
2023 METŲ  METODINĖS TARYBOS
VEIKLOS PLANAS

2022 metų metodinės tarybos veiklos analizė
Metodinės tarybos tikslai ir uždaviniai įgyvendinti 100 proc.
Sėkmės Svarbiausi pasiekimai Tobulintini dalykai
Ugdymo proceso modernizavimas, IKT
strategijos įgyvendinimas – Dalyvaujant
SELFIE projekte gimnazija tapo
skaitmeninių technologijų
mentore.Gimnazijoje suformuotos dvi IT
klasės, kur įgyvendinama vienas kompiuteris
vienam mokiniui paradigma. Ugdymo procese
Medijų bei IT klasėse kontaktiniu būdu
dirbantys visi mokytojai naudoja Office 365
platformą, kurioje keliamos individualizuotos
užduotys, testai, kontroliniai darbai, 60 proc.
suskaitmenintas ugdymo turinys. 85%
mokytojų naudoja internetinę sistemą
egzaminatorius. Visi gimnazijos mokytojai
naudoja Eduka skaitmeninę priemonę. kuri
skirta įvarių gebėjimų mokiniams pagal
pasiekimų lygį. Su socialiniais partneriais iš –
KTU suorganizuota atviro stalo diskusija
„Skaitmeninis mokytojas – augantis mokinys“.
Gimnazijoje metodinėje dienoje „Ieškok
geriausio“ 6 mokytojai dalijosi gerosiomis
praktikomis pamokose, siekiant gerinti
mokinių pasiekimus. Dalyvaujant
tarptautiniame renginyje „EdTech week“
Izraelyje išbandytos švietimo inovacijos,
sužinota, kaip jos gali padėti efektyviau
mokyti(s), sužinota apie verslo siūlomus
sprendimus, bendradarbiauti su kitų valstybių
centrais, platformomis, inovatyvias
skaitmenines mokymo priemones taikančiomis

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas - išlaikytas pakankamai
aukštas VBE egzaminų rezultatų vidurkis: stabiliai išlieka aukšta
kokybė istorijos VBE – 100 proc., biologijos VBE – 86 proc., fizikos
VBE – 67 proc., chemijos VBE – 100 proc., geografijos VBE – 100
proc. (žr. 2 priedą). Bendras VBE vidurkis – 52 balai, (žr. 2 priedą).
Gimnazistai puikių pasiekimų pasiekė „Juvenes Translatores“ konkurse,
kur mokinės darbas tapo geriausiu vertimu Lietuvoje, kita mokinė tapo
respublikinio „Demokratijos žinių“ konkurso finalininke, kelionės į
Europos Parlamentą laimėtoja, tarptautiniame jaunųjų vertėjų konkurse
„Tavo žvilgsnis“ tapta nugalėtoju, I – II kl. mokinių ekonomikos ir
informacinių technologijų komiksų konkurse „Aš taupau“ laimėta I
vieta, padėkos įteiktos dalyvaujant chemijos, ekonomikos ir verslo,
biologijos olimpiadose, informacinių technologijų kompiuterinio teksto
redagavimo konkurse „Simbolis“. Gimnazijos metinio pažangumo
rodiklis – 99 proc. (+1) planuotos reikšmės.
Įtraukaus ugdymo stiprinimas. Parengtas Ukrainos mokinių

integracinis modelis. Bendravimo lietuvių kalba įgūdžiams tobulinti

Ukrainos mokiniai dalyvauja gimnazijos papildomo ugdymo veikloje

kartu su lietuvių mokiniais, jiems sudaromos sąlygos lankyti mokinių

pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas gimnazijoje ar kitas

neformaliojo švietimo veiklas. Vietoj II užsienio kalbos (rusų), išreiškus

pageidavimą, ukrainiečių mokiniams sudaromos sąlygos mokytis

ukrainiečių kalbos. Įsijungta į „Junior Achievement Europe“ su

UNICEF naują partnerystę „UPLIFT Youth“, skirtą padėti jauniems

Įtraukiojo ugdymo
strategijos
pamokose.
Pamokos kokybė –
edukacinės erdvės
pritaikytos
įtraukiajam
ugdymui,
bendradarbiavimo
skatinimas
pamokose.
Pasirengimas
atnaujinyo ugdymo
turinio diegimui.



mokyklomis, įgyta patirtimi pasidalyti
Lietuvoje – Švietimo naujienuose, Kauno
mieste, respublikinėje konferencijoje
Šiauliuose.
Gabių mokinių modelis orientuotas į
mokymosi barjerų mažinimą ugdymo procese,
pagilintas mokymasis pagal kryptis,
dalyvavimas Nuodugnaus mokymosi
programoje, Harvardo programos/ kursų
integravimas į ugdymo procesą, tarptautinės
partnerystės. 6 mokytojai ir 2 gimnazijos
vadovai baigė pasirinktą Harvardo universiteto
kursų programą ir gavo baigimo sertifikatą.
Įgyvendinami 4 tarptautiniai Erasmus +
projektai – “Lietuva sutinka Austriją, Austriją
sutinka Lietuvą”, “Mokslas visiems”,
„Tarpkultūrinis kontekstas ir projektų
valdymas“, „Hansa knyga“. Veikia
daugialingvistinis klubas - tarpmokyklinis
projektas su Ukrainos partneriais, Etwinning
projektas su Turkijos partneriais „Covid-19
padariniai vaiko gerovei“,  tęsiamas
susirašinėjimas su partneriais (Ekvadoras,
Taivanas, Graikija), taip pat vyksta online
susitikimai ir kt. Gimnazistai puikių
pasiekimų pasiekė „Juvenes Translatores“
konkurse, kur mokinės darbas tapo geriausiu
vertimu Lietuvoje, kita mokinė tapo
respublikinio „Demokratijos žinių“ konkurso
finalininke, kelionės į Europos Parlamentą
laimėtoja, tarptautiniame jaunųjų vertėjų
konkurse „Tavo žvilgsnis“ tapta nugalėtoju, I
– II kl. mokinių ekonomikos ir informacinių
technologijų komiksų konkurse „Aš taupau“
laimėta I vieta, padėkos įteiktos dalyvaujant

ukrainiečių pabėgėliams adaptuotisvisoje Europoje. Veiklose dalyvauja

60 mokinių iš Ukrainos, 40 lietuvių. Mokytojai dalyvavo VDU

Karjeros ugdymo centro  projekte PASSAGE, kuriuo siekiama nustatyti

pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria švietimo sistemos, norėdamos

integruoti naujai atvykusių/sugrįžusių emigrantų vaikus į mokymo

procesą bei su tuo susijusius trūkumus bei problemas šių vaikų

pedagoginei įtraukčiai įgyvendinti. Suorganizuoti 2 seminarai tema

„Įtraukiojo ugdymo praktikos link“, „Įtraukiojo ugdymo organizavimas

klasės lygmeniu“, kuriuose dalyvavo 100 proc. mokytojų. Organizuoti 6

profesiniai dialogai, kuriuose aptarta mokinių ugdymosi sėkmės,

numatytos veiklos tobulinimo kryptys, 2 kartus metuose 100 proc.

pildomos mokinių įsitraukimo pamokose lentelės. Duomenys naudojami

švietimo pagalbai teikti.



chemijos, ekonomikos ir verslo, biologijos
olimpiadose, informacinių technologijų
kompiuterinio teksto redagavimo konkurse
„Simbolis“.
Gimnazijoje sudarytos palankios sąlygos

diegti atnaujintas BP. Organizuota planinga

mokytojų metodinė veikla, analizuojant ir

aptariant atnaujintas BP, yra susitarta dėl

pasiruošimo ugdymo turinio (UTA)

įgyvendinimo gimnazijoje. Sudaryta ir

įveiklinta UTA komanda, parengtas veiksmų

planas / laiko juosta UTA pasiruošimui ir

įgyvendinimui, atliktas situacijos

įsivertinimas, sudarytos sąlygos UTA

diegimui, vykdoma pasiruošimo proceso

stebėsena, viešinama informacija ir dalijamasi

gerąja patirtimi. Vadovaujamasi direktoriaus

įsakymu 2022 m. liepos 8 d. Nr. V1-135 „Dėl

atnaujinto ugdymo turinio veiksmų ir

priemonių plano tvirtinimo“. Š. m. lapkričio

mėnesį gimnazijos metodinėje dienoje „Ieškok

geriausio“ organizuoti profesiniai dialogai

„Atnaujintų programų komentuojamasis

skaitymas“ – parengti kompetencijų

žemėlapiai, aptartas pamokos stebėsenos

protokolas, socialinės partnerystės –



tinkaveika. 80 proc. mokytojų tobulino

profesinę kvalifikaciją atnaujintų BP

įgyvendinimo klausimais.

5 mokytojai dalyvauja NŠA projekte

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir

diegimas“. Tema „Aukštesnių pasiekimų

ugdymo didaktika“, projekto tikslas – ugdymo

turinio atnaujinimas (UTA) ir atnaujinto

ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant

aukštesnių pasiekimų.

Metodinės tarybos veiklos plane numatytos veiklos įgyvendintos 100 proc.
Gimnazijos prioritetai:

● Pasiekimų gerinimas, atliepiant kiekvieno mokinio poreikius, kuriant bebarjerę mokymosi aplinką.
● Veiksmingas pasirengimas diegti atnaujintą ugdymo turinį.
● Edukacinių aplinkų modernizavimas

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

2. Pasirengti efektyviai diegti atnaujintą ugdymo turinį gimnazijoje.



VEIKLOS TURINYS

Eil
Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Socialiniai
partneriai

Darbą
reikia
užbaigti

Ištekliai Kur ir kada
atsiskaitoma

METODINĖ   VEIKLA

1. Naujausios literatūros komentuojamasis
skaitymas. Metų paskaitos nagrinėjimas.
Nuo katedros mokyklos iki universiteto ir
Edukacinės komisijos: mokymas ir jo formos
senojoje Lietuvoje“ . Pranešėjas Vilniaus
universiteto rektorius, istorikas profesorius
Rimvydas Petrauskas

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

KŠIC 05 Žmogiškieji:
Metodinių grupių
pirmininkai,
Dalykų mokytojai
Bibliotekos darbuotoja

Metodinėje dienoje

3. Harvardo program,kursų integravimas į ugdymo
procesą

Metodinių grupių
pirmininkai

KŠIC 05 Žmogiškieji:
Metodinių grupių
pirmininkai,
Dalykų mokytojai
Bibliotekos darbuotoja

Mokytojų tarybos
posėdyje

4. 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



5. IT strategijos įgyvendinimas, ugdymo turinio
skaitmenizavimas.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė

KŠIC, ŠMM 11 žmogiškieji, MK lėšos Metodinėse grupėse

6. Metodinių grupių veiklos planavimas Metodinių grupių
pirmininkai

01 žmogiškieji Suderinama su
kuruojamu
pavaduotoju

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

Dir. pav. ugdymui
D.Karalė

KPKC, 04 Žmogiškieji, MK lėšos Mokytojų tarybos
posėdyje

8. 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.

9. 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.

10. Profesinis dialogas. Sutelktų diskusijos grupių
organizavimas pasiekimų gerinimui bei
kiekvieno mokinio pažangai aptarti.

Metodinės
tarybos
pirmininkas

02
06
10

žmogiškieji
Mokytojų tarybos
posėdyje

11. 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

12. Nuodugnaus mokymosi programos
įgyvendinimas.

Dir. pav. ugdymui
D. Karalė

Lietuvos
aukštosios
mokyklos

Visus metus Metodinių grupių
pirmininkai, formaliojo ir
neformaliojo švietimo
gimnazijos mokytojai,

Mokytojų tarybos
posėdyje
gegužės mėnesį



pagalbos specialistai,
tėvai.

13. Grįžtamojo ryšio ir refleksijos instrumentai
ugdymo procese. Forms platformos taikymas
pamokos kokybei tobulinti

Veiklos kokybės
įsivertinimo
grupė

KPKC 01,05 žmogiškieji Metodinėje taryboje 06
mėn.

14. Teminių planų rengimo tvarkos kitiems mokslo
metams suderinimas.

Metodinės
tarybos
pirmininkas

Metodinių
grupių
pirmininkai

05 žmogiškieji Mokytojų Tarybos
posėdyje 06

15. 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

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

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė
įsivertinimo
grupė

KPKC,
MTC

Visus metus Mokytojai, kvalifikacijos
lėšos

Metodinėje taryboje 12
mėn.

17. 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

18. Gabių mokinių modelio įgyvendinimas ir
stebėsena. Tarptautinės partnerystės.

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. Signalinių, pusmečio rezultatų analizė. Dalykų
vidurkių stebėsena, MIP 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


