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I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Gimnazijos vadovo 2021-11-10 įsakymu Nr. V1-154 sudaryta darbo grupė, rengianti
Harvardo universiteto programų, kursų integravimo į ugdymo procesą, tvarkos aprašą. Aprašas
rengiamas vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo
principais. Gimnazija, formuodama ugdymo turinį ir rengdama aprašą, rėmėsi mokinių pusmečių
ir metinių įvertinimų analize, tyrimų rezultatais, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų
tyrimų rezultatais ir gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės duomenimis, mokinių bei
tėvų apklausomis, kuriose įvardijamos aukščiausios ir žemiausios gimnazijos vertės, Kauno
miesto savivaldybės švietimo politikos prioritetais bei rekomendacijomis. Gimnazijos Harvardo
universiteto programų, kursų integravimo į ugdymo procesą tvarkos aprašas viešai skelbiamas
gimnazijos interneto svetainėje adresu https://www.santara.kaunas.lm.lt/ugdymo-planas/.

Harvardo Universitetas (toliau – Universitetas)– vienas iš nedaugelio universitetų, siūlančių
mokymosi programas, pritaikytas vidurinių mokyklų mokymosi programoms ir suteikiančių
išskirtinių galimybių mokytis nemokamuose Universiteto kursuose. Stiprinant gimnazijoje
ekonomikos ir technologijų, STEAM, socialinių mokslų, lingvistinę kryptis programų ir kursų
integravimas į ugdymo procesą praturtintų ugdymo turinį ir atlieptų visų mokinių poreikius.

Harvardo siūloma CS50 AP programa pritaikyta mokinių poreikiams ir tuo pačiu žadina
mokslinį smalsumą, kelia motyvaciją IT mokyme. Baigusiems programą suteikiama galimybė
laikyti egzaminą ir gauti HU sertifikatą. Tai ne tik stiprina IT žinias, bet taip pat padidina būsimo
specialisto vertę darbo rinkoje.

Universiteto siūlomi kursai gali būti integruojami į tokius mokymosi dalykus: fizika,
matematika, ekonomika ir verslumas, anglų kalba. Mokiniai registruojasi į kursus, kurie
rekomenduojami dėstančių mokytojų ir gilina savo žinias aukščiau paminėtuose dalykuose.
Mokytojų funkcija – mentorius/ tutorius. Be abejo, tai reikalauja iš mokytojų papildomų įgūdžių ir
gero kurso turinio žinojimo, todėl mokytojai taip pat mokosi Universiteto kursuose.

Pamokų metu naudojamos programos leidžia gimnazistams praplėsti savo akiratį, pasižiūrėti
į mokymus pro kitą, kartais labai neįprastą, prizmę, bei kelia motyvaciją, nes atskleidžia kitus
gebėjimų horizontus.

Įntegruojant Harvardo universiteto programas, kursus į matematikos, informacinių
technologijų, ekonomikos, fizikos, tikybos ugdymo turinį įgyvendinamas įtraukaus ugdymo
„Universalaus dizaino modelis“– kiekvienas mokinys kaip motyvuotas, gilų žinojimą kuriantis
besimokantis ekspertas (aktyviai, savivaldžiai ir giliai suvokiantis naują informaciją bei

https://www.santara.kaunas.lm.lt/ugdymo-planas/


aukštesniuosius mąstymo gebėjimus konstruojantis ir reflektuojantis mokinys). Įtrauktis visiems -
tai siekis, kad kiekvienas mokinys, net turintis SUP, taptų besimokančiu ekspertu, patiriančiu
mokymosi sėkmę, mokytojams taikant UDM prieigą įtraukiojo ugdymo procese.

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, MOKINIŲ SUPAŽINDINIMAS SU PROGRAMOMIS,
KURSAIS

Mokiniai su Harvardo universiteto programa ir kursais supažindinami rugsėjo mėnesį per
vadovų valandas ir matematikos, informacinių technologijų, fizikos, ekonomikos, anglų kalbos,
tikybos dalykų pamokas.

Gimnazistas einamaisiais metais iki rugsėjo 15 d. suderinęs su mokytoju gali rinktis, kokioje
programoje ar kurse pageidautų dalyvauti ir gilinti žinias. Jei gimnazistas pageidauja įgyti
Harvardo universiteto programos/ kursų pažymėjimą, teikia prašymą mokyklos direktoriui iki
rugsėjo 15 d.

Mokyklos vadovas, remiantis gautu prašymu, sudaro mokinių sąrašą, kurį įformina
įsakymu.

III SKYRIUS

HARVARDO PROGRAMŲ IR KURSŲ  ĮGYVENDINIMO YPATUMAI



CS50 AP – tai Harvardo universiteto įvadas į intelektines kompiuterių mokslo įmones ir
programavimo meną gimnazistams. Gimnazistai, surinkę patenkinamą balą iš visų užduočių ir
galutinio projekto, taip pat gali gauti patvirtintą „HarvardX“ sertifikatą.

CS50 AP moko, kaip algoritmingai mąstyti ir efektyviai spręsti problemas. Temos apima
abstrakciją, algoritmus, duomenų struktūras, kapsuliavimą, išteklių valdymą, saugumą ir
programinės įrangos inžineriją. Kalbos apima C, Python ir SQL bei mokinių pasirinkimą: HTML,
CSS ir JavaScript (žiniatinklio kūrimui); „Java“ arba „Swift“ (programoms mobiliesiems kurti);
arba „Lua“ (žaidimų kūrimui). Problemų rinkiniai, įkvėpti menų, humanitarinių mokslų, socialinių
ir mokslų. Kursas baigiasi baigiamuoju projektu.

 CS50 - supratimo technologija. Šis kursas skirtas tiems, kurie kasdien dirba su
technologijomis, bet nebūtinai supranta, kaip visa tai veikia po gaubtu arba kaip išspręsti
problemas, kai kažkas negerai. Per paskaitas apie aparatūrą, internetą, daugialypę terpę, saugumą,
programavimą ir žiniatinklio kūrimą suteikaima žinių apie šiandienos technologijas.

 CS50 - įvadas į kompiuterių mokslą. CS50x moko, kaip algoritmingai mąstyti ir
efektyviai spręsti problemas. Temos apima abstrakciją, algoritmus, duomenų struktūras,
kapsuliavimą, išteklių valdymą, saugumą, programinės įrangos inžineriją ir žiniatinklio kūrimą.
Kalbos apima C, Python, SQL ir JavaScript bei CSS ir HTML. Problemų rinkiniai, įkvėpti realių
biologijos, kriptografijos, finansų, teismo medicinos ir žaidimų sričių.

Vertinimas
Galutinis pristatytas projektas vertinamas dešimtbalėje sistemoje atsižvelgiant į

įvairiapusiškumą, temos aktualumą, rezultatų korektiškumą, teisingus pasirinktus duomenų
vizualizavimo metodus bei išskirčių analizę.

Anglų kalba. Literatūros studijos - Šekspyras: kūryba ir asmenybė - suteikia galimybę
susipažinti su išsamesniu kūrinių analizavimu. Kursas suteikia žinias apie klasiko gyvenimą ir jo
įtaka kūrybai. Šekspyras. ”Hamletas“. Pateikiama pagrindinio herojaus – Hamleto – analizė, taip
pristatomi tam tikri stilistiniai tragedijos ypatumai.

Retorika - įtikinamojo rašymo ir kalbėjimo menas. Kursas leidžia tobulinti rašymo ir
kalbėjimo įgūdžius. Kurso metu galima susipažinti su kalbinių priemonių įvairovę ir jų pritaikymu
argumentuojant. Taip pat yra paaiškinamas skirtumas tarp argumentavimo ir retorinių instrumentų.
Kurso metu įvaldomas argumentavimo formavimo ir stiprinimo įgūdžiai, taip pat praktiškai
parodoma, kaip kontrargumentuoti. Kursų metu naudojamos įvairių įžymių politikų viešosios
kalbos ir jų rašytiniai variantai (M.L.Kingas, R. Reiganas, etc).

Tikslai ir uždaviniai
Pagrindinis integracijos tikslas – kalbinių kompetencijų lavinimas.
Integruotas mokymas:
● Skatina mokslinį smalsumą
● Kelia mokymosi motyvaciją
● Ugdo savarankiško mokymosi gebėjimą ir atsakomybę už priimamus sprendimus
● Suteikia galimybę mokytis alternatyviose mokymosi aplinkose
● Gerina informacijos atrankos, paieškos ir valdymo įgūdžius



● Ugdoma lyderystė
● Lavinamas gebėjimas dirbti komandoje
● Lavinamas racionalus laiko planavimas

Įgyvendinimo ypatumai ir integracija

Nr Dalykas Tema Klasė Pamokų
skaičius

HU medžiaga Siekiamas
rezultatas

1. Anglų
kalba

Rašymo įgūdžių
lavinimas:
Opinion essay
structure and logics
Pros&Cons essay:
finding for
arguments

II
6

HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 2-3)

Gebėti parašyti
rašinį, išsakyti
ir tinkamai
pagrįsti savo
nuomonę

2. Anglų
kalba

Kritinio mąstymo
lavinimas:
Survey‘s commenting
and presenting

II 3 HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 2)

Gebėti
analizuoti ir
pristatyti duotą
informaciją

3. Anglų
kalba

Project activities II 6 HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 1)

Gebėti sukurti
projektą pagal
originalią idėją

4. Anglų
kalba

Kalbėjimo įgūdžių
lavinimas:
argumentavimas
monologuose

II 6 HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 4)

Gebėti
suformuluoti ir
pagrįsti
nuomonę

5. Anglų
kalba

Rašymo įgūdžių
lavinimas:
Opinion essay
Argumentative
article

III 6 HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 3)

Gebėti parašyti
rašinį, išsakyti
ir tinkamai
pagrįsti savo
nuomonę,
parašyti
straipsnį

6. Anglų
kalba

Stilistika: stilistinės
figūros

III 2 HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 3-4)

Gebėti taikyti
stilistines
priemones
pagal kalbinę
situaciją

6. Anglų
kalbos
modulis

Poetinės kalbinės
priemonės

III 2 HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 3)

Gebėti taikyti
kalbos
priemones
pagal poreikį

7. Anglų
kalba
(su
stipresniais
mokiniais)

Literature corner III 3 HU dėstytojų
paskaita
(Šekspyras,
literatūrinės
studijos)

Lavinti
literatūrinį
skonį, plėsti
akiratį



8. Anglų
kalba

Kalbėjimo įgūdžių
lavinimas:
argumentavimas
dialoguose

IV 3 HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 1-2)

Gebėti išsakyti
argumentus
dialogizuojant

9. Anglų
kalbos
modulis

Rašymo įgūdžių
lavinimas:
Pros&Cons essay
Solving the roblem

IV 3 HU dėstytojų
paskaita
(Retorika:
Modulis 2-3)

Gebėti parašyti
rašinį
(argumentative
essay)

Matematika. „Duomenų vizualizavimas su R programavimo kalba“
Duomenų vizualizavimo bus mokoma naudojant Harvardo kursus „Data Science:

Visualization“. Projekto idėja yra supažindinti vaikus su vienu populiariausių įrankių duomenų
vizualizavimui - R programavimo kalba. Naudojantis Harvardo universiteto suteikiama kursų
medžiaga, išmokyti vaikus atvaizduoti duomenis ar bet kokios problemos rezultatus. Taip pat
šiame kurse bus mokomasi pamatyti duomenų rinkiniuose esančias paklaidas, poslinkius,
sistemines klaidas ir kitas netikėtas problemas (netikėtumus), kurių nepastebėjus mūsų gauti
rezultatai ir tyrimai būtų iškreipti. Įgautos žinios galėtų būti taikomos visuose mokomuosiuose
dalykuose.

Tikslai
● Paskatinti mokinius domėtis informacinėmis technologijomis ir matematika, ugdyti

mokinių loginį ir matematinį mąstymą.
● Pagilinti mokinių duomenų vizualizavimo žinias.

Uždaviniai
● Vizualizuoti pasirinktą duomenų rinkinį.
● Atlikti išskirčių analizę pasirinktam duomenų rinkiniui.

Temos
● R programavimo kalbos pagrindai;
● Duomenų analizė;
● Išskirčių, klaidų ir anomalijų duomenyse aptikimas;
● Duomenų vizualizavimas;
● Darbas su realiais duomenų rinkiniais.

Vertinimas
Galutinis pristatytas projektas vertinamas dešimtbalėje sistemoje atsižvelgiant į

įvairiapusiškumą, temos aktualumą, rezultatų korektiškumą, teisingus pasirinktus duomenų
vizualizavimo metodus bei išskirčių analizę.

Rezultatas
Mokiniai gebės apdoroti ir vizualizuoti bet kokį pasirinktą duomenų rinkinį, mokės skaityti

grafikus, pastebėti išskirtis ir nuokrypius duomenų rinkiniuose.

Fizika. Kursas „A. Enšteinas – XX a. revoliucionierius“ skirtas X- XII klasių
mokiniams, siekiantiems įgyti kvantinės fizikos žinių. Kurse nagrinėjamas fotoefekto reiškinys,
fotonų savybės, jų sąveikos su elektronais dėsningumai, branduolio ryšio energijos įtaka atomų



stabilumui. Siekiama skatinti mokinių kūrybinį mąstymą pasitelkiant A. Einšteino gyvenimo
faktus.

Tikslai
● Įžvelgti itin didelį fizikos mokslo progresą XX ir XXI amžiuje.
● Padėti mokiniams matyti moderniosios fizikos pasiekimus platesniame kontekste

Uždaviniai
● Remiantis mechanikos ir banginės teorijos žiniomis aiškintis  ir analizuoti kvantinius

reiškinius,
● atomo fizikos reikšmę atskleisti istoriniame, socialiniame bei doroviniame kontekste.

Temos
● Fotoefektas;
● Reliatyvumo teorijos pradmenys;
● Atomo branduolio ryšio energija;
● Bangos ir dalelės dvejopumas;
● Branduolinė energija;

Vertinimas
Galutinis pristatytas projektas vertinamas dešimtbalėje sistemoje atsižvelgiant į

įvairiapusiškumą, temos aktualumą, rezultatų korektiškumą, pristatymo sklandumą.

 Rezultatas
Mokiniai gebės taikyti skirtingų fizikos sričių žinias naujiems reiškiniams paaiškinti. Suvoks

fizikos ir kitų mokslų integralumą ir vienovę.

Tikyba. „Kelias į sėkmę: ko Kinijos filosofija mus moko apie gerą gyvenimą? Kodėl
mums turėtų rūpėti Konfucijus?“

Kinų filosofijos bus mokoma naudojant Harvardo kursus „The Path to Happiness: What
Chinese Philosophy Teaches Us about the Good Life“. Projekto idėja yra supažindinti mokinius su
kinų filosofija dorinio ugdymo pamokose. Naudojantis Harvardo universiteto suteikiama kursų
medžiaga, mokiniai gilins žinias į Konfucijaus mokymą ir kiek jis yra aktualus šiandien. Mokiniai
kels klausimus, ką reiškia būti laimingam, kaip gyventi prasmingą gyvenimą.

Tikslai
● Paskatinti mokinius domėtis kinų filosofija, ugdyti mokinių supratimą, kaip efektyviai

pristatyti informaciją, idėjas ir spręstinas problemas žodžiu.
● Pagilinti mokinių žinias apie kinų istoriją ir filosofiją.

Uždaviniai
● Gilins žinias į antikinę kinų filosofiją.
● Kels filosofinius klausimus, kaip mūsų veiksmai daro įtaką gyvenimui.

Temos
● Senovės kinų filosofijos supratimas, kaip gyventi geriau.
● Skyrius skirtas savęs pažinimui, ritualo galiai ir juslinio pasaulio suvokimui.



● Mano asmeniniai veiksmai, kurie keičia pasaulį. Kinijos pamatinių vertybių
aprašymas.

● Konfucijaus, Laozi, Zhuangzi, Xunzi, Zhu Xi ir Sung filosofinės teorijos.

Vertinimas
Po kiekvienos temos mokiniai rašo savirefleksiją, atsakydami į klausimus. Atsakymai

vertinami dešimtbalėje sistemoje kaupiamuoju balu.
Rezultatas
Pamokų metu mokiniai diskutuos ir rašys savirefleksijas bei gilins žinias į kinų filosofiją,

susipažins su filosofinėmis sąvokomis.

IV SKYRIUS

HARVARDO ROGRAMŲ IR KURSŲ INTEGRACIJA

CS50 AP – tai Harvardo universiteto įvadas į intelektines kompiuterių mokslo įmones ir
programavimo meną gimnazistams. Gimnazistai, surinkę patenkinamą balą iš visų užduočių ir
galutinio projekto, taip pat gali gauti patvirtintą „HarvardX“ sertifikatą. CS50 AP moko, kaip
algoritmingai mąstyti ir efektyviai spręsti problemas. Temos apima abstrakciją, algoritmus,
duomenų struktūras, kapsuliavimą, išteklių valdymą, saugumą ir programinės įrangos inžineriją.
Kalbos apima C, Python ir SQL bei mokinių pasirinkimą: HTML, CSS ir JavaScript (žiniatinklio
kūrimui); „Java“ arba „Swift“ (programoms mobiliesiems kurti); arba „Lua“ (žaidimų kūrimui).
Problemų rinkiniai, įkvėpti menų, humanitarinių mokslų, socialinių ir mokslų. Kursas baigiasi
baigiamuoju projektu.

„Duomenų vizualizavimas su R programavimo kalba“. Programa „Duomenų
apdorojimas su R programavimo kalba“ yra integruojamas į 1IT klasės matematikos dalyko
mokymosi programą, skiriant 10 pamokų šiai programai. Programa jungia matematiką,
informacines technologijas bei anglų kalbą. Šios programos metu mokiniai yra mokomi R
programavimo kalbos, naudojasi informacinėmis technologijomis (kompiuteriu), ugdo matematinį
ir loginį mąstymą, yra mokomi matematikos krypties statistikos bei gilina anglų kalbos žinias, nes
nemaža dalis informacijos yra pateikiama anglų kalba.

„Kelias į sėkmę: ko Kinijos filosofija mus moko apie gerą gyvenimą? Kodėl mums
turėtų rūpėti Konfucijus?“ Dorinio ugdymo (tikybos) pamokose XI – XII klasėse gilinamės į
Kinų filosofiją. Kelias į sėkmę: ko Kinijos filosofija mus moko apie gerą gyvenimą? Kodėl mums
turėtų rūpėti Konfucijus? Tyrinėsime senovės kinų filosofiją, etiką ir politinę teoriją, kad
suprastume ką reiškia būti laimingu, gyventi prasmingą gyvenimą. Kaip sukurti pasaulį, kuriame
kiekvienas žmogus turėtų galimybę suklestėti? Kaip derėtų gyventi? Konfucijus sprendė
problemas, su kuriomis mes susiduriame ir šiandien.

Albertas Einšteinas – XX a. revoliucionierius - tai kursas, skirtas X - XII klasių
mokiniams, siekiantiems įgyti kvantinės fizikos žinių. Kurse nagrinėjamas fotoefekto reiškinys,



fotonų savybės, jų sąveikos su elektronais dėsningumai, branduolio ryšio energijos įtaka atomų
stabilumui. Siekiama skatinti mokinių kūrybinį mąstymą pasitelkiant A. Einšteino gyvenimo
faktus.

Retorikos kursas lavina kalbos įgūdžius, ugdo minkštąsias kompetencijas – viešosios
kalbos, argumentavimo, prezentacijos įgūdžius. Kurso metu gimnazistai naudoja ir vertinti
savo/oponento argumentus, kuria logišką argumentavimą, susipažįsta ir įsisavina skirtingas
kalbines priemones, supranta skirtumus tarp argumento ir retorinių technikų, nagrinėjamas
nuomonės pagrindimas.

Literatūros studijos suteikia galimybę susipažinti su išsamesniu kūrinių analizavimu, plečia
akiratį. V. Šekspyro kūrybos nagrinėjimas leidžia lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą bei
geriau pasiruošti brandos egzaminams.

ANOTACIJA INTEGRACIJA

INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS

CSPO AP
PROGRAMA

CS50 -  supratimo technologija

Per paskaitas apie aparatūrą, internetą,
daugialypę terpę, saugumą,
programavimą ir žiniatinklio kūrimą
suteikiama žinių apie šiandienos
technologijas.

CS50 -  įvadas į kompiuterių mokslą

Temos apima abstrakciją, algoritmus,
duomenų struktūras, kapsuliavimą,
išteklių valdymą, saugumą, programinės
įrangos inžineriją ir žiniatinklio kūrimą.
Kalbos apima C, Python, SQL ir
JavaScript bei CSS ir HTML. Problemų
rinkiniai, įkvėpti realių biologijos,
kriptografijos, finansų, teismo medicinos
ir žaidimų sričių.

Praturtintas informacinių
technologijų dalyko ugdymo
turinys I - IV klasėse.

ANGLŲ KALBOS
KURSAS

Literatūros studijos – Šekspyras -
suteikia galimybę susipažinti su
išsamesniu kūrinių analizavimu.

Retorikos kursas lavina kalbos įgūdžius.

Kursų metu įgyjama stilistinės žinios ir jų
svarba, tekstų analizės ir interpretacijos
įgūdžiai;Kursai remiasi Harvardo
universiteto dėstytojų patirtimi ir
parengta medžiaga;

Praturtintas anglų kalbos
dalyko ugdymo turinys II -
IV klasėse.

FIZIKA. A.
EINŠTEINO
KURSAS

Albertas Einšteinas – XX a.
revoliucionierius - kursas, skirtas X- XII
klasių mokiniams, siekiantiems įgyti
kvantinės fizikos žinių. Kurse

Praturtintas fizikos dalyko
ugdymo turinys X- XII
klasėse.



nagrinėjamas fotoefekto reiškinys, fotonų
savybės, jų sąveikos su elektronais
dėsningumai, branduolio ryšio energijos
įtaka atomų stabilumui. Siekiama skatinti
mokinių kūrybinį mąstymą pasitelkiant
A. Einšteino gyvenimo faktus.

Tema „Fotoefektas“ – X
klasė

Skyrius „Reliatyvumo
teorijos pradmenys“ – XI
klasė

Temos „Fotoefektas ir jo
taikymas“, „Atomo
branduolio ryšio energija“,
„Šiluminis spinduliavimas“,
„Bangos ir dalelės
dvejopumas“ – XII klasė

MATEMATIKA.
DUOMENŲ
VIZUALIZAVIMO
KURSAS

Duomenų vizualizavimo bus mokoma
naudojant Harvardo kursus „Data
Science: Visualization".

Kursai apima šias temas: R
programavimo kalbos pagrindai;

Duomenų analizė;

Išskirčių, klaidų ir anomalijų duomenyse
aptikimas;

Duomenų vizualizavimas;

Darbas su realiais duomenų rinkiniais.

Praturtintas matematikos
dalyko ugdymo turinys I IT
klasėje.

TIKYBA. KINŲ
FILOSOFIJOS
KURSAS

Kursas suteikia platų požiūrį į religijos,
humanistinio ir socialinio mokslo
studijas. Tai apima istorines studijas,
šiuolaikinių bendruomenių etnografinius
tyrimus, religijos psichologiją ir glaudų
pagrindinių religinių tradicijų tekstų
tyrimą.

Praturtintas dorinio ugdymo
(tikybos) dalyko ugdymo
turinys XI - XII klasėse.

Senovės kinų filosofijos
supratimas, kaip gyventi
geriau. XI klasė.

Savęs pažinimas, ritualo
galia ir juslinio pasaulio
suvokimas. XI klasė.

Mano asmeniniai veiksmai,
kurie keičia pasaulį. Kinijos
pamatinių vertybių
aprašymas. XII klasė.

Konfucijaus, Laozi,
Zhuangzi, Xunzi, Zhu Xi ir
Sung filosofinės teorijos.



XII klasė.

V SKYRIUS

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

Mokinio individualus ugdymo planas — tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams ir
mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi planas. Individualiu ugdymo planu siekiama padėti
mokiniui planuoti, kaip pagal savo galias pasiekti aukštesnius ugdymo(-si) pasiekimus, ugdyti(-s)
asmeninę atsakomybę, gebėjimus,  įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis „Mokinių individualaus
ugdymo plano sudarymo ir koregavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2021 m. birželio
8 d. įsakymu Nr. V1-76. Dalykus ir kursus mokiniai renkasi laisvai.

Individualus ugdymo planas sudaromas tais atvejais, kai dėl pasiekimų tam tikrose turinio
srityje, pasirinkus mokytis tam tikrą Harvardo universiteto programą ar kursus, priimamas
sprendimas atleisti mokinį nuo kai dalyko pamokų arba skirti papildomų dalyko pamokų.
Sprendimas įforminamas direktoriaus įsakymu (žr. 1 priedą).

VI SKYRIUS

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

Pagalba mokiniams teikiama dėl skirtingų priežasčių, skirtingomis kryptimis ir
priemonėmis pagal tokį algoritmą:

Pagal mokinio susidomėjimą viena iš esamų krypčių galima rinktis skirtingus onlin. e HU
kursus, tačiau kryptingas pasirinkimas atliekamas su pasirenkamojo dalyko mokytoju ir HU
mokymosi kuratoriumi. Kuratoriaus pagalba reikalinga supažindinimui su edX platforma.

Mokinio registracija į pasirinktus kursus vyksta su atsakingo už kryptį mokytojo arba/ ir
kuratoriaus pagalba.

Konsultavimas dėl kalbinių trikdžių suteikiamas lingvistinės krypties kuruojančio mokytojo,
konsultacijos dėl sunkumų mokymosi kursuose metu suteikiamos pasirinktos krypties mokytojo.

Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės
konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, jas
mokytojai teikia savanoriškai išnaudojant virtualias aplinkas Moodle, Microsoft Office 365,
galimybes, kitus bendradarbiavimo būdus, o ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos
į mokymosi krūvį. Po pamokų nustatytu laiku ir direktoriaus patvirtintu tvarkaraščiu
pageidaujantys mokiniai gali lankyti visų dalykų ilgalaikes mokėjimo mokytis konsultacijas. Kartą
per mėnesį mokytojai klasės valandėlės metu veda savanorystės principu viešąsias dalykų
trumpalaikes konsultacijas - „Savivaldumo valandas“.

VII SKYRIUS



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Gimnazistai, dalyvaujantys Harvardo kursų programose apdovanojami padėkos raštais,
„Santaros“ garbės šventėje įteikiamas oficialus Harvardo universiteto kursų/programos
sertifikatas, patvirtinantis Harvardo universiteto CS50 dėstomos programos baigimą.

Harvardo universiteto programų, kursų organizavimo ir vykdymo stebėseną vykdo
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Priedas Nr. 1

Kauno „Santaros“ gimnazija

INDIVIDUALUS ATSISKAITYMŲ PLANAS

____________________________________________________

(Mokinio vardas, pavardė, klasė)

Dalykas Atsiskaitymo užduotis, tema Data Mokytojo
parašas

Anglų k.

Informacinės
technologijos

Fizika

Matematika



___________________________________________________


