
 

 

Mieli daukantiečiai, 

kviečiame jungtis į „Konsultacijų klubą“! 
 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokinių  

„Konsultacijų klubas“ 

 
„Konsultacijų klubo“ tikslas: ugdyti Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokinių 

bendruomeniškumą, palengvinti mokymosi procesą, motyvuoti mokinius mokytis bei konsultuoti(s). 

„Konsultacijų klubas“ yra virtuali grupė „Discord“ internetinėje platformoje, skirta gimnazijos 

mokinių mokomųjų dalykų konsultacijoms. Grupę sudaro atskiros humanitarinių ir tiksliųjų mokslų 

pamokų skiltys (t. y. visos, išskyrus meno, fizinio bei dorinio ugdymo pamokas), kurias koordinuoja 

mokiniai-konsultantai. Tvarką tarp mokinių palaiko VSDG mokinių tarybos nariai bei klasių seniūnai, 

kurie yra atsakingi už susikurtų taisyklių laikymąsi. Sukurta ir atskira skiltis „Mokslinčių juokeliai“, 

kurioje galima bendrauti temomis, nesusijusiomis su mokymu(si). 

Grupės veikimo principas: mokinys skiltyje (pvz.: matematika) gali užduoti klausimą ar pateikti 

uždavinį, kurio nesupranta. Atitinkamai – konsultantas ar mokinys, suprantantis užduodamą klausimą ir 

gebantis į jį atsakyti, pakonsultuoja mokinį, uždavusį klausimą. Jei mokiniui kyla poreikis 

pasikonsultuoti atskira tema, galima tartis su konsultantu dėl asmeninio susitikimo. 

Grupės taisyklės: 

1. ČIA YRA TOLERANTIŠKA, DRAUGIŠKA IR SAUGI ERDVĖ, KURIOJE KIEKVIENAS 

MOKINYS YRA SVARBUS. 

2. „Konsultacijų klubas“ yra skirtas tik konsultacijoms ir klausimams (išskyrus „Mokslinčių 

juokeliai“), todėl nariai bus eliminuojami, jei nereikš pagarbos kitiems nariams ar konsultantams. 

3. Narys gali būti užblokuotas už netinkamą elgesį ar taisyklių nesilaikymą. 

4. Užduoti klausimus galite visomis savaitės dienomis ir bet kuriuo paros metu, tačiau konsultantų 

darbo laikas yra darbo dienomis nuo 16 val. iki 22 val. 

5. Į klausimus gali atsakinėti ne tik konsultantai, bet ir mokiniai, kurie supranta klausimą ar užduotį. 

6. Esant poreikiui, konsultantas gali teikti asmenines konsultacijas (dėl šių konsultacijų tartis su 

konsultantu). 

7. Draudžiama viešinti kontrolinius ir savarankiškus darbus.  

Prisijungimo nuoroda:  

https://discord.gg/sqps2BhUjB 

Mokinių taryba 

https://discord.gg/sqps2BhUjB


Mokiniai - savitarpio pagalbos konsultantai 

Mokinio pavardė, vardas Klasė Mokomasis dalykas El. paštas 

Daužvardytė Adrija IId Anglų k. 
a.dauzvardyte@gmail.com  Lietuvių k. 

Matematika 

Stasiūnas Robertas IIu1 Matematika 
robertui.info@gmail.com  

Fizika 

Juknevičius Emilis IIu1 Matematika jukneviciusemilis@gmail.com  

 

Cimbalas Linas 

 

IIu1 

Chemija 

 

linascimbalas@gmail.com  

Matematika 

Fizika  

Istorija 

Yamauchi Kristina IIu1 Chemija 
 

kristinayamauchi@gmail.com 
Fizika 

Matematika 

Pranskūnaitė Greta IIu1 Istorija greta.pranskunaite@gmail.com  

Marcinkus Julius IIu1 Geografija julius.marcinkuslol@gmail.com  

Kuprusevičiūtė Dalia IIu1 Matematika kupruseviciutedalia@gmail.com  

Matulionis Matas IIu1 IT matulionis2015@gmail.com  

Verbickas Tomas IIu1 Chemija 
tovermail5@gmail.com  

Lietuvių kalba 

Stavaris Lukas   

IIu1 

Matematika 

 

lukas.stavaris@gmail.com  

Chemija 

Fizika 

IT 

Žikas Aleksas IIIm Matematika aleksas.zikas@vilnius.eu  

Vaičiulytė Marija IIId Lietuvių kalba marija.vaiciulyte1@gmail.com 

 Danų kalba 

Korabelnikova Dominyka  IIIu Matematika 
domcia.kor@gmail.com  

Istorija 

Varanavičius Ignas  

IIIu 

Anglų kalba 

 

ignassjfs@gmail.com  

Fizika 

Chemija 

Matematika 

Varanavičius Rokas  

IIIu 

Matematika 

rokuniav@gmail.com  Geografija 

Fizika 

Berlin Robert IVb Chemija 
water.robert.berlin@gmail.com  

Biologija 

Trioška Eivydas IVm Chemija (aukštesniu kursu) 
 

eivydas.trioska@gmail.com  
Muzika (harmonija) 

Fizika 

Vareikaitė Gerda IVm Matematika vareikaite.gerda11992@gmail.com  

Sladkevičius Petras IVm Chemija 
petras.sladkevicius@gmail.com  

Matematika 

Palevičiūtė Urtė IVp Geografija paleviciute.urte@gmail.com  

Malinauskas Jonas IVp Anglų kalba jonas.malinauskas2003@gmail.com  

Zabitis Gabrielis Vaclovas IVu1 IT zabitisgabrielis@gmail.com  

Pečiukaitytė Dalia IVu2 Matematika dpeciukaityte@gmail.com  

                                                ______________________________ 
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