
KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS
PAGRINDINIS UGDYMAS (5-8 klasės)

Pasirenkamų modulių pasiūla 2020-2021 metams  (5  - 8 klasių mokiniams)

Eil.
Nr.

Programos (l.p. dalyko
modulio ) pavadinimas

Tikslas Klasė
Mokytojo vardas,

pavardė

1.
Speaking and grammar

practice

 Lavinti  mokinių  kalbėjimo  ir  bendravimo
anglų  kalba  įgūdžius,  tobulinti  tarimą,  plėsti
žodyną.

5 Audronė Tunikienė

2.
Speaking and grammar

practice 

Lavinti  mokinių  kalbėjimo  ir  bendravimo
anglų  kalba  įgūdžius,  tobulinti  tarimą,  plėsti
žodyną.

6 Audronė Tunikienė

3. Geometriniai uždaviniai Praktiškai taikyti geometrines žinias. 5-6 Kęstutis Remeika
4. Kalbos dalys, jų rašyba Gerinti mokinių raštingumą. 5-6 Jolanta Bakutienė
5. Kalbos dalys, jų rašyba Gerinti mokinių raštingumą. 7-8 Jolanta Bakutienė

6. Augalo organizmas

Sudaryti  galimybę  visiems  mokiniams  įgyti
gamtamokslinės  kompetencijos  pagrindus.
Siekti, kad mokiniai perimtų esmines gamtos
mokslų sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų,
kurie  padėtų  pažinti  pasaulį,  ir  išsiugdytų
vertybines nuostatas.

8 
Rūta

Dambrauskaitė

Pasirenkamų dalykų pasiūla 2020-2021 metams  (5  - 8 klasių mokiniams)

Eil.
Nr.

Programos (l.p. dalyko
modulio ) pavadinimas

Tikslas Klasė
Mokytojo vardas,

pavardė

1. Etnokultūra

Ugdyti kūrybingą, kompetentingą, žingeidžią, 
garbingą, sąžiningą, komunikabilią, atsakingą 
asmenybę, gerbiančią save, gebančią puoselėti 
artimiausios aplinkos, savo šalies ir kitų tautų 
kultūrą, pasaulio paveldą.

5-7 Nijolė Partauskienė

2. Karjeros planavimas

Skatinti  mokinius  pažinti  savo  asmenybės
savybes,  interesus,  gabumus,  įgūdžius  ir  jų
sąsajas  su  karjera.  Plėtoti  darbo  galimybių,
darbo pasaulio  ir  profesijų  įvairovės  ir  kaitos
supratimą.  Ugdyti  pozityvią  nuostatą
mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu. Skatinti
gebėjimus  sieti  savo  mokymosi  rezultatus,
kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros
pasirinkimais.  Išugdyti  gebėjimus  kelti
gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros
sprendimus.

8
Audronė

Pociuvienė

    PAGRINDINIS UGDYMAS (1g – 2g klasės)
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Pasirenkamų modulių pasiūla 2020-2021 metams  (1g klasės mokiniams)

Eil.
Nr.

Programos (l.p. dalyko
modulio ) pavadinimas

Tikslas Klasė
Mokytojo vardas,

pavardė

1.
Vidinė kūno energija,

elektros srovė, taikymas
buityje ir technologijoje

Gilinti fizikos žinias, taikyti praktiškai. 1g Kęstutis Remeika

2.
Speaking and grammar

practice 

 Lavinti  mokinių  kalbėjimo  ir  bendravimo
anglų  kalba  įgūdžius,  tobulinti  tarimą,  plėsti
žodyną.

1g Audronė Tunikienė

Pasirenkamų modulių pasiūla 2020-2021 metams  (2g klasės mokiniams)

Eil.
Nr.

Programos (l.p. dalyko
modulio ) pavadinimas

Tikslas Klasė
Mokytojo vardas,

pavardė

1.
Elektromagnetinės bangos

ir Žemėje Visatoje
Gilinti fizikos žinias, taikyti praktiškai. 2g Kęstutis Remeika

2. Tekstiniai uždaviniai
Gilinti  matematikos  žinias.  Lavinti  įgūdžius
spręndžiant tekstinius uždavinius.

2g Gintarė Verygaitė

3.
Tinklapių kūrimo

pradmenys

Suteikti galimybę visiems mokiniams plėtoti 
pažinimo, mąstymo gebėjimus, kūrybines 
galias, 
susipažinti su HTML kalbos paskirtimi, 
sintakse, pagrindinėmis sąvokomis, svetainių 
kūrimo etapais, kurti nesudėtingus 
tinklalapius, išreikšti save naudojantis 
tinklalapių kūrimo technologija.

2g Dalia Balčiūnienė

4.
Programavimo pradmenys

C++

Susipažinti su visos C programavimo kalbos 
šeimos istorija ir raida, naudotis C/C++ 
dalimis: įvedimo, išvedimo funkcijomis, 
sąlyginiais sakiniais, ciklais, masyvais.

2g Dalia Balčiūnienė

5.
Kompiuterinės leidybos

pradmenys

Suteikti  galimybę  mokiniams  plėtoti
pažinimo,  mąstymo  gebėjimus  ir  kūrybines
galias,  susipažinti  su  kompiuterinės  leidybos
principais  ir  pagrindinėmis  sąvokomis,
leidinių  rengimo  etapais,  maketavimo
pradmenimis, gilintis į kompiuterinės leidybos
technologiją; siekti,  kad  mokiniai  suvoktų
praktinę skaitmeninių įtaisų naudą.

2g Dalia Balčiūnienė

Pasirenkamų dalykų pasiūla 2020-2021 metams  (1g- 2g klasių mokiniams)
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Eil.
Nr.

Programos (l.p. dalyko
modulio ) pavadinimas

Tikslas Klasė
Mokytojo vardas,

pavardė

1. Karjeros planavimas

Skatinti  mokinius  pažinti  savo  asmenybės
savybes,  interesus,  gabumus,  įgūdžius  ir  jų
sąsajas  su  karjera.  Plėtoti  darbo  galimybių,
darbo pasaulio  ir  profesijų  įvairovės  ir  kaitos
supratimą.  Ugdyti  pozityvią  nuostatą
mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu. Skatinti
gebėjimus  sieti  savo  mokymosi  rezultatus,
kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros
pasirinkimais.  Išugdyti  gebėjimus  kelti
gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros
sprendimus.

1g-2g
Audronė

Pociuvienė

Pasirenkamų  trumpalaikių projektų  pasiūla 2020-2021 metams  (1g-2g klasių
mokiniams)

Eil.
Nr.

Projekto  pavadinimas Tikslas Klasė
Mokytojo vardas,

pavardė

1. Bioindikatoriai
Susipažinti su bioindikatoriais, jų įvairove ir 
bioindikatorių pagalba įvertinti aplinkos bei 
vandens telkinių būklę.

1g-2g
Daiva

Navickienė

2. Tiriame gimtąją kalbą
Kaupti ir sisteminti surinktą tautosakinę ir 
gimtosios kalbos medžiagą, moksliniu lygiu 
rengti ir publikuoti tyrimus apie gimtąją kalbą. 

1g – 4g
Emilija

Kvietkuvienė

VIDURINIS UGDYMAS
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Pasirenkamų dalykų pasiūla 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams (3g klasės
mokiniams)

Eil.
Nr.

Programos (l.p. dalyko)
pavadinimas

Tikslas Mokytojo vardas, pavardė

1. Technologijos
(turizmas ir mityba)

Geriau pažinti Lietuvos ir kitų šalių garsiausias 
lankytinas vietas bei valgius, gaminti lietuvių ir kitų 
šalių patiekalus, išmokti tinkamai priimti ir pavaišinti 
svečius.

Daiva Navickienė

2. Technologijos (statyba 
ir medžio apdirbimas)

Lavinti  medžio  apdirbimo  įgūdžius,  teikti  žinių
(teorinių ir praktinių) apie statybas Lietuvoje.

Jonas Lipskis

3. Astronomija Gilinti žinias apie Visatą. Kęstutis Remeika
4. Informacinės

technologijos.
Programavimas. A

kursas

Ugdyti gebėjimą aiškiai ir argumentuotai dėstyti mintis, 
lavinti struktūrinį ir loginį mąstymą, kūrybiškumą, 
pasitikėjimą savo jėgomis.

Dalia Balčiūnienė

5. Informacinės
technologijos. B kursas

Sudaryti sąlygas ir galimybę visiems mokiniams, 
pasirinkusiems mokytis informacinių
technologijų, tęsti informacinės komunikacinės 
kompetencijos ugdymą, plėtoti bendrąsias
kompetencijas, svarbias informacinės visuomenės 
piliečiui, pasirengti tolimesnėms studijoms.

Dalia Balčiūnienė

Pasirenkamų  modulių pasiūla 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams (3g klasės
mokiniams)

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Tikslas Kursas
Mokytojo vardas,

pavardė

1.
Grafinis uždavinių

sprendimas
Skaityti  ir  braižyti  grafikus  ir  grafiškai
spręsti fizikinius uždavinius.

A Kęstutis Remeika

2. Maisto chemija

Plėtoti  gamtamokslinę  kompetenciją,
tobulinti  kritinio  mąstymo,  problemų
sprendimo,  chemijos  mokslo  galimybių
suvokimo gebėjimus nuodugniau nagrinėjant
maisto chemijos sritį. 

A Daiva Navickienė

3.
Geometrija Gilinti  geometrijos  žinias,  pasiruošti

egzaminui.
A Gintarė Verygaitė

4.
Molekulinės

biologijos pagrindai

Sudaryti  galimybę  visiems  mokiniams,
besimokantiems pagal šią modulio programą,
plėtoti  šiuolaikiškam  gyvenimui  svarbias
gamtos  mokslų  (tarp  jų  ir  biologijos)
dalykines   kompetencijas,  ir  rengtis
tolimesnėms biologinės krypties studijoms.

A Rūta Dambrauskaitė

5.
Speaking and

grammar practice

Lavinti  mokinių  kalbėjimo  ir  bendravimo
anglų kalba įgūdžius, tobulinti tarimą, plėsti
žodyną.

B2 Audronė Tunikienė
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6.
Teksto analizė ir

interpretacija

Ugdyti gebėjimą logiškai, nuosekliai dėstyti
mintis, svarstyti, spręsti tam tikrą problemą,
pagrindžiant  ją  literatūros  kontekstu,  iš
prielaidų daryti  išvadas, polemizuoti  žodžiu
ir raštu, t.y. įrodyti, pagrįsti savo mintį.

A Emilija Kvietkuvienė

7. Šeimos etika
Ugdyti brandžią asmenybę ir rengti mokinius
šeimos gyvenimui.

B Nijolė Partauskienė

Laisvai pasirenkamų sporto šakų pasiūla 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams 
(3g klasės mokiniams)

Eil.
Nr.

Programos  pavadinimas Tikslas
Mokytojo vardas,

pavardė

1. Krepšinis

Didinti ir realizuoti fizinį, dvasinį, psichinį ir
visuomeninį moksleivio potencialą, stiprinant
saviugdą  bei  suvokiant  sportinio  žaidimo
funkciją,  laisvalaikio  praleidimo,  sveikatos
gerinimo,  prasmingumą  ir  ryšį  su  kitomis
gyvenimo sritimis.

Virginijus Stonys

2. Tinklinis

Didinti ir realizuoti fizinį, dvasinį, psichinį ir
visuomeninį moksleivio potencialą, stiprinant
saviugdą  bei  suvokiant  sportinio  žaidimo
funkciją,  laisvalaikio  praleidimo,  sveikatos
gerinimo,  prasmingumą  ir  ryšį  su  kitomis
gyvenimo sritimis.

Virginijus Stonys

Ilgalaikės konsultacijos (įeinančios į ugdymo planą) 2020-2021, 2021-2022 mokslo
metams (3g klasės mokiniams)

Eil.
Nr.

Dalykas Mokytojas

1. Lietuvių k E. Kvietkuvienė
2. Užsienio k. K. Kasparavičius
3. Matematika G. Verygaitė
4. Istorija V. Andrulienė
5. Geografija V. Garbenienė
6. Biologija R. Dambrauskaitė
7. Fizika K. Remeika

Pasirenkamų  trumpalaikių projektų  pasiūla 2020-2021 metams  (1g-4g klasių
mokiniams)
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Eil.
Nr.

Projekto  pavadinimas Tikslas Klasė
Mokytojo vardas,

pavardė

1. Tiriame gimtąją kalbą
Kaupti ir sisteminti surinktą tautosakinę ir 
gimtosios kalbos medžiagą, moksliniu lygiu 
rengti ir publikuoti tyrimus apie gimtąją kalbą. 

1g – 4g
Emilija

Kvietkuvienė
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