
DALYKŲ MODULIŲ IR PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIŪLA 2017-2018 m. m. 
 
 

Nr. Programos pavadinimas 

 

Mokytojas Kam 

skirta 

Valandų 

skaičius 

Trumpas turinys/Tikslai 

Dalykų moduliai 

Lietuvių  kalba 

1 Lietuvių kalbos ir literatūros 

IV gimn. Klasei 

Kultūrinis (literatūrinis) 

raštingumas 

R. Norkutė 

D. Sudarienė 

I. Rinkevičienė 

J. Šakalytė 

N. Botyrienė 

IV kl. 33  

1 val./ sav. 

Kalbos vartojimo įgūdžių gilinimas 

2 Lietuvių kalbos ir literatūros 

III gimn. Klasei 

Kultūrinis (literatūrinis) 

raštingumas 

R. Norkutė 

D. Sudarienė 

I. Rinkevičienė 

J. Šakalytė 

N. Botyrienė 

L. Gataveckienė 

III kl. 36  

1 val./ sav. 

Įvairių žanrų tekstų rašymas ir analizė. Mokymasis argumentuoti 

Užsienio kalbos 

3 „Pagilinkime savo anglų 

kalbos žinias“ 

 

R. Stuokienė 

J. Zybartienė 

A. Masiulytė 

V. Marčiukaitienė 

J. Paražinskienė 

J. Žiaukienė 

N. Tikuišienė 

R. Jezukevičius 

IV kl. 33  

1 val./ sav. 

2017-2018 m.m. modulio tęsinys. Bus siekiama tobulinti anglų 

kalbos vartojimo įgūdžius, integruojant kalbėjimą, skaitymą ir 

klausymą, plėsti mokinių akiratį 

4  „Pagilinkime savo anglų 

kalbos žinias“ 

( Pagerink savo anglų kalbos 

gramatikos žinias) 

J. Zybartienė 

A. Masiulytė 

V. Marčiukaitienė 

J. Žiaukienė 

N. Tikuišienė 

R. Jezukevičius 

 I kl. 36  

1 val./ sav. 

Skiriama mokymosi spragų turintiems mokiniams. Bus siekiama 

pakartoti ir įtvirtinti svarbią komunikacijai anglų kalba 

medžiagą: skaitymo taisykles, laikų vartojimą, sakinių struktūrą 

5  „Pagilinkime savo anglų 

kalbos žinias“ 

( Pagerink savo anglų 

kalbos gramatikos žinias) 

R. Stuokienė 

J. Zybartienė 

A. Masiulytė 

V. Marčiukaitienė 

J. Paražinskienė 

III  36 

1 val./ sav. 

Tikslai: gebėti raštu teisingai reikšti savo mintis ir nuomonę, 

mokėti informuoti, įtikinti, argumentuoti ir diskutuoti 



J. Žiaukienė 

N. Tikuišienė 

R. Jezukevičius 

Istorija 

6 „ LDK ir Europos 

visuomenės raida(XVI-

XVIII a.)“( Istorijos 

labirintuose) 

B. Bučiūnienė 

I. Račaitytė 

A. Saulienė 

R. Gimžūnienė 

 

III kl. 36 

1 val./ sav. 

Praktinių įgūdžių lavinimas, gilesnė istorijos įvykių analizė, 

ruošimasis VBE 

7 „ Lietuvos ir Europos 

visuomenės raida(XIX-XX 

a.)“ (Ruošiuosi egzaminams) 

B. Bučiūnienė 

I. Račaitytė 

A. Saulienė 

R. Gimžūnienė 

 

IV kl. 33 

1 val./ sav. 

Pasiruošimas VBE, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

ugdymas, praktinių įgūdžių lavinimas 

      

Gamtos mokslai 

«Ląstelė. organizmų  sandara  ir  

funkcijos» 

E. Gedvilienė 

R. Griškuvienė 

N. Moliejienė 

III kl. 36 

1 val./ 

sav. 

 

„ Žmogaus biologija ir 

sveikata“ 

E. Gedvilienė 

R. Griškuvienė 

N. Moliejienė 

IV 

kl. 

33 

1 val./ 

sav. 

Pasiruošimas VBE, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas, 

praktinių įgūdžių lavinimas 

Integruotų kompleksinių 

užduočių sprendimas ir analizė 

(Ruošiuosi egzaminams“  

E. Bitvinskaitė IV 

kl. 

33 

1 val./ 

sav. 

Pasiruošimas VBE, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas, 

praktinių įgūdžių lavinimas 

„ Skaičiavimo uždavinių 

sprendimo metodika“ 

N. Svitojienė 

J. Bejerienė 

III –

IV 

kl.  

36/33 

1 val./ 

sav. 

Pasiruošimas VBE, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas, 

praktinių įgūdžių lavinimas 

Informacinės technologijos 

8 „ Programavimo pradmenų 

įtvirtinimas“ 

(Programavimo pradmenys, 

programavimas) 

G. Genutė 

J. Kumpienė 

III kl. 36 

1 val./ sav. 

Programa skiriama III-IV kl. mokiniams plėsti turimas 

informatikos žinias ir lavinti įgūdžius. Gautų žinių pakaks 

kompiuterinio raštingumo įskaitos laikymui 

Matematika 

9 „ Sudėtingesnių ir praktinio 

turinio uždavinių sprendimo 

būdai“( Pakartokime 

N. Bakšienė 

D. Daugirdaitė 

J. Grėbliūnaitė 

IV kl.  

 

33 

1 val./ sav. 

Modulis skirtas IV klasės mokiniams, besiruošiantiems laikyti 

matematikos valstybinį brandos egzaminą. Bus sprendžiamos 

valstybinių egzaminų užduotys, sisteminamos turimos žinios 



matematiką) V. Krikščiūnienė 

V. Obelieniūtė 

10 Sudėtingesnių ir 

praktinio turinio 

uždavinių sprendimo 

būdai (trigonometrija, 

diferencialinis 

skaičiavimas, tikimybės, 

stereometrija) 

N. Bakšienė 

D. Daugirdaitė 

J. Grėbliūnaitė 

V. Krikščiūnienė 

V. Obelieniūtė 

 

III-IV 

kl. 

36/33 

1 val./ sav. 

Tikslas: formuoti sąmoningą ir tvirtą matematinių žinių sistemą. 

Sisteminti ir gilinti algebros, geometrijos ir matematinės analizės 

žinias, taip pat patobulinti žinias tų BUP temų, kurios sunkiai 

sekėsi 

Pasirenkamieji dalykai 

1 ,,Ekonomika ir verslumas”  M. Liekienė III-IV 

kl. 

36/33 

1 val/sav. 

 

2 Psichologija D. Naikauskė III-IV 

kl. 

36/33 

1 val/sav. 
Psichologijos dalyko paskirtis – skatinti moksleivių 

humanitarinį išprusimą, padėti jiems susiformuoti 

humanistines nuostatas ir vertybes, išmokyti ugdytis 

pagarbos sau ir kitiems jausmą, išreikšti save ir bendrauti, 

daryti atsakingus sprendimus ir prisiimti atsakomybę. 

Psichologijos dalyku siekiama padėti moksleiviams 

įsisąmoninti ir vertinti savo individualumą, giliau suprasti 

panašumus ir bendrumus, būdingus visiems to paties 

amžiaus jaunuoliams, patenkinti moksleivių smalsumą juos 

jaudinančiais klausimais, į kuriuos atsakymus galima rasti 

pasitelkus psichologijos žinias. 

Temos, kurias įsisavinsime per dvejus mokslo metus: 

1. Asmenybės psichologija; 

2. Socialinė psichologija; 

3. Pažinimo psichologija; 

4. Psichologinės krizės ir jų įveika 

3 Filosofija N. Baliukevičienė IV 

kl. 

35 

1 val/sav 
aiškinamos svarbiausios filosofijos sąvokos, gvildenamos 

reikšmingiausios problemos ir aptariamos ryškiausios 

kryptys. 

4 Braižyba R. Venskūnas III-IV 

kl. 

36/33 

1 val/sav.  
suteikiant kūrybinės patirties ugdyti aukštesniųjų klasių 

mokinių bendruosius ir specifinius gebėjimus, padėsiančius 



jiems atrasti ir puoselėti savo individualumą, 

emocionalumą, sudaryti sąlygas saviraiškai braižybos 

priemonėmis. 

 


