
PATVIRTINTA 

  Klaipėdos Litorinos mokyklos direktoriaus 

2016 m. vasario mėn. 17 d. įsakymu  

Nr.  V1-15 (1.3) 

 

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS 

PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ APRAŠAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Programų integravimo į ugdymo turinį tvarka (toliau – Tvarka) nustato mokyklos bendrųjų 

kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių, sveikatos ugdymo ir kitų švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintų, mokykloje įgyvendinamų ar parengtų programų integravimo į 

ugdymo turinį principus ir būdus. 

 

2. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ PRINCIPAI IR BŪDAI 

2. Integruojamosios programos (toliau – Programos) integruojamos į mokomuosius dalykus, 

klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį vaikų švietimą, nedidinant ugdymo plane nustatytų 

dalykui skirtų pamokų skaičiaus. 

3. Mokyklos mokytojų taryba,  metodinės grupės, siekdamos mažinti mokymosi krūvius ir 

priartinti mokymąsi prie realaus gyvenimo, priima sprendimus dėl dalykų, kurių ugdymo 

turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. 

4.  Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamųjų pamokų turinys e-dienyne įrašomas 

integruojamųjų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

5. Sudaromas pamokų tvarkaraštis mokslo metams ar kitu laikotarpiu taip, kad integruotas 

pamokas galėtų vesti 2 mokytojai, jei jų vedamos pamokos integruotos. 

6.  Integruoti galima dalykus, kuriuos gali vesti vienas mokytojas, tų dalykų specialistas. 

7.  Mokytojai gali siūlyti integruoti savo dalyko ugdymo turinį pasirinktam laikotarpiui, jei 

dalykų ugdymo turinys susijęs. 

8. Mokytojų tarybai pritarus, mokyklos ugdymo plane mokslo metams nurodoma, kiek ir 

kurioje klasėje yra integruojamųjų dalykų pamokų. 

9. Integruojamieji dalykai nurodomi mokslo metų mokyklos Ugdymo plane. 

10. Siekiant susieti mokymąsi su gyvenimo aktualijomis ar mažinti mokinių mokymosi krūvį, 

mokykloje integruojama: 

10.1.  Žmogaus sauga (vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159, 

Žin., 2012, Nr.89-4668) 1-4 klasėse žmogaus saugos bendroji programa integruojama į į 

pasaulio pažinimo dalyką ir klasės valandėles. 



10.2.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta 2006 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu Nr. ISAK-494 (žin., 2006, Nr.33-1197) integruojama 1-4 klasėse – į visus 

mokomuosius dalykus; 6-7 klasėse – į gamtos ir žmogaus, biologijos dalykus – 2 val., į 

dorinio ugdymo dalyką – 2 val., į kūno kultūrą – 2 val.; 5, 8, 9 klasėse – į žmogaus saugos 

dalyką; 

10.3. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta 2007 m. vasario 7 d. 

įsakymu Nr. ISAK-179 (Žin., 2007,, Nr.19-740) integruojama į dorinio ugdymo ir biologijos 

dalykus 6, 7, 8, 9,10 klasėse, klasių auklėtojų veiklos, mokyklos specialistų planus. 

10.4. Sveikatos ugdymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-1290, 1-9 klasėse integruojama į dalykų 

turinį, klasės auklėtojo veiklą, vykdoma netradicinių dienų metu; 

10.5. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 metų sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-V-72.  1-9 kl. integruojama į dalyko 

ugdymo turinį, klasės vadovo veiklą ir netradicinio ugdymo dienas.  

10.6.  Etninės kultūros bendroji programa, patvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 metų balandžio 12 d. įsakymu Nr. ISAK-V-651. 1-9 klasėse 

integruojama į lietuvių kalbos, istorijos, technologijų, muzikos, dailės, pradinio ugdymo 

dalykus, neformalųjį švietimą, klasės auklėtojo veiklą, mokyklos renginius; 

3. PROGRAMŲ TURINIO PLANAVIMAS 

10.7. Integruojamųjų dalykų turinys numatytas ilgalaikiuose  dalykų planuose. Ilgalaikiams 

planams pritaria metodinė grupė ir suderinama su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

 10.8. Integruotoje pamokoje siekiama integruojamųjų dalykų planuose numatytų mokinių 

pasiekimų. 

10.9. Mokytojai planuoja integruojamųjų dalykų programų turinį, konkretizuoja temas, 

atsižvelgdami į mokinių amžių, patirtį, ugdomosios veiklos pobūdį. 

 

4. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMAS 

11. Programas vykdo dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklos psichologas, socialinis 

pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas. 

12. Ugdymosi pasiekimai stebimi, vertinami pagal Programose pateiktus reikalavimus: ką 

mokinys privalo žinoti, ką turi gebėti ir kokias vertybines nuostatas turi įgyti. 

13. Mokyklos metodinėse grupėse mokslo metų pabaigoje analizuojama, kaip ugdymo 

procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas. 

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Ugdymo turinio integruotų dalykų planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 


