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PATVIRTINTA 

Vilniaus „Laisvės“  gimnazijos  

2017-08-31 

direktoriaus sakymu Nr. V- 127 

 

VILNIAUS „LAISV S“ GIMNAZIJOS 

INTEGRUOTO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Integruoto mokymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato gimnazijos bendrųjų ir asmeninių kompetencijų ugdymo, etninės kultūros 

ugdymo, karjeros ugdymo, prevencinių, žmogaus saugos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, pilietinio ugdymo, pasipriešinimo 
istorijos programų integravimą  ugdymo turin  principus ir būdus. 

2. Integruoto mokymo aprašas parengtas vadovaujantis: 

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. sakymu Nr. V-651 patvirtinta „Pagrindinio ugdymo etninės 
kultūros bendrąja programa“ ir „Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa“;   

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. sakymu Nr. V-72 patvirtinta „Karjeros ugdymo programa“; 

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. sakymu Nr. V-1159 patvirtinta „Žmogaus saugos bendrąja 

programa“; 

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. sakymu Nr. V-941 patvirtinta „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrąja programa“; 

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 5 d. sakymu Nr. ISAK-1086 patvirtinta „Bendrąja pilietinio ugdymo 

programa“; 

2.6. Vidmanto Vitkausko laisvės kovų istorijai skirta „Pasipriešinimo istorijos programa“. 

 

 

II. PROGRAM  INTEGRAVIMO  UGDYMO TURIN  PRINCIPAI IR BŪDAI 

3. Integruotas ugdymas gyvendinamas programas integruojant  mokomųjų dalykų turin , klasių vadovų veiklą, neformalųj  ugdymą. 
4. Integruotos ugdymo programos gali būti gyvendinamos skiriant dal  netradicinio ugdymo dienų per mokslo metus.  
5. Integruojamų dalykų turinys numatytas teminiuose dalykų ir klasių vadovų planuose – skiltyje „Pastabos ir integracija“.  

6. Mokytojai, planuodami integruoto mokymo temas, atsižvelgia  mokinių amžių, patirt , ugdomosios veiklos pobūd . 
7. Konkrečias integruojamų programų temas mokytojai pasirenka patys. 
8. Integruojamų programų temos fiksuojamos  elektroninio dienyno skiltyje „Pastabos“, vardinant sutartiniais ženklais integruojamą programą: 

8.1. ŽS - Žmogaus saugos bendroji programa; 

8.2. SLURŠ – Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa; 

8.3. EK – Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa; Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa; 

8.4. PU – Bendroji pilietinio ugdymo programa; 
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8.5. KU – Ugdymo karjerai programa; 

8.6. PI – Pasipriešinimo istorijos programa. 

9. Sprendimus dėl ugdymo turinio integravimo tarp dalykų ar integruojamų programų temų priima metodinės grupės. 
10. Integruojant kelių dalykų turin , kai pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų turin  el. dienyne rašo tų dalykų mokytojai pamokos 

temos skiltyje ir pastabose nurodo tarpdalykinę integraciją. 
11. Metodinių grupių posėdžiuose ne mažiau kaip kartą per pusmet   aptariama, kaip ugdymo procese gyvendinamas ugdymo turinio integravimas.  

12. Integruojamos programos  formaliąją veiklą (  modulius integruoti nėra privaloma): 
 

Integruojamos programos Klas  Dalykas,  kur  
integruojama 

Valand  skaičius per 
mokslo metus 

Pastabos 

Etninė kultūra 1-2 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  

3-4 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  

Ugdymas karjerai 1-2 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  

3-4 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  

Žmogaus saugos bendroji 
programa 

3-4 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  

Sveikatos ir lytiškumo 
ugdymo bei rengimo šeimai 
programa 

1-2 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  

3-4 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  

Pasipriešinimo  istorijos 
programa 

1-2 klasėse  lietuvių kalbos ir istorijos  
mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 8 valandas  

Pilietinis  ugdymas 1-2 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  

3-4 klasėse  visų  mokomųjų dalykų 
programas 

Ne mažiau kaip 1 valandas  
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13. Integruojamos programos  klas s valand les: 
 

Integruotos programos Valand  skaičius per mokslo metus Pastabos 

Pilietiškumo ugdymas Ne mažiau kaip 4 valandos  

Etninės kultūros programa Ne mažiau kaip 4 valandos  

Karjeros ugdymo programa Ne mažiau kaip 4 valandos  

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 
šeimai programa 

Ne mažiau kaip 4 valandos  

Žmogaus saugos programa Ne mažiau kaip 4 valandos  

 

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14.  ugdymo turin  integruojamų programų planavimą ir gyvendinimą bei tarpdalykinę integraciją koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

Pritarta Metodinėje taryboje  
2017-08-31 

Protokolo Nr.  


