
Būsimiems Šakių „Žiburio“ gimnazijos 

moksleiviams sudaroma galimybė pasirinkti 

ugdymo turinį pagal gebėjimus, polinkius, 

būsimą studijų kryptį bei pamąstymus apie 

profesijos pasirinkimą. 

Siūloma pasirinkti klases, sudarytas pagal sritis:  

 humanitarinių mokslų,  

 socialinių mokslų,  

 technologijų,  

 gamtos ir tiksliųjų mokslų. 

1. Gamtos ir tiksliųjų mokslų kryptis –  

KTU klasė: 

 Tikslas- suteikti mokiniams kompleksines, 

sustiprintas gamtos ir tiksliųjų mokslų (ma-

tematikos, chemijos, fizikos, biologijos, IT) 

programų žinias. 

Bendradarbiaudami su KTU, klausysime dėsty-

tojų paskaitų, dalyvausime konferencijose, olim-

piadose ir kituose renginiuose. Brandos darbus 

galėsime rengti vadovaujami universiteto dėsty-

tojų. Mokiniams, besimokantiems KTU klasėje, 

išklausiusiems metinį kursą ir atlikusiems visas 

praktines užduotis, įteikiamas Universiteto ir 

Gimnazijos jungtinis pažymėjimas. 

Tęstinumas numatytas ketveriems metams. Siū-

lomi papildomi matematikos ir informatikos mo-

duliai. 

2. Humanitarinių mokslų kryptis –  

Kūrybinių komunikacijų klasė: 

 Mokysimės komunikuoti socialinėse medijo-

se; 

 Gilinsimės į gimtojo krašto pažinimą, etno-

kultūrą; 

 Išmoksime pristatyti kraštą ir jo lankytinas 

vietas, įgydami gidams būdingų įgūdžių; 

Siūlomi papildomi etnokultūros ir UNESCO 

veiklų moduliai. 

Bendradarbiaudami su VDU, Lietuvos muzie-

jais, bibliotekomis dalyvausime paskaitose, susiti-

kimuose, diskusijose.   

3. Technologijų kryptis –  

Technologijų klasė: 

 Lavinsime lyderystės įgūdžius, taikydami sa-

vęs pažinimą, karjeros planavimą ir kt.; 

 Dalyvausime edukacinėse išvykose į verslo 

įmones. 

 Bendradarbiaudami su Marijampolės PRC 

dalyvausime kaip partneriai projekte, sutei-

kiančiame galimybę besimokant gimnazijoje, 

baigti pirminio profesinio mokymo progra-

mų modulius ir baigus modulio programą 

gauti tai liudijantį pažymėjimą bei būnant 

pažangiu  mokiniu – stipendiją. 

 Siūlomi moduliai: picų gaminimas, drabužių 

detalių sukirpimas, paviršių apdaila plytelė-

mis. 

4. VDU ŽŪA „Sumanaus moksleivio  

akademijos“ klasė: 

Moksleiviai renkasi vieną siūlomą klasę/kryptį: 

arba inžinerijos, arba verslumo.  

 Taikysime verslumą bei inovacijas; 

 Lavinsime kūrybiško mąstymo bei praktinius 

įgūdžius 

Moksleiviams mokslo metų pabaigoje įteikia-

mi 20 ak. val. pažymėjimai, liudijantys apie 

universitete įgytas žinias. Numatytas II lygis ki-

tais mokslo metais. 

 Bendradarbiaudami su Marijampolės PRC 

dalyvausime kaip partneriai projekte, sutei-

kiančiame galimybę besimokant gimnazijoje, 

baigti pirminio profesinio mokymo progra-

mų modulius ir baigus modulio programą 

gauti tai liudijantį pažymėjimą bei būnant 

pažangiu mokiniu- stipendiją. 

 Siūlomi moduliai: picų gaminimas, drabužių 

detalių sukirpimas, paviršių apdaila plytelė-

mis. 
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