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KLASIKINIO UGDYMO
MOKYKLA
Ką reiškia
KLASIKINIS UGDYMAS?

VERTYBĖS
•
•
•
•
•
•
•

Mokymas ir mokymasis
Pasitikėjimas
Bendradarbiavimas
Atsakomybė ir atvirumas
Tolerancija
Tradicijų puoselėjimas
Lyderystė

Tai sistemingas ir kryptingas mokinių
kultūrinės ir meninės kompetencijos ugdymas.
Į bendrojo ugdymo dalykus integruojama
iki 30 proc. specializuoto mokymosi turinio:
• loginis mąstymas ir reflektavimas,
• retorika,
• filosofija,
• klasikiniai ir šiuolaikiniai menai,
• klasikinės ir šiuolaikinės kalbos,
• darnus vystymasis ir socialinis emocinis
ugdymas.
KLASIKINIO UGDYMO
turinį sudaro ir bendrojo ugdymo turinį
papildantys pasirenkamieji dalykai:
• antikos kultūros istorija,
• lotynų kalba,
• retorika,
• filosofija ir logika,
• meno istorija.
Galima papildomai mokytis
prancūzų, ispanų ir vokiečių kalbų.
Pagilinto mokymo moduliai –
matematika, lietuvių kalba ir literatūra,
anglų kalba, fizika, biologija, chemija.

KONTAKTAI
Vokiečių g.164, Kaunas
Tel.: 8 37 341509
El. p.: sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt
Interneto psl.: www.sanciai.kaunas.lm.lt
Facebook: Kauno Šančių mokykla

FILOSOFIJA
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STIPRYBĖS

NEFORMALUS UGDYMAS

• Dalyvavimas tarptautiniuose bei

•
•
•
•
•
•

nacionaliniuose projektuose.

• Edukacinės mokymosi aplinkos, stiprinančios
mokinių motyvaciją.

• Inovatyvios ugdymo priemonės ir mokytojų
gebėjimas jas taikyti ugdymo procese:
• interaktyvieji iMO kubai,
• LaQ konstruktoriai,
• išmanūs robotai,
• interaktyvios grindys,
• NEULOG ir PANDA laboratorijos,
• 3D klasė/3D pieštukai,
• planšetinių kompiuterių klasės,
• informacinių technologijų 25 mokymosi
vietų kabinetas,
• visuose kabinetuose interaktyvios lentos
arba išmanieji ekranai.

Šokio studija
Dainavimo studija
Teatro studija
Dailės ir keramikos studija
Robotikos ir programavimo būreliai
Sporto užsiėmimai – „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“,
futbolas, krepšinis ir kt.

GALIMYBĖS
• Naudotis
• VDU virtualiomis laboratorijomis.
• VDU botanikos sodo edukacinėmis 		
•
•
•
•

programomis.
VDU
Žemės ūkio akademijos tiriamąja baze.
•
Plėtoti saviraišką bei kūrybingumą.
Ugdyti socialinį emocinį intelektą.
Mokytis emociškai saugioje aplinkoje.
12 klasėje tapti VDU laisvuoju klausytoju
pasirinkus vieną mokomąjį dalyką, siejamą su
norima profesija.

PAILGINTOS DIENOS
MOKYKLA
1–5 klasių mokiniai užimti iki 18.00 val.

