
Gimnazijos projektinė veikla 2018-2019 m.m. 

Šiuolaikiniame pasaulyje ypač svarbus tampa gebėjimas ne gausinti žinias, o pačiam kurti 

ir dalyvauti visuomenės ir pasaulio kaitoje. Todėl vis daugiau dėmesio turėtų būti skiriama 

mokinių projektinei veiklai. Projektų metodo esmė – iš pirmo žvilgsnio kasdienės problemos 

formulavimas ir jos sprendimas pasitelkiant įvairių mokomųjų dalykų pamokose įgytas žinias, 

atliekant tyrimus, kuriant modelius ir maketus. 

Projektinė veikla – tai galimybė gilinti savo gebėjimus ir kompetencijas, ugdytis kūrybiškumą, 

kritinį mąstymą, iniciatyvumą, lyderystę. Projektinė veikla skatina mokinius mokymąsi susieti su 

tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, mokytis dirbti grupėje, bendradarbiauti, bendrauti, 

patirti malonių išgyvenimų ir atradimų. 

2018/2019 m.m. gimnazijoje vykdomi 8 ilgalaikiai projektai ir įvairūs trumpalaikiai projektai. 

Projektinėje veikloje dalyvauja 61 procentas gimnazistų. Projektų pasiūla įvairiapusė, apimanti 

įvairiais veiklos sritis, todėl kiekvienas gimnazistas gali pasirinkti projektą pagal  savo poreikius 

ir pomėgius. 

Aktyvi projektinė veikla – puiki galimybė tobulinti ugdymo procesą bei plėtoti mokinių 

bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, remiantis mokytojų ir mokinių iniciatyvomis bei kitų 

šalies ir užsienio mokyklų gerąja patirtimi. Šiais metais Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje 

vykdomi  6 tarptautiniai, 6 respublikiniai, 6 miesto ir 23 gimnazijos projektai. 

 Projektų koordinatorė dr. Edita Vainienė 

Vykdomų projektų sąrašas:    

Tarptautiniai projektai:    

1. Pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kompiuterinių pateikčių konkursas pagal 

Maironio baladę „Jūratė ir Kastytis“,  skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui –  

T Novikova, D. Klusaitienė, 

 A. Šimkienė 

2. Erasmus +KA2“ Učeniesa a učenie bez hraníc”(Slovakija,Danija, Čekija) - 

L.Dvilevičienė, S.Kasiulionienė, D.Goman 

3. Erasmus +KA2 ”BirResim Yap, AdıBarışOlsun” - E.Vainienė 

4. Kraštotyros ir ekologijos projektas ”Зеленый луч” - T.Novikova 

Virtualūs -  tarptautiniai  projektai: 

1. ”Jaunųjų ambasadorių projektas. Sužinok, patirk, išbandyk” su Lenkija, Vroclav 

I.Stanislovavičienė, N.Čerenkova, N.Smrnova, Z.Kasjanova, T.Belikova 

      2.  e-Twinning project “My window” – V. Djakova, A. Novikienė 



Respublikiniai projektai: 

1. ”Kritinio mąstymo ir analitiškumo kompetencijos ugdymas šiolaikinėje mokykloje” (Klaipėda 

”Santarvės”gimnazija) - Z. Kasjanova, N. Smirnova, R. Ruzgienė, I. Stanislovavičienė 

2. „Sveikatiada“ – A. Juozapavičienė, T.Mėgelaitis 

3. „Sveikas kaip ridikas“– A. Juozapavičienė 

4. Visos dienos mokykla - L. Švačko  

5. „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių 

veiklai“ - I. Stanilovavičienė, D. Klusaitienė, R. Baradienė 

6. „Pažink valstybę“ - Z. Kasjanova, I. Stanislovavičienė 

Miesto projektai: 

1. ”Atverkim tautosakos margąją skrynią”, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui –  

Z. Kasjanova, D. Klusaitienė, Z.Kazakevičienė, A.Šimkienė, S.Keblikienė, RBaradienė 

2. ”Pažink Europą” - I. Stanislovavičienė, N. Čerenkova 

3. ”Sveika gyvensena šiandien –T. Mėgelaitis 

4. ”Pamilti gamtą per jos pažinimą” – T. Mėgelaitis 

5. ”AIDS: geriau žinoti”, skirtas Pasaulinei AIDS dienos paminėti – T. Mėgelaitis 

6. ” Erdvėlaivis Žemė” – N.Smirnova, A.Koblinec 

Mokykliniai projektai: 

 „Kalba – tautos vėliava“ 1-12 klasių mokiniams, skirtas 150-osioms Vydūno gimimo 

metinėms – V. Jakubavičienė,  A. Šimkienė,  D. Klusaitienė 

 „Pažink valstybę“ - Z. Kasjanova, I. Stanislovavičienė, L.Angulova 

 ”Erdviniai kūnai”- integruotas matematikos-informatikos, anglų kalbos – L. Angulova, 

S. Trimailova, L. Nekrasova, S. Kasiulionienė,  A. Lakickas, A.Chernyauskene 

 “Mokinys – mokiniui. Linksmosios matematikos pamokos“, 8-10 klasės mokiniai, 

pradinių klasių mokiniai -  L. Angulova, S. Kasiulionienė,  A. Lakickas 

 „Trupmenų šalies žemėlapis“ 6 kl. – S. Trimailova, L. Nekrasova 

 „Koordinačių plokštuma“, integruotas matematikos-informatikos, 6 kl. - L. Angulova, 

S. Kasiulionienė,  A. Lakickas 

 ”Funkcijų šalies žemėlapis” 9 kl. -  L. Angulova, L. Nekrasova 

 „Jaunasis statistas“ ”- integruotas matematikos-informatikos, 7 kl. – L. Angulova,  

S. Trimailova, L. Nekrasova, S. Kasiulionienė,  A. Lakickas 

 „Judejimo reikšmė augančiam organizmui“ – L. Levin, A.Bobrova, T. Lukauskas, S. 

Bukšnienė 

 „Etnokultūros lobynai“ - L. Lisauskienė 



 „Krauju aplaistyta laisvė“ - J. Griškevičius 

 „Sveika gyvensena – gera sveikata“ - S. Kolesnik 

 „Vasaris – sveikatos mėnuo“ - R. Tumpa 

 „Sveika, Kalėdų viešnia“ – T.Brezgina 

 „Kalėdų belaukiant“ - T. Jermolajeva 

 „Yra dėl ko gyventi“ - E. Kazlauskene 

 „Fizikos stebuklai“ - T.Novikova, A.Koblinec 

 ”Knygų šalyje” - T.Novikova, E.Parščenkova, visos pradinių klasių mokytojos 

 „Metų laikai “ - T.Novikova,  visos pradinių klasių mokytojos 

 "Rusų liaudies pasakos" – O. Aleksandrova, T. Nikitina 

 „ Licėjaus diena “ - visos rusų kalbos mokytojos 

 „Chemijos stebuklai“- edukacinis - T.Novikova, N.Špilkovas 

 ,,Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje” - A.Lakickas, O.Tarasenkova, T.Novikova 

 „Garsiųjų dainininkų vaikystė“  5-8 klasės – L. Suchonickaja 

 

Projektas - tai iniciatyva, keičianti situaciją. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje 

iniciatyvų, skatinančių tobulėti bei diegti naujoves nestinga, nes gimnazijos kultūra remiasi 

bendražmogiškomis vertybėmis, iš kurių svarbiausios – teisingumas, tolerancija, tobulėjimas, 

dvasingumas, pilietiškumas ir mokymasis. Mokomasi ne tik ugdymo plano dalykų, bet ir 

integravimosi į nuolat besikeičiančią visuomenę. 

 

 


