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Vidurinio ugdymo 

programos aprašas 

           2019-04-04  

 

Danutė Teškevičienė, 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
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Mokiniui, baigiančiam II gimnazijos 

klasę, pasirinkti nėra lengva, nes:  
• Ne visi mokiniai žino, ką ketina veikti 

baigę gimnaziją;  

• Mokiniai  ne visada gerai pažįsta save, 

individualias psichines ir asmenybės 

savybes;  

• Norai ne visada sutampa su galimybėmis.  

 

• Kuo norėčiau būti?  

• Kokią profesiją verta pasirinkti?  

• Kokių mokomųjų dalykų reikės ? 

• Kaip neapsirikti?  



Kas man tinka labiausiai? 

 

 Darbas su informacija  

 Darbas su žmonėmis  

 Darbas su objektais  

 Darbas su gyvūnais  
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Svarbu 

 

 Įvertinti savo gabumus ir galimybes.  

 Žinoti pasiūlą ir ateities perspektyvas.  

 Susipažinti su dominančia studijų sritimi.  
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 Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka 

dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar 

gimnazijų III–IV klasės). Mokiniai mokosi 

pagal individualius ugdymosi planus. 
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Vidurinio ugdymo programoje: 

 Reglamentuojamas tik bendrojo lavinimo 

branduolys, kuris sudaro apie 60 proc. 

viso pamokų laiko 
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Branduolį sudaro: 

1. Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 

2. Lietuvių kalba 

3. Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 

4. Matematika  

5. Socialinio ugdymo dalykas (istorija arba 
geografija) 

6. Gamtamokslinio ugdymo dalykas (biologija, 
chemija, fizika) 

7. Vienas arba meninio ugdymo, arba technologinio 
ugdymo dalykas,  

8. Kūno kultūra 
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Pasirenkamasis ugdymo turinys 

40 proc. mokymosi turinio mokinys renkasi 

laisvai 

 Laisvai pasirinkti papildomi branduolio 

dalykai (nepasirinkti branduolio dalykai) 

 Dalykų išplėstiniai kursai 

 Pasirenkamieji dalykai 

 Dalykų moduliai 
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Vidurinio ugdymo programoje: 

 Neribojamas mokinio pasirinktų 

išplėstinių kursų skaičius (Juos 

apsprendžia  maksimalus mokinio pamokų 

skaičius per savaitę –  35 val.) 

 Minimalus pamokų skaičius per savaitę – 

28 val. 

 Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne 

mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 13 

skirtingų dalykų. 
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Individualus ugdymo planas 

 Sudaromas 2 metams 

 Susidarant individualų ugdymo planą 

svarbios priėmimo į aukštąsias mokyklas 

priėmimo sąlygos 

 Reikia įvertinti siekius, planus, gabumus, 

polinkius 

 Informacija apie priėmimo sąlygas: 

LAMA BPO 

    www.lamabpo.lt 

     

 

http://www.lamabpo.lt/


Susidarydamas individualų 

ugdymo planą, turi žinoti: 

 kokių egzaminų ir metinių dalykų įvertinimų 

reikės stojant į pasirinktą studijų programą; 

  koks yra egzaminų ir metinių dalykų 

įvertinimų svertinis koeficientas (kuo jis 

didesnis, tuo dalykas ar egzaminas 

svarbesnis) 
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Išlieka galimybės: 

 Keisti dalykus; 

 Keisti dalykų kursus; 

(ne anksčiau kaip 3 gimn. klasės I-ojo 

pusmečio pabaigoje ir ne vėliau kaip 4 gimn. 

klasės I-ojo pusmečio pabaigos) 

 Tęsti mokymąsi pagal savo planą pereinant iš 

vienos mokyklos į kitą 
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Dalyko programos ar kurso 

keitimas 
 Mokinys : 

  rašo prašymą gimnazijos direktoriui ir pristato 

pavaduotojai ugdymui; 

 jei tinka pagal tvarkaraštį (t.y. nereikalingi esminiai 

taisymai), atitinka ugdymo plano reikalavimus, gali 

laikyti įskaitą iš to kurso skirtumų (jei pereina iš B į A); 

 įskaitų pažymys laikomas pusmečio arba metiniu 

įvertinimu; 

  pereinant iš A į B kursą, jei tenkina turėtas pažymys, 

įskaitos laikyti nereikia. 
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Bendrasis kursas  ( B ) 

 Perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius 

bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat 

patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinant praktines 

gyvenimo reikmes. Jis apima plačiai vartojamas 

dalyko sąvokas, pagrindinius dėsningumus, 

svarbiausias idėjas, jų kontekstą ir taikymą 

praktikoje, veiklos kompetenciją, vertybines 

nuostatas. 
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Išplėstinis kursas ( A ) 

 Savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko 

bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų, ir 

nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes 

tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokiniams 

savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, 

mokymuisi operuoti dalyko žiniomis ir metodais 

sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio 

užduotis. 
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 Baigus vidurinio ugdymo programą ir 

išlaikius lietuvių kalbos ir vieno ( iš 

ugdymo plano) pasirenkamo dalyko 

egzaminus, įgyjamas vidurinis 

išsilavinimas 

 Nuo 2018 metų įvestas brandos darbas 
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Kur rasti reikiamos informacijos 

 

 Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima 
susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto 
svetainėje www.egzaminai.lt .  

 Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio 
balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai 
skelbiami www.lamabpo.lt .  

 

 

http://www.egzaminai.lt/
http://www.lamabpo.lt/
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2019 m. stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 

konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas 

 

 

Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių 

patvirtinimo 

www.lamabpo.lt .  

http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2017/08/2017_08_31_Nutarimas_del_2019_m_stojanciuju_.pdf
http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2017/08/2017_08_31_Nutarimas_del_2019_m_stojanciuju_.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
http://www.lamabpo.lt/
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           Studijų kryptys 

 Matematikos mokslai 

 Informatikos mokslai 

 Fiziniai mokslai 

 Gyvybės mokslai 

 Inžinerijos mokslai 

 Technologijų mokslai 

 Sveikatos mokslai 

 Veterinarijos mokslai 

 Žemės ūkio mokslai 

 Socialiniai mokslai 

 Teisė 

 Verslo ir viešoji vadyba 

 Ugdymo mokslai 

 Humanitariniai mokslai 

 Menai 

 Sportas 
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             SPORTINIAI PASIEKIMAI 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR 

MOKSLO MINISTRAS 

  

                            ĮSAKYMAS 

DĖL SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

  

                         2014 m. kovo 10 d. Nr. V-190 

                                            Vilnius 
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Prasmingo 
pasirinkimo 
 

 

                         

Ačiū už dėmesį. 

                         


