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2021 metų metodinės tarybos veiklos analizė

Sėkmės Svarbiausi pasiekimai Tobulintini dalykai
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas -
išlaikytas aukštas VBE egzaminų rezultatų
vidurkis: VBE lietuvių, anglų, istorijos,
biologijos, matematikos rezultatai lenkia
Lietuvos ir šalies vidurkį, gabių mokinių
modelis orientuotas į mokymosi barjerų
mažinimą ugdymo procese, kad visi mokiniai
patirtų sėkmę: parengtas gabių mokinių
identifikavimo  instrumentas.
Tarptautinės partnerystės - Laimėtas
Erasmus+ projektas, pradėta į dalykų turinį
integruoti Harvardo universiteto programa ir
kursai: informacinių technologijų, anglų
kalbos, fizikos ir kt. Įgyvendinamas STEAM
projektas „Fitoremediacijos aplink Baltijos
jūrą“, vykdomi etwining projektai „Europos
kalbų iššūkis“, „Kultūros kryžkelės“ ir kt.
Ugdymo proceso modernizavimas, IKT
strategijos įgyvendinimas - Dalyvaujama
A-SELFIE projekte, įsivertinama gimnazijos
skaitmeninė kompetencija įvairiais
lygmenimis (skaitmeninių mokymosi ir
mokymo technologijų, mokyklos kultūros,
profesinio tobulėjimo, išteklių ir
infrastruktūros, lydersytės ir vizijos kt.),

Lietuvių kalbos VBE -  63% kokybė - +10% pokytis
Matematikos VBE – 43% kokybė. +8% pokytis
Anglų VBE – 93% kokybė, +3% pokytis
Istorijos VBE – 85% kokybė, - 15% pokytis
Biologijos VBE – 93% kokybė, +3% pokytis
Fizikos VBE – 57% kokybė, -10% pokytis
Chemijos VBE – 100% kokybė, +50% pokytis
IT VBE - 50% kokybė
Standartizuotas visų VBE įvertinimų vidurkis 1,01.
0,77 proc. VBE egzaminų lenkia Kauno miesto, šalies vidurkį (lietuvių,
anglų k., matematikos, istorijos, biologijos, fizikos, chemijos). Bendras
gimnazijos VBE vidurkis 58 balai, t. .y. + 10 lyginant su 2020 m .).
Lietuvių kalbos ir literatūros VBE STRAPIS faktinė reikšmė pasiekta
ir viršyta - 63 proc. 36 iki 100 balų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus,
t.y. (+8%) planuotos reikšmės.
Pasiektos planinės reikšmės: Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo
bendro abiturientų skaičiaus 100% (+7% planuotos reikšmės).
Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro dešimtokų skaičiaus –
100% (+4% planuotos reikšmės).
Gimnazijos Metinio pažangumo rodiklis yra 99 proc.
Parengtas Harvardo universiteto programų/ kursų integravimo į
dalykų ugdymo turinį tvarkos aprašas, Integruojant Harvardo
universiteto programas, kursus į Kauno „Santaros“ gimnazijos
matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos, fizikos,
tikybos, anglų kalbos dalykų ugdymo turinį įgyvendinamas
įtraukaus ugdymo „Universalaus dizaino modelis“ – kiekvienas
mokinys kaip motyvuotas, gilų žinojimą kuriantis besimokantis

Įtraukiojo ugdymo
strategijos
pamokose.
Pamokos kokybė –
edukacinės erdvės
pritaikytos
įtraukiajam
ugdymui,
bendradarbiavimo
skatinimas
pamokose.
Mokiniai
objektyviai
įsivertina savo
veiklą pamokoje
pagal mokytojo
parengtus vertinimo
kriterijus, aptaria ir
vertina savo
mokymąsi.



sėkmingai įgyvendintas nuotolinis ugdymas,
skaitmenizuotas mokinių individualios
pažangos, įsitraukimo pamokose stebėjimas
Office 365 aplinkoje, įrengta Medijų klasė
įgyvendinant 1 kompiuteris 1 mokiniui
paradigmą, įsigytas interaktyvus ekranas,
baldai, pritaikyti įtraukiajam ugdymui.
Gimnazija dalyvavo SELFIE projekte, kur
atlikdama visos mokyklos IKT įsivertinimą
naudoja Europos Komisijos SELFIE įrankį –
gimnazija įvertino savo pasiekimus lyderystės
ir vizijos, mokyklos kultūros, profesinio
tobuėjimo irk t. srityse. Buvo atrinkta tarp 4
geriausių Lietuvos mokyklų, įvertinus
gimnazijos skaitmeninę kompetenciją, tapo
mokykla mentore.
Suorganizuoti du kvalifikacijos tobulinimo
programos „Skaitmeninės kompetencijos
tobulinimas“moduliai: „Skaitmeniniai
ištekliai: pasirinkimas, kūrimas ir
keitimasis“ ir „Mokinių pasiekimų
vertinimas“, kuriuose dalyvavp visi
gimnazijos mokytojai.
Du kartus per metus organizuojamos
metodinės dienos „Ieškok geriausio“,
ugdomi mokytojų lyderystės,
bendradarbiavimo gebėjimai, skatinamas
tapatumo su organizacija jausmas.

ekspertas, aktyviai, savivaldžiai ir giliai suvokiantis naują
informaciją bei aukštesniuosius mąstymo gebėjimus
konstruojantis ir reflektuojantis mokinys. Gimnazistai,
dalyvaujantys Harvardo kursų programose, apdovanojami
padėkos raštais, „Santaros“ garbės šventėje įteikiamas oficialus
Harvardo universiteto kursų/programos sertifikatas, patvirtinantis
Harvardo universiteto CS50 dėstomos programos ar pasirinktų
kursų baigimą.
Ugdomos mokinių pilietiškumo, bendrosios kompetencijos,
plėtojamas integruotas mokymas.
MEPA Jaunieji ambasadoriai organizavo 21 pamoką apie ES ir
EP veiklą savo ir kitų klasių mokiniams. MEPA Jaunieji
ambasadoriai dalyvavo susitikime online su prof. L. Mažyliu.
Europos dienai paminėti surengta nuotolinė I - III klasių
mokiniams Kahoot viktorina „Ką žinai apie ES?“. Europos dienos
proga dalyvavo bendradarbiaudami su muzikos mokytoja ES
himno iniciatyvoje – skirtingais instrumentais sinchroniškai
online atliko ES himną.
2021m. lapkričio 26 d. MEPA projekto grupė dalyvavo Euroscola
projekte-Europos parlamento sesijoje online.
.Mokiniai dirbo inovacijų laboratorijose „Klimato kaita ir aplinka:
kaip galime gyventi harmonijoje su gamta?“. Moksleiviai turėjo
galimybę dalyvauti balsavime priimant sprendimus, naudojant
APP.SLI.DO programėlę.

Vokiečių -geografijos  CLILiG@LITAUEN projekte dalyvauja
dvylika vokiečių k. grupės mokinių. Projekto tikslas - sukurti
sąlygas mokiniams besidomintiems vokiečių kalba ir geografijos
integracija plėsti turimas žinias, pritaikyti jas kasdieniame
gyvenime, supažindinti su integravimo
galimybėmis.2020-2021m.m projekto grupės mokiniai tobulino
žodyną apie orus ir klimatą vokiečių –lietuvių kalba. Buvo
pravesta integruota geografijos-vokiečių kalbos pamoka



„Vokiškai apie orus“. Projekto grupės mokiniai pristatė
projektinius darbus apie klimatą.
Pravesta integruota vokiečių – geografijos pamoka „Klimato
kaitos pasekmės Žemei“. Mokinių grupės pristatė tiriamuosius
darbus. Organizuota integruota vokiečių k. – geografijos
pamoka “Pasaulio valstybės” , kur mokiniai parengė ir pristatė
projektinius darbus apie valstybes, jų tradicijas ir kultūrą vokiečių
k.
„Žaliosios olimpiados odisėja“- mokiniai pagilino žinias apie
aplinkosauginio švietimo populiarinimą tarp jaunimo, įkvepiant
domėtis, ieškoti sprendimų ir keisti savo aplinką, siekiant
tvaresnės aplinkos. 
„Nuotykiai Divytyje“ -projekto tikslas išmokyti vaikus gyventi
gamtoje, susiduriant su gamtos sunkumais, kaip suteikti pirmąją
pagalbą, kaip padėti silpniasniam, kaip dirbti komandoje
Ekonominis ugdymas. „Litexpo“ kongresų ir parodų rūmuose
įvyko tradicinė „Lietuvos Junior Achievement“ kalėdinė mugė.
Joje mokomosios bendrovės, dalyvaujančios „accelerator_x“
programoje, pirmą kartą šiais mokslo metais pristatė savo
sukurtas paslaugas ir produktus. „ mokinių.
„Santaros“ gimnazijos eXpo aplankė „Freezy “ komanda. EXpo
taip pat įvyko ir geriausiųjų bendrovių apdovanojimai. Lietuvos
Junior Achievement partneriai ir draugai įsteigė net 18
nominacijų, o specialiai tam skirta komisija išrinko ir geriausias
komandas, kurioms skyrė 1-3 vietas.  Kauno „Santaros“
gimnazijos pelnė šią nominaciją:  „Tvariausia jaunoji bendrovė".
ISM Verslo klasė – projektas, skatinantis mokinių verslumo
gebėjimus, kartą per mėnesį mokiniams organizuojami susitikimai
ir paskaitos su ISM universiteto dėstytojais tvaraus verslo
temomis.



Metodinės tarybos veiklos planas įgyvendintas 100 proc.
Gimnazijos prioritetai:

● Pasiekimų gerinimas, atliepiant kiekvieno mokinio poreikius, kuriant bebarjerę mokymosi aplinką.
● Veiksmingas pastoliavimas mokiniui ugdymo procese, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo Universalaus dizaino modelį.
● Edukacinių aplinkų modernizavimas.

Metodinės grupės tikslai
1. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, atliepiant kiekvieno mokinio poreikius, kuriant bebarjerę mokymosi aplinką.

2. Teikti veiksmingą pastoliavimą mokiniui ugdymo procese, įgyvendinant Universalaus dizaino modelį.

VEIKLOS TURINYS

Eil
Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Socialiniai
partneriai

Darbą
reikia
užbaigti

Ištekliai Kur ir kada
atsiskaitoma

METODINĖ   VEIKLA

1. Naujausios literatūros komentuojamasis
skaitymas -  dr. J. Tuleikytės metų paskaitos
(bankinė ir kritinė pedagogika) nagrinėjimas

Metodinių grupių
pirmininkai

01 Žmogiškieji:
Metodinių grupių
pirmininkai,
Dalykų mokytojai
Bibliotekos darbuotoja

Metodinėse grupėse

2. Pasirengimas diegti atnaujintas bendrąsias
programas. Programų komentuojamasis
skaitymas metodinėse grupėse

Metodinių grupių
pirmininkai

KPKC 05 Žmogiškieji:
Metodinių grupių
pirmininkai,
Dalykų mokytojai

Metodinėje dienoje



Bibliotekos darbuotoja
2. Mokymosi praradimų dėl COVID – 19

pandemijos kompensavimo priemonės,
skirtos pasiekimams gerinti

Metodinių grupių
pirmininkai

VDU, KTU 06 Žmogiškieji:
Metodinių grupių
pirmininkai,
Dalykų mokytojai
Bibliotekos darbuotoja

Metodinėse grupėse,
direkcijos posėdžiuose

2. IT strategijos įgyvendinimas Direktorės
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė

KPKC 02 žmogiškieji, MK lėšos Metodinėse grupėse

3. Metodinių grupių veiklos planavimas Metodinių grupių
pirmininkai

01 žmogiškieji Suderinama su
kuruojamu
pavaduotoju

4. Organizuoti seminarai mokytojams,
orientuojantis į įtraukųjį ugdymą bei
atnaujintas bendrąsias programas

Dir. pav.
ugdymui
D.Karalė

KPKC, 04 Žmogiškieji, MK lėšos Mokytojų tarybos
posėdyje

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

Metodinių
grupių
pirmininkai

KPKC 11 žmogiškieji Metodinėje taryboje 06
mėn.

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

Metodinė taryba
D. Karalė,
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.Karalė,

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. Karalė

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. Iqes platformos taikymas
pamokos kokybei tobulinti

Veiklos kokybės
įsivertinimo
grupė

KPKC 01,05 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.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė

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.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui D.

KPKC,
MTC

Visus
metus

Mokytojai, kvalifikacijos
lėšos

Metodinėje taryboje 12
mėn.



Karalė
įsivertinimo
grupė

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

Dir. pav.
ugdymui
D. Karalė

Visus
metus

Gimnazijos
bendruomenė, MK
lėšos, rėmėjų lėšos

Mokytojų tarybos
posėdyje gruodžio
mėnesį

15. Gabių mokinių modelio įgyvendinimas ir
stebėsena

Metodinių
grupių
pirmininkai

VDU, KTU 04, 11 žmogiškieji Mokytojų tarybos
posėdyje gruodžio
mėnesį

ANALITINĖ VEIKLA, TIRIAMASIS DARBAS
1. Pamokos grįžtamasis ryšys. Forms platformos

naudojimas KGR pamokos kokybei matuoti
D. Karalė,
įsivertinimo grupė

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

2. Visuminio, giliojo įsivertinimo išvadų analizė Direktorės
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė
įsivertinimo grupė

10 įsivertinimo grupė Mokytojų tarybos
posėdyje
11

3. VBE, PUPP egzaminų rezultatų analizė Direktorės
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė
įsivertinimo grupė

NŠA 09 Intelektualiniai,
mokytojai, metodinių
grupių pirmininkai

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



4. I pusmečio rezultatų analizė. Dalykų vidurkių
stebėsena.

Metodinių grupių
pirmininkai

02, 05, 11 Intelektualiniai,
mokytojai, metodinių
grupių pirmininkai

Metodinėse grupėse

5. Atvirų pamokų, kuriose mokytojai
sėkmingai taiko IKT, įtraukiojo ugdymo
strategijas, individualios pažangos
matavimo modelį, stebėjimas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė
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. Karalė
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 I – III kl. mokiniams

Metodinių grupių
pirmininkai

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

Metodinių grupių
pirmininkai

KTU, VDU,
LSMU, LSU,
VU

Visus
metus

žmogiškieji Metodinėje taryboje
06, 11 mėn.

5. Lankymasis edukaciniuose projektuose
muziejuose. Netradicinių formų paieška.
Kitokios pamokos

Metodinių grupių
pirmininkai

Muziejai,
socialiniai
partneriai,
progimnazijos

Kartą
per
mėnesį

Mokytojai,
mokiniai,
mokinio krepšelio
lėšos.

Metodinėje Taryboje
12

6. Edukacinė išvyka į metodinę 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. Karalė

VU, KTU 04 finansiniai Metodinėje Taryboje
06

Metodinės tarybos pirmininkė Daiva Noreikaitė
2


