
Projektinės veiklos Kauno Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 



Stiprinant gimnazijos tinklaveiklą,
puoselėjant įvairiatautį dialogą,
partnerystę, pagrįstą istoriniais tautų
ryšiais, pagarba, tolerancija ir solidarumu,
siekiant integracijos daugiakultūriame
pasaulyje gimnazijoje kryptingai vykdoma
projektinė veikla.



Skatinamas tarpkultūrinis, aktyvus
pilietiškumo mokymas(is), jaunimo
įsitraukimas į socialiai reikšmingas
veiklas.

Paveikslo šaltinis: The New York Times. Ariel Davis



„Jaunųjų Kauno ambasadorių programos“ 
tarptautinių mainų Kauno Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno gimnazijos projektas „Istorinė 
atmintis – kelias į bendrystę“



Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų 
projektas „Adomas Mickevičius –
dviejų tautų poetas: jo pėdomis 
po Kauną ir Vilnių“



VšĮ  „Humana People to 
People Baltic“ ir Ugdymo 

plėtotės centro kvietimu teikti 
paraišką dalyvauti socialinės 

partnerystės programos 
„Valgyk protingai“ projektas 

„Valgyk sveiką lietuvišką 
maistą“



Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamas projektas ,,Inovatyvi matematika –

kiekvieno mokinio sėkmė“ 



„Jaunųjų Kauno ambasadorių programos“
tarptautinis mokinių mainų projektas „Atrasti ir
patirti“ SU Vokietijos Lipės apskrities Karla-Raveh
mokykla, skirtas Vokietijos dienoms (Vokietija
Lietuvoje) – 30 metų Kauno ir Lipės apskrities
partnerystei



Erasmus +  projektas „Little Hands 
Great Jobs“ („Mažos rankos dideli
darbai“) 



Tarptautinių mainų projektas „ATRASTI IR 
PATIRTI“ Vokietijoje Lemgo mieste



DofE tarptautinių jaunimo 

apdovanojimų programa



Ugdymo plėtotės centras kartu su „European Schoolnet“, „Ciencia Viva“ 
(Portugalija), „Maison pour la Science d'Alsace“ (Prancūzija), „Center for the

Promotion of Science“ (Serbija) nuo 2017 m. įgyvendina „Erasmus +“ 
strateginių partnerysčių (sutarties numeris 2017–1-BE02-KA201-034748) 

projektas „STEM mokyklos ženklas“ 
(„STEM School Label“) 



Tarptautiniai „e Twinnging“ projektai

• #SID abc“ („#SID the abc“) 

• „Šiukšlėse slypintys lobiai“ („Secret Treasure in
Trash“)

• „Internetas-prakeiksmas ar palaima? („Internet-
course or blessing?“)

• „Močiutės austu taku per Lietuvą einu“

• „Laimingas 100“ („Happy 100“)

• „Langas“ („The window“)

• Ir kt.



Erasmus+  programos finansuojamas projektas 
„Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo 

veiklose“ „Bendraamžių švietėjų“ programa



projektas 
,,Akademinio sąžiningumo iniciatyva mokyklose“





Europinis projektas, inicijuotas 
Europos psichologijos studentų 

asociacijos Socialinės įtakos 
grupės, kurį mūsų šalyje 

koordinuoja Lietuvos 
psichologijos studentų asociacija 
,,Empatiškas požiūris į psichikos 

negalią turinčiuosius“ ( „Mind ithe
Mind – to Combat Stigma of

Mentas Dosorders“)



Tarptautinis internetinis projektas
„Sukurkime istoriją“ 

(„Let‘s create a story“)





• Nuo 2018 - metų rugsėjo 1
dienos mūsų gimnazija
dalyvauja OLWEUS patyčių
prevencijos programoje. Ši
programa sukurta Norvegijoje,
jos autorius – Bergeno
universiteto profesorius Dan
Olweus, daugiau kaip 30 metų
nagrinėjantis patyčių, smurto ir
priekabiavimo temas.



Mūsų gimnazija dalyvavo 
Samsung projekte ,,Mokykla ateičiai”



Ugdymo plėtotės centro 
projektas 

„STEAM tinklo Mokyklos“





Ugdymo plėtotės centro drauge su Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru 

projektas „Pažink valstybę“



„Sodros“ jaunimo švietimo 
projektas 

,,Nepamiršk parašiuto“



Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro projektas 
„Sveikata visus metus“

III d klasės gimnazistai - Ugnė 
Škalaberdaitė, Nedas Kerpė, Justinas 
Šimoliūnas, Herkus Stankevičius ir 
Narvydas Pupka atstovavo gimnaziją ir 
iš 300 komandų užėmė II vietą





Lietuvos kūno kultūros mokytojų 
asociacijos projektas 

„Europos sporto savaitė #BEACTIVE“



Respublikinis projektas – tinklinio 
turnyras „Gimnazijos taurei 

laimėti“



Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos ir Ugdymo plėtotės 
centro leidinyje KAIP MOKYTI 

ĮDOMIAU 

rasite Kauno Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno gimnazijos projekto 
„Neįpareigojanti savanorystė -
atsakomybė sau ir bendruomenei 
pamoka“ aprašymą



Įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų 
plėtros programą vydkomas Jaunimo reikalų departamento  

Jaunimo savanoriška tarnyba vykdo projektą „Atrask save“ ir 
suteikė Akreditaciją gimnazijai ir tapome Jaunimo savanoriškos 

tarnybos priimančia organizacija



Prevencinis pilietiškumo projektas 
„TV diskusija- teismas“



Projektas 
„Ö kaip vokiškai?“



Projektas 
„Savaitė be patyčių“



Savanorystės projektas „Mokomės duoti“ 



Patyriminio mokymosi ir
kūrybiškumo (STEAM - mokymasis

be sienų) stovykla „Kviečiame 
skrydžiui“ 



UAB „Festo“ ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
gimnazijos projektas „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir 
sėkmingai veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis 
į ateitį“

• Projekto tikslas – ugdyti(is)
mokinių bendrąsias
kompetencijas: mokėjimo mokytis,
atvirumo pokyčiams, inovatyvumo
ir kūrybiškumo, kritinio mąstymo
ir analitiškumo, komandinio darbo,
tarpkultūriškumo, savęs vertinimo,
veiklumo, problemų sprendimo,
kaip sąlygas sėkmingam
gyvenimui ir profesiniam
pasirengimui, saviraiškai.





STEAM projektas, papildančio ugdymo programas 
„PLIENO SPARNAI“





Savanorystės projektas
,,Gerumas nieko nekainuoja...“





Mokinių Tarybos projektas - vienos dienos stovykla 
„Komunikacija ir komandinis darbas – sėkmingo 
bendravimo ženklas“ 



Ugdymo karjerai projektas „Kviečiame 
skrydžiui“



Projektas „Literatūriniai 
pasivaikščiojimai laiku muziejuje“, 

papildantis lietuvių kalbos ir literatūros 
pamokas



Kauno miesto 
progimnazijų mokiniams 

skirtas projektas 
„Stiprioji grandis“



Pilietiškumo projektas „Prisimename, 
kodėl esame laisvi“



Nordplus (NOJR-2019-10285) 
projektas „Students
teaching students“ 

(„Mokiniai moko mokinius“)

Erasmus+ projektas „STEAM 
iššūkis: mokymasis iki 
begalybės“ („STEAM 

challenge: studying to 
infinity“) (Ispanija)



Sveikatingumo projektas 
„Sveikuoliai“, papildantis kūno 
kultūros pamokas



Netradicinių gamtos 
mokslų pamokų projektas 

,,Mums rūpi Žemės likimas“


