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UNIVERSITETINIŲ (HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ KRYPČIŲ) KLASIŲ
FORMAVIMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Antakalnio gimnazija bendradarbiauja su ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetu (toliau – ISM), Vilniaus universiteto (toliau – VU) Filologijos fakultetu, VU Istorijos
fakultetu, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geologijos ir mineralogijos katedra, VDU Švietimo
akademija, Lietuvos kultūros institutu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija,
Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti,
Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choru „Laisvė“ ir kt.
2. Bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis organizuojamos pamokos netradicinėse
erdvėse, skatinama ugdymo(si) pažanga, sudaromos galimybės mokytojų profesiniam tobulėjimui.
3. Universitetinių klasių steigimo paskirtis:
3.1. gilinti mokinių humanitarinių ir socialinių mokslų žinias;
3.2. padėti mokiniams pasirengti humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių studijoms;
3.3. suteikti galimybę mokiniams ir mokytojams naudotis atviromis institucijų duomenų
bazėmis, mokymo procese naudoti skirtingus metodus ir šiuolaikines tyrimų technologijas;
3.4. vyksta mokytojų dirbančių universitetinės krypties klasėse tarpusavio bendravimas ir
bendradarbiavimas.
II. UNIVERSITETINIŲ KLASIŲ FORMAVIMO PRINCIPAI
4. I (pirmos) gimnazijos universitetinės humanitarinių-socialinių mokslų krypčių klasės
formuojamos iš mokinių, parašiusių motyvacinius laiškus – prašymus bei turinčių ne žemesnį nei 8,5
balo įvertinimų vidurkį iš šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos, anglų kalbos, antrosios užsienio
kalbos (rusų, prancūzų, vokiečių) ir socialinių mokslų (istorijos, geografijos).
5. III (trečios) gimnazijos universitetinės humanitarinių-socialinių mokslų krypčių laikinos
grupės formuojamos iš mokinių, pasirinkusių lietuvių kalbos ir literatūros A (išplėstinio) kurso,
užsienio kalbos (pagrindinės) B2 kurso ir ne mažiau kaip dviejų išvardintų dalykų programas:
užsienio kalbos (pasirenkamosios) B2 kurso, istorijos A (išplėstinio) kurso, geografijos A
(išplėstinio) kurso, matematikos A (išplėstinio) kurso.
III. UGDYMO TURINIO PRAPLĖTIMAS UNIVERSITETINĖSE KLASĖSE
6. Iki 10 proc. mokomiesiems dalykams skirtų pamokų organizuojama projektine forma ar
kita patrauklia veikla ne gimnazijos aplinkoje:
6.1. vyksta pamokos netradicinėse edukacinėse erdvėse ir naudojantis Microsoft Office 365
Education platformą:
6.1.1. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekoje, Vilniaus universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų bibliotekose;
6.1.2. Lietuvių kalbos institute, VU Užsienio kalbų institute, Kalbos muziejuje;

6.1.3. Valstybės pažinimo centre, LR Seime, Vilniaus m. savivaldybėje, Saugomų teritorijų
Nacionalinio lankytojų centre, nacionaliniame muziejuje LDK Valdovų rūmuose, Religinio paveldo
muziejuje, MO muziejuje, literatūriniame Aleksandro Puškino muziejuje ir kituose muziejuose
(suteikiama galimybė naudotis „Kultūros paso“ lėšomis);
6.1.4. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre, kino teatruose;
6.2. organizuojami susitikimai su žymiais mokslo, meno, kultūros žmonėmis, Knygų mugės
svečiais;
6.3. mokiniai dalyvauja mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“, renginyje „Tyrėjų naktis“ ir
pan.
7. Gimnazijoje, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, universitetinių klasių
mokiniams siūlomas pagilintas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas nei bendroji dalyko programa
– modulis „Rašytinės kalbos įgūdžių įtvirtinimas kuriant tekstą“.
8. Gimnazijoje, įgyvendinant vidurinio ugdymo programą, universitetinių klasių mokiniams
siūlomi:
8.1. Pasirenkamieji dalykai:
 Ekonomika ir verslumas.
 Filosofija.
 Improve Your English.
8.2. Dalykų moduliai:
 „Literatūrinio ir samprotavimo rašinio kūrimas“ (lietuvių kalba ir literatūra).
 „Istorijos šaltinių nagrinėjimas“ (istorija).
 Improve Your Exam Skills (B2) (anglų kalba).
 Focus on Your Exam (B2) (anglų kalba).
9. I ir III universitetinių klasių mokiniams metinius projektinius darbus rekomenduojama
atlikti iš universitetinės klasės pakraipos dalykų, skatinama domėtis moksline - tiriamąja veikla.
10. Siūlomi papildomi humanitarinių ir socialinių mokslų užsiėmimai gimnazijos „Žinių
gilinimo (konsultavimo) mokykloje“; mokiniai skatinami dalyvauti dalykų olimpiadose, miesto bei
šalies konkursuose, festivaliuose („Poezijos pavasaris“, „Lietuvos istorijos žinovas“, „Praeities
stiprybė - dabarčiai“, „Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine“, „Nacionaliniame ekonomikos
egzamine“, „Junior SO konkurse“ ir pan.) ir pasidalinti savo patirtimi gimnazijoje organizuojamoje
mokinių konferencijoje „Mano sėkmės istorija“.
11. Sudaryta galimybė bendradarbiauti su universitetų studentais, organizuoti ir įgyvendinti
bendrus renginius, projektus, pvz. „Protmūšius“ ir pan.
12. Ugdymas karjerai: sudaroma galimybė mokiniams dalyvauti aukštųjų mokyklų
organizuojamose atvirų durų dienose, „Studento vienai dienai“, „Istorijos laboratorijos“ ir kituose
renginiuose.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Užtikrinamas mokymosi universitetinėse klasėse tęstinumas (II ir IV klasėse),
tobulinami klasių formavimo ir ugdymo turinio praplėtimo principai.
__________________
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