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Intensyvūs kalbos kursai 



 

Ponas A. Weigel  

Studijų direktorius  
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Faxas: 0049 (0)6221 4568 19 
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Sveiki atvykę į Heidelbergą  

Jei ieškote vokiečių kalbos kurso: Heidelbergo Pädagogiumas suteikia geriausią 

galimybę mokytis draugiškoje ir šeimiškoje atmosferoje. 

Institutas yra arti centro (maždaug 10 min 

kelio pėsčiomis nuo miesto centro) ir yra 

viešuoju transportu lengvai pasiekiamas. 

Darbo laikas: 
I - IV: 08.00 - 20.00 Uhr 

V: 08.00 - 18.00 Uhr  

mailto:heidelberger-paedagogium@t-online.de


MŪSŲ ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI  

- visada laukia Jūsų - 

 

 

Ponas Michael Weigel 

(veiklos organizatorius, vadovo asistentas) 
Kalba Angliškai, Lietuviškai ir Ispaniškai   

Tel.: 06221-456816 

info@heidelberger-paedagogium.de 

Ponia Christine Weigel 

(vokiečių, lotynų ir senovės graikų kalbų 

kursai, Apskaita) 

Kalba Angliškai ir Turkiškai 

Tel.: 06221-456811 

info11@heidelberger-paedagogium.de 

Ponia Susana Weigel 

(vokiečių kursai, apgyvendinimas,  

Media dizainas,  Webmaster, Email-Agente) 

Kalba Angliškai, Lietuviškai, Ispaniškai   
ir truputį Prancūsiškai    

info16@heidelberger-paedagogium.de 

Ponia M.A. Iryna Arndt 

(pagalba mokiniams,  

repetitoriaus paslaugos) 

Kalba Rusiškai ir Ukrainietiškai 
Tel.: 06221-456814 

info14@heidelberger-paedagogium.de 

Ponia Bettina Richter 

(vakariniai kalbų kursai) 

Kalba Angliškai, Prancūsiškai ir Itališkai 

Tel.: 06221-456812 
info12@heidelberger-paedagogium.de 

Ponia M.A. Manola Montanari  

(pagalba mokiniams, Vokiečių kalbos  

ir užsienų kalbų kursai) 
Kalba Itališka, Angliškai ir Prancūsiškai 
Tel.: 06221-456815 

info15@heidelberger-paedagogium.de 

 

Ir a pie 60 mokytojų  
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Heidelberg - Miestas 

Istorijų apie Heidelbergo 
senamiestį arba pilį 
sutinkame kiekviename 
žingsnyje. 

Miestas su seniausiu 

Vokietijoje universitetu 
(įkurtu 1386 metais) atgręžia 
mūsų žvilgsnius į daugiau 
kaip prieš 800 metų buvusius 
istorinius laikus. Tas laikmetis 
priartina mus prie tokių 
rašytojų kaip Getė, 

Eichendorfas ir Markas 
Tvenas. Žinomi menininkai 

kaip Turneris, Foras ar 

Triūbneris įkvepia mus savo 
spalvotais impresionistinio 
stiliaus kūriniais. 
Kompozitoriai Bramsas, 
 Šumanas arba Karlas Marija 

von Veberis, tai kaip trigarsis 
iš upės peizažo, senamiestis ir 

pilis gyvena natomis jų 
kūriniuose. 
Tačiau šalia istorinės ir 
kultūrinės pusės yra ir 
šiandieninis ekonomikos ir 

mokslo Heidelbergas: 
tarptautinės ir vokiečių firmos 
kaip IBM, ABB, Heidelbergo 
spausdinimo mašinos arba 

europinė telekomunikacijų 
firma „Eurescom“ parodo 
Heidelbergo svarbą. 

Heidelbergas laikomas 
 biotechnologijų tyrimų centru 
ir informacinių technologijų 
bei aplinkos apsaugos 
strategijų kūrimo pradininku. 
Čia įsikūrę mokslų akademija, 
aukštoji judėjų studijų 

mokykla, Vokietijos vėžio 

tyrimų centras ir penki Maks 
– Plank institutai. 
Šiandien Heidelberge gyvena 
maždaug 150.000 nuolatinių 
gyventojų ir 20.000 studentų, 
kurie atjaunina miestą. 

Vakaro valandomis 

susitinkama vienoje iš 
daugybės kavinių ar smuklių 
pagrindinėje miesto gatvėje, 

kuri yra viena iš ilgiausių 
pėsčiųjų gatvių Europoje ir 
yra net 1,7 km ilgio. Ten 
taip pat galima rasti įvairių 
šalių virtuvių patiekalų nuo 
kiniečių ir indų firminių 

patiekalų iki europiečių ar 
pietų amerikiečių valgių. 

„Heidelberg hat in 

seiner Lage und mit 

seiner Umgebung 

etwas Ideales“ 

J.W. von Goethe 

Heidelberg - Carl Rottmann, 1815 



sai pasiruošti egzaminams 
(Pagrindinės, vidurinės mo-
kyklos baigimui, centrali-
zuotiems klasės darbams, 
abitūrai, taip pat pasiruo-

šimas akademiniams moky-
mosi baigimo egzaminams)  

Priemonės profesiniam 

pasiruošimui 

Socialinių pedagogų pagalba 
socialiai apleistiems jaunuo-
liams, siekiantiems profesinio 
išsilavinimo. 

Profesinės kvalifikacijos 

kėlimas 

Vokiečių kalbos kursai užsie-
niečiams (pilnos dienos, 

1969 m. du gimnazijos mo-
kytojai, turėdami tikslą 
mokymo ir profesinio pasi-
rengimo siekiantiems jau-
niems žmonėms padėti 

mokymosi kasdienybėje įkūrė 
socialinę mokymo įstaigą. 

Šiandien institutas laikomas 
viena reikšmingiausių ir vi-
suomenei naudingų įmone 
Heidelberge. Jame darbuojasi 
virš 30 socialiai suinteresuotų 

dėstytojų su daugybe prie-
monių, kurios tarnauja 
mokykliniam pasiruošimui 
arba kvalifikacijos kėlimui.    

Priemonės mokykliniam 
pasiruošimui 

Namų darbų kuravimas, indi-
viduali pagalba visuose 
mokymo dalykuose ir visose 

mokymosi mokykloje pako-
pose, Persikvalifikavimo arba 
vėlesnio įsijungimo į moky-

mąsi pagalba, Specialūs kur-

priešpietiniai ir vakariniai visų 
lygių kursai nuo abėcėlės iki 
pasiruošimo DSH egzaminui), 
integracinis vokiečių kaip 
užsienio kalbos kursas (apie 

federacinę migracijos tarny-
bą), užsienio kalbų (anglų, 

prancūzų, ispanų, italų, rusų, 
turkų, portugalų, lietuvių ir 
kt.) mokymas taikant 
individualaus mokymo meto-
dus arba mokymą mažose 

grupelėse, Ekonomikos kal-
bos (anglų, prancūzų, ispanų, 
italų), senovės kalbų (lotynų 
ir graikų) kursai studentams. 

Kalbų mokykla Heidelberger Pädagogium   



Lygis B-1 = B1.1 + B1.2 

 

Lygis A-1  (A1.1 + A1.2) 

Intensyvūs vokiečių kalbos kursai  

Lygis A-1 = A1.1 + A1.2 

Lygis A-2 = A2.1 + A2.2 

Lygis B-2= B2.1 + B2.2 

Raštingumas 

Lygis C-1 = C1.1 + C1.2 

Turinys  
Įgyjama pagrindinių gramatikos struktū-
ros žinių bendravimui žodžiu ir raštu. Per 
paprastus dialogus ir rolių apsikei-timo 
užduotis įsisavinama pagrindinė žodžių 
atsarga ir idiomatinės išraiškos, posakiai, 
kurie suteikia gebėjimą orientuotis 
kasdieninėse situacijose.  
Trukmė  
2 Mėnesiai (160 akademinių valandų)  

Lygis A-2 (A2.1 + A2.2) 

Turinys  
Sunkesnių gramatinių struktūrų išmoki-
mas ir pagrindinės žodžių atsargos 
išplėtimas. Dalyviai įgyja sugebėjimą 
žodžiu diskutuoti aktualiomis temomis, 
įsisavina vidutinio sunkumo tekstus 
(skaitymo ir klausymo supratimą). 
Trukmė  
2 Mėnesiai (160 akademinių valandų)  

DSH  
paruošiamasis kursas  

Lygis C2 = C2.1 + C2.2 
Telc-C1 + C1-Hochschule 

paruošiamasis kursas 

Telc-B2 paruošiamasis 
kursas  

Kad ir kokių ateities planų 
turėtumėte, vokiečių kalbos 
žinios atvers Jums neribotas 
galimybes. Mokytis vokiečių 
kalbos reiškia įgyti kompe-
tencijų, kuriomis Jūs galite 
pagerinti savo profesinio ir 
privataus gyvenimo kokybę.  



 Lygis B1 (B1.1 + B1.2) 
Turinys  
Gramatinių struktūrų ir rašybos žinių gilini-
mas ir išplėtimas. Remiantis tiksliniais pra-
timais, aktyvuojama dalyvių žodžių atsarga, 
kuri leidžia dalyviams žodžiu ir raštu vie-
nam su kitu bendrauti, naudojant didesnio 
sunkumo tekstus.  
Trukmė  
2 Mėnesiai (160 akademinių valandų)  

Lygis B2 (B2.1 + B2.2 + B2.3)  
Turinys  
Gramatinių struktūrų ir rašybos žinių gilini-
mas ir išplėtimas. Remiantis tiksliniais pra-
timais, aktyvuojama dalyvių žodžių atsarga, 
kuri leidžia dalyviams žodžiu ir raštu vie-
nam su kitu bendrauti, naudojant didesnio 
sunkumo tekstus.  
Trukmė  
3 Mėnesiai (240 akademinių valandų)  

Turinys  
Klausymo ir skaitymo supratimas, tekstų iš 

aktualių laikraščių straipsnių analizė ir pan. 

Gramatikos pakartojimas, žodžių atsargos 

išplėtimas. 
Trukmė  
3 Mėnesiai (240 akademinių valandų)  

Turinys  
Šnekamosios kalbos bei rašymo sugebėjimų 
tobulinimas, fonetinių trūkumų šalinimas, 
specialybės terminų leksikos, tekstų inter-
pretacijos išplėtimas. 
Trukmė  
2 Mėnesiai (160 akademinių valandų)  

B2 pakopos absolventai arba dalyvi-

ai, turintys lygiavertį šiai pakopai. 
Turinys  
Klausymo ir skaitymo supratimas, 
tekstų iš aktualių laikraščių 
straipsnių analizė ir pan. Gramatikos 
pakartojimas, žodžių atsargos 
išplėtimas. Buvusiu TestDaF-
egzaminų pratimas.  
Trukmė  
2 savaitės = 20 akademinių valandų 
(2 valandos į dieną) 

Pakopos C1 absolventai arba dalyvi-
ai, turintys lygiavertį šiai pakopai 
žinių lygį, kurie ruošiasi studijuoti 

vokiškoje aukštojoje mokykloje. 
Turinys  
Klausymo ir skaitymo supratimas, 
tekstų iš aktualių laikraščių 
straipsnių analizė ir pan. Gramatikos 
pakartojimas, atsargos išplėtimas. 
Buvusiu DSH-egzaminų pratimas.  
Trukmė  
atitinkamai vieną mėnesį (80 akade-
minių valandų)  

Lygis C1 (C1.1 + C1.2 + C1.3) Lygis C2 (C2.1 + C2.2) 

PARUOŠIAMIEJI KURSAI EGZAMINAMS   

Telc - B2 DSH  

Knygos 

A1: Begegnungen A-1 

A2: Begegnungen A-2 

B1: Begegnungen B-1  

B2: Erkundungen B-2  

C1: Erkundungen C-1  

C2: Erkundungen C-2 

Telc-C1 + Telc-C1-Hochschule 

Vidurinės pakopos absolventai arba daly-
viai, turintys lygiavertį šiai pakopai žinių 
lygį, kurie ruošiasi studijuoti vokiškoje 
aukštojoje mokykloje.  
Turinys  
Klausymo ir skaitymo supratimas, tekstų 
iš aktualių laikraščių straipsnių analizė ir 
pan. Gramatikos pakartojimas, žodžių 
atsargos išplėtimas. Buvusiu TestDaF-
egzaminų pratimas.  
Trukmė  
2 savaitės = 20 akademinių valandų (2 
valandos į dieną) 



 

INTENSYVŪS VOKIEČIŲ KALBOS KURSAI 

Į visų lygių kursus galima patekti kiekvieno mėnesio pradžioje.  

Yra galimybė atlikti žinių lygio testą.  

Grupės  
Efektyvus mokymas ir indi-
vidualus kuravimas mažose 
grupėse. 
Jeigu pateikiami mažiausiai 
7 to paties lygio dalyvių 
prašymai, organizuojame 
vidinius kursus.  
Tiesiog paklauskite!  

Kursų laikas  
Pirmadienį – penktadienį nuo 
8.50 iki 12.15 val. arba nuo 
13 iki 16.14 val. 
Iš viso 80 akademinių 
valandų per mėnesį. 

Vadovavimas kursams 
Mūsų kvalifikuoti docentai yra 
labai patyrę ir daugelis dirba 
pas mus. 

Registravimasis 
Užpildyta registravimosi 
forma ir mokestis už vieną 
mėnesį turi būti pristatyti 
likus savaitei iki kursų 
pradžios.  

Kalbos lygio nustatymas 
Kandidatai, turintys vokiečių 
kalbos žinių, bus paskirti į 
atitinkamą mokymo kursą 
remiantis kalbos lygio 
nu s t a ty mo  t e s t u  i r 
asmeniniu pokalbiu.  

Pažymėjimai 
galima bet kuriuo metu gauti 
nemokamai  

Kursų mokestis  

 
Mokymo priemonės   

neįskaičiuotos į  
mokymo kainą  

  
1 savaitė 

(20 ak.val.) 
2 savaitės 

(40 ak.val.) 
3 savaitės 

(60 ak.val.) 
4 savaitės 

(80 ak.val.) 
2 savaitės 

(20 ak.val.) 

Lygis  
A1 - C2 

105 € 190 € 250 € 310 €   

DSH paruošia-
masis kursas  

120 € 210 € 270 € 340 €   

B2 paruošia-
masis kursas  

        160 €  

C1 + C1 Hoch-
schule paruo-

šiamasis  
kursas  

        170 €  



APGYVENDINIMAS    

Siūlome 4 apgyvendinimo galimybes: 

1- Vienvietis kambarys bendrabutyje (270,00 € iki 350,00 € per mėnesį) 
2- Dvivietis kambarys bendrabutyje (420,00 € iki 470,00 € per mėnesį) 
3- Vienvietis butas: Kambarys su virtuvėle, tualetu ir dušo kabina (450 € per mėnesį) 

4- Dvivietis butas: Kambarys su virtuvėle, tualetu ir dušo kabina (600 € per mėnesį) 

 2 + 4 skirti tik poroms, draugams ir pan., kurie lanko mūsų kursus. 

1. + 2.: Apgyvendinimas bendrabutyje 

Mūsų siūlomi butai yra pilnai ir moderniai įrengti, turi 4-6 kambarius, 

suteikiamas atskiras kambarys kiekvienam gyventojui. 
Įrengtos nemokamos savitarnos skalbimo mašinos ir džiovykles.  
Virtuvės yra pilnai įrengtos normaliam naudojimui.  
Die Küche ist für den normalen Gebrauch komplett ausgestattet. 

Yra nemokamas internetas. Norėdami žiūrėti fil-
mus, TV, ir pan., rekomenduojame gauti savo 
interneto parinktį. 

Valymas ir tvarka: Nėra valytojų. Buto gyventojai yra atsakingi už valymo ir 
tvarkos. Kiekvienas turi planą su savaitinių valymo darbais. 

  
3. + 4.: Apgyvendinimas privačiuose butuose 

Mūsų privatūs apartamentai yra didelis baldais apstatytas kambarys su virtuvėle, tualetu ir dušo kabina. 
Virtuvės yra pilnai įrengtos normaliam naudojimui. 

Rūsyje įrengtos nemokamos savitarnos skalbimo mašinos ir džiovykles. 

Yra nemokamas internetas. Norėdami žiūrėti filmus, TV, ir pan., rekomenduojame gauti savo interneto 

parinktį. 



APGYVENDINIMAS    

ATVYKIMAS 
 
Dalyviai, kurie per institutą rezervavo kambarį, 
nemokamai pasitinkami autobusų arba traukinių 
stotyje ir nuvežami į jų užsakytą kambarį 
(sekmadienį prieš kurso pradžia nuo 10tos val. ryto 
iki 6os val. vakaro). Kiekvienas gauna miesto planą 
ir tikslią informaciją apie visuomeninio transporto 
eismą. 
Apie savo atvykimą į Heidelbergą studentai (kurie 
pasilieka ilgiau negu 3 menesius) turi pranešti 

policijai. Čia taip pat Jums padės mūsų personalas. 

 

KAINOS 
Kad galėtumėte geriau susiplanuoti 
viešnagę Vokietijoje, pateikiame 
jums apytikrį mėnesio išlaidų 
pavyzdį: 

 

Kursu Mokestis  310,- € 

Knygos ~30,- € 

Kambario nuoma ~300,- €  

Sveikatos draudimas ~30,- € 

Maistas ~200,- € 

Mėnesinis viešojo 
transporto bilietas  

 
75,- € 

  ~945,- € 

UŽSAKYMAS 

Pageidavimą rezervuoti 

kambarį reikia iškart 

pažymėti registracijos į kur-

sus formoje. Priklausomai 

nuo dabartinės užduoties, 

pasirinkimas gali būti neį-

manomas! Šiuo atveju mes 

stengsimės rasti geriausią 

galimybę.  

NUOMOS MOKĖJIMAS 

Nuomos mokesčiai turi būti mokami bent 4 savaites anksčiau.  

Kambarys išlieka kursų dalyvio dispozicijoje per visą kursų lankymo laiką + 1 dieną prieš kurso pradžią ir + 1 
diena po kurso pabaigos.  

IŠANKSTINIS APMOKĖJIMAS 

Kambario rezervacijos užsta-

tas (235 EUR), apsauga (80 

EUR) ir kurso mokestis (310 

EUR) turi būti pervesti į 

mūsų sąskaitą banke vėliau-

siai vieną mėnesį prieš kursų 

pradžią.  

PATALYNĖS   
Higienos sumetimais kam-

bariuose nerasite tik pata-

lynės (pagalvių, antklodžių). 

– Jos gali būti teikiamos iš 

anksto užsakant ir už valy-

mo kainą 30 €.  

ATŠAUKIMAS   
Apie atšaukimą ar kitus at-

vykimo laiko pasikeitimus 

reikia informuoti butinai 

bent 4 savaites prieš atvy-

kimą kitu atveju užstatas 

nėra grąžinamas.  

Nuomos pratęsimas arba 

perkėlimas turi būti pranešti 

bent 4 savaites anksčiau.  

http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2018/08/Netesyb%C5%B3-mokes%C4%8Diai_2018.pdf


 

EGZAMINAI 

Registracijos terminas: 30 dienų iki eg-
zamino dienos (A-1 = 12 dienų)  
 

Registracijos metu mokami ir egzamino 
mokesčius: tai taip pat apima 14 € re-
gistracijos mokestį  
 

Egzaminai apima rašytinę dalį (paprastai 
ryte) ir žodinę dalį (po pietų)  
 

 

- Heidelberger Pädagogium ist ein lizensiertes Prüfungsinstitut -  
Musu egzaminai yra pripažįstami visame pasaulyje. 

Egzamino rezultatas bus paskelbtas po 
maždaug 6 savaičių.  
 

Atšaukimas po registracijos termino ar nedalyva-
vimas: galima grąžinti egzamino mokestį 
(atėmus 14 EUR), tik jei medicininis pažymėjimas 
gali būti įrodytas. 
 

Um ein Teilergebnis einer vorangegangenen Prü-
fung anrechnen zu lassen, muss das Prüfungser-
gebnis bei der Anmeldung nachgewiesen werden 

PAKOPA EGZAMINAS Grupeje Tik parašyta Tik žodžiu 

A-1 Start Deutsch 1 60 € 30 € 30 € 

A-2 Start Deutsch 2 80 € 50 € 40 € 

DTZ Deutsch-Test für Zuwanderer 75 € -- --  

B-1 Zertifikat Deutsch B1 120 € 80 € 90 € 

B-2 Zertifikat Deutsch B2 130 € 80 € 90 € 

C-1 TELC C-1 160 € 80 € 95 € 

C-1 C-1 HS 170 € 80 € 95 € 

C2 TELC C2 190 € 90 € 100 € 



VAKARINIAI VOKIECIU KURSAI 

Vakariniai vokiečiu kursai vyksta du kartus i savaite (dvi valandos per vakara, iš 
viso 40 valandos.)  
 
Efektyvus mokymas ir individualus kuravimas mažose grupėse 

(6 iki 15 dalyvių) .   
 
Kaina: € 240 už pilna kursa (48 valandu: apie 3 menesius).  
 

Pradedantiesiems kursai pradėda maždaug kas 6-8 savaites. 

 

Jeigu pateikiami mažiausiai 6 to paties lygio dalyvių prašymai, 

organizuojame vidinius kursus. Tiesiog paklauskite! 

 

Mūsų kvalifikuoti docentai yra labai patyrę ir daugelis dirba pas mus ilgą laiką. 

Jahren bei uns tätig.  

KURSU PAKOPOS IR KNYGOS 

Pakopa A1 = Begegnungen A1 
Pakopa A2 = Begegnungen A2 
Pakopa B1 = Begegnungen B1 
Pakopa B2 = Erkundungen B2  

Pakopa C1 = Erkundungen C1  

Pakopa C2 = Erkundungen C2  

- Viena nemokama bandomoji klasė  

- Galima patekti į kursus, kurie jau pra-

sidėjo (mokestis: tik valandos nuo antro 

dalyvavimo iki kurso pabaigos)  

 
Mokymo priemonės   

neįskaičiuotos į  
mokymo kainą  



Heidelberger Pädagogium 
Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 
Tel.:  0049 (0)6221 4568 0 
Faxas: 0049 (0)6221 4568 19 
E-Mailas: info@heidelberger-paedagogium.de 
Web: www.heidelberger-paedagogium.de 
 

Darbo laikas: 

I - IV: 08.00 - 20.00 Val. 
V: 08.00 - 18.00 Val. 

Banko sąskaita 
Sparkasse Heidelberg 
Kurfürstenanlage 10-12 
69115 Heidelberg 
SWIFT-BIC: SOLADES1HDB  
IBAN: DE 68 6725 0020 0000 0328 32 

www.heidelberger-paedagogium.de 

mailto:heidelberger-paedagogium@t-online.de

