
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo II dalies (9-10 

kl.), vidurinio ugdymo (11-12 kl.) programos, plati neformaliojo ugdymo programų, pasirenkamųjų 

modulių, projektų, pasirenkamųjų dalykų programų pasiūla, mokiniai aktyviai dalyvauja projektinėje, 

socialinėje, prevencinėje, pažintinėje veikloje.  

1 - ųjų (9) klasių mokiniams siūloma mokytis „Sprachdiplom“ (DSD), verslumo ir užsienio kalbos 

integruoto ugdymo klasėse, inžinerinės – matematikos, inžinerinės – informatikos, humanitarinių – 

socialinių, gamtos mokslų krypčių klasėse bei bendrojo ugdymo klasėse.  

„SPRACHDIPLOM“ (DSD) KLASĖ   

  Mokytis „Sprachdiplom“ (DSD) klasėje  rekomenduojame mokiniams, kurie mokosi vokiečių 

kalbą kaip antrąją užsienio kalbą ir ateityje planuoja studijuoti tiek fizinius mokslus, pasirinkdami 

matematikos, statistikos, fizikos, chemijos, biochemijos, geologijos, geografijos, informatikos studijų 

kryptis, ar studijuoti filosofijos, teologijos, religijos mokslus, gilintis į filologiją (kalbotyra, 

literatūrologija), istoriją, archeologiją, etnologiją.  

Mokantis „Sprachdiplom“ (DSD) klasėje mokiniams sudaroma galimybė pasirengti ir laikyti 

tarptautinį  vokiečių kalbos egzaminą DSD I ir/ar DSD II (Das Deutsche Sprachdiplom I, Das Deutsche 

Sprachdiplom II). DSD I diplomas yra vokiečių kalbos žinių įvertinimo A2 arba B1 lygiu įrodymas, 

plačiau atveriantis duris darbo galimybėms bei studijoms ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Turint šį 

sertifikatą nekils problemų norint rasti darbą Vokietijoje, įgyti profesiją, mokytis kolegijoje ar lankyti 

paruošiamąsias studijas. Turint DSD I diplomą greta studijų Lietuvoje galima įsitvirtinti ir Vokietijos 

įmonių darbo rinkoje.  

 Egzamino laikymo galimybes nulemia mokinio poreikis bei individualūs kalbiniai gebėjimai. 

Pastebėta, kad mokiniai, nuo 6 klasės nuosekliai besimokantys vokiečių kalbos, nesunkiai įveikia 

tarptautinio vokiečių kalbos egzamino DSD I užduotis. DSD I egzaminą galima laikyti jau 10 klasėje.  

DSD II egzaminas pagal  užduočių pobūdį yra sudėtingesnis, tačiau tam, kuris žino ko siekia 

gyvenime – tai ne kliūtis, o įveikiamas iššūkis. DSD II egzaminas gali būti laikomas 11 arba 12 klasėje.  

Mokinys dėl galimybės vienais ar kitais metais laikyti tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą 

konsultuojasi su programos mokytoju iš Vokietijos, kuris moko vokiečių kalbos ir mokinius ruošia 

minėtiems egzaminams.  

Egzaminai susideda iš 4 dalių – skaitymo, klausymo, rašymo bei kalbėjimo. Egzaminas vykdomas 

dviem etapais – pirmame etape atliekamos skaitymo, klausymo, rašymo užduotys, antrasis etapas -  

kalbėjimo dalis. Kalbėjimo daliai mokiniai savarankiškai renka medžiagą, rengia pateiktis vokiečių kalba 

savo pasirinkta tema. Pasirengimo egzaminui etape mokinius konsultuoja vokiečių kalbos mokytojas. 

Egzamino kalbėjimo dalyje mokiniai pristato savo paruoštas pateiktis vokiečių kalba, atsako į egzamino 

komisijos narių pateiktus klausimus, bendrauja su egzamino kalbėjimo dalies komisijos pirmininku.  

Pagal Europos kalbų aplanką (EKA), visiems besimokantiems užsienio kalbos gali būti nustatytas 

kalbos mokėjimo lygis: pradedantis vartotojas (A1 ir A2), savarankiškas vartotojas (B1 ir B2), geras 

vartotojas (C1 ir C2). Šią šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą nuo A1 iki C2 supranta ir pripažįsta visos 

Europos šalys. 

„Sprachdiplom“ (DSD) klasėje mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti, 

mokymosi pagalbai teikti gimnazija skiria: 

 1 val. per savaitę – tarptautiniam  Vokiečių kalbos diplomo DSD I projektui;  

 1 val. per savaitę – matematikos moduliui;  

 Mokymosi pagalbai mokiniai gali rinktis pasirenkamąjį lietuvių kalbos ir literatūros modulį;  

   Užsienio (vokiečių) kalbos žinių gilinimui ir plėtojimui galimybė rinktis  vokiečių kalbos modulį.  

 



 „Sprachdiplom“ (DSD) klasę pasirinkusiems mokiniams pamokos įvairinamos įvairiais praktiniais 

užsiėmimais, projektais ir kūrybiniais darbais, pamokas veda aukštos kvalifikacijos mokytojai savo dalyko 

žinovai ir specialistai. Vokiečių kalbą dėsto mokytojas iš Vokietijos. Organizuojamos pamokos 

netradicinėse aplinkose – mokiniai  vyksta į aukštąsias mokyklas, muziejus, įvairias Lietuvoje veikiančias 

Vokietijos įmones. Didelis dėmesys skiriamas ugdymui karjerai, yra visos galimybes susipažinti su 

pageidaujama profesija iš arčiau. 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos įvairiai mokinių meninės kūrybos raiškai, kūrybiniams 

eksperimentams, rengiami meniniai projektai, akcijos, koncertai, parodos. Mokiniai vyksta į teatrus, 

galerijas, muziejus, parodas dalyvauja pokalbiuose ir diskusijose su įdomiais, žymiais žmonėmis, mokosi 

argumentuotai pagrįsti savo nuomonę įvairiais kultūriniais klausimais, dalyvauja pilietinėse akcijose. 

Vidurinio ugdymo programoje (11-12 klasėje) kiekvienam mokiniui sudaromas dvejų metų 

individualus ugdymo planas, išlieka galimybės išlaikyti „Sprachdiplom“ (DSD) pasirinktą kryptį 

besimokant privalomųjų ir pasirinktų bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų siekiant įgyti brandos atestatą.   

 


