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Trūksta idėjų kaip prasmingai praleisti vasarą? Atvykite į vienintelį Lietuvoje organizuojamą AMES STUDY 

THE WORLD Summer 2022 renginį gegužės 7 d. Vilniuje, nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje! 

AMES STUDY THE WORLD Summer 2022 PROGRAMA       
GEGUŽĖS 7 d. 10:00 – 16:00 

 
1. 11:00-11:20 Forumo atidarymas. AMES Education 

 
2. 11:20 – 11:40 A Day in the Life of the St Edmund’s College Summer School. Kaip vasaros stovyklos 

sustiprina jaunuolių pasitikėjimą savimi. Pranešėjas: Mike Pengelly, St Edmund’s stovyklos direktorius 
 
Vieni teigia, kad karantino iššūkiai gabiems moksleiviams kojos nepakišo, kiti skundžiasi suprastėjusiomis 

žiniomis, tačiau visi sutinka, kad pastarieji dveji metai karantine turėjo ženklios įtakos moksleivių bendravimui, 

saviraiškai, veikloms. Tarptautinės kalbų stovyklos – ideali vieta „reabilitacijai“: bendravimui ir naujų pažinčių 

mezgimui, aktyviam ir turiningam laisvalaikiui, savarankiškumo ir pasitikėjimo savo gebėjimais ugdymui.  

St. Edmund’s koledžo vasaros stovyklos direktorius Mike Pengelly, daugiau nei 20 metų kiekvieną vasarą 

tarptautinėje stovykloje dirbantis su 11-17 metų moksleiviais ir kuriantis įtraukiančias į mokslą, kultūrinį 

pažinimą, sportą ir bendravimą programas, papasakos, kaip moksleiviams susigrąžinti per karantiną prarastus 

įgūdžius ir pasitikėjimą savo gebėjimais. Pagal Britų Tarybos vertinimus St. Edmund‘s koledžo vasaros programa 

pakliūna į stovyklų Jungtinėje Karalystėje TOP 3-ejetuką. Sužinokite, kodėl moksleiviai, tame tarpe ir mūsų 

tautiečiai, čia vyksta net po 3-4 metus iš eilės!  

 
3. 13:00 – 13:45  Destination: Oxbridge. Meistriškumo pamoka gimnazistams ir tėvams. Pranešėja 

Alexandra Piha, Nord Anglia Education 
 

Geriausi universitetai renkasi geriausius studentus: norinčius ir mokančius mokytis lyderius, komandos narius, 

tarptautinės mokymosi patirties turinčias asmenybes, iniciatorius ir aktyvistus, sportininkus ir menininkus. Būti 

Oksbridžo lygio universitetų vertu studentu yra iššūkis, kuriam reikia tinkamai pasiruošti iš anksto. Meistrystės 

pamoka, kurios formatas artimas „Oxford/Cambridge Advanced Studies“ universitetų studijų 

parengiamiesiems užsiėmimams, atsakys į klausimą, kaip tapti TOP universitetų vertu studentu. Jau įdomu? 

Tarptautinių specialybinių stovyklų organizatoriaus „Bucksmore Education“ ir prestižinių vidurinių mokyklų 

tinklo “Nord Anglia Education” atstovė - lektorė Alexandra Piha, dar mokyklos suole dalyvavusi tarptautinėse 

stovyklose JAV bei Kanadoje, su pagyrimu baigusi magistrantūrą prestižiniame King’s College London ir jau 

dešimtmetį konsultuojanti šeimas ir studentus mokslų užsienyje klausimais, pabrėžia – Oksbridžo lygio 

universitetai pasiekiami kiekvienam, kuris turi tvirtą motyvaciją, aiškią viziją ir teisingą planą. Šioje pamokoje 

sužinosi, kaip atrodo paraiškos procesas į užsienio universitetus, ko kandidatuose ieško universitetai, kaip 

tinkama linkme pakreipti savo motyvaciją ir veiksmus, susipažinsi su praktine realių atvejų ir statistikos analize. 

Be to, praktiškai prisiliesi prie interviu klausimų ir galėsi save išbandyti, o ką gi atsakytum TU? Pažadame, bus 

įdomu!  
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4. 14:30-15:30 IELTS testo meistriškumo pamoka. Pranešėjas Marcus Walsh, AMES Senior Teacher 
 
Populiariausią pasaulyje tarptautinį anglų kalbos egzaminą IELTS kasmet laiko daugiau nei 3 milijonai žmonių. 

IELTS egzamino dažniausiai reikia žmonėms, norintiems vykti studijuoti ar dirbti į užsienį. IELTS egzaminas 

Lietuvoje yra pripažįstamas ir įskaitomas vietoj anglų kalbos brandos egzamino, tai aktualu paskutinių klasių 

gimnazistams. 

IELTS testo meistriškumo pamokoje bus detaliai apžvelgta šio egzamino kalbėjimo dalis, aptarti vertinimo 

kriterijai ir naudojamų užduočių formatas. Be to, dėstytojas Marcus Walsh, turintis ilgametę patirtį ruošiant 

IELTS egzaminui, trumpai ir aiškiai papasakos apie anglų kalbos žodyno tobulinimo strategijas, o svarbiausia – 

suteiks patarimų, kaip taisyklingai atsakyti į užduodamus „suktus“ klausimus.  

Nuo 2022 m. IELTS egzaminus vykdo vienintelis Britų Tarybos partneris Lietuvoje - AMES Education IELTS 

egzaminų centras Vilniuje. Egzaminai vyksta specialiai įrengtoje kompiuterių laboratorijoje. Išbandykite! 

Ateities lyderiai renkasi AMES STUDY THE WORLD Summer 2022. 

 

Ką sužinosite renginyje "STUDY THE WORLD SUMMER 2022"? 

Renginio metu 8-18 m. moksleiviai galės detaliau sužinoti apie kalbų stovyklas Palangoje, Londone, Maltoje, 

Niujorke ir Vankuveryje, vykstantiems su grupės vadovu ar individualiai.  

Vyresnių klasių moksleiviams bus pristatyta unikali galimybė išbandyti svarstomą specialybę „TASTE IT“ ar net 

pajusti studijų dvasią Londono, Kembridžo ar Oksfordo universitetų aplinkoje. Kviesime sužinoti, kuo skiriasi 

IELTS parengiamųjų kursų efektyvumas Lietuvoje ir Anglijoje. 

Šeimoms bus pristatyta puiki galimybė tobulinti anglų kalbos žinias šeimoms skirtose programose Jungtinėje 

Karalystėje ir Maltoje.  

Informacija iš pirmų lūpų, kuri padės pasirinkti stovyklą 

Svarbiausias akcentas – praktiška „know-how“ dalis: užsienio mokslo įstaigų atstovai STUDY THE WORLD 

SUMMER 2022 renginyje asmeniškai papasakos, kaip pasirinkti stovyklą, kuri ne tik intensyviai lavintų kalbos 

žinias, bet ir ugdytų savarankiškumą bei leistų svarstomą kryptį išbandyti tarptautinėje aplinkoje.  

 

Turite klausimų, o gal norite individualios konsutacijos? Susisiekite su mumis! 

             studytheworld@ames.lt                     +370 675 43 534 

AMES stovyklos - ekspertai rekomenduoja » AMES kalbų mokykla  

 

Iki susitikimo!  

Jūsų AMES komanda 
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