
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.  

 

INŽINERINĖS INFORMATIKOS KRYPTIS  

Inžinerinės informatikos kryptis rekomenduojama mokiniams, kurie ateityje planuoja pasirinkti 

technologijų mokslų studijų programas ir gilintis į elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, 

statybos inžinerijos, saugos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos, 

chemijos inžinerijos, bioinžinerijos, energetikos, informatikos inžinerijos, medžiagų mokslo, 

pramonės inžinerijos, mechanikos inžinerijos, matavimų inžinerijos mokslus. 

Inžinerinės informatikos krypties klasėje gimnazijos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pasiekimams gerinti matematikos moduliui;  

 1 val. per savaitę – matematikos moduliui;  

 1 val. per savaitę – informacinių technologijų moduliui.  

 Mokymosi pagalbai mokiniai gali rinktis pasirenkamąjį lietuvių kalbos ir literatūros 

modulį.  

Pasirinkę inžinerinės informatikos kryptį mokiniai įgis gilesnių matematikos,  informacinių 

technologijų kūrimo, projektavimo ir taikymo konkrečiam sprendimui žinių. Informacinių 

technologijų pamokų metu gilinamasi į keturias pagrindines informatikos inžinerijos kryptis-

programavimą (programų kūrimas), kompiuterinius tinklus (kompiuterių tinklų architektūra, 

interneto veikimas, serverių administravimas) informacines sistemas (duomenų valdymas).   

Besimokydami inžinerinės informatikos krypties klasėje mokiniai dalyvauja bendrame 

gimnazijos ir kompanijos „Microsoft“  projekte „Solidus mokslas“, vyksta į edukacines keliones ne 

tik į Microsoft organizaciją, bet ir  dalyvauja KTU „Santakos“ slėnio mokslo, technologijų ir verslo 

centro organizuojamuose renginiuose, konkursuose. 

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 pasirinktą inžinerinės informatikos kryptį 

besimokant privalomųjų ir pasirinktų bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų siekiant įgyti brandos 

atestatą.    
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