
Mokiniai apie mokymo centrą, 

kursus ir mokytojus: 

- Mokymo betarpiškumas, 

aukšta mokytojų kvalifikacija. 

- Norėtųsi, kad iš mūsų būtu 

daugiau reikalaujama per pamokas, 

daugiau būtų namų darbų, mums 

tai į naudą :) 

- Mokytojos žinios yra labai 

plačios ir gyvenimiškos, sužinojau 

daug gražių posakių, naudojamų 

anglų kalbos šnekamojoje kalboje. 

- Pirmiausia tai, kad už prie-

inamą kainą galiu gilinti savo an-

glų kalbos žinias. Gerai, kad grupės 

yra nedidelės ir labai puiki moky-

mosi aplinka. 

- Kursai gerai organizuoti, 

dėstytojai puikūs. 

- Gera atmosfera klasėje, nėra 

įtampos. 

- Nuoširdus ir laisvas moky-

mosi stilius. 

- Mokymo medžiaga pateikiama 

aiškiai ir suprantamai, todėl ją 

nesunku įsisavinti. 

- Darbas organizuojamas gerai, 

laiko veltui neleidžiame. 

- Perteikiama patirtis, žinios, 

fizinis krūvis. 
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