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Kalbos, mokymasis:
NVŠ teikėjo
pavadinimas,
juridinis statusas

NVŠ programos
pavadinimas

Kokio
amžiaus
mokiniam
s skirta
programa

Programos
vykdymo
vieta

Programos
kodas
KTPRR

Programos anotacija

Programos
rengėjų
kontaktai

Baltijos
tarptautinė
mokykla, VšĮ

„Šnekamoji
anglų kalba“

6-9 m.
moksleivi
ams

Senamiesčio
progimn.,
Nemuno g. 12

121400480

Šie užsiėmimai labiausiai bus orientuoti į
šnekamąją anglų kalbą, tad daugiausia bus
praktinių užsiėmimų, kurių metu moksleiviai
ne tik bendraus tarpusavy, taip tobulindami
socialinius įgūdžius, bet ir ves diskusijas,
analizuos įvairias temas, žais įvairius
angliškus žaidimus, kas lavins jų kritinį
mąstymą, plės pasaulėžiūrą bei skatins
pilietiškumą. Visi šie naujai įgyti įgūdžiai bus
vertingi ne tik užsienio, gimtojoje kalboje, bet

+370 620 26446,
tarptautinemoky
kla@gmail.com

IĮ Poliglotė

„Šnekamoji
anglų kalba“

10-14 m.
moksleivi
ams

Senamiesčio
progimn.,
Nemuno g. 12

121400481

„Šnekamoji
anglų kalba“

15-19 m.
moksleivi
ams

Senamiesčio
progimn.,
Nemuno g. 12

121400482

Mažieji
poliglotai
(ispanų ir anglų
k.)

1-7 kl.

V.Kuprevičia
us progimn.
Kovo 11-osios
g. 94

121400486

taip pat itin vertingi ir kituose dalykuose,
ypač socialinėje erdvėje. Moksleiviai daug
sužinos ir apie kitas šalis bei gaus vertingos ir
įdomios informacijos bei ras naujų draugų.
Šie užsiėmimai labiausiai bus orientuoti į
šnekamąją anglų kalbą, tad daugiausia bus
praktinių užsiėmimų, kurių metu moksleiviai
ne tik bendraus tarpusavy, taip tobulindami
socialinius įgūdžius, bet ir ves diskusijas,
analizuos įvairias temas, žais įvairius
angliškus žaidimus, kas lavins jų kritinį
mąstymą, plės pasaulėžiūrą bei skatins
pilietiškumą. Visi šie naujai įgyti įgūdžiai bus
vertingi ne tik užsienio, gimtojoje kalboje, bet
taip pat itin vertingi ir kituose dalykuose,
ypač socialinėje erdvėje. Moksleiviai daug
sužinos ir apie kitas šalis bei gaus vertingos ir
įdomios informacijos bei ras naujų draugų.
Šie užsiėmimai labiausiai bus orientuoti į
šnekamąją anglų kalbą, tad daugiausia bus
praktinių užsiėmimų, kurių metu moksleiviai
ne tik bendraus tarpusavy, taip tobulindami
socialinius įgūdžius, bet ir ves diskusijas,
analizuos įvairias temas, žais įvairius
angliškus žaidimus, kas lavins jų kritinį
mąstymą, plės pasaulėžiūrą bei skatins
pilietiškumą. Visi šie naujai įgyti įgūdžiai bus
vertingi ne tik užsienio, gimtojoje kalboje, bet
taip pat itin vertingi ir kituose dalykuose,
ypač socialinėje erdvėje. Moksleiviai daug
sužinos ir apie kitas šalis bei gaus vertingos ir
įdomios informacijos bei ras naujų draugų.
http://poliglote.lt/bureliai/

Mažieji
einšteinai

1-7 kl.

V.Kuprevičia
us progimn.

120800185

http://poliglote.lt/bureliai/

Skirmantė
Zadavičiūtė,
867301952,
zadaviciute.skir
ma@gmail.com,
Lina
Stravinskaitė,

Kovo 11-osios
g. 94

UAB „MENAR“

Anglų kalba
jauniesiems
mokslininkams

9-12 kl.

Gedimino g.
47-319

121400487

http://poliglote.lt/bureliai/

MENAR mintino
skaičiavimo
programa

1–8
klasės

Menar
akademijos
patalpos,
Vytauto pr.
29, II aukštas;

122000492

www.menar.lt

86767483,
lina.stravinskaite
@gmail.com
Lina
Stravinskaitė,
86767483,
lina.stravinskaite
@gmail.com;
867005113,
kaunas@menar.l
t.

Suzukio prad.
m-kla, Šiaurės
pr. 23;
Mokykladarželis
„Rūtelė“,
Kalniečių g.
167;
VšĮ „Amici Art“

,,Anglų kalba –
kalbėjimo ir
tarimo įgūdžių
pagrindai
(Kaunas)“

1-12kl.

Draugystės g.
19D, Kaunas

121400479

+37063390044,
Mūsų anglų kalbos mokytojas iš Anglijos,
menumokykla@i
pasiūlys ne tik įdomių ir linksmų kalbėjimo
nbox.lt
temų, žaidimų, bet ir padės tobulinti tarimo
žinias.Programos tikslas yra suformuoti
tvirtus kalbėjimo ir taisyklingo tarimo
pagrindus, kurie padės jaunam žmogui ugdyti
asmenines bei dalykines
kompetencijas, gerinti komunikavimo
žinias, dėstyti aiškiai mintis, tobulins
formalaus ir neformalaus bendravimo
pagrindus.

Viešoji įstaiga
"American
English School"

„Bendrauk
drąsiai 2“ Kauno
miesto 7-9 metų
moksleiviams
(anglų kalba)

1-3 kl.

Kauno
informacinių
technologijų
mokykla,
Kęstučio g.
53, Kaunas.

121400473

Bendravimas - tai įgūdis, kurio gali išmokti.
Tai tas pats, kas važiuoti dviračiu ar rašyti.
Jei nori ties tuo dirbti, pagerinsi visus
gyvenimo etapus. (B. Treisis). Neformaliojo
ugdymo programa „Bendrauk drąsiai 2“
sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi
pasitikintį ir gebantį visapusiškai
komunikuoti žmogų, puikiai valdantį
informacijos pateikimą anglų kalba.
Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje
gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas,
lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir
sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant užmegzti
ryšį. Programa pasižymi interaktyvių veiklų
įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių
asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius
įgūdžius. Sėkmingas bendravimas užsienio
kalba yra dažniausiai ne retas talentas, o
įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę
programą, Kauno miesto 7-9 metų
moksleiviai atras, kad bendravimas gali būti
džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti
įgūdžiai padės atrasti naujų draugų, pažinti
naujas šalis, susirasti papildomos
informacijos.

121400474

Įtaigi iškalba - tai dovana, leidžianti mums
palenkti pašnekovo protą ir širdį savo naudai.
(Ž. Labriujer). Neformaliojo ugdymo
programa „Viešojo kalbėjimo pagrindai 2“
sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi
pasitikintį ir gebantį visapusiškai
komunikuoti žmogų, puikiai valdantį žodinius
informacijos perteikimo būdus anglų kalba.
Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje
gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas,
lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir

Prezidento V.
Adamkaus
gimnazija,
Bitininkų g.
31, Kaunas

„Viešojo
kalbėjimo
pagrindai 2“
Kauno miesto
10–14 m.
moksleiviams
(anglų kalba)

4-8 kl.

Kauno
informacinių
technologijų
mokykla,
Kęstučio g.
53, Kaunas
Prezidento V.
Adamkaus
gimnazija,
Bitininkų g.

+370 685 66 355,
jurgita@ames.lt

31, Kaunas

Vanda
Binevičienė,
laisvoji mokytoja

„Viešojo
kalbėjimo menas
2“ Kauno miesto
15–19 metų
moksleiviams
(anglų kalba)

9-12 kl.

Kauno
informacinių
technologijų
mokykla,
Kęstučio g.
53, Kaunas

Jaunųjų lyderių
klubas
„Išmintingi

5-8 klasės

Viktoro
Kuprevičiaus
progimn.,

sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant
pristatyti savo nuomonę prieš auditoriją.
Programa pasižymi interaktyvių veiklų
įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių
asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius
įgūdžius. Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai
ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti
kiekvienas. Baigę programą, Kauno miesto
10-14 metų moksleiviai atras, kad viešasis
kalbėjimas gali būti džiaugsminga ir maloni
patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus
kelius, siekiant asmeninių tikslų.
121400475
Įtaigi iškalba - tai dovana, leidžianti mums
palenkti pašnekovo protą ir širdį savo naudai.
(Ž. Labriujer). Neformaliojo ugdymo
programa „Viešojo kalbėjimo menas 2“
sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi
pasitikintį ir gebantį visapusiškai
komunikuoti žmogų, puikiai valdantį žodinius
informacijos perteikimo būdus anglų kalba.
Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje
gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas,
lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir
sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant
pristatyti savo nuomonę prieš auditoriją.
Programa pasižymi interaktyvių veiklų
įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių
asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius
įgūdžius. Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai
ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti
kiekvienas. Baigę programą, Kauno miesto
15-19 metų moksleiviai atras, kad viešasis
kalbėjimas gali būti džiaugsminga ir maloni
patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus
kelius, siekiant asmeninių tikslų bei pažinti
pasaulį.
Mokinių socialinių, ekonominių, vadybinių ir
1220010046
finansinių įgūdžių ankstyvąjame amžiuje
neformalus ugdymas skatinantis jų lyderystę

Vanda
Binevičienė,
l.868 252173

vaikai“

Karo paveldo
centras, Viešoji
įstaiga

Kovo 11-osios
g. 94

Matematikos
bičiuliai

1-4

Žaliakalnis,
Kauno
tvirtovės VII
fortas,
Archyvo g. 61

120600348

Matematikos
draugai

5-8

Žaliakalnis,
Kauno
tvirtovės VII
fortas,
Archyvo g. 61

120600347

ir verslumą, saviraišką ir savarankiškumą,
sąmoningumą ir asmenybės ūgtį, kas
tolimesnėje perspektyvoje užtikrins savivertę,
gebėjimą savarankiškai spręsti gyvenimiškas
problemas ir priimti atsakingus sprendimus.
Tai gyvenimiškų įgūdžių mokymas(is),
orientuotas į asmeninės lyderystės ir
vadybinių įgūdžių ugdymą, finansinio,
ekonominio ir matematinio raštingumo
gerinimą, asmenybės savimonės didinimą,
komandinio darbo įgūdžių formavimą ir
atsakingą karjeros planavimą. Per
matematikos praktinį pritaikomumą realiame
gyvenime atskleidžiama mokiniams
mokomųjų dalykų praktinė nauda,
tarpdalykinė integracija ir žinių
pritaikomumas ateityje, taip dar labiau
motyvuojant ir įtraukiant juos į formalųjį
ugdymą. Tai savarankiškos ir sąmoningos
asmenybės ugdymo užsiėmimai, lavinantys
mokinių gyvenimišką išmintį ir pasirengimą
karjerai. Programoje dalyvauja 5-8 klasių
mokiniai.
Numatomos veiklos: teoriniai pagrindai ir
praktiniai užsiėmimai, komandinis darbas
fokusuotose grupėse, projektinė veikla ir t.t.
Užsiėmimų metu siekiama pagilinti
moksleivių turimas matematikos žinias,
pasiruošti stojimui į progimnazijos klases ir
įvairiems matematikos konkursams.
Užsiėmimų metu 1 val. bus skirta teorijai ir
uždavinių sprendimui, o pusvalandis –
matematinės kompetencijos ugdymui
žaidybine forma.
Užsiėmimų metu stiprinami mokinių
savarankiško matematikos mokymosi
įgūdžiai, ruošiamasi aukštesnės klasės kursui
ar stojamajam egzaminui į gimnazijas.
Moksleiviai užsiėmimų metu susipažins

vanda.binevicien
e@ gmail.com

mokytoja
Aleksandra
Orlova
8 652 47001
mokykla@septin
tasfortas.lt

Matematikos
ekspertai

9-12

Žaliakalnis,
Kauno
tvirtovės VII
fortas,
Archyvo g. 61

120600349

Gamtos mokslų
bičiuliai

1-4

Kauno
tvirtovės VII
fortas,
Archyvo g. 61

120600350

Gamtos mokslų
draugai

5-8

Kauno
tvirtovės VII
fortas,
Archyvo g. 61

120600351

Gamtos mokslų
ekspertai

9-12

Kauno
tvirtovės VII
fortas,
Archyvo g. 61

120600352

įdomiąja matematika – spręs neįprastus
uždavinius, galvosūkius, žais matematinius
žaidimus. Moksleiviai taip pat bus skatinami
dalyvauti įvairiuose matematikos
konkursuose, kurie ugdo kūrybinį loginį
mąstymą.
Užsiėmimai skirti 9 mokiniams, siekiantiems
pakartoti ir pagilinti jau turimas matematikos
žinias, pasiruošti įvairiems matematikos
konkursams bei valstybiniam matematikos
egzaminui – stiprinami mokinių gebėjimai,
supažindinama su egzaminų struktūra,
atliekamos tipinės užduotis. Užsiėmimų metu
moksleiviams suteikiama galimybė dalyvauti
mokslo festivaliuose ir lankytis Lietuvos
įmonėse bei universitetuose.
Užsiėmimai skirti pradinės mokyklos
mokiniams, kurie Kauno tvirtovės VII forto
laboratorijoje sieks sukurti tvirtus gamtos
mokslų pamatus. Parengtos programos metu
patys sudėtingiausi cheminiai, fizikiniai ir
biologiniai reiškiniai bus paaiškinami
remiantis praktiniais pavyzdžiais bei
laboratoriniais bandymais, o jau nuo pirmųjų
užsiėmimų moksleiviai bus skatinami tyrinėti,
analizuoti ir logiškai mąstyti.
Užsiėmimai progimnazijos klasių mokiniams,
siekiantiems plėsti ir praktiškai įtvirtinti jau
turimas ir mūsų edukacinėje laboratorijoje
įgytas chemijos, fizikos ir biologijos mokslų
žinias. Užsiėmimų metu moksleiviai tyrinės
atitinkamas disciplinas ir susipažins su
praktiniu darbu laboratorijoje, atlikdami
cheminius, fizikinius ir biologinius
eksperimentus bei jų analizes.
Užsiėmimai skirti gimnazijos klasių mokiniams,
mokykloje įgyjantiems pagrindines chemijos,
fizikos ir biologijos žinias, norintiems jas

Viltė
Antanavičiūtė
8 699 22536
mokykla@septin
tasfortas.lt

pagilinti bei siekiantiems praktinės
laboratorinio-tiriamojo darbo patirties pagal
individualius poreikius. Užsiėmimų metu
moksleiviams suteikiama galimybė lankytis
moderniausiose Lietuvos įmonių ir
universitetų laboratorijose.
Siekiant pritaikyti įgytas žinias bei ugdyti
pedagogines kompetencijas, moksleiviai
nuolatos skatinami dalyvauti nacionaliniuose
mokslo festivaliuose ar vesti edukacines
programas jaunesniems moksleiviams.
Všį „Oratorių
mokykla“

Viešojo
kalbėjimo menas
moksleiviams

2-12 kl.

„Oratorių
mokykla“,
Valančiaus g.
16

121500333

Viešojo
kalbėjimo menas

8-12 kl.

„Oratorių
mokykla“,

121400483

864060089;
Mokėjimas laisvai bendrauti, kalbėjimas
info@oratoriumo
viešai, rišlus minčių ir nuomonės dėstymas,
NĖRA įgimtas talentas ir tai turi būti ugdoma kykla.lt
nuo vaikystės. Šiuos įgūdžius reikia lavinti
lygiai taip pat, kaip ir bet kuriuos kitus.
Programos dalyvviai lavins kūrybines galias
ir gebėjimus aiškiai, argumentuotai, laisvai
viešai išsakyti savo mintis. Mokymų metu įgys
oratorystės meno žinių ir suformuos viešojo
kalbėjimo įgūdžius, išmokdami oratoriaus
kūno kalbos, nerimo valdymo, sceninio
judesio ir balso panaudojimo galimybes,
išmoks parengti ir pasakyti kalbą
klausytojams, atsižvelgiant į retorinės
situacijos reikalavimus. Mokiniai, baigę
programą, gebės laisvai, argumentuotai ir
drąsiai kalbėti viešojoje erdvėje, atsirinkti ir
pateikti argumentus, parengti ir pasakyti
įvairaus pobūdžio kalbas.
Oratorių mokyklos užsiėmimuose lavinami
bendravimo įgūdžiai, dėmesys skiriamas kūno

angliškai

UAB „Amber
Language
Centre“

Valančiaus g.
16

kalbai, balsui, praktikuojami streso
nusiraminimo būdai, ieškomi būdai kaip
įveikti auditorijos baimę, pasitikėti savimi.
Šioje programoje mokiniai ugdys viešojo
kalbėjimo bei anglų kalbos įgūdžius,
skatinant juos laisvai bendrauti, išsakyti savo
mintis, keistis nuomonėmis, dalintis
informacija, argumentuoti.
Globaliame, atvirame pasaulyje
susikalbėjimas, kokybiškas bendravimas ne
tik gimtąją, bet ir anglų kalba tampa labai
svarbiu įgūdžiu, atveriančiu platesnes
galimybes saviraiškai. Viešojo kalbėjimo bei
šnekamosios anglų kalbos įgūdžiai
užsiėmimuose tobulinami suteikiant galimybę
kuo dažniau kalbėti bei praktiškai
simuliuojant realias gyvenimo situacijas.

Jaunųjų
žurnalistų
akademija

5-12 kl.

Kauno Vinco
Kudirkos
viešoji
biblioteka,
A.Mapu g. 18

121200086

„Kalbą mokėsi susikalbėsi“ 7-9
m. mokiniai

7-9 m.

Kauno
Dainavos
progimnazija,

121400477

Programa skirta visiems 11-19 m.
moksleiviams norintiems susipažinti su
žurnalistinio bei komunikacijos darbo
principais ir praktika. Programos „Jaunųjų
žurnalistų akademija“ metu aptariama
modernios žurnalistikos raida ir funkcijos
visuomenėje, masinės ir kultūrinės
žiniasklaidos skirtumai, objektyvumo ir
kritiškumo problematika, informacinių
technologijų iššūkiai, žurnalistinio darbo
etika ir profesinės kompetencijos XXI a.
Užsiėmimuose, interaktyvių užduočių ir
diskusijų metu gilinsimės į lietuviškos ir
užsienio žiniasklaidos tendencijas, pokyčius ir
darbo atvejus, mokysimės atrinkti, kurti,
analizuoti informaciją, taikant naujienų
vertės kriterijus įvairiose medijose (TV,
spaudoje, radijuje, internete).
Daugiau nei 85% visų užsiėmimų bus skirta
praktinei veiklai. Moksleiviai gebės laisviau
kalbėti bei užmegzti naujus pokalbius. Taip

admin@kalbupa
saulis.com,
+37062023377

Partizanų g.
118, LT-50368
Kaunas

(Kaunas)

VšĮ
„Sveikatingumo
idėjos“

„Kauno jaunieji
inovatoriai“

1-12
klasės

Kauno
S.Daukanto
Progimnazija,
Taikos pr 68
Kaunas

122001045

pat programos dalyviai bus supažindinti su
kultūringu bendravimu bei patys tai
praktikuos. Užsiėmimų programa bus
pateikta tėvams, kad mokiniai visuomet būtų
pasiruošę prieš sunkesnes ar daugiau
pastangų reikalaujančias užduotis (pvz.:
vaidinimas, projektas, prezentacija). Naujai
įgyti įgūdžiai bus vertingi ne tik užsienio bet
ir gimtojoje kalboje. Moksleiviai daug sužinos
ir apie kitas šalis bei gaus vertingos ir įdomios
informacijos, ir taip pat ras naujų draugų.
Mokymo programa skirta 1 – 12-tų klasių
moksleiviams, kurie nori tobulėti,
mokytis bei ugdyti savo kompetencijas ir
gebėjimus verslumo srityje. Programos metu
moksleiviai bus supažindinami su daugeliu
įvairių verslo sričių pradedant savęs
pažinimu, komunikacijos ir marketingo
subtilybėmis, planavimu ir laiko valdymu,
finansais, renginių ir projektų organizavimu
ir baigiant debatais bei verslo etiketu.
Praktikoje esame susidūrę, kad daug jaunų
žmonių vis dar nežino ar nemato, kad aplink
juos yra daugybė įvairių veiklų, darbo,
mokslo bei saviraiškos galimybių. Norime
jaunus asmenis informuoti, motyvuoti bei
kelti jų pasitikėjimą savimi. Savo ankstesne
veikla siekėme užtikrinti jaunų žmonių
karjeros pasirengimą bei informavimą,
skatinome užimtumo didinimą ir motyvavome
jaunimą naujoms bei inovatyvioms veikloms.
Ši programa aktyvių, praktinėmis veiklomis
paremtų užsiėmimų dėka leis moksleiviams
teorines žinias taikyti praktikoje bei kuriant
įvairius inovatyvius ir kūrybinius produktus.
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