
2020 metų svarbiuasi porjektai gimnazijoje

Gimnazijos vizija yra specializuota ekonomikos ir IT gimnazija nuo IX iki XII klasės, kurioje

siekiama suteikti ekonominio mąstymo ir Medijų raštingumo kompetenciją, ugdyti visapusiškus

lyderius, suteikiant mokslinę ir praktinę infrastruktūrą ir žinias, sukurti mokiniams tinkamas sąlygas

bręsti kaip kūrybingoms asmenybėms, siekiančioms ne tik prisiderinti prie kintančios aplinkos, bet

ir keisti ją, gebančioms orientuotis ir sėkmingai veikti nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje.

Nuo 2020 metų stiprinant gimnazijoje ekonomikos ir technologinę kryptį, IT – ekonomikos klasėje

mokoma „IT – ekonomikos“ dalyko, stiprinant STEAM kryptį, Tyrėjų klasėje mokoma „Tyrimų

laboratorijos“ dalyko, socialinių mokslų klasėje mokoma „Tarptautinių santykių“.

Diegiant aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui, įgyvendinant praktika grįstą

gamtos mokslų, tiksliųjų, technologijos mokslų mokymą, įgyvendinama STEAM mokslų programa:

kartą per pusmetį kiekvienas mokytojas organizuoja integruotas pamokas (suorganizuota daugiau

nei 30 integruotų pamokų, veikia kūrybinės IT – matematikos, gamtos mokslų dirbtuvės Kauno

miesto mokiniams „Edukacinių žaidimų kūrimas ir programavimas“ bei „Eksperimentų sala“,

dalyvaujama Suomijos LUMA centro STEAM „StarT“ projekte, Nuodugnaus mokymosi

programoje (50 proc. mokinių).

Vykdant tarptautinį projektą „Mokyklos-Europos Parlamento ambasadorės“ Jaunieji ambasadoriai

vedė 4 pamokas II klasių mokiniams apie Europos Sąjungos įsikūrimą, institucijas ir veiklą, 2

viktorinas apie Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos veikloje. Mokytojai istorijos ir geografijos

pamokų metu vedė viktoriną „Europos Sąjunga. Ką manai?“, organizavo II ir III klasių mokiniams

imitacinius rinkimus į Europos Parlamentą, kūrė partijas ir rašė rinkimines programas. Renginys,

skirtas Europos dienai minėti buvo vedamas nuotoliniu būdu, kuriame dalyvavo visų klasių

mokiniai.

II klasių mokiniai dalyvavo kultūrinio orientavimosi konkurse „Kaunas-inteligentijos lopšys“,

skirtame Europos kultūros paveldo dienoms „Kultūros paveldas ir edukacija“. III klasių mokiniai

nuotoliniu būdu dalyvavo susitikime-diskusijoje su MEPA projekto koordinatoriumi ir diskutavo

apie jaunimo perspektyvas ir galimybes Europos Sąjungoje.2020 m. paskelbus respublikos mokyklų

sąrašą, kurios įvykdė MEPA projekto keliamus tikslus, „Santaros“ gimnazija buvo viena iš jų.

http://santaraepambasadore.blogspot.com/.

Stiprinant lingvistinę kryptį pradėtas įgyvendinti tarpmokyklinis anglų kalbos projektas „Mokinių

klubas“ (Linking up language project “Penfriends club“), kurio tikslas ugdyti užsienio kalbos

komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetenciją, suteikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiose

http://santaraepambasadore.blogspot.com/


asmeninio ir viešojo gyvenimo situacijose, atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją ir

saviraiškos užsienio kalba gebėjimus. Projekto rezultatas – gimnazija tapo Kembridžo Mokinių

Klubo nariais.

Taip pat dalyvaujant integruoto vokiečių kalbos ir dalyko (geografijos) mokymo projekte „CLILIG

@ LITAUEN vesta integruota pamoka apie klimato taršą, mokinių parengtas projektas,

atskleidžiantis vokiečių kalbos sąvokas bei gilesnes gamtos mokslų žinias.

Dalyvauta socialinių mokslų projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių

kompetencijų tobulinimas“, finansuojamame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kur

išbandomos inovacijos ir kartu tobulinamos bendrojo ugdymo mokytojų dalykinės ir bendrosios

kompetencijos, būtinos ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

sistemą. Išbandytos integruotos socialinio ugdymo pamokos aktualiausioms visuomenės

problemoms nagrinėti. Ar robotai atims mūsų darbus? Kas geriau – 400 eurų pašalpa ar 400 eurų

atlyginimas? Per pasaulį ritasi populizmas: banga ar cunamis? Aplinkai draugiškas verslas: mitas ar

realybė? Ir daug kitų smagių ir mąstyti provokuojančių temų. Etikos, pilietinio ugdymo,

ekonomikos mokytojai bendradarbiauja, mokosi taikyti integruoto, reiškiniais grįsto socialinio

ugdymo prieigą. Socialinės temos nagrinėjamos ne fragmentiškai, bet iš esmės. Ugdomas socialinis

sąmoningumas. Paįvairintos, įdomesnės ir suaktualintos pamokos. Vykdytas jaunimo pilietiškumo ir

socialinės atsakomybės projektas „Nepamiršk parašiuto“, kurio tikslas kartu su savanoriškai

jame dalyvaujančiais mokytojais, savivaldybių jaunimo reikalųkoordinatoriais padėti

jaunuoliams susigaudyti socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti irįvertinti neoficialaus

darbo pavojus, susipažinti su socialinėmis garantijomis apdraustiesiems socialiniu

draudimu. Ugdant ekonominį raštingumą skatinamas gimnazistų savarankiškumas: mokiniai

susikūrė jaunąsias bendroves (net 3), dalyvavo LJA veiklose: Startuolių mugė, Vilniaus Kalėdinė

Expomugė, VDU ŽŪA „Idėjų generatorius“, „Sumanaus moksleivio akademija“ veiklose. Jiems

naujas ekonomikos dalykas tapo artimas, labiau susipažino su marketingu, gamyba, reklama,

tiekimo grandine. Priėmė iššūkius, kaip reklamuoti prekes, viešo kalbėjimo meno subtilybes,

išbandė ir verslo simuliacinius žaidimus TITAN, Monopolis, kurie padeda greičiau priimti verslo

finansinius sprendimus.

https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2017/02/kaip-ugdyti-socialiai-samoninga-moksleivi.pdf
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2017/02/kaip-ugdyti-socialiai-samoninga-moksleivi.pdf

