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 Apie  anglų kalbos mokymo programą Anglo Liguist naudojimą 2014/2015 mokslo metais 

 

Programos aprašymas. 

 

Anglo Linguist programa suteikia galimybę išmokti anglų kalbą per internetą kaip papildymą jau 

įsisavintai medžiagai ar tiesiog kaip pagrindinę mokymo priemonę žmonėms su skirtingais žinojimo lygiais 

(nuo A1 – pradedantysis lygis iki C1 – aukščiausias lygis). Mokymo pradžioje turi būti užpildytas testas, 

kuris padės nustatyti žinių lygį, kad programą pritaikytu atitinkamą uždavinį. 

Mokymo metu yra apžvelgiamos skirtingos temos (britų kultūra, tarpusavio ryšiai, muzika, mada, 

sportas, istorija, Anglijos įžymybės, karališkoji šeima ir kt.). Kiekvienai temai skirtos 2 savaitės. Nauji 

uždaviniai yra gaunami 3 kartus per savaitę: pirmadieniais vaizdo siužetas arba muzikos klipas su 

atitinkamais uždaviniais apie klipe grotą dainą: trečiadieniais gramatikos pratimai; penktadieniais skaitymo 

pratimai. Programa automatiškai pažymi teisingus atsakymus ir po pirmo uždavinio įvykdymo suteikia 

taškus. Po 36 savaičių programos užbaigimo, jeigu atlikti 80% užduočių, gausite Anglo Linguist sertifikatą. 

 

Programos naudojimas: 

 

1. Per 3 darbo dienas, kai pinigai už naudojimosi programa gauti UAB Expoe banko sąskaitoje, 

programos naudotojui į pareiškime nurodytą el. paštą yra išsiunčiama instrukcija apie registravimosi. Kai 

busite užbaigę registraciją, jums turėsite prieigą prie profilio ir mokymo skyriaus, kur palaipsniui gausite 

visus vaizdo siužetus, tekstus skaitimui ir gramatikos uždavinius. 

2. Norint mokymo pabaigoje gauti sertifikatą, privaloma registruoti vardą, pavardę ir el.pašto adresą, 

kuris nurodytas pareiškime. Juos negalima pakeisti iki mokymo pabaigos. 

3. Kiekvienas naudotojas įsipareigoja neatskleisti kitiems asmenims savo programos prieigos duomenis. 

4. Po profilio aktyvavimo naudotojas turi neribota prieigą prie Anglo Linguist programos svetainėje 

www.anglolinguist.com bet kuriuo sau tinkamu laiku ir vieta, kur yra prieinamas internetas.  

5. Visi mokslo metai padalinti į trys 12 savaičių periodus. Gauti uždaviniai prieinami sistemoje per visą 

12 savaičių periodą. Periodo pabaigoje jie yra ištrinami. 

6. Galima pasirinkti programos naudojimo trukmę: 36 savaitės (rugsėjis–birželis), 24 savaitės (rugsėjis–

kovo; sausis–birželis) arba 12 savaitės (rugsėjis–gruodis; sausis–kovo; balandis–birželis).  

7. Programos kaina vienam naudotojui: 36 savaitės – 50 EUR, 24 savaitės – 42 EUR , 12 savaitės –  

22 EUR . Mokėjimai atliekami banko pavedimu arba kreditinė kortelė į UAB Expoe banko sąskaitą. 

Mokėjimo tikslas turi būti nurodytas: Anglo Linguist, naudotojo vardas, pavardė ir mokymo periodas.  
 

   

Su programos aprašymu ir kaina susipažinau, sutinku su naudojimosi taisyklėmis. 
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