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2019 metų metodinės tarybos veiklos analizė  
 
Sėkmės Svarbiausi pasiekimai Tobulintini 

dalykai 
Mokinio pasiekimai ir pažanga akivaizdūs dalyvaujant      
edukaciniuose projektuose, skatinančiuose sieti išmoktus dalykus ir       
asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant prasmingus ryšius.        
Organizuojami tarptautiniai projektai (2), respublikos projektai (5),       
Kauno miesto projektai (4), vidiniai gimnazijos projektai  (12). 
Vykdant tarptautinį projektą „Mokyklos-Europos Parlamento     
ambasadorės“ buvo suorganizuota 16 pamokų : „ Europos Sąjungos         
šalys“, „Europos Sąjunga ir jos vertybės“, „Europos integracija:        
valstybės-narės“, „Europos Sąjungos plėtra“, geografijos pamoka „       
Europos šalys“. Suorganizuota išvyka į KTU Europos institutą,        
viktorina „ Ką žinai apie Europos Sąjungą“, paskaita „Kam         
moksleiviui žmogaus teisės?“, mokyklos debatų komanda dalyvavo       
Nacionaliniame debatų čempionate, kuriame buvo diskutuojama apie       
ES šalių integraciją ir vertybes, protmūšis „ Europos Sąjunga“,         
kuriame dalyvavo mokiniai, mokytojai ir tėvai. Europos Sąjungos        
dienai minėti surengtas miesto „ Istorijos-geografijos orientacinis       
žaidimas „Švęskime Europos dieną linksmai“. Gimnazija iš 78        
mokyklų užėmė 18 vietą ir laimėjo galimybę apsilankyti Strasbūro         
Parlamente (1 mokytojas ir 10 mokinių).      
http://santaraepambasadore.blogspot.com/.  
Įgyvendinant STEAM veiklas vykdytas tarptautinis Suomijos Luma       
centro projektas „StarT, kurio tikslas skatinti jaunimą domėtis        
STEAM mokslais, ugdyti integralaus mokymosi kompetencijas,      
išmokti rengti projektinius darbus. Parengtas darbas „Cukraus       
pavojai“. Dalyvaujant integruoto vokiečių kalbos ir dalyko       

Lyginant keleto metų pastarųjų metų rezultatus,      
džiugu, jog visi mokiniai įveikia patenkinamą      
PUPP lygį (100%). Taip pat šiemet ženkliai       
pagerėjo matematikos PUPP rezultatai tiek     
gimnazijoje, tiek lyginant su Kauno miesto ir       
šalies kontekstu. Tiek matematikos PUPP, tiek      
lietuvių kalbos ir literatūros PUPP yra lenkiamas       
Kauno miesto ir šalies vidurkis kokybės aspektu.       
Matematikos PUPP Kauno miesto kokybė 41%,      
Lietuvos – 30%, lietuvių kalbos ir literatūros       
Kauno miesto kokybė 60%, Lietuvos – 48%.       
Tokie pasiekimai stabiliai išlieka trejus metus, kas       
vėliau daro įtaką geriems VBE rezultatams.  
2019 metais šimtu procentu išlaikyti anglų kalbos,       
biologijos, istorijos, chemijos, fizikos, rusų     
kalbos, geografijos, informacinių technologijų    
valstybiniai brandos egzaminai. 8 kandidatų anglų      
k. VBE egzaminas įvertintas 100 balų. Dar 1        
šimtukas gautas iš informacinių technologijų.     
Gimnazijos abiturientų bendras visų laikytų     
valstybinių egzaminų balo vidurkis pakankamai     
aukštas – 60,7.  
Visų dalykų VBE kokybė (36 – 100 balų)        
pakankamai gera arba pastebimos gerėjimo     
tendencijos. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE      
kokybė 2019 metais neženkliai pablogėjo lyginant      
Kauno miesto ir šalies kontekstus. Gali būti, jog        
mokiniai pervertina savo gebėjimus rinkdamiesi     

Kolegialų 
mokymąsi skatinti 
išnaudojant vidinius 
resursus: 
organizuoti 
kūrybines dirbtuves 
„Ieškok geriausio“, 
dalytis patirtimi su 
kitomis Šilainių 
mikrorajono, 
miesto, šalies 
mokyklomis, stebėti 
ir aptarti kolegų 
pamokas -  ne 
mažiau 2 per metus.  
 

http://santaraepambasadore.blogspot.com/


(matematikos, biologijos) mokymo projekte „CLILIG @ LITAUEN,       
vesta integruota pamoka „Procentai mūsų aplinkoje“, gautas       
finansavimas projektui „Tiesiame tiltus“ - mokyklų mokinių       
teminiams susitikimams. 2019-06-07 mokiniai Kidulių pagrindinėje      
mokykloje, integruojant vokiečių kalbą, biologiją, matematiką ir       
geografiją, atliko „Bestuburių įvairovės ir paplitimo tyrimą Kidulių        
dvaro parke". 
Pradėtas įgyvendinti tarptautinis literatūrinis projektas „Rašykime       

kartu istorinį romaną apie HANZĄ“ skatina daugiakalbystę       
partnerystę mokyklose, remiantis istoriniais faktais,     
bendradarbiaujant su kitų šalių Hanzos miestais parašyti daugiakalbį        
romaną dalyvaujančių valstybių kalbomis. Projekte dalyvaujančios      
šalys: Vokietija, Lietuva, Lenkija, Islandija, Nyderlandai.  
Gimnazistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma pristatoma       
po pirmo pusmečio organizuojant „Padėkos refleksijos diena“       
(mokytojai, mokiniai, tėvai, socialiniai partneriai, administracija), o       
metų pabaigoje - „Santaros“ garbė“, aptariant mokymosi rezultatus,        
individualią pažangą, skatinant toliau tobulėti ir siekti kuo geresnių         
rezultatų, skiriant „Santaros“ stipendijas geriausiems gimnazijos      
mokiniams. Mokslo metų pabaigoje gimnazijoje vykdomas vidinis       
pasiekimų ir pažangos projektas „Aš užaugau „Santaroje“,       
skatinantis sisteminti, analizuoti ir įsivertinti bendrąsias ir dalykines        
kompetencijas. Projekte dalyvauja visi gimnazijos mokiniai per visų        
dalykų pamokas, pristatomos vizualizuotas įsivertinimas.  
Dalyvaujama 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. Nuo 2019 metų rugsėjo        
mėnesio, įgyvendinant laimėtą projektą, išbandomos integruotos      
socialinio ugdymo pamokos aktualiausioms visuomenės problemoms      
nagrinėti. Ar robotai atims mūsų darbus? Kas geriau – 400 eurų          

laikyti lietuvių kalbos ir literatūros VBE, kai yra        
galimybė rinktis lietuvių kalbos ir literatūros      
MBE tiems mokiniams, kurie neketina stoti į       
aukštąsias mokyklas, o pasirenka kitokias karjeros      
galimybes. Tokių 2019 metais gimnazistų buvo      
6% (niekur nestojo).  
Pagal žurnalo „Reitingai“ 2019 metų VBE      
rezultatus gimnazija patenka į 50 mokyklų sąrašą       
Lietuvoje, geriausiai išmokančių geografijos (11     
vieta), istorijos (13 vieta), anglų kalbos – 38 vieta.  
 
 



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. 
 
2. Dauguma gabių mokinių (50% visų gimnazijos mokinių)        
dalyvauja Nuodugnaus mokymosi programoje: visi lyderių klasių       
mokiniai. Programos paskirtis – užtikrinti gabių vaikų gabumų        
atskleidimą ir visavertį ugdymą: plėtoti gebėjimus ir polinkius,        
sudaryti socialines ir edukacines ugdymo(si) sąlygas. 50% mokinių,        
dalyvaujančių Nuodugnaus mokymosi programoje, atstovavo     
gimnazijai konkursuose ir konferencijose, įgijo naujų gebėjimų bei        
tvirtesnių vertybinių nuostatų. Nuodugnaus programos mokiniai      
dalyvauja tarptautinėje Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis      
tyrėjams“, respublikos konkurse „Ką žinai apie Lietuvos       
kariuomenę?“, „Istorijos žinovas“ ir kt.  
 

 

Kiti pasiekimai.  
Istorija  

Respublikinis konkursas „ Ką žinai apie Lietuvos       
kariuomenę -“4 e klasės mokinys R. Šarkus       
laureatas, Lietuvos mokinių istorijos olimpiada     
XXIX miesto etapas -4 e klasės mokinys R.        
Šarkus-3 vieta, Respublikinio konkurso „ Istorijos      
žinovas“ 4 e klasės mokinys R.      
Šarkus-finalistas.Tarptautinė jaunųjų mokslininkų   
konferencija „ Iššūkis tyrėjams“-2 a klasės      
mokinės G. Šidlauskaitės darbas „Kauno     

Mokiniai 
objektyviai 
įsivertina savo 
veiklą pamokoje 
pagal mokytojo 
parengtus vertinimo 
kriterijus, aptaria ir 
vertina savo 
mokymąsi, 
ugdomas 
savivaldumas 
mokantis. 

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


Sąjūdžio žingsniai Nepriklausomybės link“    
įvertintas kaip geriausias darbas,Respublikinis    
projektas „ Mokyklos Europos parlamento     
ambasadorės“ –laimėta kelionė į Strasbūrą. 3 a       
klasės mokinių komanda-Sodros inicijuoto    
jaunimo projekto „Nepamiršk parašiuto“ protų     
mūšių lyga-43 vieta iš 191 respublikoje, Kauno       
apskrityje-14 vieta iš 43, Jaunųjų mokslininkų      
konferencija „Iššūkis tyrėjams“ „Savanorystės    
žmogaus teisių srityje I. Šilingaitė 3 a klasė        
išrinktas geriausiu pranešimu socialinių mokslų     
sekcijoje. 

Geografija 

Geografijos konkursas 9-12 kl.mokiniams „Mano     
gaublys 2019“, kuris vyko Kauno „Saulės“      
gimnazijoje-I. Šilingaitė 3 vieta, dalyvavimas     
respublikinėje Jaunųjų geologų olimpiadoje    
Vilniuje, Užupio gimnazijoje-I. Kukanauskaitė, J.     
Šimkonytė 6 vieta. 
 
 

 

 

 
 
Tikslai: 
1. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, skatinant kiekvieno mokinio pažangą bei ugdant savivaldumą mokantis ugdymo procese, 
naudojant savivaldybės lėšas. 
2. Teikti kokybišką savalaikę pagalbą mokiniams ugdant socialines kompetencijas.  
Prioritetai: 



● Skaitmeninės įrangos taikymas pamokose: šiuolaikinė mokymosi paradigma. 
● STEAM veiklų organizavimas. 
● Projektinė veikla, ugdanti bendrąsias kompetencijas.  

 
 

 
VEIKLOS TURINYS  

 
Eil
Nr.  

Priemonės pavadinimas  Vykdytojas  Socialiniai 
partneriai  

Darbą 
reikia 
užbaigti  

Ištekliai  Kur ir kada 
atsiskaitoma  

METODINĖ   VEIKLA 
 

1. Naujausios literatūros komentuojamasis 
skaitymas: John Hattie ,,Matomas 
mokymaisis‘‘, iqes online platformos 
„Biblioteka“ nagrinėjimas 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

 05 Žmogiškieji: Metodinių 
grupių pirmininkai, 
Dalykų mokytojai 
Bibliotekos darbuotoja 

Metodinėse grupėse 

2. IT gebėjimų stiprinimo seminarai - 
dirbtuvės mokytojams  

Metodinė taryba KPKC  04  žmogiškieji, MK lėšos Metodinėse grupėse 

3. Metodinių grupių veiklos planavimas Metodinių grupių 
pirmininkai 

 01 žmogiškieji Suderinama su 
kuruojamu 
pavaduotoju 

4. Organizuoti seminarą mokytojams, 
orientuojantis į skaitmeninių įrankių 
panaudojimo galimybes ugdymo procese 

Dir. pav. 
ugdymui 
D.Karaliūtė 

KPKC,  01 Žmogiškieji, MK lėšos Mokytojų tarybos 
posėdyje 

5. Virtualios aplinkos pamokose: Edmodo,    
Eduka klasė, Moodle, bei įsivertinimui skirti      
skaitmenininiai įrankiai: kahoot,   
mentimeeter ir kt.  
 

Metodinė taryba KPKC 11 žmogiškieji Metodinėje taryboje 06 
mėn.  



6.  Individualios mokinio pažangos matavimo 
modelis, taikomos individualios pažangos 
stebėjimo lentelės, dalyvaujama vidiniame 
gimnazijos projekte „Aš užaugau 
„Santaroje“  

Metodinė taryba 
D. Karaliūtė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

KPKC 06  žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 06 mėn.  

7. Profesinis dialogas. Sutelktų diskusijos 
grupių organizavimas 

Metodinės 
tarybos 
pirmininkas 

 02 
06 
10 
 

 
žmogiškieji 

Mokytojų tarybos 
posėdyje  

8. KGR iniciatyvos ,,Mokytojas – mokytojui‘‘, 
,,Mokinys – mokytojui‘‘, Mokinys – 
mokiniui‘‘ . Atviros pamokos, kūrybinės 
dirbtuvės „Ieškok geriausio“, skirtos 
šiuolaikinės paradigmos pamokoje 
organizavimui 

Dir. pav. 
ugdymui 
D.Karaliūtė, 
 

 02, 10, 11 Lyderiu klubas, mokinių 
taryba, projektų 
komandos, socialinė 
pedagogė, psichologė, 
mokytojai 

Mokytojų tarybos 
posėdyje  

9. Nuodugnaus mokymosi programos   
įgyvendinimas 

Dir. pav. 
ugdymui  
D.Karaliūtė 

Lietuvos 
aukštosios 
mokyklos 

Visus 
metus 

Metodinių grupių 
pirmininkai, formaliojo 
ir neformaliojo 
švietimo gimnazijos 
mokytojai, pagalbos 
specialistai, tėvai. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 
gegužės mėnesį 

10. Grįžtamojo ryšio ir refleksijos instrumentai 
ugdymo procese 

Veiklos 
kokybės 
įsivertinimo 
grupė 

KPKC 06 žmogiškieji Metodinėje taryboje 06 
mėn.  

11. Teminių planų rengimo tvarkos kitiems 
mokslo metams suderinimas. 

Metodinės 
tarybos 
pirmininkas 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

05 žmogiškieji Mokytojų Tarybos 
posėdyje 06 
 

12. Demonstracinių, laboratorinių, kompiuterinių 
mokymo priemonių pirkimas, vadovėlių 
užsakymų  suderinimas. 

D. Karaliūtė Briedis, 
Didakta, 
Šviesa ir kt.  

05 Žmogiškieji: 
bibliotekos vedėja, MK 
lėšos 

Gimnazijos tarybos 
posėdyje, Mokytojų 
tarybos posėdyje 



13. Tikslingas lankymasis kvalifikacijos kėlimo 
seminaruose, atsižvelgiant į Metodinės tarybos 
prioritetus. 

D. Karaliūtė KPKC, 
MTC 

Visus 
metus 

Mokytojai, kvalifikacijos 
lėšos 

Metodinėje taryboje 12 
mėn.  

14. 
 

Gimnazijos mokytojai ir gimnazistai 
dalyvauja mokyklos, miesto, respublikos, 
ES, pasaulio konferencijose, konkursuose, 
projektuose. 

Dir. pav. 
ugdymui  
D.Karaliūtė 
 

 Visus 
metus 

Gimnazijos 
bendruomenė, MK 
lėšos, rėmėjų lėšos 

Mokytojų tarybos 
posėdyje gruodžio 
mėnesį 

        
        

ANALITINĖ VEIKLA, TIRIAMASIS DARBAS 
1. Pamokos grįžtamasis ryšys. IQES online 

platformos naudojimas KGR po pamokos 
matuoti 

D. Karaliūtė, 
įsivertinimo grupė 

NŠA 05,11 mokytojai Metodinėse dienose 04, 
11 mėn.  

2. Visuminio, giliojo įsivertinimo išvadų analizė D.Karaliūtė  
 

  10  įsivertinimo grupė Mokytojų tarybos 
posėdyje 
11 

3. VBE, PUPP egzaminų rezultatų analizė D. Karaliūtė, 
 N. Beniušienė 
 

NEC 09 Intelektualiniai, 
mokytojai, metodinių 
grupių pirmininkai 

Parengtas stendinis 
pranešimas, analizė 
pateikta gimnazijos 
internetiniame puslapyje, 
Mokytojų tarybos 
posėdyje  09 

4. Atvirų pamokų, kuriose mokytojai 
sėkmingai taiko IKT bei individualios 
pažangos matavimo modelį, stebėjimas 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui D. 
Karaliūtė, 
įsivertinimo grupė 

KPKC Visus 
metus 

žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 11 

PROJEKTINĖ VEIKLA 



1. Metodinės – didaktinės medžiagos rengimas, 
individualių programų sudarymas,  integruotų 
pamokų planavimas, patirties sklaidos 
organizavimas.  
 
 

D.Karaliūtė,  
Metodinės tarybos 
pirmininkas 

Informacinis 
švietimo leidinys 
naujovės 

Visus 
metus 

Intelektualiniai 
 

Metodinės tarybos 
posėdyje gruodžio 
mėnesį 

2. Kūrybinės IT – matematikos, ekonomikos     
Galaktikos, gamtos mokslų dirbtuvės Kauno     
miesto mokiniams įtraukiant mokytojus,    
besimokančius ir suinteresuotą 
sias šalis tiek iš mokyklos, tiek iš už        
mokyklos ribų. 
 

 

Tiksliųjų, gamtos 
mokslų metodinė 
grupė, Karjeros 

grupė 

KTU 03, 10 
mėn. 

žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 06 mėn.  

3. Savarankiško, patirtinio mokymosi diena 
gimnazijoje, rengiant tarpdisciplininius 
projektus 1 – 3 kl. mokiniams 

Metodinė taryba KTU, VDU, 
LSMU, LSU, 
VU 

06 
mėn. 

žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 06 mėn.  

4. Integruotos pamokoas, akcentuojant 
tiksliųjų, gamtos, technologijų, inžinerijos 
mokslų ir menų bei dizaino sintezę 

Metodinė taryba KTU, VDU, 
LSMU, LSU, 
VU 

Visus 
metus 

žmogiškieji Metodinėje taryboje 
06, 11 mėn.  

5. Lankymasis edukaciniuose projektuose 
muziejuose. Netradicinių formų paieška. 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Muziejai  Visus 
metus 

Mokytojai, 
mokiniai, 
mokinio krepšelio 
lėšos. 

Metodinėje Taryboje 
12 

6. 
 

Edukacinė išvyka į metodinė parodą  Metodinės tarybos 
pirmininkas 

MTC, 
,,Šviesa‘‘, 
KPKC 

11 Mokytojai, MK 
lėšos 

Metodinėje Taryboje 
12 

7. Tarptautinė jaunųjų mokslininkų   
konferencija „Iššūkis tyrėjui“ 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui D. 
Karaliūtė 

VU, KTU 04 finansiniai Metodinėje Taryboje 
06 

 



Metodinės tarybos pirmininkė Daiva Noreikaitė 
 

 
 


