Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento

INFORMACINIS BIULETENIS
Mokymosi formos ir mokymo būdai
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Vyriausioji specialistė Stanislava Strolaitė
El.paštas Stanislava.Strolaite@smm.lt
Tel. (8 5) 2191115

Vyriausiasis specialistas Darius Gudinas
El.paštas Darius.Gudinas@smm.lt
Tel. (8 5) 2191535

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas), formas ir mokymo organizavimo būdus reglamentuojantys dokumentai
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir
mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 76-3957).
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-1277 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2011-2012 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 102-5209).
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-1278 ,,Dėl švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2011-2012 metų pradinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų
patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 103-5259).
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* nustatyta, kada ir kokie asmenys gali mokytis atitinkamu būdu

Mokymo organizavimas
• Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija,
atsižvelgdama į mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą,
mokyklos grupę, tipą, paskirtį, mokyklos turimas mokymo(si)
priemones, mokymo lėšas, mokytojų pasirengimą, mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustato, kokios mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdais taikomi.
• Vadovaujantis aprašu mokymosi forma ir mokymo proceso
organizavimo būdas pasirenkamas bendru mokinio, mokinio
(išskyrus suaugusįjį) tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos vadovo

susitarimu, atsižvelgus į mokinio mokymosi poreikius, specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokyklos galimybes organizuoti
mokymo procesą atitinkamu būdu.
• Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai
įteisinami mokymo sutartyje.
• Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo
programų aprašais, Bendrosiomis programomis, Bendraisiais
ugdymo planais, profesinio mokymo programomis, bendraisiais
profesinio mokymo planais.
• Atskiros klasės ir/arba grupės sudaromos mokyti kasdieniu,
neakivaizdiniu, nuotoliniu (grupinio mokymosi forma) mokymo

Mokymosi formos ir mokymo būdai
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proceso organizavimu būdu. Klasės (grupės) mokosi mokomos
mokytojų.
• Pavienio mokymosi forma mokinys mokosi individualiai,
mokomas mokytojo, ar individualiai periodiškai dalyvaudamas
grupinėse ir (ar) individualiose mokytojo konsultacijose.
• Mokyklos pasirengimas mokyti nuotoliniu būdu turi būti
įvertintas vadovaujantis Pasirengimo mokyti pagal bendrojo
ugdymo programas nuotoliniu būdu įsivertinimo kriterijai (Švietimo
ir mokslo ministerijos 2012 m. kovo 30 d. raštas Nr. SR-1668).
• Mokykla, mokanti šalies mokinius nuotoliniu būdu, privalo
turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro rašytinį
pritarimą (Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas
tinklo kūrimo taisyklės).
• Mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas nuotoliniu būdu, be Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro rašytinio pritarimo, gali mokyti tik savivaldybės teritorijoje
gyvenančius ar dirbančius asmenis.
• Laikinai išvykęs į užsienį mokinys gali mokytis pagal pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu
(grupinio ar pavienio mokymosi forma), jei raštu yra deklaravęs,
kad nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas toje šalyje, kurioje gyvena.
• Laikinai ir nuolat užsienyje gyvenantys asmenys, pageidaujantys mokytis pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos
bendrojo ugdymo programas (lituanistinis švietimas), gali mokytis nuotoliniu būdu (grupinio ar pavienio mokymosi forma).
• Mokykla, organizuojanti mokymą nuotoliniu būdu, turi
užtikrinti nuotolinio mokymo aplinkos saugumą, prieigą prie
nuotolinio mokymo aplinkos, apskaityti mokymo(si) laiką nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrinti vertinimo procedūrų laikymąsi
ir vertinimo informacijos apsaugą.
• Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, už mokytojų, pakartotinai juos mokančių pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų, darbą sumoka savo lėšomis. Atlygis už mokymąsi
įforminamas mokymo sutartyje. Mokyklos gautos įmokos laikomos pajamomis, gautomis už teikiamas paslaugas, ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

klasės dalykų nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Norintys mokytis kreipiasi į mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi
forma) besimokantiesiems mokiniams konsultacijoms skiriama
40 procentų, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu
(pavienio mokymosi forma) – 15 procentų Bendrųjų ugdymo
planų 111, 151 punktuose (kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu) nustatyto minimalaus savaitinio pamokų skaičiaus.
79. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar/ir nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu gali būti mokomi mokiniai tik pritarus
gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie,
mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais)
ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.
80. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso
organizavimo būdu 5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų,
7–8 klasėse – 13, 9–10 klasėse – 15, 11–12 klasėse – 14. Dalį
pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali
lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo būdu. Mokiniams, besimokantiems namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi
forma), konsultacijoms grupėje skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms –15 procentų Bendrųjų ugdymo planų
111 ir 151 punktuose nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus,
o besimokantiems nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdu (grupine mokymosi forma) – Bendrųjų ugdymo planų 111
ir 151 punktuose nustatytas savaitinių pamokų skaičius.
159. Ugdymas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
organizuojamas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu ir su sveikatos apsaugos ministru suderintu Mokinių
mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir
namuose organizavimo tvarkos aprašu ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

Svarbiausi 2011–2013 m.m. pagrindinio ir vidurinio
ugdymo Bendrųjų ugdymo planų pakeitimai

Pastabos:

16. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas
vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir
Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (toliau – Bendrosios programos) apibrėžtais mokinių pasiekimais, Bendraisiais
ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas
(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.
V-1049 (Žin., 2012, Nr. 76-3957), ir mokykloje, sprendimais.
75. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali
mokytis lietuvių kalbos, istorijos, geografijos ar visų atitinkamos

Pavyzdžiai

• Bendrojo ugdymo programas vykdančios mokyklos pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programas vykdo vadovaudamosi Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus
aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu,
Vidurinio ugdymo programos aprašu ir Bendraisiais ugdymo
planais, gali būti atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo
galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą (89,
113, 117 ir 130 punktai).
• Netenka galios VI skyriaus III, IV ir V skirsniai.
• Suaugusiųjų bendrojo ugdymo programos įgyvendinimas
pateikiamas nauja redakcija, išdėstyta VI skyriaus II skirsnyje.

1. Suaugusieji gali mokytis kasdieniu (pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), neakivaizdiniu (pagal suaugusių pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių), nuotoliniu (grupinio
mokymosi forma pagal suaugusių pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), nuotoliniu (pavienio mokymosi forma pagal
suaugusių pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių) ar atskiru atveju tardymo
izoliatoriuyje savarankišku (vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė)
mokymo proceso organizavimo būdais.
2. Vaikai, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės GKK yra skyrusi mokymą namie, gali mokytis savarankišku ar nuotoliniu (grupinio
ar pavienio mokymosi forma).
3. Nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys vaikus, gali mokytis kasdieniu būdu, neakivaizdiniu būdu, nuotoliniu būdu (grupinio ar pavienio mokymosi formomis).
Daugiau informacijos www.smm.lt

