Švietimas Kaune

Švietimas Kaune: nuo ikimokyklinio iki
vidurinio ugdymo – dvikalbis mokymas,
tarptautinės klasės, integruotas lietuvių
kalbos mokymas
Apžvalga
2018 m. lapkričio mėn.
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1. APŽVALGA – DVIKALBIS MOKYMAS, TARPTAUTINĖS KLASĖS
1.1. IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
2-5 metų vaikai
Tarptautinė klasė
(anglų k.)

Vaikystės sodas
Mokymų programa veikia. Paslaugos mokamos.
3-5 metų vaikai

Dvikalbis mokymas
(anglų/lietuvių k.)

Eureka ankstyvojo ugdymo mokykla
Mokymų programa veikia. Paslaugos mokamos.
Esant poreikiui ugdymo paslaugos gali būti organizuojamos ir daželyje „Aviliukas“.

1.2. PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
5-6 metų vaikai
Tarptautinės klasės
(anglų k.)

Erudito Licėjus
Mokymų programa veikia. Paslaugos mokamos.

1.3. PRADINIS, PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS
6-7 metų vaikai. 1 klasė
Tarptautinės klasės Erudito Licėjus
(anglų k.)
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.
Karalienės Mortos mokykla
Mokymas anglų kalba mišriai, 6-8 metų amžiaus vaikų klasei pradedamas nuo
2020 m. rugsėjo mėn.
Paslaugos mokamos.
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Pasiruošimo
tarptautiniam
bakalaureatui
programa
(anglų/lietuvių k.) /
Dvikalbis mokymas
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

Tarptautinio
bakalaureato
programa1
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

Pirmos klasės moksleiviams mokymai prasidės 2019 m. rugsėjo mėn. Programa
tęsis iki 2020 metų.
Mokymų programa parengta vadovaujantis tarptautinio bakalaureato (IB) pradinio
ugdymo filosofija (PYP).
Privalomas ir lietuvių kalbos mokymasis. Pagrindiniai dalykai (lietuvių kalba,
matematika, istorija, etika, dailė, IT) dėstomi lietuvių kalba, tačiau mokytojai ir jų
padėjėjai yra pasirengę suteikti informaciją ir anglų kalba.
Pagal programą mokęsi vaikai, mokslą galės tęsti pagal tarptautinio bakalaureato (IB)
pradinio ugdymo programą (PYP).
Reikalaujamos minimalios lietuvių kalbos žinios. Kiekvieno vaiko situacija gali būti
aptarta individualiai.

Tarptautinio bakalaureato (IB) pradinio ugdymo programa (PYP) anglų kalba prasidės
2020 m. rugsėjo mėnesį.

7-8 metų vaikai. 2 klasė
Tarptautinė
(anglų k.)

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.
Karalienės Mortos mokykla
Mokymas anglų kalba mišriai, 6-8 metų amžiaus vaikų klasei pradedamas nuo
2020 m. rugsėjo mėn.
Paslaugos mokamos.

Tarptautinio
bakalaureato
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
Tarptautinio bakalaureato (IB) pradinio ugdymo programa (PYP) anglų kalba prasidės
2020 m. rugsėjo mėnesį.

8-9 metų vaikai. 3 klasė
Tarptautinio
bakalaureato
programa
(anglų/lietuvių k.)

1

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
Tarptautinio bakalaureato (IB) pradinio ugdymo programa (PYP) anglų kalba prasidės
2020 m. rugsėjo mėnesį.

Mokymo programa talentingiems vaikams.
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Tarptautinė
(anglų k.)

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.

9-10 metų vaikai. 4 klasė
Tarptautinė
(anglų k.)

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.

Tarptautinio
bakalaureato
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
Tarptautinio bakalaureato (IB) pradinio ugdymo programa (PYP) anglų kalba prasidės
2020 m. rugsėjo mėnesį.

10-11 metų vaikai. 5 klasė
Tarptautinė
(anglų k.)

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.

Pasiruošimo
tarptautiniam
bakalaureatui
programa
(anglų/lietuvių k.) /
Dvikalbis mokymas
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

Tarptautinio
bakalaureato
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

Programa vykdoma.
Mokymų programa parengta vadovaujantis tarptautinio bakalaureato (IB) pagrindinio
ugdymo programą (MYP).
Privalomas ir lietuvių kalbos mokymasis. Pagrindiniai dalykai (lietuvių kalba,
matematika, istorija, etika, dailė, IT) dėstomi lietuvių kalba, tačiau mokytojai ir jų
padėjėjai yra pasirengę suteikti informaciją ir anglų kalba.
Pagal programą mokęsi vaikai, mokslą galės tęsti pagal tarptautinio bakalaureato (IB)
pagrindinio ugdymo programą (MYP).
Reikalaujamos minimalios lietuvių kalbos žinios. Kiekvieno vaiko situacija gali būti
aptarta individualiai.

Tarptautinio bakalaureato (IB) pradinio ugdymo programa (PYP) anglų kalba prasidės
2020 m. rugsėjo mėnesį.
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11-12 metų vaikai. 6 klasė
Tarptautinė
(anglų k.)

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.

Pasiruošimo
tarptautiniam
bakalaureatui
programa
(anglų/lietuvių k.) /
Dvikalbis mokymas
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

Tarptautinio
bakalaureato
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

Programa prasidės 2019 m. rugsėjo mėnesį, tęsis iki 2020 metų.
Mokymų programa parengta vadovaujantis tarptautinio bakalaureato (IB) pagrindinio
ugdymo programą (MYP).
Privalomas ir lietuvių kalbos mokymasis. Pagrindiniai dalykai (lietuvių kalba,
matematika, istorija, etika, dailė, IT) dėstomi lietuvių kalba, tačiau mokytojai ir jų
padėjėjai yra pasirengę suteikti informaciją ir anglų kalba.
Pagal programą mokęsi vaikai, mokslą galės tęsti pagal tarptautinio bakalaureato (IB)
pagrindinio ugdymo programą (MYP).
Reikalaujamos minimalios lietuvių kalbos žinios. Kiekvieno vaiko situacija gali būti
aptarta individualiai.

Tarptautinio bakalaureato (IB) pagrindinio ugdymo programa (MYP) anglų kalba
prasidės 2020 m. rugsėjo mėnesį. Galimybė mokytis antrą užsienio vokiečių,
prancūzų kalbą, dalyvauti japonų kalbos klube.

12-13 metų vaikai. 7 klasė
Tarptautinė
(anglų k.)

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.

Tarptautinio
bakalaureato
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
Tarptautinio bakalaureato (IB) pagrindinio ugdymo programa (MYP) anglų kalba
prasidės 2020 m. rugsėjo mėnesį. Galimybė mokytis antrą užsienio vokiečių,
prancūzų kalbą, dalyvauti japonų kalbos klube.

13-14 metų vaikai. 8 klasė
Tarptautinė
(anglų k.)

Tarptautinio
bakalaureato

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.
Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
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programa
(anglų/lietuvių k.)

Tarptautinio bakalaureato (IB) pagrindinio ugdymo programa (MYP) anglų kalba
prasidės 2020 m. rugsėjo mėnesį. Galimybė mokytis antrą užsienio vokiečių,
prancūzų kalbą, dalyvauti japonų kalbos klube.

14-15 metų vaikai. 9 klasė
Dvikalbis mokymas
(anglų/lietuvių k.)

Tarptautinė
(anglų k.)

Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Mokymų programa veikia.
Kai kurie dalykai (lietuvių kalba, technologijos, muzika, dailė, kūno kultūra, tikyba
mokomi lietuvių kalba, tačiau mokytojai yra pasirengę užduoti pristatyti ir anglų kalba.
Planuojama, kad vaikams padės mokytojo padėjėjas. Sėkminga praktika, siekiant
palengvinti moksleivio integraciją į mokyklos gyvenimą – paskirti kitą moksleivį
pagalbininką.
Taip pat planuojama organizuoti integruotas vokiečių kalbos ir chemijos, biologijos bei
fizikos pamokas, kadangi mokykla dalyvauja CLILIG@LITAUEN projekte.

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.

Pasiruošimo
tarptautiniam
bakalaureatui
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno Jėzuitų gimnazija

Tarptautinio
bakalaureato
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

Mokymų programa jau veikia.
Reikalingos minimalios lietuvių kalbos žinios. Kiekvieno vaiko atvejis gali būti
aptariamas individualiai.
Paslaugos mokamos.

Tarptautinio bakalaureato (IB) pagrindinio ugdymo programa (MYP) anglų kalba
prasidės 2020 m. rugsėjo mėnesį. Galimybė mokytis antrą užsienio vokiečių,
prancūzų kalbą, dalyvauti japonų kalbos klube.

15-16 metų vaikai. 10 klasė
Dvikalbis mokymas
(anglų/lietuvių k.)

Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Dvikalbio mokymo programa prasidės 2019 m. rugsėjo mėn.
Kai kurie dalykai (lietuvių kalba, technologijos, muzika, dailė, kūno kultūra, tikyba
mokomi lietuvių kalba, tačiau mokytojai yra pasirengę užduoti pristatyti ir anglų kalba.
Planuojama, kad vaikams padės mokytojo padėjėjas. Sėkminga praktika, siekiant
palengvinti moksleivio integraciją į mokyklos gyvenimą – paskirti kitą moksleivį
pagalbininką.
Taip pat planuojama organizuoti integruotas vokiečių kalbos ir chemijos, biologijos bei
fizikos pamokas, kadangi mokykla dalyvauja CLILIG@LITAUEN projekte.
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Tarptautinė
(anglų k.)

klasė Erudito Licėjus
Didžiosios Britanijos švietimo modelio mokymai anglų kalba pradedami nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. Paslaugos mokamos.

Pasiruošimo
tarptautiniam
bakalaureatui
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno Jėzuitų gimnazija

Tarptautinio
bakalaureato
programa
(anglų/lietuvių k.)

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

Mokymų programa jau veikia.
Reikalingos minimalios lietuvių kalbos žinios. Kiekvieno vaiko atvejis gali būti
aptariamas individualiai.
Paslaugos mokamos.

Tarptautinio bakalaureato (IB) pagrindinio ugdymo programa (MYP) anglų kalba
prasidės 2020 m. rugsėjo mėnesį. Galimybė mokytis antrą užsienio vokiečių,
prancūzų kalbą, dalyvauti japonų kalbos klube.

16-17 metų vaikai. 11 klasė
Tarptautinio
bakalaureato
programa (anglų k.)

Kauno Jėzuitų gimnazija
Tarptautinio bakalaureato (IB) diplomo programa (DP) jau veikia. Visi dalykai, išskyrus
gimtąją kalbą, dėstomi anglų kalba. Siūlomos aukšto lygio vokiečių kalbos mokymo
paslaugos.
Paslaugos mokamos.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Tarptautinio bakalaureato (IB) diplomo programa (DP) prasidės 2020 m. rugsėjo
mėn.
17-18 metų vaikai. 12 klasė

Tarptautinio
bakalaureato
programa (anglų k.)

Kauno Jėzuitų gimnazija
Tarptautinio bakalaureato (IB) diplomo programa (DP) jau veikia. Visi dalykai, išskyrus
gimtąją kalbą, dėstomi anglų kalba. Siūlomos aukšto lygio vokiečių kalbos mokymo
paslaugos.
Paslaugos mokamos.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Tarptautinio bakalaureato (IB) diplomo programa (DP) prasidės 2020 m. rugsėjo
mėn.
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2. APŽVALGA – INTEGRUOTAS LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS
2.1. PRADINIS, PAGRINDINIS UGDYMAS
6-14 metų vaikai. 1-8 klasė
Integruotas
lietuvių kalbos
mokymas

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
Integruoto mokymo programa, kurios metu vaikai su individualaus mokytojo pagalba
mokosi lietuvių kalbos. Mokytojas mokomąją medžiagą paaiškina anglų kalba. Taip pat
yra galimybė mokytis antra užsienio kalbą – prancūzų, vokiečių kalbą, ar dalyvauti japonų
kalbos klubo veikloje
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3. KONTAKTINĖ INFROMACIJA
Daugiau informacijos apie mokyklų teikiamas paslaugas galite rasti jų internetinėse svetainėse:
Mokykla

Internetinė svetainė

Kontaktinis asmuo

Vaikystės sodas

http://www.vaikystes-sodas.lt

Kauno padalinių vadovė
Dovilė Simovičė
+ 370 656 47224
dovile.si@vaikystes-sodas.lt

Eureka ankstyvojo https://www.facebook.com/Eurekamokykla
ugdymo mokykla

Direktorė Kristina Gadliauskienė
+370 657 88810
info@eurekamokykla.lt

Erudito Licėjus

http://www.erudito.lt

Direktoriaus pavaduotoja

https://www.facebook.com/eruditolicejus

Laima Pačėsienė
+370 616 77533,
info@erudito.lt

Karalienės Mortos
mokykla

http://www.karalienesmortosmokykla.lt/

Kauno padalinio vadovė
Dovilė Manukian
+370 658 67583
dovile.manukian@kmmokykla.lt

Kauno J.
Dobkevičiaus
progimnazija

https://www.dobkevicius.kaunas.lm.lt

Direktorė Lina Viršiliene

https://goo.gl/fBJPUM

+370 37 391421
+370 610 00216
direktorius@dobkevicius.lt

Kauno Jono
Jablonskio
gimnazija

https://jablonskis.kaunas.lm.lt

Direktorės pavaduotoja

https://goo.gl/KPNwvC

Jūratė Zybartienė
+370 683 70328
jurate.zybartiene@jablonskis.kaunas.lm.lt

Kauno Jėzuitų
gimnazija

http://www.kjg.lt

Direktoriaus pavaduotoja

https://goo.gl/5PYbEy

Aušrinė Šerepkienė
+370 620 78077
ausrine.serepkiene@yahoo.com
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