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Gimnazijos siūlomų popamokinių užsiėmimų 
kryptys

• Techninė kūryba

•Meninė saviraiška

• Sportas, sveika gyvensena 

•Pilietinis ugdymas, nevyriausybinės organizacijos, 
mokinių savivalda 

•Kraštotyrinis ugdymas, etnokultūra

•Projektinė veikla, kalbinis ugdymas  

•Klubai 



„Robotikos modelių 
užsiėmimai“, 
„Mechatronika“ 

KTU Mechanikos inžinerijos ir 
dizaino fakulteto Gamybos 
inžinerijos katedros lektorius  

dr. D. Mažeika

„Jaunasis 
programuotojas“

KTU informatikos fakulteto II 
kurso programų sistemų 
specialybės studentas  

A. Zamalis



,,Jaunoji bendrovė‘‘

•I. Kublickienė
JA Titan programa supažindina 9 -12 klasių 
moksleivius su kritiniais ekonominiais ir vadybos 
sprendimais per interaktyvią simuliaciją, septynių 
privalomų etapų metu naudodamiesi JA Titan 
kompiuterinio modeliavimo programa.

Titan – Vemp
programos, 
Lietuvos Junior
Achievement
programos.

• Mokiniai mokosi ir tiria, kaip kaina ir produkcijos gamyba gali 
paveikti jų kuriamą verslą. 

• Išmoksta priimti sprendimus dėl kainos ir gamybos lygio, tampa 
įmonės direktoriais, siekia pelno. 

• Mokinių sukurtos įmonės varžosi tarpusavyje, kad sužinotų, kuris 
iš jų bus paskelbtas geriausia ir versliausia JA Titan industrija! 



Deimantė Jankūnaitė

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos

absolventė, muzikos pedagogė, VDU Švietimo

akademijos magistrantūros studentė.

Dalyvauja programoje ,,Renkuosi mokyti

– mokyklų kaitai“, dirba su asmeninio

tobulėjimo programa ,,Lyderių inkubatorius“,

ugdančia jaunuosius lyderius, gebančius

sėkmingai siekti užsibrėžto tikslo, kūrybiškai

mąstyti, efektyviai spręsti iškylančias

problemas bei įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.
Patirtis tarptautiniuose Erasmus+ jaunimo mainų projektuose

ir mokymuose įvairiausiomis temomis.



Mokinių savivalda

„Šiuolaikinė 
lyderystė“

• D. Jankūnaitė



„Krašto gynyba ir 
nacionalinis saugumas“

• Ltn. G. Matusevičius



UAB „Festo“ ir Kauno 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno gimnazijos projektas 
„Ugdymas karjerai: kaip 
atsakingai ir sėkmingai veikti 
sparčiai kintančiame 
pasaulyje. 
Žingsnis į ateitį“



,,Kelias karjeros link“

E. Tarkauskienė



Studija „Mano muzika“

Vokalinė studija ,,Viva
Muzica‘‘
• E. Snarskaitė



Šokių studija „Špagatas“

• S. Gusaitė



,,Aplinką puošiu 
savo kūryba“
• L. Klimavičienė

,,Meno sodas“

• R. Levišauskienė



„Grafinis dizainas ir 
tinklapių kūrimas“
• G. Šutienė



„Tinklinio fanai“

• R. V. Jagentavičius

• D. Jasiulionienė



Sveikos gyvensenos ugdymo būrelis ,,Sveikatos 
gidas“
• L. Bakutienė



Kino filmų kūrimo 
studija ,,Už kadro“

• I. Kuzminas

„Kinomanų klubas“



DofE. Edinburgo 
Hercogo Tarptautinių 
jaunimo apdovanojimų 
programa

• D. Jasiulionienė ir 

• R.V. Jagentavičius

Išskirtinės galimybės jaunimui nuo 14 iki 24 
metų. Dalyvaudamas DofE apdovanojimų 
programoje tu ne tik aktyviai leisi laisvalaikį 
ir tobulėsi kaip asmenybė, bet išplėsi 
komforto zoną leisdamasis į nepamirštamus 
nuotykius gamtoje!



Gimnazijos ALUMNŲ klubas

• V. Grigienė



Debatų klubai

• G. Bersėnienė (lietuvių k.)

• S.Nefas (istorija, 
piletiškumas)

• A. Woelffling (vokiečių k.)

„Žurnalistikos laboratorija“ 
gimnazijos laikraščio 
,,Skrydis“ leidyba

• J. Šakienė



Das Deutsche Sprachdiplom I (DSD I), Das
Deutsche Sprachdiplom II (DSD II) diplomai yra
vokiečių kalbos žinių įvertinimo A2-C1 lygiu
įrodymas, atveriantis duris darbo ir studijų
galimybėms ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Das Deutsche Sprachdiplom egzaminas
Lietuvoje yra pripažįstamas ir įskaitomas vietoj
vokiečių kalbos brandos egzamino.

Gimnazija yra  
tarptautinių vokiečių 
kalbos egzaminų Das
Deutsche 
Sprachdiplom I  (DSD 
I), Das Deutsche 
Sprachdiplom II  
(DSD II) centras.



•Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai vyksta 
gimnazijoje po pamokų.

•Kviečiame paskatinti vaikus ieškoti savęs įvairiose 
veiklose, išbandyti save įvairiuose klubuose ir 

būreliuose.


