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Programa 

 

ANGLŲ KALBOS KLUBAS 

 

Programos tikslas – skatinti bendravimą anglų kalba įvairiomis temomis nepaisant kalbos 

mokėjimo lygio.  

 

Programos uždaviniai:  

 gvildenti aktualias temas, paminėti svarbiausias šventes;  

 plėsti anglų kalbos žinias ir taikyti jas praktikoje;  

 supažindinti su informacinėmis technologijomis (TV, kompiuteris, kompiuterinės 

programos, planšetės) ir jas naudoti užsiėmimų metu;  

 bendradarbiauti su savanoriais iš įvairių užsienio šalių;  

 žiūrėti filmus originalo (anglų) kalba ir juos aptarti;  

 skaityti literatūrą anglų kalba grupėje ir ją aptarti.  

 

Programos anotacija: Anglų kalbos klubas veiklą pradėjo 2008 m. Dvejus metus jo nariai, 

žiūrėdami amerikiečių filmus originalo kalba, gilino anglų kalbos žinias ir susipažino su 

amerikiečių kino klasika. Nuo 2011 m. pradžios klubo veikla buvo išplėsta: užsiėmimai 

koncentruoti ne tik į anglų kalbos klausymo, bet ir kalbėjimo įgūdžių lavinimą. Išliko kino 

filmų peržiūros, o kalbėjimo įgūdžiams lavinti organizuojami įvairūs teminiai pokalbiai. Visa 

tai vyksta neformalioje aplinkoje, skatinama dalyvius bendrauti angliškai pagal savo žinių ir 

įgūdžių lygį.  

 

Per klubo gyvavimo laikotarpį narių sudėtis keičiasi: vieni žmonės išvyksta, ateina naujų 

lankytojų. Smagu, kad klubą jau keletą metų iš eilės lanko garbus šiaulietis Kovo 11-osios akto 

signataras Donatas Morkūnas. JAV pilietės Marytė Collard ir Aldona Ballard po gyvenimo 

tarpsnio Amerikoje grįžo atgal į Šiaulius. Jos aktyviai įsiliejo į klubo veiklą, tapo savotiškomis 

šios šalies ambasadorėmis. Kelmės mažojo teatro direktorius Algimantas Armonas nepatingi 

kiekvieną kartą atvykti iš Kelmės. Į klubą užsuka įvairaus amžiaus lankytojų: ir senjorų, ir 

darbingo amžiaus žmonių, ir jaunimo.  

 

Įvairovės klubui suteikia svečiai iš užsienio šalių. Didžiąją jų daugumą sudaro jaunimas, pagal 

Europos mainų programas atvykęs į Šiaulių miestą ir rajoną savanoriauti ar studijuoti. Svečių 

geografija labai plati, jų dėka geriau susipažinome su Armėnija, Austrija, Brazilija, Čekija, 

Gruzija, Indija, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Kazachstanu, Kolumbija, Kroatija, Pietų 

Korėja, Portugalija, Prancūzija, Rusija, Slovakija, Turkija, Vokietija.  

 



Pastaruoju metu užsiėmimai pasižymi temų ir formų įvairove. Jų metu gvildenamos šių dienų 

aktualijos, minimos atmintinos Amerikos ir Lietuvos datos, aptariamos įvairios šventės.  

 

Numatoma programos nauda: Dalyvavimas anglų kalbos klube pagerins dalyvių anglų 

kalbos žinias, leis įveikti viešojo kalbėjimo baimę užsienio kalba, praplės pažįstamų ratą, padės 

susirasti naujų draugų.  

 

Programos trukmė: 2 kartai per mėnesį po 2 val.  

 

Programos tikslinė grupė: suaugusieji (dirbantys ir senjorai) 

 

Programos dalyvių skaičius: 2018 m. planas yra vidutiniškai 300 žmonių.  

 

Turinys ir metodai 

Užsiėmimo tema  Temos aprašymas 

(keliais žodžiais)  

Naudojami 

metodai  

Planuojamos įgyti 

kompetencijos  

Kalbėjimo įgūdžių 

lavinimas  

Įvairios veiklos 

tobulinti anglų 

kalbos kalbėjimo 

įgūdžius  

Diskusija, 

pristatymai, 

aptarimas  

Dalyviai tobulins 

savo anglų kalbos 

žinias, laisviau 

kalbės didesnėje 

žmonių grupėje  

Klausymo įgūdžių 

lavinimas  

Filmų peržiūra 

originalo (anglų) 

kalba  

Filmų peržiūra ir 

aptarimas  

Dalyviai gebės 

aiškiau suprasti 

šnekamąją anglų 

kalbą  

Skaitymo įgūdžių 

lavinimas  

Mokomojo lygio 

knygelių anglų 

kalba skaitymas  

Knygos skaitymas, 

atsakymas į teksto 

suvokimo 

klausimus, 

aptarimas  

Dalyviai tobulins 

anglų kalbos žinias, 

gebės skaityti 

literatūrą anglų 

kalba  

 

Klubą koordinuoja:  

Gabrielė Tarutytė  

Amerikos skaityklos koordinatorė  
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american@savb.lt 
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