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https://uls.lt/vdu-klasikinio-ugdymo-mokykla/

VERTYBĖS

• Asmenybės vientisumas (kūnas ir siela). 

• Dvasingumas, saugumas, savigarba.

• Pilietiškumas.

• Krikščioniškosios vertybės – tikėjimas, viltis ir meilė. 

• Transcendentinės vertybės – gėris, grožis ir tiesa

Ką reiškia 
KLASIKINIS UGDYMAS?

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. 

Nuo 5 klasės KLASIKINIO UGDYMO  
turinį sudaro ir bendrojo ugdymo turinį 
papildantys dalykai:
• antikos kultūros istorija,

• lotynų kalba,

• retorika,

• filosofija ir logika,

• meno istorija.

Galima papildomai mokytis 
prancūzų, ispanų ir vokiečių ir kitų (pagal poreikį) 
kalbų.

Dėmesys STREAM:  
pagilinto mokymo moduliai –  
matematika, lietuvių kalba ir literatūra,  
anglų kalba, fizika, biologija, chemija, IT.

Mokyklos bendruomenę vienija

Non progredi est regredi –

      Neiti i prieki, lygu žengti atgal



STIPRYBĖS

• Dalyvavimas tarptautiniuose bei 
nacionaliniuose projektuose. 

• Edukacinės mokymosi aplinkos, stiprinančios 
mokinių motyvaciją.

• UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė.

• VDU mokyklų tinkle narė.

• Kauno besimokančių mokyklų tinkle narė.

• SEU mokykla.

• DARNI mokykla.

• SVEIKA Mokykla.

• Integruotą ugdymą deriname su klasikinio 
ugdymo koncepcija.

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. 

 
PAILGINTA GRUPĖ
1–4 klasių mokiniams, veikia iki 17.00 val. 

NEFORMALUS UGDYMAS

• Sudaroma galimybė dainos, muzikos,  teatro, 
šokio, dailės ir keramikos raiškai. 

• Programavimas ir robotika. 
• Sportas.
• Įkurta gabių vaikų akademija.
• Dalykiniai klubai:
 • Lietuvos istorijos,
 • Herodotų – Antikos kultūros,
 • Muzikos mylėtojų,
 • Eko – dizaino,
 • Gamtamokslinio ugdymo,
 • Lietuvos krašto pažinimo,
 • STEAM.


