
Priedas Nr.26 

Kauno Veršvų gimnazija 
 

Mokiniams siūlomi moduliai (pasiekimų spragoms kompensuoti, dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti, naujam dalyko turiniui išmokti ir kiti) 
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1. Lietuvių kalbos 

,,Rašinių rašymo teorija ir praktika“ 

36 dalyko žinioms ir 
gebėjimams pagilinti 

11-12  

2. Lietuvių kalbos 

,,Taisyklingas kalbos vartojimas“ 

36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

3. Lietuvių kalbos 

,,Šiuolaikinė literatūra“ 

36 pasiekimų spragoms 
kompensuoti 

11-12  

4. Lietuvių kalbos 

,,Kūrybinis rašinys“ 

36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

5. Lietuvių kalbos 

,,Rašymo ir kūrinių nagrinėjimo praktika“ 

36 pasiekimų spragoms 
kompensuoti 

11-12  

6. Anglų kalbos 

,,Klausymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžių ugdymas“ 

36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

7. Anglų kalbos 

,, Rašymo įgūdžių ugdymas“ 

36 pasiekimų spragoms 
kompensuoti 

11-12  

8. Anglų kalbos ,,Kūrybinis rašymas“ 36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

9. Anglų kalbos ,,Šalies pažinimo“ 36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

10. Anglų kalbos ,, Debatai“ 36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

11. Istorijos 

,,Istorinių šaltinių analizė“ 

36 dalyko žinioms ir 
gebėjimams pagilinti 

11-12  

12. Istorijos 

,,Žemėlapis ir jo skaitymas“ 

36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

13. Matematikos 

,,Realaus turinio uždavinių sprendimas“ 

36 pasiekimų spragoms 
kompensuoti 

11-12  

14. Matematikos 

,,Logikos įvadas“ 

36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

15. Matematikos 

,,Elementariosios matematikos praktinis taikymas“ 

36 dalyko žinioms ir 
gebėjimams pagilinti 

11-12  

16. Matematikos 

,,Funkcijos ir grafikai“ 

36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

17. Biologijos 

,,Biologijos uždavinių sprendimas“ 

36 dalyko žinioms ir 
gebėjimams pagilinti 

11-12  

18. Biologijos 

,,Biologijos testų sprendimų metodika“ 

36 pasiekimų spragoms 

kompensuoti 

11-12  

19. Chemijos 

,,Gyvybės chemija“ 

36 pasiekimų spragoms 
kompensuoti 

11-12  

20. Chemijos 

,,Uždavinių sprendimas“ 

36 dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

11-12  

21. Fizikos ,,Sudėtingesnių uždavinių sprendimas“ 36 dalyko žinioms ir 
gebėjimams pagilinti 

11-12  

 

 

 

Parengė: 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Zita Nėnienė                                           

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Regina Lesevičienė  

Matematikos mokytoja metodininkė Algimantė Kulikauskienė     Istorijos mokytoja ekspertė Diana Murauskienė  

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Ieva Kriaučiūnienė,              Biologijos vyresnioji mokytoja Jūratė Skvarčinskienė 

Fizikos vyresnioji mokytoja Danguolė Piktienė,                             Chemijos mokytoja metodininkė Asta Jakutienė 

 

Patvirtinta Metodinės tarybos posėdyje 2020-05-25,  protokolo Nr.3. 

 


