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Kryptis

Būrelio
pavadinimas

Kalbų ugdymas

Japonų kalba
Kalbinių
kompetencijų
tobulinimas vokiečių
kalba

Akademinė tiriamoji
veikla

Debatai anglų kalba

Nestandartinių
uždavinių sprendimo
metodai bei idėjos

Būrelio aprašymas
Susipažinimas su japonų kalba, kaip ją vartojančių japonų
kultūros išraiška. Bus siekiama mokytis bendrauti japonų
kalba, keistis informacija įprastose viešojo ir asmeninio
gyvenimo situacijose bei supažindinti su Japonijos kultūra.
Užsiėmimai skirti mokiniams, kurie nori laikyti
Sprachdiplom2 egzaminą (dokumentuoti mokymosi B2/C1
lygiu rezultatus) ir gauti oficialų tarptautiniu mastu
pripažįstamą pažymėjimą Sprachdiplom2.
Debatai – tai veikla, kurios metus moksleiviai sprendžia
įvairiausias problemas, nagrinėja kontraversiškas idėjas ir
pristato argumentus, bandydami įtikinti stebėtojus bei teisėjus.
Tai apima didelį spektrą temų, pradedant politika ir baigiant
moralės klausimais. Debatai leidžia ugdyti kritinį mąstymą,
domėtis aktualijomis, formuoti savo nuomonę ir pasaulėžiūrą.
Debatų metu mokiniai išmoks gilinti ir turtinti anglų kalbos
žinias, logiškai bei argumentuotai kalbėti ir pagrįsti savo
nuomonę faktais. Užsiėmimas skirtas debatuoti pradedantiems
ir jau pažengusiems mokiniams.
Programa skirta mėgstantiems matematiką III–IV klasių
mokiniams, kad šie galėtų plėtoti savo matematinę
kompetenciją. Dirbantys pagal šią programą mokiniai įgis
mąstymo ir veikimo elementus, naudojamus sprendžiant
įvairių mokslo sričių praktines ir teorines problemas. Jie
susipažins su matematiniais metodais, kurie reikalingi
sprendžiant olimpiadinius uždavinius, išmoks juos praktiškai
taikyti.

Būrelio vadovas

Klasė

Būrelio laikas
(Patalpa)

Koichi Sato

I – IV

Ketvirtadienis 14.50 – 16.20
(206 kab.)

Vida Pasausienė

II – III

Ketvirtadienis 15.45 – 16.30
(201 kab.)

Programa Mokinysmokiniui
Marius Būga, IVc
Saulė Keliauskaitė, IVd

I – IV

Ketvirtadienis 15.40 – 16.40
(317 kab.)

III – IV

Trečiadienis 14.55 – 15.40
Penktadienis 14.00 – 15.30
(216 kab.)

Benas Budvytis

Įdomesni algoritmai
ir duomenų struktūrų
taikymai

Pilietinis ugdymas

Įdomioji geografija

Jaunųjų politologų
klubas

Sportinė veikla

Tinklinis

Futbolas

Krepšinis

Sporto turnyrai

Būrelis skirtas būsimiems informatikos olimpiadininkams ir
programavimo
mėgėjams.
Spręsime
sudėtingesnius
informatikos uždavinius, aiškinsimės jų sprendimus,
efektyvumo ir taupaus resursų naudojimo problemas.
Gilinsime programavimo žinias. Aptarsime savarankiško
darbo rezultatus ir organizuosime darbų pristatymą.
Programa skirta mokiniams, kurie domisi geografija ir nori
plėtoti savo geografinę pasaulėvoką. Praktinių užsiėmimų
metu mokiniai gilins žinias ir suvokimą apie šalių visuomenės
ir gamtos įvairovę, ugdysis gebėjimus kartografuoti aplinką
bei analizuoti globalaus masto šiuolaikinio pasaulio
problemas.
Mokiniai supažins su svarbiausiomis politikos mokslo
temomis ir problemomis. Lietuvos, Europos ir pasaulio
politikos aktualijos bus aptariamos diskusijose-susitikimuose
su politologais ir politikais. Mokiniai įgis supratimą apie
politines ideologijas, bendruomenės ir visuomenės struktūrą,
demokratijos vertybes ir principus bei ugdysis socialinio
dalyvavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, iniciatyvumo ir
kūrybingumo gebėjimus.
Tinklinio elementų technikos mokymas ir tobulinimas.
Mokomasis tinklinio žaidimas, treniruotės vaikinams ir
merginoms.
Užsiėmimai skirti merginoms ir vaikinams. Jų metu
tobulinsime futbolo žaidimą: kūno judesių valdymą, futbolo
technikos ir taktikos veiksmų panaudojimą. Suformuotos
merginų ir vaikinų rinktinės dalyvaus Vilniaus miesto
gimnazijų ir licėjaus futbolo varžybose.
Užsiėmimai skirti vaikinams. Mokiniai ugdysis fizines galias,
kryptingai tobulins krepšinio žaidimą (krepšinio taktikos ir
technikos panaudojimas žaidime, kūno judesių valdymas).
Suformuota vaikinų rinktinė dalyvaus Vilniaus miesto
gimnazijų ir licėjaus tarpklasinėse krepšinio varžybose.
Užsiėmimai skirti įvairių sporto šakų turnyrų organizavimui:
krepšinio 3x3, salės futbolo, stalo teniso, šachmatų Senato
taurė, tinklinio, stalo futbolo, badmintono.

Bronius Skūpas

I – IV

Pirmadienis 15.45 – 17.15
(314 kab.)

Jolita Milaknienė

I – IV

Antradienis 14.50 – 15.40*
(317 kab.)

Algis Sindaravičius

II – IV

Ketvirtadienis 14.55 – 15.40
(111 kab.)

Daiva Janulienė

I – IV

Penktadienis 14.50 – 16.20
(Sporto salė)

Iveta Nadzeikienė

I – IV

Ketvirtadienis 14.55 – 16.00
(Sporto salė/stadionas)

Iveta Nadzeikienė

I – IV

Antradienis 14.55 – 16.00
(Sporto salė)

Linoreta Vasilevičienė

I – IV

Pirmadienis 15.45 – 16.30
Trečiadienis 14.55 – 15.40
Pagal atskirą registraciją

Meninė raiška

Improvizacijos
teatras

Šokim salsą

Užsiėmimų metu mokysimės lavinti sceninės raiškos
įgūdžius: treniruoti savo kūną, kvėpavimą, balsą bei judesiu ir
žodžiu išreikšti savo emocijas, paveikti žiūrovą. Techniniai
pratimai, išlaisvinta vaizduotė padės ugdymo procese bei Paulius Tamolė
suteiks naujų saviraiškos galimybių. Įgytas pasitikėjimas
savimi bus naudingas kalbant viešai, bendraujant su draugais.
Salsa – tai šokis, kuris neįpareigoja ir laisvai
improvizuojamas. Jam nereikia daugybės pamokų kiekvienam
judesiui ištobulinti - lengvai išmokstamas ir neturintiems
šokio pagrindų. Šokti galima poromis, ratu ar po vieną, tad Mykolas Mališauskas
kiekvienas ras sau tinkamą variantą. Būrelis tiems, kurie nori
išmokti vieną kitą šokio žingsnelį, mėgsta Lotynų Amerikos
muziką ir nori gerai praleisti laiką.

Prašymai dėl būrelio pasirinkimo ar atsisakymo teikiami klasės vadovams.

______________________________
*Užsiėmimai vyksta kas antrą savaitę.

I – IV

Pirmadienis 14.50 – 16.20
(Aktų salė)

I – IV

Trečiadienis 15.45 – 17.15
(Aktų salė)

