
 

Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir 

per dvejus metus: 

 

Dalykai 
Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Dorinis ugdymas 2 - 

Lietuvių k. ir literatūra 8 10 

Užsienio kalbos 6 B1 6 B2 

Istorija 4 6 

Geografija 4 6 

Matematika 6 9 

Informacinės tech. 2 4 

Biologija 4 6 

Fizika 4 7 

Chemija 4 6 

Dailė 4 6 

Muzika 4 6 

Šokis 4 6 

Taikomasis menas, 

amatai ir dizainas 

4 6 

Turizmas ir mityba 4 6 

Fizinis ugdymas 4/6 8 

Modulis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidurinio ugdymo programa 

sudaro sąlygas mokiniui pasiekti 

asmeninę brandą, kaip kompetencijų 

visumą, leidžiančią, apsispręsti dėl 

savo profesinės karjeros, asmeniniu 

indėliu prisidėti prie Lietuvos, Europos 

ir pasaulio bendruomenės ir pažangios 

ekonomikos darnaus vystymosi. 

 

/Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašas, 2015 m./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDURINIO UGDYMO 

PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMAS 

GIEDRAIČIŲ  
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TAI SVARBU ŽINOTI 

1. Vidurinio ugdymo programos turinį 

sudaro privaloma dalis, apimanti 

privalomus ir privalomai pasirenkamus 

dalykus ir (ar) modulius, brandos darbą, 

kurie skiriasi turinio sudėtingumu ir 

platumu, ir laisvai pasirenkama turinio 

dalis, kurią sudaro pasirenkamieji dalykai 

ir (ar) moduliai, pateikti bendrosiose 

programose ir parengti pagal mokinių 

poreikius ir mokyklos tikslus. 

2. Ugdymo programos įgyvendinimą 

reglamentuoja bendrieji Ugdymo planai. 

3. Ugdymas organizuojamas pagal bendrojo 

ir išplėstinio kursų programas. 

4. Išplėstinį kursą rekomenduojama rinktis 

mokiniams, kurių lietuvių kalbos ir 

matematikos metiniai įvertinimai ir PUPP 

vertinimai ne žemesni kaip 6 balai. 

5. Užsienio kalbų kursai orientuoti į Europos 

tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos 

mokėjimo lygius.  

6. Kiekvienas mokinys susidaro individualų 

ugdymosi planą iš privalomų, privalomai ir 

laisvai pasirenkamų dalykų ir (ar) modulių 

bei apsisprendžia dėl vieno brandos darbo 

rengimo. Individualus ugdymosi planas 

orientuojamas į kompetencijų plėtotę, 

apsisprendimą ir pasirengimą tolesniam 

mokymuisi, būsimai profesinei veiklai. 

7. Mokinys per dvejus metus privalo mokytis 

ne mažiau kaip 8 bendrojo ugdymo dalykų. 

8. Minimalus mokinio privalomų pamokų 

skaičius – 28 pamokos per savaitę. 

9. Mokiniai, pasirinkę dalyko skirtingus 

programos kursus (bendrąjį ar išplėstinį) 

gali mokytis vienoje laikinojoje mokinių 

grupėje. 

10. Mokinio pageidavimu bendrojo ugdymo 

dalyko kursui, esant galimybei, gali būti 

skiriama daugiau pamokų nei nurodyta 

bendrųjų ugdymo planų lentelėje. 

11. Mokinys turi galimybę keisti dalykus ar 

dalykų kursus pagal ugdymo plane 

nustatytą tvarką. 

12. Vidurinio ugdymo programos rezultatai – 

optimali asmenybės branda, kaip 

mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų visuma: 

 privalomų ir pasirinktų mokymosi 

dalykų žinios ir supratimas bei 

praktinis jų taikymas; 

 teoriniai ir praktiniai, pilietiškumo, 

verslumo, lyderystės, komunikavimo, 

mokymosi ir veiklos iššūkių įveikimo, 

kūrybiškumo, refleksijos, kritinių 

situacijų valdymo, orientavimosi 

profesijų pasaulyje ir apsisprendimo 

dėl asmeninės karjeros gebėjimai; 

 suformuotos nuostatos imtis 

iniciatyvos ir aktyviai veikti, 

pozityviai keisti aplinką, priimti 

atsakomybę už sveiką gyvenimo būdą 

ir mokymosi veiklą, jos vertinimą ir 

gerinimą, atkakliai ieškoti problemų 

sprendimo, prisiimti lyderio vaidmenį, 

konstruktyviai bendradarbiauti ir 

dirbti komandoje su kitais žmonėmis. 

13. Baigę vidurinio ugdymo programą 

mokiniai demonstruoja brandą 

patvirtinančias kompetencijas sukaupta 

darbų ir vertinimų visuma, išlaikytais 

brandos egzaminais ir (ar) parengtu 

brandos darbu. 

 

 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMA 
 

Privaloma dalis: 

privalomi ir privalomai pasirenkami dalykai, 

ir/ar moduliai. 

Laisvai pasirenkama turinio dalis: 

dalykų kursai ir/ar moduliai. 
 

Privaloma dalis: 

1. Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 

2. Kalbinis ugdymas (lietuvių kalba ir 

literatūra) 

3. Kalbinis ugdymas (užsienio kalbos: 

anglų k., rusų k.) 

4. Socialinis ugdymas (istorija, geografija) 

5. Matematika 

6. Gamtamokslinis ugdymas (biologija, 

fizika, chemija) 

7. Meninis (dailė, muzika, šokis) ir 

technologinis ugdymas  

8. Fizinis  ugdymas (fizinis ugdymas, 

pasirinkta sporto šaka). 
 

Laisvai pasirenkama turinio dalis: 

1. Informacinės technologijos 

2. Šokis 

3. Taikomasis menas, amatai ir dizainas 

4. Turizmas ir mityba 
 

Moduliai: 
1. Lietuvių kalbos ir literatūros 

(Viešoji kalba. Kūrybinis rašymas) 

2. Matematikos 

(Funkcijos. Praktinio turinio uždaviniai) 

3. Užsienio kalbos 

(Kalbėjimo ir rašymo įgūdžių ugdymas) 

4. Socialinių mokslų 

(Darbo su šaltiniais įgūdžių ugdymas) 


