
V I D U R I N I S  U G D Y M A S   

Vidurinio ugdymo tikslas 

Vidurinio ugdymo tikslas – brandinti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

Ugdymo procesas 

 tikslingas ugdymo turinio pasirinkimas 

 motyvuotas, kryptingas ir savarankiškas mokymasis 

 integruotas mokymas ir mokymasis 

 individualizuotas mokymas ir mokymasis 

 kompetencijoms įgyti tinkamų mokymosi strategijų taikymas 

 aktualių problemų sprendimas taikant įgytas žinias 

 mokytis padedantis vertinimas ir įsivertinimas 

 funkcionali, informatyvi, estetiška ir bendradarbiavimą skatinanti mokymosi aplinka 

Mokinių kompetencijos 

Bendrosios kompetencijos 
 

Esminių dalykinių 

kompetencijų ugdymo sritys 

Mokėjimo 

mokytis 

Komunika-

vimo 
Pažinimo 

Socialinė 

pilietinė 

Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 
Asmeninė Kultūrinė 

Dorinis ugdymas  

 

            Siekia pozityvių rezultatų 
 
 

          Siekia žinių ir kūrybingai jas  

            taiko spręsdamas problemas 

 

     Kritiškai mąsto  

 

  Įgyja būtiniausias kompetencijas 

 

 

 

      Konstruktyviai veikia siekdamas  

        bendrų tikslų 

 

          Kuria ir palaiko gerus santykius su aplinkiniais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teigiamai vertina save ir kitus  

 

       Atsakingas, patikimas, iniciatyvus,  

          kūrybingas 

 

         Renkasi saugų ir sveiką gyvenimo būdą 

 

 

 

          Noriai dalyvauja bendruomenės ir  

            visuomenės gyvenime 
 

     Prisideda prie Lietuvos, Europos ir pasaulio  

   kultūros procesų, gamtinės aplinkos     

 puoselėjimo, socialinės ir ekonominės  

gerovės kūrimo 

Kalbos 

Matematika 

Gamtamokslinis ugdymas 

Socialinis ugdymas 

Meninis ugdymas 

Informacinės technologijos 

Technologijos 

Kūno kultūra 
[ 
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MOKINYS 

Pasirengęs mokytis visą gyvenimą 

 
Pozityviai nusiteikęs 

 

Bendraujantis ir bendradarbiaujantis 
 

Aktyvus visuomenės narys 
 



V I D U R I N I O  U G D Y M O  T U R I N Y S  I R  P A S I R I N K I M O  G A L I M Y B Ė S  

Ugdymo sritys Dalykai 
Pasirinkimo galimybės 

Egzaminai 
Kursai Dalyko statusas 

Dorinis 

ugdymas 

Tikyba 
(Katalikų; Ortodoksų (stačiatikių) tikyba; Evangelikų liuteronų 

tikyba; Evangelikų reformatų tikyba; Karaimų tikyba;    

Žydų judėjų tikyba) 

Etikos ir Katalikų tikybos 

programų turinys skirstomas į 

filosofinės ir taikomosios krypties 

modulius 

Kitų konfesijų tikybos programos 

– nuoseklus bendrasis kursas 

Privaloma pasirinkti Tikybos 

arba Etikos programą. 

Etikos ir Katalikų tikybos 

programose privaloma pasirinkti 

du iš keturių siūlomų modulių 

Nėra 

Etika (pasirenkamieji moduliai: filosofinė etika, profesinė 

etika, šeimos etika, etika ir kinas) 

Kalbos 

Lietuvių kalba ir literatūra Bendrasis ir išplėstinis kursai Privalomasis dalykas Privalomas, valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas 

Lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiems 
Bendrasis kursas Privalomieji dalykai kurtiesiems 

Privalomas mokyklinis brandos egzaminas 

Lietuvių gestų kalba Nėra 

Tautinių mažumų gimtosios kalbos  

(baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) 
Bendrasis ir išplėstinis kursai Privalomasis dalykas Brandos egzaminas 

Užsienio kalbos 

(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) 
Bendrasis ir išplėstinis kursai Privalomasis dalykas Valstybinis brandos egzaminas 

Užsienio kalba kurtiesiems ir neprigirdintiems Bendrasis kursas Privalomasis dalykas Nėra 

Matematika  Bendrasis ir išplėstinis kursai Privalomasis dalykas Valstybinis brandos egzaminas 

Modulis „Logikos įvadas“ Laisvai pasirenkamas  

Gamtamoksli

-nis ugdymas 

Biologija 

Chemija 

Fizika 

Integruotas gamtos mokslų kursas 

Bendrasis ir išplėstinis kursai Privalomai pasirenkamas vienas 

iš srities dalykų 

Valstybinis brandos egzaminas 

Bendrasis kursas Nėra 

Socialinis 

ugdymas 

Istorija 

Geografija 

Integruotas istorijos ir geografijos kursas 

Bendrasis ir išplėstinis kursas Privalomai pasirenkamas vienas 

iš srities dalykų 

Valstybinis brandos egzaminas 

Bendrasis kursas Nėra 

Teisė  Religijotyra 

Bendrasis kursas Pasirenkamieji dalykai Nėra Filosofija  Ekonomika ir verslumas 

Psichologija  

Meninis 

ugdymas 

Dailė Muzika 

Bendrasis ir išplėstinis kursai 

Privaloma pasirinkti vieną iš 

Meninio arba Technologijų 

ugdymo sričių dalykų 

Brandos egzaminas 

Filmų kūrimas Šokis  

Fotografija Teatras 

Grafinis dizainas  

Kompiuterinės muzikos technologijos 

Informacinės technologijos (Pasirenkamieji išplėstinio kurso moduliai: 

Programavimas, Elektroninė leidyba, Duomenų bazių kūrimas ir valdymas) 
Bendrasis ir išplėstinis kursai Pasirenkamasis dalykas Valstybinis brandos egzaminas 

Technologijos 

Mechanika, mechaninis remontas 

Statyba ir medžio apdirbimas 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas 

Tekstilė ir apranga 

Turizmas ir mityba 

Verslas, vadyba, mažmeninė prekyba 

Bendrasis ir išplėstinis kursai 

Privaloma pasirinkti vieną iš 

Meninio arba Technologijų 

ugdymo sričių dalykų 

Brandos egzaminas 

Kūno kultūra (Pasirenkamieji išplėstinio kurso moduliai: Krašto gynyba, 

Neolimpinės sporto šakos, Rankų lenkimas, Sveika gyvensena, Varžybų 

organizavimas ir teisėjavimas, mokyklos parengtas modulis) 

Bendrasis ir išplėstinis kursai Privalomasis dalykas Nėra 

Esminių dalykinių kompetencijų  

ugdymo sritys  
 

Bendrosios kompetencijos 

Mokėjimo mokytis Komunikavimo Pažinimo Socialinė pilietinė 
Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 
Asmeninė Kultūrinė 

 


