VDU LICĖJAUS
„SOKRATUS“
NAUJIENLAIŠKIS
APIE KĄ ŠIS
NAUJIENLAIŠKIS?
VDU licėjaus „Sokratus“
komanda nuolat stebi vykstantį
ugdymo
procesą,
domisi
švietimo
naujienomis
ir
inovacijomis.
Tai
daroma
neatsitiktinai, norime, jog
mūsų ugdymo tinklelis būtų
naudingas mūsų mokiniams,
todėl
jį
kurdami
bei
atnaujindami atsižvelgiame ir į
jų bei tėvelių pastebėjimus.
Šiais mokslo metais taip
pat turime naujovių tiek
ugdymo tinklelyje, tiek ir
infrastruktūroje.
Rekomenduojame
perskaityti mūsų naujienlaiškį
ir sužinoti daugiau apie mūsų
mokyklą.
Prasmingo skaitymo 😊
Susisiekite su mumis
VDU licėjus „Sokratus“
Liepyno g. 4, Vilnius
+ 370 602 58831
info@sokratus.lt
www.sokratus.lt
Taip pat mus rasite socialiniuose
tinkluose Facebook ir Instagram
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LICĖJUS AUGA
Nuo rugsėjo 1 d. veiklą kartu su VDU licėjumi „Sokratus“
pradėjo ir darželis „Sokratus“, kuris yra labai svarbi mūsų
bendruomenės dalis.
Darželis „Sokratus“ kuriamas pasinaudojant geriausia jau ne
vienus metus Vilniuje veikusio „Šilagėlės“ darželių tinklo patirtimi ir
VDU licėjaus „Sokratus“ kuriamais ir įgyvendinamais ugdymo
principais. Naujasis darželis veikia tose pačiose patalpose kaip ir
licėjus, todėl ugdymo procese bus naudojama ne tik darželio, bet ir
mokyklos infrastruktūra. Vaikai baigę ikimokyklinio ugdymo
programą, turės galimybę toliau ugdytis toje pačioje ugdymo terpėje,
tapdami licėjaus priešmokyklinukais, o vėliau ir mokiniais.
Profesionalūs ir nuolat tobulėjimo siekiantys darželio
„Sokratus“
pedagogai
rūpinasi
kompleksiniu įvairių gebėjimų ir
kompetencijų ugdymu, siekia padėti
formuotis visapusiškai asmenybei. Juk
vaikystė – pats svarbiausias asmenybės
formavimosi etapas, lemiantis visą
gyvenimą. Tarptautine praktika ir
„Sokratus“ patirtimi paremta ugdymo
programa
formuoja
pamatus
tolimesnei brandžios asmenybės raidai.

NAUJI MOKOMIEJI DALYKAI
Mūsų mokyklai augant, bene kiekvienais mokslo metais
ugdymo tinklelį papildo nauji dalykai. Pavyzdžiui 8 kl. mokiniai
pradeda mokytis chemijos, o 9 kl. mokiniai - ekonomikos ir
pilietiškumo pagrindų. Bet šie dalykai privalomi ir dėstomi kitose
Lietuvos mokyklose. Šioje skiltyje pristatome dalykus, kurie nėra
privalomi, dėstomi ne visose mokyklose, bet mūsų manymu, labai
naudingi mūsų mokiniams. Pradėkime pažintį
Dramos terapija – 7, 8 ir 9 kl. mokiniams (mokytoja Marija
Judzentavičiūtė)
Koks yra šio kurso tikslas?
Dramos terapija – tai specialių teatrinių žaidimų ir ritualų
naudojimas terapiniams ir edukaciniams tikslams pasiekti. Įrodyta,
kad dramos terapija ugdo kūrybiškumą, kelia savivertę, mažina
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nerimą, gerina socialinius įgūdžius. Taip pat šie metodai ypač veiksmingi ugdant viešojo kalbėjimo ir
mokėjimo mokytis kompetencijas.
Ką mokiniai veikia/ turi atlikti per pamokas?
Pamokų metu sukuriama saugi erdvė, kurioje mokiniai kuria, vaidina, žaidžia, šoka, atlieka
specialius ritualus ir pasakoja istorijas.
Kokie dalykai mokiniams jau
pavyksta?
Dideli mokymosi krūviai, popandeminiai
socialiniai iššūkiai užaštrina ir taip natūraliai dėl
paauglystės
kylančius
sunkumus.
Todėl
pagrindinis dramos terapijos tikslas – pagerinti
mokinių psichoemocinę sveikatą. Jau galima
pastebėti, kad po mėnesio dramos terapijos
užsiėmimų mokiniai dažniau būna pakilios
nuotaikos, daugiau bendrauja tarpusavyje,
demonstruoja gilesnį savęs pažinimą.
Ar toks kursas yra dėstomas kitose
mokyklose?
Dramos terapija Lietuvoje dar sąlyginai
nauja disciplina. VU medicinos fakultete
paruošta tik antroji specialistų laida. Tačiau
daugumoje prestižinių mokyklų, tokių kaip: Vilniaus licėjus, Jėzuitų gimnazija, Karalienės Mortos
mokykla, jau vyksta dramos terapijos užsiėmimai.
Tiriamoji ir socialinė veikla 5 kl. mokiniams (mokytojas Mindaugas Nefas)
Koks yra šio kurso tikslas?
Kursas sudarytas iš dviejų dalių: pirmoji skiriama tiriamajai veiklai. Siekiame lavinti mokinių
tiriamojo darbo įgūdžius, kitaip tariant, suteikti minimalius mokslinio darbo įrankius, kurie leistų
mokslo pasaulį pažinti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Šios dalies praktinis siekis yra išmokyti
penktokus parengti ir pristatyti tiriamąjį darbą, kuriame nagrinėjama aktuali problema. Antroji kurso
dalis skirta socialinei veiklai. Siekiame, jog mūsų mokiniai būtų aktyvūs piliečiai, kurie yra ne tik
naudotojai, bet ir kūrėjai. Iš kitos pusės laikmetis diktuoja, jog mokiniai taip pat turi turėti žinių bei
gebėjimų, kaip elgtis įvairių ekstremalių situacijų metu.
Ką mokiniai veikia/ turi atlikti per pamokas?
Dvi pamokas skiriame tiriamajai veiklai, kitas dvi – socialinei
sričiai. Mokiniai jau susipažino su pagrindiniais tyrimo atlikimo
etapais ir parengė mini tyrimus apie savo vardą, pavardę, gatves,
kurios yra aplink jų gyvenamąsias vietas. Laikomės nuostatos
svarbius tiriamuosius įgūdžius ugdyti panaudojant principą „nuo
artimo prie tolimo“, todėl po truputį mūsų atliekami tyrimai plėsis.
Pirmus du mėnesius daug kalbėjome apie civilinę saugą:
išmokome pažinti civilinės saugos ženklus, nustatėme kur ir kaip
juos rasti, kokios jų reikšmės. Analizavome galimą mūsų elgesį
ekstremalių situacijų metu, būtinus veiksmus, kuriuos turime atlikti
siekdami apsaugoti save ir savo artimus žmones. Vėliau daugiau
dėmesio skirsime įvairioms pilietinėms veikloms: savanorystei, jaunimo nevyriausybinėms
organizacijoms, veikloms mūsų bendruomenėje.
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Kokie dalykai mokiniams jau pavyksta?
Daug dėmesio skyrėme informacijos paieškai, aiškinomės ne tik kur, bet ir kaip ieškoti
informacijos, analizavome, kaip atskirti, kuri informacija yra patikima ir ja verta remtis, o kuria
pasitikėti yra rizika. Manau, jog visi mokiniai yra labai gerame kelyje. Taip pat penktokams puikiai
sekasi argumentuoti savo nuomonę, pateikti gyvenimiškų pavyzdžių. Tikiuosi, jog ateityje jie geriau
supras, kodėl tokio pobūdžio kursas jiems yra
naudingas. Bet čia ir mano, kaip mokytojo didžiulė
atsakomybė ir kūrybos reikalai.
Ar toks kursas yra dėstomas kitose
mokyklose?
Kursas „Tiriamoji ir socialinė veikla“ integruoja
net kelis Lietuvos mokyklose egzistuojančius kursus:
Žmogaus saugos, tiriamosios veiklos ir gyvenimo
įgūdžių. Dažniausiai šie kursai Lietuvos mokyklose
dėstomi integruojant juos į kitus dalykus, tokiu būdu jie
pranyksta. Tad mūsų penktokai, o vėliau ir kitų klasių
mokiniai turi galimybę turėti gerokai platesnes ir
kokybiškesnes galimybes ugdyti savo kompetencijas.
Retorika 9 kl. mokiniams (mokytoja Sigita Kamandulienė)
Koks yra šio kurso tikslas?
Retorika, tai įtikinamo kalbėjimo menas, tad
pagrindinis šios pamokos tikslas - įgyti gebėjimą savo mintis
išreikšti žodžiu taip, kad auditorijai būtų įdomu klausytis, o
kalbančiam ją sakyti.
Ką mokiniai veikia/ turi atlikti per pamokas?
Pamokų
metu
mokomės
retorikos
teorijos:
susipažinome su pagrindinėmis kalbų rūšimis ir jų
funkcijomis, kokia yra kalbos struktūra, į ką atkreipti dėmesį
norint paruošti įdomią kalbą ir kokių klaidų vengti. Taip pat
atliekame įvairius kalbos aparato paruošimo, kalbėjimo ir
kvėpavimo pratimus, kurie turi didžiulę reikšmę ne tik
sklandžiam kalbėjimui, bet ir gali padėti nugalėti ar bent šiek
tiek sumažinti viešojo kalbėjimo baimę.
Ar toks kursas yra dėstomas kitose mokyklose?
Mano žiniomis, retorika yra dėstoma kai kuriose
mokyklose, tačiau vyresnėse, 11 - 12 klasėse. Tad mūsų devintokams labai pasisekė - jie turi galimybę
profesionalaus viešojo kalbėjimo meną pažinti ir pamėginti jį įvaldyti pakankamai anksti. Esu tikra, kad
ši pamoka jiems bus labai naudinga, juk kalbėjimas yra be galo svarbus.
Kokie dalykai mokiniams jau pavyksta?
Šiuo metu devintokai žengia tik pirmuosius žingsnius ir paruošė tekstus savo pačių
pasirinktomis temomis. Buvau maloniai nustebinta ir sužavėta, kokias puikias kalbas visi paruošė - apie
muziką, tinginystę, laimę, gyvenimo prasmę. Apie tai, kas jiems patiems yra įdomu ir rūpi. Dabar laukia
kitas etapas - mokysimės tas kalbas pristatyti įtaigiai ir su pasitikėjimu savimi.
DAUGIAU DĖMESIO TOBULĖTI NORINTIEMS MOKINIAMS
Daug dėmesio skiriame individualiems mokinių poreikiams bei gebėjimams ugdyti. Siekiame,
jog visas ugdymo procesas mūsų licėjuje būtų paremtas „matomo mokymo“ principu, tai yra
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orientuotas ne tik į procesą, bet ir rezultatą. Padedame visiems mokiniams atskleisti geriausias savo
akademines bei socialines savybes,
skatiname juos dalyvauti nacionaliniuose
bei
tarptautiniuose
konkursuose,
olimpiadose. Norime padėti dar labiau!
Todėl šiais mokslo metais skiriame
daugiau dėmesio 5-9 klasių mokiniams
norintiems
siekti
dar
aukštesnių
akademinių tikslų. Nuo lapkričio mėnesio
norintiems
mokiniams
bus
organizuojamos
kalbinio
ugdymo,
matematikos, socialinio-humanitarinio
ugdymo bei gamtamokslinio ugdymo
konsultacijos. Jų tikslas padėti gabiems
mokiniams
pasiruošti
artėjančioms
olimpiadoms, konkursams, lavinti jų
pasirinktos mokslo krypties gebėjimus.
Užsiėmimus ves ne tik mūsų licėjaus mokytojai, bet ir VDU dėstytojai bei mokslo darbuotojai,
kitose Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigose besidarbuojantys profesionalai. Kvietimai ir tvarkaraščiai
pasieks visus 5-9 kl. mokinius ir jų tėvelius.
EDUTEN PLAYGROUND
Mūsų 5-8 kl. mokiniai per pamokas naudojasi matematikos mokymosi platforma,
kuri padeda mokytis žaidžiant. Kartu su mokymosi rezultatais mokytojams
platformoje yra suteikiama realaus laiko mokymosi analitika, kuri padeda geriau
suprasti mokinius per trumpesnį laiką. Naudotis šia sistema nereikia specifinių
IT įgūdžių, taupomas mokytojų laikas vertinimui ir užduočių parengimui.
Tikimės, jog matematinis raštingumas stiprės. Ačiū mokytojai Almai už įsitraukimą.
NAUJOS MOKYMOSI ERDVĖS
Mažųjų laboratorija
Pagrindiniame mokyklos pastate šiais mokslo metais veiklą
pradėjo „Mažųjų laboratorija“, ji skirta mūsų darželio „Sokratus“
ikimokyklinukams ir licėjaus priešmokyklinukams. Joje yra
dirbama pagal vis labiau populiarėjančią STREAM metodiką. O kas
tai yra?
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STREAM – tai mokslas (Science), technologijos (Technology), skaitymas (Reading), inžinerija
(Engineering), menas (Art), matematika (Math). Šias šešias sritis padedame vaikams pažinti, išbandyti,
paliesti, užprogramuoti, perskaityti ir taip toliau. Esminis proceso dalyvis yra vaikas, jį supanti aplinka
laboratorijoje ir padedantys pedagogai.
Laboratorijų korpusas

Mokyklai augant
ieškome naujų erdvių,
kuriose patogiai ir
prasmingai
būtų
galima tęsti ugdymo
procesą.
Šalia
esančiame pastate (su
juo mus jungia bendras
vidinis
kiemas)
įkūrėme laboratorijų
korpusą, kuriame savo
vietą rado: STEAM
erdvė
(gamtos
mokslams,
dailei,
inžinerijai), IT erdvė,
Muzikos erdvė, Dramos
terapijos erdvė ir kino
salė bei sporto ir šokių erdvė. Žinoma, ten savo vietos rado ir mokinių bei mokytojų poilsio erdvė, kurią
mėginame prisijaukinti.

NAUJI NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMAI
Neformaliojo ugdymo užsiėmimai yra svarbi mūsų ugdymo programos dalis. Juos noriai
renkasi mūsų mokiniai, ypač pradinukai. Šiais mokslo metais šalia pamėgtų ir tradiciškai turimų
šachmatų, baseino, karate, šokių, keramikos ir robotikos užsiėmimų siūlome ir naujovių.
Anglų kalba ikimokyklinukams nuo 2,5 metų (veda Mortimer English Club)
Dirbama pagal ypatingą metodiką, kuri taikoma ir mokantis
gimtosios kalbos. Ankstyvajame ugdyme ji pripažinta ypatingai sėkminga.
Mokymo pagrindas – nuotaikingos ir kupinos nuotykių istorijos, kuriose
dalyvauja patrauklūs veikėjai: mažasis riteris Mortimeris, burtininkas
Godfris, drakonas Malkolmas ir šikšnosparnė Betė. Šiuos veikėjus jau
pamėgo mokiniai visame pasaulyje. Mes jums siūlome daug istorijų, knygų,
CD diskų, žaidimų ir poezijos.
• Užsiėmimai prarengti pagal vaikų amžių ir vyksta mažose grupėse.
• Smagūs užsiėmimai su dainomis, žaidimais ir darbeliais.
• Puiki vaizdingai iliustruota mokymo medžiaga.
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Vokalinės muzikos būrelis 0-4 kl. mokiniams
(veda Augustė Andrijauskaitė)
Būrelis skirtas muzikinių gabumų lavinimui bei
smagiam laiko leidimui po pamokų. Muzikuodami
drauge mokiniai pažins ir atliks įvairių žanrų muziką, įgis
sceninės kultūros patirties.
Užsiėmimų metu lavinsime balsą: mokysimės taisyklingo
kvėpavimo, būtino dainavimui, skirsime dėmesį
intonacijai, ritmo pojūčio bei muzikinės klausos
lavinimui ir, žinoma, kūrybiškumui. Kartu nepamiršime
scenos kultūros - kalbėsime ir mokysimės, kaip reikia
elgtis scenoje, kartu įveiksime scenos baimę. Dainavimą paįvairinsime perkusinių instrumentų
skambesiu - mokysimės ne tik dainuoti, bet ir patys sau pritarti instrumentu.
Numikon mokymo programa 0 kl. mokiniams (veda EIQ akademija)
Vaikai mokosi pažinti skaičius
ir
skaičiuoti
pagal
pasaulyje
pripažintą NUMICON mokymosi
programą. Kas yra NUMICON? Tai
matematinio skaičiavimo metodika
ypatinga tuo, jog vaikai mokosi
suvokti skaičius per praktiką,
lytėjimą, vaizdus bei žaidimą.
NUMICON priemonės padeda matyti
bei paliesti aritmetinio veiksmo
rezultatą, todėl įsiminti ir atlikti
aritmetinius veiksmus yra daug
lengviau.
Ką veikiame NUMICON N2
(6-7 m.) lygio užsiėmimų metu?
• Žaidžiant mokomės palaipsniui
pažinti skaičius nuo 0 iki 100, sudėti
ir atimti du, tris skaičius iki 30, sudėti
ir atimti dvejetais, penketais,
•
•
•
•
•

dešimtimis;
Susipažįstame su dviženkliais skaičiais, mokomės skaidyti juos į dešimtis ir vienetus, sudėti ir
atimti dviženklius, apvalinti;
Mokomės daugybos ir dalybos principų;
Matuojame centimetrais ir metrais, sumuojame laiką, susipažįstame su simetrijomis;
Mokomės puses, ketvirčius, trečdalius bei pažinti trupmenas kaip skaičius;
Pažįstame smulkiuosius pinigus (monetas), skaičiuojame grąžą, vertę.
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Ukulėlių būrelis 5-9 kl. mokiniams (veda mokytojas Eirimas Velička)
Būrelis skirtas muzikinių gabumų lavinimui bei smagiam
laiko leidimui po pamokų. Darbas vyksta nedidelėje grupėje.
Muzikuodami drauge, mokiniai susipažįsta ir patys mokosi atlikti
įvairių žanrų muziką, įgyja sceninės kultūros patirties, nes tikrai
bus pasirodymų mokyklos renginiuose.
Nors procesas jau prasidėjo, šiame būrelyje dar turime
vietos. Jei susidomėjote rašykite vitalija.latozaite@sokratus.lt
DIDESNIS DĖMESYS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI

Nuo šių mokslo metų VDU licėjus
„Sokratus“ imasi dar vienos veiklos srities –
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų
vykdymo. Kartu su Utenos švietimo centru
buvo parengta ir akredituota kvalifikacijos
tobulinimo programa „Istorijos ir pilietinio
ugdymo aktualijos: nuo dalyko link
kompetencijų ugdymo“. Ji pradėta įgyvendinti, spalio 13-15 d. Palangoje, bendradarbiaujant su
Tautinių mažumų departamentu prie LR Vyriausybės. Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojams,
dėstantiems tautinių mažumų mokyklose vyksta seminaras „Pilietiškumo ugdymas ir daugiatautės
visuomenės sugyvenimas“.
Pasak už kvalifikacijos programas atsakingo licėjaus valdybos nario doc. dr. A. Mickevičiaus, šiuo
metu yra ne tik puikus metas, bet ir didelis poreikis. Prasidėjo bendrojo ugdymo programų pertvarka,
yra atnaujinamas ugdymo turinys, tad mokytojams reikalinga pagalba siekiant pasirengti pokyčiams ir
juos įgyvendinti mokyklose. Be to, ilgą laiką mokytojų kvalifikacijos kėlimas buvo paliktas savieigai,
mokytojams itin trūko dalykinio tobulinimo, todėl VDU licėjus „Sokratus“ siekia pasitelkti geriausius
savo specialistus ir sutelkti kitus profesionalus.
Ateityje ketinama vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas ir kitų dalykų mokytojams, šiuo
metu vyksta parengiamieji darbai.
Susisiekite su mumis
VDU licėjus „Sokratus“
Liepyno g. 4, Vilnius
+ 370 602 58831
info@sokratus.lt
www.sokratus.lt
Taip pat mus rasite socialiniuose tinkluose
Facebook ir Instagram
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