
PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ  ANOTACIJOS 
 

Menų pasirenkamojo dalyko (muzikos) programos 

III – IVg kl. anotacija 
 

Muzikos mokytoja D.Kazlauskienė 

 

Muzikos dalyko tikslai ir uždaviniai: 
 

1. Ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą asmenybę. 

2. Siekti, kad mokiniai įgyt  ų kiekvienam žmogui būtiną muzikinį išprusimą. 

3. Skatinti mokinių dalyvavimą savo aplinkos muzikiniame gyvenime. 

4. Plėtoti asmeninius mokinių muzikinius gebėjimus. 

 

Muzikos kursas skirtas mokiniams, mėgstantiems dainuoti, muzik uoti, 

instrumentuoti, ugdyti muzikinę klausą, besidomintiems tradicine ir šiuolaikine 

pasaulio ir Lietuvos muzika. 

Mokydamiesi muzikos kurso klausysite daug pasaulio muzikos, ją 

analizuosite, vertinsite, žiūrėsite vaizdo medžiagą; sužinosite roko, džiazo, pop 

muzikos istoriją; išmoksite gražių, vert ę turinčių dainų. Tai, ką išmokote, 

galėsite parodyti gimnazijos renginiuose. 

Mokomasi B kursu ( 2 sav. pamokos) bei A kursu ( 3 sav. pamokos) – 

tiems, kas renkasi laikyti muzikos BE. 

 

 

Menų pasirenkamojo dalyko (šokio) programos 

III - IVg klasei anotacija 
 

Šokio mokytoja G.Ptašnykienė 

 

Šokio mokomojo dalyko tikslas – ugdyti mokinių šokio ir bendrąsias 

kompetencijas, suteikiančias galimybę tapti kūrybiška, aktyvia, estetinei patirčiai 

atvira, prasmingai savo psichofizines galias, meninius ir kultūrinius poreikius 

tenkinti gebančia asmenybe. 

Šokio pamokoje vadovaujamasi nuostata, kad mokiniai susipažintų ir mokytųsi 

įvairių šokio žanrų ir stilių šokių. Mokiniai mokysis išlaikyti taisyklingą 

laikyseną, įvardinti atliekamus šokio elementus. Pavieniui, poroje ir grupėje atlikti 

įvairių stilių šokių žingsnius, jų derinius ir šokti šokius. Bus siekiama, kad įgytų 

ir plėtotų šokio kūrybos patyrimą, ugdytų gebėjimus, reikalingus savarankiškai 

kurti, ir iš išmoktų šokio judesių bei žingsnių, gebėtų laisvai komponuoti šokių 

junginius bei šokdami justų malonumą. 

Mokiniai mokysis: 

 lietuvių liaudies folklorinių ir sceninių šokio žingsnių, junginių ir šokių 

 klasikinių šokių (lėto valso, Vienos valso, fokstroto, kvikstepo) šokio 

žingsnių, junginių bei šokių 

 Lotynų Amerikos šokių (ča ča ča, rumbos, sambos, bachatos, džaivo ir 

tango) žingsnių, junginių, šokių. 



Siekiant, kad mokiniai būtų susinteresuoti šokio pamokoje vykstančiu 

procesu, bus skatintinama išmoktus šokius parodyti įvairiuose mokyklos, vietos 

bendruomenės ir kituose renginiuose arba projektuose bei šventėse. 

 

Menų pasirenkamojo dalyko (dailės) programos 

III - IVg klasei anotacija 
 

Dailės mokytoja metodininkė A.Urbonavičienė 

 

Tikslas: ugdyti estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus. 

Uždaviniai: mokyti naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis ir tradicinėmis dailės 

medžiagomis bei technikomis. Mokytis eksperimentuoti, improvizuoti, kurti 

aplink save grožį. 

Kursas skirtas norintiems gilinti dailės žinias, laikyti brandos egzaminą ar 

besiruošiantiems studijuoti menines specialybes. B kursą pasirinkę mokiniai 

mokosi 2 savaitines pamokas. A kursą pasirinkę mokiniai mokosi 3 savaitines 

pamokas. 

Mokiniai kuria darbus įvairiems konkursams, dalyvauja įvairiuose projektuose, 

organizuojamos asmeninės ir grupės apžvalginės parodos. Tai kursas, skirtas kūrybai. 

 

 

Technologijų programos III -IVg klasei 

anotacija 
 

Technologijų mokytoja E.Eimanavičienė, vyr mokytojas A.Navickas 

 

Technologinis ugdymas skatina mokinių kūrybinius pradus, norą suvokti 

kasdienio gyvenimo problemas ir mokėti jas racionaliai ir kūrybingai spręsti, 

supažindinai su vartojimo kultūra, technologijų taikymu buityje ir amatų 

puoselėjimu šiuolaikinėje visuomenėje. Mokiniams atskleidžiamas įvairiapusis 

etinis, kultūrinis, ekonominis technologinio ugdymo sąlygotumas, parodoma šios 

srities istorinė tradicija ir jos santykis su šiandiena. Perteikiamos žinios ir 

ugdomi gebėjimai, būtini kiekvieno žmogaus, neatsižvelgiant į lytį, kasdienį 

gyvenimą. Visais technologinio ug dymo etapais ir visose jo veiklos srityse 

kreipiamas dėmesys į kokybę, tikslumą, ištvermę, rūpestingumą, taupumą, 

paslaugumą, gebėjimą analizuoti, veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą 

su bendraminčiais, individualų darbą. Parodoma darbo vertė ir prasmė, ugdoma 

darbo kultūra ir etika, kuriamos sąlygos, padedančios mokiniams patirti 

džiaugsmą kruopščiai ir atsakingai atlikus patikėtą darbą. 

Siekiant įgyvendinti vidurinio ugdymo technologijų programą ir užtikrinti 

platesnes mokinių mokymosi ir pasirinkimo galimybes , gimnazijos technologijų 

kabinetai modernūs, aprūpinti kompiuteriais, technologinius procesus 

palengvinančiomis šiuolaikiškomis darbo ir saugos priemonėmis: įranga ir įrankiais, 

maketavimo medžiagomis, medžiagų pavyzdžių katalogais, populiariausių darbo 

technologinių sekų aprašais, maketais; informaciniais leidiniais: vadovėliais, 

vaizdinėmis mokymosi priemonėmis, ūkio šakų veiklos katalogais, 

rekomendacijomis, pavyzdžių analize ir kt. 



Projektiniai mokinių darbai atliekami projektuojant ar gražinant mokyklos 

interjerą ar eksterjerą. Projektinius darbus atlikti padeda dailės ir kitų dalykų 

mokytojai. Dalis mokymosi veiklos būna atliekama bibliotekose, aktų salėje, 

valgykloje, koridoriuose, kitoje mokyklos aplinkoje. Atlikdamas projektines 

užduotis mokinys palengva pasirengia technologijų egzaminui. 

Technologijų programą sudaro du kursai: bendrasis(B) ir išplėstinis (A). 

Technologijų programa Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje 

sudaryta iš 3 pasirenkamųjų technologijų krypčių. Kiekviena technologijų kryptis 

sudaryta iš modulių, pasižyminčių savita praktinio darbo atlikimo technologija. 

Kiekvienas modulis sudarytas iš tematikos, kurią renkasi mokiniai ir atlieka projektinį 

darbą – praktinį darbą ir jo aprašą. 

Mokiniai gali pasirinkti vieną iš technologijų krypties modulių ir mokytis pagal 

bendrojo ar išplėstinio kurso programą. Jie gali rinktis ne tik technologijų kryptį, 

modulius, bet ir projektuojamus produktus (produktas suprantamas kaip gaminys, 

paslauga ir t. t.), darbo operacijas. 

 

Tekstilė ir apranga krypties programą sudaro šie moduliai: 

*Kilimų gamybos technologijos; 

* Audinių gamybos technologijos; 

* Aprangos gamyba; 

* Tekstilės suvenyrų ir aksesuarų gamyba. 

 

Metalo technologijų pamokose mokiniai pla čiau supažindinami su metalo 

savybėmis, gaminami įvairūs dirbiniai iš metalo (peiliai, dėžutės, šašlykinės ir t.t.). 

 

Medžio technologijų pamokose gaminami įvairūs dirbiniai iš medžio (suolai, 

lentynos ir kiti gaminiai). 

 

Technologijų III - IV g klasei bendruoju (B) kursu skirta 2, o išplėstiniu (A) 

kursu 3 savaitinės pamokos. 

 

 

 

Informacinių technologijų ugdymo programos 

III-IV gimnazijos klasėse anotacija 
 

IT mokytojas metodininkas Egidijus Turčinavičius 

 

Bendrasis kursas (1 savaitinė pamoka): 
Informacinių technologijų pamokų metu nagrinėjami tokie skyriai: 

1. Tekstinio dokumento maketavimas. 

2. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle. 

3. Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas. 

 

Pamokų metu gilinamos žinios, įgytos mokantis IT žemesnėse klasėse. 

Bendrasis kursas sudaro 50% valstybinio brandos egzamino turinio. 

 



Išplėstinis kursas (2 savaitinės pamokos): 
Pirmos savaitinės pamokos metu nagrinėjamos bendrojo kurso temos. Antros 

pamokos metu galima rinktis vieną iš dviejų modulių: 

1. Programavimas. Toliau gilinamos žinios ir įgūdžiai, gauti IIg klasėje, 

kreipiant didžiausią dėmesį į brandos egzamino reikalavimus. Modulio 

turinys sudaro 50% valstybinio brandos egzamino turinio. 

2. Kompiuterinė leidyba. Mokiniai bus skatinami domėtis elektroninėje 

leidyboje naudojamomis informacinėmis technologijomis, tikslingai ir 

kūrybingai naudoti jas elektroniniams leidiniams kurti. Jie išmoks r engti 

elektroninius leidinius, naudojantis tam skirtomis kompiuterių programomis. 

 

 

 

Braižybos ugdymo programos III-IV gimnazijos klasėse anotacija 
 

Mokytoja I.Tarasevičien  ė 

 

Braižyba – vienas iš pasirenkamųj ų dalykų. Tiek IIIg, tiek IVg klasėje šiam 

dalykui skirta po 1 savaitinę valandą. 

 

Kodėl reikia mokytis braižybos? 
 

Ši disciplina mums naudinga ir reikalinga, nes: 
 

 įgauname pirminę sampratą apie grafinio vaizdavimo reikšmę, vaizdo 

rūšis, jo taikymą, standartus, - o to reikia kiekvienam išprususiam ir 

kultūringam žmogui; 

 išmokstame braižyti ir skaityti projekcinius br ėžinius; 

 laviname erdvinę vaizduotę, kurios reikia įvairių profesijų atstovams; 

 geriau pasirengiame studijoms, kur dėstomi in žinerinės kompiuterinės 

grafiko s dalykai; 

 išmokstame grafinės kalbos, kuri atveria kelius į naują minčių apie daikto 

formas, jo modeliavimą bei vaizdavimą raiškos sritį. 

 

Braižybos žinias ir gebėjimus galima pritaikyti: 
 

 mokantis įvairių specialybių, susijusių su gamyba, statyba, dizainu, 

remontu, poligrafija, technologijomis, santechnika, architektūra, kelių tiesimu ir 

kt.; 

 orientuojantis aplinkinėje erdvėje, įsivaizduojant maršrutus, daikto struktūrą, 

proceso schemą ar pl ėtojant meninės bei techninės kūrybos pradus; 

 kasdieniniame gyvenime, planuojant daiktų išdėstymą aplinkoje, renkantis 

statinio projektą, baldus, buities daiktų formas, projektuojant ir meistraujant 

namų ūkyje. 

 

 

 



Ekonomikos ir verslumo ugdymo programos 

III-IV gimnazijos klasėse anotacija 
Mokytoja G.Ptašnykienė 

 

Ekonomikos žinių ir procesų suvokimas įgyjamas, nagrinėjant ir vertinant 

realius savo aplinkos verslo pavyzdžius, kasdien šalyje ir pasaulyje vykstančius 

įvykius, darančius poveikį žmogaus gyvenimo kokybei, šalies ir pasaulio 

ekonomikai. 

Organizuojant ugdymo procesą, taikomi įvairūs aktyviojo mokymo ir 

mokymosi metodai: situacijos modeliavimas, kompiuterinis modeliavimas, verslo 

žaidimai, tiriamasis darbas, diskusijos, darbas grupėse ir kt. gausiai naudojame 

įvairios papildomos mokomosios medžiagos: laikraščių ir žurnalų straipsnius 

ekonominėmis temomis, interneto išteklius, televizijos ir radijo laidas, informaciją 

gaunamą iš susitikimų su įvairių institucijų nariais (miesto ar rajono savivaldybės 

pareigūnais, vyriausybinių organizacijų aktyvistais, vartotojų organizacijų 

ekspertais, verslininkais), apsilankius atitinkamose ekonominius klausimus 

sprendžiančiose institucijose ar verslo įmonėse. 

Verslumo kompetencijai bei finansų valdymo gebėjimams ugdyti skiriama ne 

mažiau kaip 34 valandos praktinės/projektinės veiklos, kuri organizuojama 

atsižvelgiant į mokytojo ir mokinių poreikius bei galimybes, pasirengimo lygį, 

mokymo ir mokymosi sąlygas. Praktinės/projektinės veiklos metu plėtojant 

asmeninių finansų valdymo ir verslumo kompetencijas, ugdomi mokinių 

planavimo, sprendimų priėmimo, kritinio mąstymo, bendravimo įgūdžiai, 

aktyvios pozicijos gyvenime, pozityvaus mąstymo, pasitikėjimo savimi, 

nuolatinio tobulėjimo poreikio, atvirumo naujovėms ir saviraiškos nuostatai. 


