
Dalykų moduliai II gimnazijos klasei 2017–2018 m. m. 

Modulis Aprašymas 
Modulio reikalingumas 

(studijų sritis, kryptis) 

Teksto kūrimas ir 

redagavimas 

Modulio paskirtis: mokyti mokinius remiantis asmenine ir socialine patirtimi, literatūra kurti ir redaguoti 

rišlius įvairių žanrų (rašinys, laiškas, straipsnis ir kt.) tekstus.  

Mokiniai išmoks planuoti, argumentuoti, plėtos literatūros kūrinių analizės įgūdžius, įgis  literatūrinių 

žinių analizuodami įvairaus pobūdžio tekstus, formuosis vertybines nuostatas. 

Humanitarinių, menų, socialinių, 

fizinių, biomedicinos, technologijos 

mokslų studijų sritys 

Matematikos kurso 

sisteminimas 

Modulio paskirtis: suvokti atskirų matematikos sričių sąryšį; jų pritaikomumą; perprasti matematikos 

kurso sistematiką; suprasti, kad neišmokus vienos temos, sunku suprasti kitą; suvokti, kad tik gerai 

suprasti matematikos faktai padeda spręsti praktines problemas, orientuotis aplinkoje, taisyklingai ir 

suprantamai reikšti mintis. 

Mokiniai pagilins aritmetinių veiksmų su skaičiais įgūdžius; pakartos racionaliųjų reiškinių pertvarkius; 

įtvirtins lygčių, nelygybių ir jų sistemų sprendimą; skaičiuos geometrinių figūrų elementus, plotus ir 

tūrius remiantis jų savybėmis. 

Socialinių, fizinių, biomedicinos, 

technologijos mokslų studijų sritys 

Kompiuterinė 

grafika 

Integruotas dailės ir informacinių technologijų modulis skirtas supažindinti moksleivius su kompiuterinės 

grafikos pradmenimis.  

Mokiniai pagilins leidinio, iliustracijos, nuotraukos, teksto ar kitų objektų maketavimo, koregavimo, 

spalvinimo, karpymo, transformavimo įgūdžius. Taip pat apžvelgdami bendrąją spalvos teoriją, spalvų 

derinimo principus, spalvų schemas bei kombinacijas, išsiaiškins, kokių klaidų vertėtų vengti ir kaip jas 

ištaisyti. 

Baigdamas šį modulį, mokinys parengs sumaketuotą koliažą ar leidinį pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta 

tema. 

Menų, socialinių, fizinių, 

technologijos mokslų studijų sritys 

Anglų kalbos 

gramatika 

Modulio paskirtis: ugdyti mokinių gebėjimą suvokti anglų kalbos gramatikos sistemą, gramatinių formų ir 

struktūrų vartoseną, bei įtvirtinti anglų kalbos gramatikos pritaikymo kasdieniniame kontekste įgūdžius. 

Mokiniai, atlikdami įvairias užduotis, dirbdami individualiai ir grupėse, pakartos ir įtvirtins gramatinių 

formų ir struktūrų vartojimą, gebės juos taikyti įvairiose kasdieninėse situacijose, plės savo lingvistinę ir 

sociolingvistinę subkompetencijas. 

Humanitarinių, menų, socialinių 

mokslų studijų sritys 

Istorija anglų 

kalba (integruotas) 

Modulio paskirtis: plėsti istorines žinias, tobulinti anglų kalbos žodyną, kalbėjimą.  

Mokiniai įtvirtins Lietuvos istorijos žinias, plės anglų kalbos žodyną, tobulins gramatiką. Mokysis suvokti 

ir nagrinėti istorijos tekstus anglų kalba. Dirbdami grupėse gebės anglų kalba diskutuoti apie svarbiausius 

įvykius Lietuvos istorijoje.  

Humanitarinių, socialinių, mokslų 

studijų sritys 

 


