
„San ta ros“ gim na zi ja: au gi na me ly de riuS
Tai Kau no „San ta ros“ gim na zi jos Alum ni klu bo na rių iš tar ti žo džiai. Jau na gim
na zi ja NMVA yra įver tin ta kaip Lie tu vos „Ge ros mo kyk los“ kon cep ci ją ati tin kan ti 
gim na zi ja. Kau no mies to moks lei viams yra pa trauk li, nes ug do atei ties ly de rius 
ir įgy ven di na pa grin di nio ug dy mo ant ros da lies ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas. 
Siū lo ma kon teks ti nė ir tarp da ly ki nė in teg ra ci ja ren giant tarp dis cip li ni nius pro jek
tus, sie jant ži nias su rea liu gy ve ni mu, bend ra dar biau jant su uni ver si te tais glo bė
jais iš vi sos Lie tu vos.
Gim na zi jo je nuo šių moks lo me tų for muo ja ma ly de rių kla sė, ku rio je gim na zis tų 
lau kia kū ry biš ku mą, at vi ru mą nau jo vėms ir kri ti nį mas ty mą ug dan čios už duo tys, 
uni ver si te tų dės ty to jų pa skai tos, pa ta ri mai.
Sus tip rin to je eko no mi kosma te ma ti kos kla sė je tai ko mi mo der nūs lo gi nio mąs ty
mo me to dai, įvai rūs si mu lia ci niai žai di mai, eko no mi kos ir vers lo pa ži ni mo si tua
ci jos, ko man di nio dar bo už duo tys.
Gy vy bės moks lų kla sė je mo ki niai, tai kant pra kti nę ti ria mą ją veik lą, gim na zi jos 
ir uni ver si te tų la bo ra to ri jo se ste bi gy vą ją gam tą, moks lo idė jas ir tech no lo gi jas 
pri tai ko kas die nia me gy ve ni me.
Gim na zi jos nau jo vė – iš ma nių jų tech no lo gi jų kla sė, ku rio je mo ki niai pa gal 
Bloom berg la bo ra to ri jos idė ją įgy ven di na sa vo sva jo nes, vyk do fi nan si nius skai
čia vi mus ir ki to kias už duo tis.
Čia kiek vie nas ga li at ras ti sa ve, nes ug dy mo pro ce sas orien tuo ja mas į kiek vie no 
mo ki nio ge bė ji mus, ug dant bend rą sias (sa vęs pa ži ni mo, ko mu ni ka vi mo, ini cia ty
vu mo, mo kė ji mo mo ky tis ir kt.) ir da ly ki nes kom pe ten ci jas. Čia su da ry tos są ly gos 
at ras ti sa ve ir įgy ven din ti sva jo nes, nes tai atei ties ly de rių mo kyk la.
Pra šy mai dėl priė mi mo į gim na zi ją prii ma mi Bal tų pr. 51, Kau nas.
In for ma ci ja tei kia ma tel. 377 539 e. pa štu santarosvm@santara.kau nas.lm.lt. 

Būk ly de ris – tai per ga lin gas spren di mas.


