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1. AIRIJA
Airija žavi neprilygstamu gyventojȕ svetingumu ir šiluma, kurios nerasite
jokioje kitoje šalyje ar kultȑroje. Airija – vieta, kur senovǣs dienȕ paveldas
sujungia praeitǵ ir dabartǵ. ąia dera kvapĎ gniaužianti gamta ir senove
dvelkiantys griuvǣsiai su šiȕ dienȕ modernumu.
Šalis gali didžiuotis dideliu ekonominiu augimu ir pokyĆiais, neprarandant
tradiciniȕ vertybiȕ. Nepaisant sparĆios miestȕ plǣtros, Airija - saugi ir jauki
šalis, todǣl Ćia puikiai jauĆiasi turistai, atvykē iš viso pasaulio.
VIETOVǢ
Airija ǵsikȑrusi vakariniame Europos pakraštyje. Tai nepaprasto grožio sala,
esanti kalnuotoje vietovǣje, kuriĎ puošia mǣlyni ežerai, senovinǣs pilys, ilgi
smǣlǣti paplȑdimiai ir kvapĎ gniaužianĆius vaizdus atveriantys uostai.

KLIMATAS
Dǣl Golfo srovǣs bei dažnȕ pietvakariȕ vǣjȕ poveikio klimatas yra pastovus,
o temperatȑra tolygi visoje šalyje. ŠalĆiausi mǣnesiai — sausis ir vasaris, kai
vidutinǣ temperatȑra dienĎ — nuo 4°C iki 7°C. Liepa ir rugpjȑtis yra šilĆiausi
mǣnesiai (14°C —16°C). Temperatȑra labai retai nukrenta žemiau -10°C ar
pakyla aukšĆiau 30°C.
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Kč VEIKTI AIRIJOJE
Airijoje gyvena apie 4 milijonai žmoniȕ, taĆiau aplinka Ćia viena švariausiȕ
Europoje. Šioje šalyje rasite nepaliestȕ kaimo vietoviȕ, kur galima
atsipalaiduoti vaikštinǣjant gryname ore, keliaujant dviraĆiais, žaidžiant
golfĎ ar jodinǣjant. Airijoje tiesiog verda kultȑrinis gyvenimas. Daug
dǣmesio skiriama muzikai, todǣl bȑnant šioje šalyje bȑtina apsilankyti
koncertuose, spektakliuose ir airiškȕ šokiȕ pasirodymuose.
GYVENTOJAI
Atvykē ǵ AirijĎ turǣsite galimybē susipažinti su jos gyventojais. Airiai yra
draugiški, atsipalaidavē, svetingi ir jauĆia aistrĎ pokalbiams su naujais
žmonǣmis. Airiȕ bȑdas puikiai atsispindi jȕ literatȑroje. Šalis garsǣja
rašytojais: Džonatanu Sviftu, Oskaru Vaildu, Džeimsu Džoisu.

NACIONALINIAI PATIEKALAI
AirijĎ žino kiekvienas alaus mǣgǣjas. Ši šalis garsi juodu, tirštu alumi, kuris
kvepia lakrica ir vadinamas porteriu. Airijos virǣjai liko ištikimi savo
židiniams ir šiandien tebekepa mǣsĎ, kaip kepdavo jȕ seneliai — ant atviros
ugnies, vietoj malkȕ naudodami durpes. Airiška stju — tai avienos krȑtininǣ,
troškinta kartu su bulvǣmis svogȑnȕ padaže, pagardintame pipirais. Šio
patiekalo neparagauti bȑnant Airijoje bȑtȕ tikra nuodǣmǣ.
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2. KORKAS
Korkas ǵsikȑrēs gražiojoje pietinǣje Airijos dalyje. Tai antras pagal dydǵ
Airijos miestas, kuriame gyvena apie 160 000 gyventojȕ. Korkas – klestintis
prekybos ir bankininkystǣs centras. Tai miestas, kuris puikiai tinka
klajonǣms. Jis jus papirks nepaprastu žavesiu ir unikalia atmosfera, kuriĎ
sukuria XIX a. keliukai ir prekyvietǣs.

ISTORIJA
Korko pavadinimas kilo nuo žodžio corcaigh, kuris reiškia pelkǣtĎ vietĎ. Per
miestĎ teka upǣ Li. Miesto centras yra šios upǣs saloje. KorkĎ puošia
stambus uostas, ǵsikȑrusios prieplaukos ir dokai. IX a. viduryje Ćia
apsigyvenē vikingai ǵkȑrǣ prekybos centrĎ, o XII a. pabaigoje miestas atiteko
normanams. Nuo to laiko šis miestas ǵgijo nepaprastĎ atmosferĎ, kuri dvelkia
amžiȕ galybe, taĆiau taip pat puikiai dera su šiȕ dienȕ modernumu.
LANKYTINOS VIETOS
9 Šv. Finbaro katedra;
9 Paul gatvǣ, kuri yra pagrindinǣ mieste. Joje daug barȕ, restoranȕ,
parduotuvǣliȕ, kuriose galima rasti ǵvairiȕ siuvenyrȕ;
9 Crawfordo meno galerija;
9 Šv. Onos bažnyĆia, kurios varpinǣje galima paskambinti varpais;
9 Senoji Midletono viskio darykla, kuriĎ rasti galima netoli miesto.
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PRAMOGOS
Korkas ir jo regionas pasižymi turtingu archeologiniu, kultȑriniu ir
literatȑriniu paveldu. Šis miestas garsǣja menu, literatȑra ir amatais. Miesto
unikalumas buvo pripažintas 2005 metais, kai jis buvo paskelbtas Europos
kultȑros sostine. Korke kasmet rengiami tarptautiniai kino, džiazo, tautiniȕ
šokiȕ ir chorinǣs muzikos festivaliai. Atvykus ǵ KorkĎ galima mǣgautis
audringu naktiniu gyvenimu, nes Ćia rasite daugybē barȕ, naktiniȕ klubȕ,
teatrȕ ir diskotekȕ.

KORKO GYVENTOJAI
Korke gyvenantys žmonǣs yra draugiški, komunikabilȑs ir turintys gerĎ
humoro jausmĎ. Jie mǣgsta bendrauti su žmonǣmis iš kitȕ šaliȕ ir garsǣja
savo svetingumu. ąia pabuvē studentai apie KorkĎ atsiliepia taip: „Tai yra
ideali vieta studijuoti Airijoje. ąia neegzistuoja nepažǵstami žmonǣs, tik
draugai, kuriȕ dar neturǣjai galimybǣs sutikti“.
SUSISIEKIMAS
Tarptautiniai skrydžiai iš Europos oro uostȕ paverĆia KorkĎ lengvai
pasiekiamu miestu. Korko oro uostas yra vienas iš svarbiausiȕ Airijos oro
uostȕ. Kasdien Ćia vykdoma 50 skrydžiȕ, todǣl Londonas tampa pasiekiamas
tik per valandĎ. Taip pat Ćia populiarȑs automobiliȕ keltai, kuriais galite
atvykti ǵ KorkĎ iš Anglijos ir Prancȑzijos.
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3. APIE KORKO KALBȔ CENTRč

Mokslo centras Mokslo sodas (toliau – MS), bendradarbiaudamas su Korko
kalbȕ centru, organizuoja anglȕ kalbos kursus Airijoje. Studentai kvieĆiami
Ćia ǵvertinti per 37 metus sukauptĎ patirtǵ ir profesionalumĎ mokant anglȕ
kalbĎ. AukšĆiausi standartai prieinamomis kainomis – toks yra Korko kalbȕ
mokyklos šȑkis.
MS siȑlo išskirtinius kursus savo klientams. Tai mokymȕ sesija, kuriĎ sudaro
teoriniȕ žiniȕ tobulinimas paskaitose bei praktiškas anglȕ kalbos ǵgȑdžiȕ
naudojimas ekskursijȕ, išvykȕ po AirijĎ bei socializacijos su vietiniais
gyventojais ir kurso draugais iš sveĆiȕ šaliȕ metu.
Korko kalbȕ mokykla - tai turinti gerĎ reputacijĎ anglȕ kalbos mokykla. Nuo
mokyklos ǵkȑrimo 1975 metais, dǣl kiekvienam studentui skiriamo išskirtinio
dǣmesio ir kursȕ, kuriais jie mǣgaujasi, buvo suformuota nepriekaištinga
mokyklos reputacija tarptautiniu lygiu.

MOKYKLA
Korko kalbȕ centras yra ǵsikȑrēs dviejuose gretimuose pastatuose, kurie
buvo restauruoti išlaikant elegantiškĎ XVIII a. charakterǵ. Šioje mokykloje
jȑs galǣsite mokytis jaukiuose klasǣs kambariuose bei naudotis reikiama
ǵranga.
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PAPILDOMOS PASLAUGOS (NEMOKAMAI)
9 Galimybǣ klausytis ǵrašȕ, tobulinant savo klausymo ǵgȑdžius;
9 Kiekvienam studentui prieinami kompiuteriai ir internetas;
9 Biblioteka, kurioje galima skaityti knygas, žurnalus ir laikrašĆius;
9 Video biblioteka;
9 Kavos kambarys;
9 Išorinis mokyklos kiemelis, kuriame galǣsite atsipȑsti per pertraukas.
MOKYTOJAI
Korko kalbȕ centro mokytojai teikia daug dǣmesio bendravimui su studentais
ir mokymosi ǵgȑdžiȕ praktiniui lavinimui bei skatina studentus aktyviai
dalyvauti mokymosi procese. Darbas porose ir grupǣse suteikia studentams
daugiau galimybiȕ kalbǣti angliškai ir klausyti, kaip kalba kiti. Toks mokymo
bȑdas ne tik lemia tai, kad kiekvienas studentas mǣgaujasi anglȕ kalbos
pamokomis, taĆiau taip pat skatina mokytis. KiekvienĎ savaitē jȑs galǣsite
ǵvertinti savo pažangĎ atlikdami tobulǣjimo testĎ.

KURSAI
Prieš atvykstant ǵ KorkĎ MS padǣs jums pasirinkti geriausiai jȑsȕ lȑkesĆius
atitinkanĆius anglȕ kalbos kursus. Atvykus ǵ Korko kalbȕ centrĎ bus ǵvertintas
jȑsȕ anglȕ kalbos lygis. Iš skirtingȕ užduoĆiȕ sudarytas testas leis nustatyti
jȑsȕ kalbos lygǵ ir mokymosi patirtǵ. Taip pat galǣsite užpildyti poreikiȕ
analizǣs klausimynĎ, kuris leis Korko mokyklos mokytojams integruoti jȑsȕ
tikslus ir norus ǵ kursȕ turinǵ.
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ADMINISTRACIJA
Korko kalbȕ centro administracijos darbuotojai yra draugiški ir rȑpestingi.
Komanda turi ilgametē patirtǵ dirbant su studentais iš ǵvairiȕ šaliȕ, kultȑrȕ ir
amžiaus grupiȕ. Administracija užtikrina, kad jums bus suteikiama visa
reikiama parama ir pagalba nuo to mometo, kai jȑs atvyksite.
APGYVENDINIMAS
Korko

kalbȕ

mokykla

didžiuojasi

aukštais

apgyvendinimo

kokybǣs

standartais. Mokykla reguliariai stebi ir vertina apgyvendinimo vietȕ kokybē.
Svarbiausia pasirinkti tokǵ apgyvendinimo variantĎ, kuris geriausiai atitiktȕ
jȑsȕ poreikius ir pageidavimus. Nesvarbu, ar pasirinksite kultȑrinē patirtǵ
gyvenant

šeimoje,

ar

nepriklausomybē,

kuriĎ

suteiks

jums

vienam

priklausantis butas ar viešbuĆio kambarys - visur bus taikomi aukšĆiausi
standartai. Daugiau apie apgyvendinimĎ studijuojant Korko kalbȕ centre
galite sužinoti MS.
PRAMOGOS
Bȑdami Korke jȑs turǣsite galimybē susipažinti su žmonǣmis iš viso pasaulio.
Džiazo muzikos vakarai, chorinio dainavimo ir filmȕ festivaliai, vykstantys
savaitgaliais, neleis jums sǣdǣti namuose. Korke galǣsite pasirinkti nuo
airiškȕ barȕ iki naktiniȕ klubȕ, nuo jaukiȕ teatrȕ iki moderniȕ kino teatrȕ.
ąia galǣsite tobulinti savo anglȕ kalbos žinias tiesiog pramogaudami.
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4. KAINOS

ANGLȔ KALBOS KURSȔ KAINOS (eurais)

Kursȕ tipas/valandȕ skaiĆius per savaitē

Kaina savaitei (eurais)

Standartiniai anglȕ kalbos kursai

180

(20 val.)
Intensyvȑs anglȕ kalbos kursai (26 val.)

234

Jungtiniai aglȕ kalbos kursai

405

+ 5 val. individualiȕ pamokȕ
Jungtiniai anglȕ kalbos kursai

630

KURSAI

+ 10 val. individualiȕ pamokȕ

Kursai ruošiantis Kembridžo universiteto
anglȕ kalbos egzaminui (20 val.)

Kursai ruošiantis Kembridžo universiteto
anglȕ kalbos egzaminui (70 val.)

10 sav.

12 sav.

1800

2160

4 sav.

Kursai vadovams ir profesionalams

850

30 val. (25 val. + 5 val. pietȕ)
Profesionalȕ parengimo kursai anglȕ
kalbos mokytojams (25 val.)
Kursai ruošiantis egzaminams (4 val.)
TOEIC/TOEFL/IELTS
Individualȑs kursai

860

2 sav.

740

80

58/ val.
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APGYVENDINIMAS

APGYVENDINIMO KAINOS (eurais)

Apgyvendinimo pobȑdis

Kaina savaitei (eurais)

Administravimo mokestis (negrĎžinamas)

65

Apgyvendinimas šeimoje (galima visus metus)
Vienvietis kambarys (sezono metu)
Vienvietis kambarys (nuo birželio 9 iki rugsǣjo
16 d.)
Papildoma naktis gyvenant šeimoje

175
207
30

Butas (galima nuomotis visus metus)

Nuo 165 iki 180

Butas studentams

Nuo 135 iki 140

Papildoma naktis studentams skirtame bute

30

Daugiau informacijos apie kursus, anglȕ kalbos lygius, apgyvendinimo
sĎlygas, kainas bei tikslias kursȕ datas jums suteiks MS.
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5. MOKSLO SODAS

Mokslo sodas - novatoriška mokykla, sukurta, remiantis naujausiais
užsienio universitetȕ mokymo metodais. MS kursuose labiausiai vertinama
mokymosi

kokybǣ

ir

nuoširdus

bendradarbiavimas.

Mokytojai

yra

profesionalȑs ir draugiški. Jie ir mokiniai sudaro vienĎ stipriĎ komandĎ,
kurios tikslas – kryptingas tobulǣjimas.
ANGLȔ KALBOS KURSAI
Mokykla rengia anglȕ kalbos kursus vaikams, abiturientams ir studentams,
suaugusiems bei ǵmonǣms ir organizacijoms. Atsižvelgdami ǵ Jȑsȕ profesinius
poreikius ir pageidavimus, paruošia Jums pritaikytas mokymo programas,
remdamiesi naujausiais pažangiausiȕ Anglijos universitetȕ metodais.
MS organizuoja IELTS bei kitȕ tarptautiniȕ egzaminȕ paruošiamuosius kursus,
ǵvairius specializuotus mokymus. Mȑsȕ mokymai paremti bendravimu,
analizǣmis, diskusijomis, pristatymais, todǣl pamokose tobulinami ir
kalbǣjimo ǵgȑdžiai.
Studentai gali rinktis mokymosi tipĎ – individualias pamokas ar grupinǵ
darbĎ. Grupǣs skirstomos ǵ 3 – 4 ar 5 – 6 asmenȕ komandas. MS kursai
orientuoti ǵ efektyvumĎ ir studentȕ patogumĎ, todǣl paskaitȕ medžiaga
suteikiama nemokamai. Atǣjus mokytis su draugais taikomi specialȑs
pasiȑlymai.
PAPILDOMI KURSAI
MS taip pat organizuojami matematikos kursai vaikams, abiturientams ir
aukštȕjȕ mokyklȕ studentams, norintiems sustiprinti matematikos žinias.
Kvalifikuoti dǣstytojai padeda Jums pasirengti mokslo metams ir pasiekti
norimȕ rezultatȕ.
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REZULTATAI
Praǣjusiȕ metȕ duomenimis, studentȕ, kurie IELTS egzaminui ruošǣsi su MS,
ǵvertinimai siekia nuo 6.5 balo, o visȕ laikiusiȕjȕ vidurkis – 7.5 balo.
Individualȑs ar keliȕ žmoniȕ grupeliȕ kursai padeda tinkamai pasiruošti
tarptautiniams egzaminams bei gauti reikiamĎ ǵvertinimĎ.
Šiandien MS yra ǵgijēs didelǵ savo klientȕ pasitikǣjimĎ: verslo organizacijȕ,
ǵmoniȕ vadovȕ, ǵvairiȕ sriĆiȕ specialistȕ bei studentȕ ir moksleiviȕ. Dirbame
su

tarptautinǣmis

ǵmonǣmis,

kompanijȕ

vadovais

bei

ǵvairiȕ

sriĆiȕ

specialistais. Mes labai džiaugiamǣs ir didžiuojamǣs savo klientais. Jȕ
pasirinkimas – mums svarbus ǵvertinimas ir motyvacija tobulǣti.

Daugiau informacijos:
www.mokslosodas.lt
www.facebook.com/mokslosodas

