
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.  

GAMTOS MOKSLŲ KRYPTIS   

    Gamtos mokslų kryptis rekomenduojama mokiniams, kurie domisi ir ketina ateityje studijuoti 

medicinos, biomedicinos, biotechnologijų, fizikos ar chemijos mokslus, gilintis į odontologijos, 

farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos, reabilitacijos, veterinarinės medicinos, gyvulininkystės 

technologijos, miškininkystės studijų kryptis: 

Gamtos mokslų krypties klasėje mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi 

pasiekimams gerinti, mokymosi pagalbai teikti gimnazija skiria: 

 1 val. per savaitę – integruotam biologijos ir anglų kalbos mokymo moduliui;  

 0,5 val. per savaitę – biologijos moduliui, mokantis dalyko I-oje kl. 1-ąjį pusmetį. 

 0,5 val. per savaitę – chemijos moduliui, mokantis dalyko I-oje kl. 2-ąjį pusmetį. 

 Mokymosi pagalbai mokiniai gali papildomai rinktis matematikos modulį ir/ar lietuvių 

kalbos ir literatūros modulį – po 1 val. per savaitę. 

Pasirinkę gamtos mokslų kryptį mokiniai pamokų metu įgis gilesnių biologijos, fizikos, 

ekologijos ir aplinkotyros, gamtotyros, sveikos gyvensenos, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos, 

slaugos žinių.  

Chemijos, biologijos, fizikos pamokos praturtinamos eksperimentais, laboratoriniais, praktikos, 

projektiniais ir kūrybiniais darbais. Organizuojamos pamokos netradicinėse aplinkose – mokiniai  

vyksta į aukštųjų mokyklų laboratorijas, turi galimybes susipažinti su pageidaujama mokslo sritimi 

iš arčiau, pasimatuoti mokslininko kėdę.   

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 gamtos mokslų kryptį 

besimokant privalomųjų ir pasirinktų bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų siekiant įgyti brandos 

atestatą.     

 


