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1. MALTA
Malta - septyniȕ salȕ grupǣ Viduržemio jȑroje, taĆiau tik trys didžiausios
salos – Malta, Gozo ir Komino salos yra gyvenamos. Malta vadinama
muziejumi po atviru dangumi, kadangi Ćia galima aplankyti daug istoriniȕ
vietȕ.
Maltos istorija prasidǣjo daugiau nei prieš 7000 metȕ. Nuo to laiko šioje
saloje šeimininkavo finikieĆiai, romǣnai, arabai, normandai ir ispanai. Prieš
finikieĆius Maltoje gyveno gentys, turǣjusios savitĎ religijĎ. Jȕ statytos
šventyklos yra senesnǣs net už Egipto piramides. Šiȕ 5 – 6 tȑkstanĆiȕ metȕ
senumo šventyklȕ griuvǣsiai išlikē iki dabar.
GYVENTOJAI
Vienas išskirtiniausiȕ salos bruožȕ - jos vietos gyventojȕ nuoširdus
svetingumas ir draugiškumas. Maltoje gyvena apie 400 tȑkst. gyventojȕ.
MaltieĆiai savo linksmumu gali užkrǣsti bet kurǵ žmogȕ gera nuotaika.
Laikas, regis, Ćia sulǣtina savo žingsnǵ, gyvenimas teka ramia, lǣta vaga.
Apgaubti ramybǣs, plaĆiai šypsodamiesi, maltieĆiai džiaugiasi gyvenimu, o
besidžiaugdami kartu su jais, nors ir trumpam, jȑs tikrai pamiršite savo
kasdieninius rȑpesĆius. Vietos gyventojai kalba maltieĆiȕ arba anglȕ
kalbomis. Tai oficialios šios šalies kalbos.
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KLIMATAS
Malta – šalis, kur didžiĎjĎ laiko dalǵ švieĆia saulǣ, taĆiau Ćia taip pat yra ir
žiemos sezonas, kurio metu turistus pasitinka smarkus lietus ir 15 laipsniȕ
temperatȑra. VasarĎ oro temperatȑra siekia 30 laipsniȕ, o vandens – 25
laipsnius šilumos. DidžiĎjĎ metȕ dalǵ maltieĆiai džiaugiasi skaidriu mǣlynu
dangumi ir skaisĆia saule.

MAISTAS
MaltieĆiȕ virtuvei bȑdingos Viduržemio jȑros šaliȕ tradicijos. Labai
populiarȑs žuvies ir kitȕ jȑros gǣrybiȕ patiekalai, platus salotȕ pasirinkimas.
Aljotta - tai žuvies sriuba su Ćesnaku, paprika, pomidorais, ryžiais ir keliais
žiupsneliais mairȑno. Iš mǣsos patiekalȕ labiausiai vertinama triušiena. Hobz
biz-zejt - tai alyvuogiȕ aliejuje kepta duona, patiekiama su pomidorais ir
prieskoniais. Prie patiekalȕ galima paragauti vietinio vyno, pagaminto iš
Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay vynuogiȕ, auginamȕ Maltos
salyne.
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2. LANKYTINOS VIETOS
Atvykus ǵ MaltĎ sunku apsisprēsti nuo ko pradǣti – aplink tiek daug gražiȕ
vietȕ, pastatȕ, žmoniȕ. Vis dǣlto tam tikros vietos yra unikalios ir daugiau
tokiȕ pamatyti gali nebȑti progȕ, tad sudǣliotas planas, kĎ norite aplankyti
Maltoje arba išankstinis ekskursijȕ, kurias organizuoja Linguatime mokykla,
užsakymas padǣs jȑsȕ atostogas papildyti ǵspȑdžiais ir nuotykiais. O štai
keletas pasiȑlymȕ, kĎ bȑtina pamatyti bȑnant Maltoje.
VALETA
Šalies sostinǣ bei salos - verslo ir politikos centras. Valetoje yra daugybǣ
prekybos centrȕ, muziejȕ ir jaukiȕ kaviniȕ. TurtingĎ miesto architektȑrĎ
ženklina XVI amžiaus Šv. Jono katedra, didingi Ordino Didžiȕjȕ magistrȕ
rȑmai, kuriuose šiandien dirba Maltos prezidentas ir parlamentas, Šv. Povilo
bažnyĆia. Apsilankymas Valetoje yra bȑtina jȑsȕ kelionǣs ǵ MaltĎ dalis, kuriĎ
patartina planuoti paĆioje atostogȕ pradžioje.

MDINA
Maltos senoji sostinǣ, ǵkurta arabȕ valdymo laikais, dar vadinama „tyliuoju
miestu”. Eismas jame vangus, žmonǣs niekur neskuba. Apima jausmas, kad
šiame mieste laikas jau seniai sustojo. PasivaikšĆiojus siauromis gatvelǣmis,
galima atsikvǣpti jaukioje kavinǣje, elegantiškame restorane arba tiesiog
suvalgyti gabalǣlǵ pyrago viename nuostabiausiȕ arbatos sodȕ Fontanelos
saloje. Mdina – miestas, kupinas grožio ir rafinuotumo.
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GOZO IR KOMINO SALOS
Komino sala yra tarp Maltos ir Gozo. JĎ aplankyti turistai keliauja vasarĎ
laivu. Gozo sala lyginant su Malta yra ramesnǣ ir joje daugiau žalumos. Tuo
tarpu Komino sala pasižymi balto smǣlio paplȑdimiu ir MǣlynĎja lagȑna.
Gozo sala turi daug ǵspȑdingȕ istoriniȕ vietȕ, kurias verta pamatyti. Joje yra
seniausia šventykla – Ggantija Šventykla.
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3. SILEMA

Silema yra ǵsikȑrusi rytinǣje Maltos pakrantǣje. Tai vienas didžiausiȕ
prekybiniȕ miestȕ Maltos saloje, kuriame gyvena daugiau nei 13 tȑkst.
gyventojȕ. Tai puikus pasirinkimas, kai norima pabǣgti nuo Valetos šurmulio.
Šiame mieste ir yra ǵkurta Linguatime anglȕ kalbos mokykla. Ji pastatyta
strategiškai patogioje vietoje, iš kurios atsiveria kvapĎ gniaužantis vaizdas ǵ
Šv. Julijono pakrantē. Mokykla yra keli metrai nuo paplȑdimio ir arti miesto
centro.
KUO SILEMA YPATINGA
Silema gali pasigirti stulbinanĆiu vaizdu ǵ jȑrĎ, švariais, neperpildytais
paplȑdimiais,

prabangiomis

vardiniȕ

daiktȕ

parduotuvǣmis,

ramiais

gyvenamaisiais rajonais bei patikimais ir kiekvienam patogiais autobusȕ,
laivȕ ir keltȕ tvarkarašĆiais.

Silema – miestas bet kokio amžiaus žmonǣms. ąia savo stichijĎ gali atrasti
kiekvienas. Silemoje galima pasimǣgauti atgaivinanĆiu kȑnĎ ir sielĎ
pasiplaukiojimu skaidrioje, dangiško mǣlynumo Viduržemio jȑroje arba
vaikšĆioti po parduotuves tol, kol dings jǣgos, o tuomet pailsǣti kavinǣje po
atviru dangumi, ragaujant skanȕ maistĎ ir stebint judantǵ aplink pasaulǵ.
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SILEMOS ISTORIJA
Miesto pavadinimas kilo nuo žodžio sliem, kuris reiškia ramybǣ, taika.
AnksĆiau Silema buvo ramus žvejȕ miestelis, taĆiau

20-ojo amžiaus

pradžioje jis pradǣjo sparĆiai vystytis ir greitai tapo turtingesniȕ Valetos
gyventojȕ kurortu. Jie ir pradǣjo statyti elegantiškas vilas ir kotedžus, kurie
yra išsidǣstē linija ramioje pagrindinǣje Silemos gatvǣje. Nuo Silemos
iškyšulio iš vienos pusǣs galima pasigrožǣti nuostabiu vaizdu ǵ ValetĎ, o iš
kitos – vaizdu ǵ atvirĎ jȑrĎ.
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4. APIE MOKYKLč LINGUATIME

Mokslo centras Mokslo sodas (toliau – MS) bendradarbiaudama su Linguatime
mokykla organizuoja kursus Silemoje, Maltoje. Studentai kvieĆiami Ćia
studijuoti anglȕ kalbĎ draugiškoje ir malonioje akiai aplinkoje. Maltoje
ǵsikȑrusi

Linguatime

mokykla

turi

nepriekaištingĎ

reputacijĎ

dǣl

organizuojamȕ anglȕ kalbos kursȕ pavieniams studentams, mokykloms,
ǵmonǣms bei didesnǣms žmoniȕ grupǣms.
Studijuodami Silemoje galǣsite pasinaudoti daugybe siȑlomȕ užsiǣmimȕ bei
pakeliauti po MaltĎ, užsisakē specialiai Linguatime mokyklos studentams
organizuojamas ekskursijas. Mokyklos darbuotojai, mokytojai ir šeimos
(kurios apgyvendina studentus savo namuose) – visi yra pasiryžē pasirȑpinti,
kad laikas praleistas Maltoje paliktȕ jums kuo malonesnius ir ilgai
išliekanĆius ǵspȑdžius. Mokyklos kolektyvo atmosfera, kokybiškas anglȕ
mokymas,

nuostabus

pajȑris

pavers

jȑsȕ

laikĎ

nepamirštamomis

atostogomis.

MS siȑlo išskirtinius kursus savo klientams. Tai mokymȕ sesija, kuriĎ sudaro
teoriniȕ žiniȕ tobulinimas paskaitose bei praktiškas anglȕ kalbos ǵgȑdžiȕ
naudojimas ekskursijȕ, išvykȕ po MaltĎ bei socializacijos metu su vietiniais
gyventojais ir kurso draugais iš sveĆiȕ šaliȕ. Norǣdami užsisakyti šiĎ paslaugĎ
- kreipkitǣs ǵ MS.
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Mokykla Linguatime gyvuoja daugiau nei 12 metȕ. Joje dirbantys žmonǣs
turi sukaupē daug mokymo patirties. Linguatime yra licencijuota Švietimo
ministerijos ir akredituota daugelio tarptautiniȕ švietimo organizacijȕ narǣ.
Mokyklos pastate yra dvidešimt klasiȕ, todǣl joje telpa iki 230 studentȕ.
Mokykla yra ǵkurta tipiškame maltietiškame pastate, kuris išlaiko šalies
kultȑros dvasiĎ, nors yra iš vidaus modernizuotas.

MOKYKLOS VIETA
Mokykla ǵsikȑrusi populiariausioje Silemos vietoje, iš kur puikiai matosi visa
Šv. Julijono pakrantǣ. Unikali mokyklos vieta leidžia ne tik grožǣtis
pasakišku vaizdu, bet ir kartu tik per žingsnǵ bȑti nuo visȕ pagrindiniȕ
aptarnavimo padaliniȕ, kuriȕ gali reikǣti apsistojus Maltoje. Netoliese yra
spaudos kioskai, vaistinǣs, paštas, policijos nuovada, bakalǣja, bankai,
užsienio valiutos keityklos, prekybos centras, kavinǣs, restoranai, kino
teatrai, boulingas, barai, diskotekos ir paplȑdimio klubai.
Linguatime yra lengvai pasiekiama, dǣl Silemoje patogiai išdǣstytos viešojo
transporto infrastruktȑros. Iš Maltos tarptautinio oro uosto ǵ mokyklĎ
atvyksite tik per 20 minuĆiȕ.
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STUDENTAI
Mokykla Linguatime yra erdvi ir talpi, o tai leidžia pakviesti daugelǵ skirtingȕ
tautybiȕ studentȕ ir kiekvienam asmeniškai skirti laiko ir dǣmesio. Per visĎ
mokyklos gyvavimo istorijĎ mokykloje anglȕ kalbos kursus baigǣ studentai iš
daugiau nei 50 šaliȕ. 98 procentai studentȕ, kurie joje mokǣsi 2011 metais,
teigia, jog rekomenduotȕ šiĎ mokyklĎ savo šeimai ir draugams. Šiuo metu
mokyklos tikslas – 100 procentȕ studentȕ, kurie mielai Ćia sugrǵžtȕ dar kartĎ
ir rekomenduotȕ mokyklĎ aplinkiniams žmonǣms. Visi studentai, kurie laikǣ
tarptautiniu mastu pripažintus egzaminus (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, KET,
PET) išlaikǣ juos sǣkmingai.

MOKYTOJAI
Linguatime mokykloje dirba draugiški, kvalifikuoti, motyvuoti ir patyrē
mokytojai. Pieš priimant ǵ darbĎ iš jȕ reikalaujama, kad anglȕ kalbos
mokymas bȑtȕ pagrindinǣ profesija. Mažiausiai du kartus per metus
mokytojai dalyvauja kvalifikacijos kǣlimo kursuose, kurie jiems leidžia
sužinoti naujausius pasikeitimus egzaminȕ sistemose. Daugiau kaip 80
procentȕ mokytojȕ, dirbanĆiȕ šioje mokykloje, turi visuotinai pripažǵstamus
CELTA ir TESOL sertifikatus.
PASLAUGOS
Linguatime mokykla siȑlo 12 skirtingo pobȑdžio kursȕ – nuo bendrinǣs ar
versle naudojamos anglȕ kalbos iki ǵvairiȕ, egzaminams (IELTS, TOEFL,
Cambridge ir kt.) padǣsianĆiȕ pasiruošti, mokymȕ. Norǣdami daugiau
sužinoti apie konkreĆius kursus, galite kreiptis ǵ MS.
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Be profesionaliȕ mokytojȕ, Ćia jus taip pat sups patyrēs ir draugiškas
kolektyvas, kuris visada pasiryžēs padǣti. Mokykloje 24 valandas per parĎ ir
septynias dienas per savaitē veikia pagalbos linija, todǣl nelaimǣs atveju
galima visada kreiptis. Be to, mokykla ǵsipareigoja bet kokiu paros metu jus
nuvežti ǵ oro uostĎ.
MOKYMOSI SčLYGOS
Studijuojant Linguatime jȑs visada turǣsite galimybē nemokamai naudotis
bibliotekoje esanĆiomis knygomis ir videodiskais (DVD) bei nemokamu
bevieliu interneto ryšiu visame mokyklos pastate (Wi-Fi). Poilsio erdvǣje
galǣsite per pertraukǣles žiȑrǣti kabelinē televizijĎ, o kilus norui užkĎsti ar
atsigaivinti, galǣsite pasinaudoti kavos, užkandžiȕ ir gaiviȕjȕ gǣrimȕ
aparatais.
Mokykloje galǣsite maloniai praleisti laikĎ sode po atviru dangumi. ąia
galima ne tik skaityti knygas, bet ir žaisti stalo žaidimus ar tiesiog mǣgautis
saule. Mokykloje nesijauĆia karštas Maltos klimatas, nes kondicionieriȕ
pagalba yra pilnai vǣdinamos visos patalpos. Ǵ mokyklĎ galima lengvai
patekti neǵgaliems žmonǣms.

APGYVENDINIMAS
Mokykla aprȑpina aukšĆiausios kokybǣs apgyvendinimu, kuris atitinka
kiekvieno atvykusio ǵ SilemĎ poreikius. Mokantis šioje mokykloje galite
pasirinkti apsistoti pas priimanĆiĎ šeimĎ vienvieĆiam arba dvivieĆiame
kambaryje su pusryĆiais ir vakariene arba viename iš viešbuĆiȕ.
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Apsistojus pas šeimĎ jums kiekvienĎ dienĎ bus patiekiami namuose gaminti
pusryĆiai ir vakarienǣ. Galǣsite laisvai naudotis skalbimo mašina ir kitomis
skalbimo priemonǣmis. Jȑs taip pat visada turǣsite galimybē pasikalbǣti su
šeimos nariais.
Gyvenant viešbutyje galǣsite mǣgautis tyla ir ramybe, nes iš viešbuĆio
gyventojȕ reikalaujama netriukšmauti ne tik po 22 val., bet ir visĎ likusǵ
laikĎ. ViešbuĆiai yra ne toliau kaip 5 – 20 min. pǣsĆiomis nuo mokyklos,
todǣl jums nereikǣs naudotis viešuoju transportu ar ilgai eiti iki mokyklos.
Visi kambariai yra valomi kiekvienĎ dienĎ.

PRAMOGOS
Linguatime mokykla siȑlo platȕ veiklos spektrĎ visĎ savaitē. Informacija
suteikiama pirmojo susitikimo metu mokykloje. Pirmame aukšte, skelbimȕ
lentoje, bȑna nurodyti savaitǣs užsiǣmimai ir renginiai. Kai kurias
ekskursijas patartina užsisakyti iš anksto, kadangi jos yra skirtos tik tam
tikram studentȕ skaiĆiui. Bȑnant Maltoje galima pasirinkti trumpus nardymo
ar uolȕ kopinǣjimo kursus.
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5. KAINOS
ANGLȔ KALBOS KURSȔ KAINOS (eurais)

KURSAI

General English Courses Code Class Size Lessons per Minimum Minimum level Price per week Price per week Price per week

Kaina
savaitei

Kaina
savaitei

Kaina
savaitei

(1-3
sav.)

(4- 19
sav.)

(20 sav.
ir +)

Mažai
pažengusiȕjȕ

125

105

95

1 sav.

Mažai
pažengusiȕjȕ

185

165

155

Iki 12

20
grupǣje
+ 10
individ. *

1 sav.

Mažai
pažengusiȕjȕ

310

290

280

Individualȑs kursai
vienam asm. **

1

10

1 sav.

PradedanĆiȕjȕ

240

220

210

Individualȑs kursai
dviem asm. ***

2

10

1 sav.

PradedanĆiȕjȕ

180

160

150

Verslo anglȕ kalbos
kursai

Asmenȕ
sk.
klasǣje

Paskaitos
per
savaitē

Minimali
trukmǣ

Minimalus
lygis

Kaina savaitei

Verslo anglȕ kalbos
kursai (maža grupǣ)

Iki 6

20

1 sav.

Pažengusiȕjȕ

210

Verslo anglȕ kalbos
(individualȑs)

1

10

1 sav.

Mažiau
pažengusiȕjȕ

300

Pasiruošimas
egzaminams ****

Asmenȕ
sk.
klasǣje

Paskaitos
per
savaitē

Minimali
trukmǣ

Minimalus
lygis

Iki 12

20
grupǣje
+ 10
individ. *

4 sav.

Teirautis MS

Bendrinǣs anglȕ
kalbos kursai

Asmenȕ
sk.
klasǣje

Paskaitos
per
savaitē

Minimali
trukmǣ

Minimalus
lygis

Bendrinǣs anglȕ
kalbos kursai (20)

Iki 12

20

1 sav.

Bendrinǣs anglȕ
kalbos kursai (30)

Iki 12

30

Intensyvȑs
bendrinǣs anglȕ
kalbos kursai *

Paruošiamieji anglȕ
kalbos kursai
egzaminams

Kaina savaitei
(trukmǣ 4 sav. +)

300

week Duration 1 - 3 weeks 4 -19 weeks 20 weeks +

1 pamoka trunka 45 minutes; 10 pamokȖ - 7,5 val.; 30 pamokȖ – 22, 5 val.
* 20 bendrinǤs anglȖ kalbos grupǤs pamokȖ + 10 individualiȖ pamokȖ
** Individualios pamokos (vienas mokytojas su vienu studentu) – galima užsisakyti
papildomas pamokas.
*** PrivaĆios pamokos dviem asmenims to paties anglȖ kalbos lygio - galima užsisakyti
papildomas pamokas.
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**** 20 bendrinǤs anglȖ kalbos grupǤs pamokȖ + 10 paruošiamȖjȖ anglȖ kalbos pamokȖ
egzaminams.

APGYVENDINIMO KAINOS (eurais)
Bendro naudojimo apartamentai (maistas netiekiamas)
Kaina sav.

Kaina sav.

Kaina sav.

(1 – 3 sav.)

(4 - 19 sav.)

(20 sav. +)

Bendras kambarys

125

110

95

Vienvietis kambarys

175

160

145

APGYVENDINIMAS

Kamabrio tipas

Apgyvendinimas šeimoje (su pusryĆiais ir vakariene)
Kaina sav.

Kaina sav.

(1 – 3 sav.)

(4 sav. +)

Bendras kambarys

150

135

Vienvietis kambarys

190

175

Kamabrio tipas

Visos kainos pateiktos vienam asmeniui savatei (7 naktims).
Linguatime mokykloje metai yra skirstomi ǵ du laikotarpius:
9 sezono metas (sausio 2 d. – birželio 29 d. ir rugsǣjo 3 d. - gruodžio 21 d.)
9 ne sezono metas (liepos 2 d. – rugpjȑĆio 30 d.)
Taip pat galima užsakyti pamokas grupǣms ir paaugliams. Užsakant
apgyvendinimĎ,

galima

pasirinkti

specialȕ

maitinimo

bȑdĎ,

datĎ,

specializuotus anglȕ kalbos kursus ir pramogas. Dǣl ǵvairiȕ aplinkybiȕ kainos
gali kisti, todǣl prašome kreiptis ǵ MS.
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6. 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

