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TB DP klasė 2020 – 2022 m.m. 



TB programos tikslas: 

TB organizacija siekia skatinti jaunimą tapti 
žingeidžiais, protingais ir rūpestingais žmonėmis, 
kurie kurtų geresnį ir taikesnį pasaulį per 
tarpkultūrinį supratimą ir pagarbą. Programa 
skatina moksleivius visame pasaulyje būti 
aktyviais, pilietiškais, jautriais ir visą gyvenimą 
besimokančiais žmonėmis.



Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (IB DP) Kauno
Jono Jablonskio gimnazijoje nuo 2020 m.:

- tarptautinė programa nuo 1968 m.; 

- šiandien – beveik 5000 mokyklų 153 šalyse ir daugiau nei 1.3 
mln. moksleivių pasaulyje; 

- ypatingas dėmesys tarpkultūriniam supratimui ir pagarbai, 
kritiškam ir lanksčiam mąstymui bei domėjimuisi pasauliu 
ir žmogumi; 

- visame pasaulyje pripažįstamas TB diplomas – akademinių 
gebėjimų garantija aukštajai mokyklai;

- daug aukštųjų mokyklų sėkmingai TB DP baigusiems savo 
studentams dažnai siūlo aukštesnio lygmens kursus, gali 
užskaityti tam tikrų kursų kreditus bei siūlyti akademines 
stipendijas.

www.ibo.org

http://www.ibo.org/


TB diplomas: 

a) TOK 

b) CAS

c) E-Essay

2. Užsienio 
kalba 

(RU / ES / FR 
/ DE)

3. 
Matematika

(3 lygiai)

4. Individas ir 
visuomenė 
(IST / GEO) 

5. Gamtos 
mokslai

(Fiz, Ch, Bio) 

6. Menai

(Š, F, M, D, 
VM) 

1. Pirminė 
kalba 

(LT / EN)

TB DP struktūra. Moksleivis 
privalomai 2 metus mokosi: 

- Pažinimo teorijos kurso 
(epistemologija / filosofija); 

- Atlieka socialinę-pilietinę veiklą ir 
iš jos reflektuodamas mokosi; 

- Rašo 4000 žodžių apimties darbą 
pagal pasirinktą temą; 

- Mokosi 6 skirtingus dalykus ir laiko 
6 egzaminus.

Sėkmingai išlaikius visus egzaminus 
gaunamas TB diplomas, neišlaikius 
bent vieno egzamino ar neatlikus 
neatlikus CAS / negavus teigiamo 
įvertinimo iš TOK / neparašius E-
Essay, gaunamas TB sertifikatas. 



Dvikalbio ugdymo klasė 2018-2020 m.m.



• DU klasėje mokiniai mokosi pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 
patvirtintas dalykų Bendrąsias programas:  

• 9-10 kl. mokomės 17 skirtingų dalykų.

• 34-35 val. per savaitę: 

• Lietuvių kalba, anglų kalba, rusų (vokiečių) kalba – 10 val.

• Chemija, biologija, fizika – 6 val.

• Geografija, istorija, pilietiškumo pagrindai, etika (tikyba), ekonomika – 6 val.

• Matematika, IT – 5 val.

• Dailė, muzika – 2 val. 

• Kūno kultūra – 2 val. 

• Žmogaus sauga – 1 val.

• Technologijos – 1 val. 

• Baigus II kl. (2020 m. gegužės mėn.) laikomi lietuvių k. ir matematikos PUPP ir 
užsienio kalbų lygio nustatymo testai.

• Kuo skirsis DU klasė nuo kitų JJG I klasių?



1. Globalus švietimas?

Globalus švietimas – ugdymo programos globali dimensija. Tai 
reiškia, jog GŠ:  

1) ugdo asmenybės gebėjimą suprasti pasaulio iššūkius ir jų 
priežastis; 

2) padeda suvokti savo pasirinkimų poveikio globaliems procesams;

3) moko prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;

4) skatina imtis veiksmų bei aktyviai bendradarbiauti kuriant 
teisingesnį pasaulį, grindžiamą abipuse pagarba ir supratimu.

Principas – Lietuva pasaulyje, pasaulis - Lietuvoje



1776 m.                    

JAV Nepriklausomybės deklaracija

1776 m. pr. m. e. 

Hamurabio kodas          

1787 m.                                                   

JAV Konstitucija

I pasaulyje! 

1791 m.                                                   

Gegužės 3 d. Konstitucija

II pasaulyje, I Europoje!



2. Tarpdalykinė integracija

Tarpdalykinei integracijai 9-10 klasėse mokytojai: 

1) naudodamiesi LR Bendrosiomis programomis „ardo“ savo 
dalyko ugdymo turinį ir jį integruoja;  

2) moko vaikus rengti tarpdisciplinius projektus (pristatymus); 

3) bendradarbiauja, o ne konkuruoja su kolegomis, siekdami 
geresnių mokinių mokymosi pasiekimų; 

4) vadovaujasi principu, jog „Kultūra yra švietimo ašis, o ne 
švietimas“. 



Įstatymai ir įstatymų rinkiniai pasaulyje

Istorija: Seniausieji įstatymų rinkiniai. Teisės atsiradimas

Pilietiškumas: Įstatymų / teisės kūrimas. Valdžių pasidalijimo 
principas. LR Prezidentas, Seimas ir Vyriausybė. 

Tikyba / Etika: Kaip žmonės gyvena bendruomenėje? Kam reikalingi 
įstatymai? 

Anglų k.: Šalutiniai sąlygos sakiniai. Teisės terminologija. Svarbiausi teisiniai 
dokumentai pasaulyje.

Idėja mokinių projektui: Senųjų įstatymų (Hamurabio kodo, Senojo 
Testamento, Šumero, Akadijos) palyginimas su LR konstitucija. 



3. Dalykai dėstomi 2 kalbomis

Įgyvendinant dvikalbį ugdymą: 

1) kai kurie dalykai ar atskiros pamokos dėstomos anglų kalba (istorija, 
etika, fizika, chemija, biologija, geografija ir kt.);  

2) mokiniai mokosi pagal naujausią mokomąją medžiagą (ji prieinama 
angliškai); 

3) anglų kalba dėstoma kaip antroji ir / ar gimtoji kalba (primary
language) – „tramplinas“ į Tarptautinio bakalaureato programą 11 
klasėje; 

4) dėstomi specializuoti anglų kalbos moduliai „Efektyvus rašymas“ bei 
„Žinojimas ir mokymasis“ 

5) pagalba rengiantis tarptautiniams egzaminams ir studijoms užsienyje.



Anglų kalbos moduliai I kl. 

Efektyvus rašymas: 

• Rašymo stiliai ir formatai;

• Tekstų tipai; 

• Teksto analizės pagrindai; 

• Pastraipos kūrimas; 

• Laiškų ir rašinių tipai; 

• Kalbinės raiškos įvairovė; 

• Mokslinė ir publicistinė anglų 
kalba; 

• Rašytinė ir sakytinė kalba. 

Žinojimas ir mokymasis: 

• Mokymosi stiliai; 

• 7 intelektai; 

• Mokymosi metodai; 

• Pasaulio pažinimo būdai; 

• Tyrimų metodai; 

• Efektyvus intelektinių išteklių 
naudojimas; 

• Informacijos patikimumas ir 
validumas.  



4. Kitos veiklos

Dvikalbio ugdymo klasėje: 

1) kaip ir visi gimnazistai, DU klasės moksleiviai turės galimybę rinktis leisti 
laisvalaikį viename iš daugelio „būrelių“: sporto, muzikos, dizaino, 
technologijų, IT ir kt. Namų darbų klubas, veiks Šeštadieninė anglų kalbos 
akademija.

2) moksleiviai skatinami mokytis kitų užsienio kalbų: rusų, vokiečių, ispanų, 
prancūzų, hebrajų ar kt. – esant poreikiui galimybę suteikia VDU Užsienio 
kalbų institutas; 

3) bendradarbiaujama su universitetais, JAV ambasada, tarptautinių mainų 
programos įgyvendinimo atstovais, kitomis organizacijomis;

4) Reguliarūs susitikimai su auklėtinių tėveliais – neprivalomų „pedagoginių 
arbatėlių“ metu.   



Ačiū už dėmesį! 


