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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. 

2020/2021 m. m. gimnazijoje vykdomi 20 ilgalaikiai projektai ir įvairūs trumpalaikiai projektai. 

Projektinėje veikloje dalyvauja 87 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  14 tarptautiniai, 

15 respublikiniai, 6 miesto. 

Vykdomų projektų sąrašas:    

Tarptautiniai projektai: 

1.“Europos mokyklų sporto diena“. Atsakinga fizinio ugdymo metodinė grupė; 

2.“Eglutę gaminu pats“. Atsakinga N. Andrulionienė, I. Bagdonienė, V.Tautkienė; 

3.“Aš esu šios žemės vaikas”. Atsakinga N. Andrulionienė, I. Bagdonienė, L. Brazaitienė; 

4.“Pasveikinkim žemę“. Atsakinga L. Brazaitienė; 

5.“Auginu mamytei“. Atsakinga L. Brazaitienė; 

6. „Kullamin Karakteri projesi“. Atsakinga L. Brazaitienė; 

7. “Žemė mūsų namai”. Atsakinga L.Brazaitienė; 

8. Erasmus+ KA1 Nr. 2020-1-LT01-KA101-077629  Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių 

kompetencijos ugdymas dirbant daugiakultūrėje”  Atsakinga I. Stanislovavičienė, D. Klusaitienė, N. 

Čerenkova, 

N. Smirnova; 

9. Erasmus+ KA2 Nr. 2018-1-TR01-KA229-058411_4 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 

sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas “Bir Resim Yap, Adi Baris Olsun/ Draw a 

Picture, Call it Peace”. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Vainienė.  



10. Erasmus+ KA2 projektas Nr. 2018-1-SK01-KA229-046401_2 pagrindinio veiksmo bendrojo 

ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą “Learning and teaching without 

limits“. Atsakinga Lilija Dvilevičienė.   

11. Erasmus+ Nr. 2020-1-SK01-KA229-078237_4 „My your Smart School“ Atsakinga direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui EditaVainienė.   

12. Erasmus+ Nr. 2020-1-IT02-KA229-079132_3 „Let's Explore Our Cultural Heritage With 

Technology And Art“. Atsakinga Lilija Dvilevičienė     

13. ES projektas “LEAN arba lygiaverčio modelio diegimas Kretingos raj. Ikimokyklinėse įstaigose”. 

2019-2022. 

Virtualūs -  tarptautiniai  projektai: 

14. eTwinning project “My window” Atsakinga V. Djakova, A. Novikienė; 

Respublikiniai projektai: 

15. ”Nuotykiai Divytyje”. Atsakinga  fizinio ugdymo metodinė grupė; 

16. ”Lietuvos mažųjų žaidynės”. Atsakinga fizinio ugdymo metodinė grupė; 

17.”Solidarumo bėgimas gelbėkit vaikus”. Atsakinga fizinio ugdymo metodinė grupė; 

18. ”Aš tikrai myliu savo kalbą, o ar mylit ją jus”. Atsakingos mokyklinė ir priešmokyklinė metodinės 

grupės; 

19. ”Ten pasakų pily”. AtsakingaosL. Brazaitienė, N. Andrulionienė; 

20. ”Greitakalbę pakartok, ką nupieši pagalvok”. Atsakinga l.Brazaitienė, G.Svidraitė; 

21.”Skaičiuoju ir sportuoju”. Atsakingos  L. Brazaitienė, V. Djakova, S. Bukšnienė; 

22. ”Atvirukas draugui”. Atsakingos L. Brazaitienė, I Bagdonienė, N.Andrulionienė; 

23. ”Grybų fiesta”. Atsakingos N.Andrulionienė, I.Bagdonienė; 

24. ”Opa ir Pa kelionė po Lietuvą”. Atsakinga  L.Brazaitienė; 

25. ”Augu su pasaka”. Atsakinga  L.Brazaitienė; 

26.” Bendrystė per kultūrą”.  Atsakinga I.Stanislovavičienė; 

27. ”Europos egzaminas”, skirtas Europos dienai paminėti. Atsakinga I.Stanislovavičienė, N.Čerenkova 

28. ”Šiuolaikinės visuomenės pokyčiai ir iššūkiai: nerimas, viltis, ir ateities perspektyvos“. Atsakinga 

I.Stanislovavičienė; 

29. Projektas ”Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas” 09.3.2-ESFA-V-710-01-

0003 Atsakinga I.Stanislovavičienė; 

Miesto projektai: 

30. 1-4 klasių mokinių kūrybinis projektas „Mano amuletas - Laimos palytėtas“, skirtas archeologės 

Marijos Gimbutienės 100 - mečiui paminėti. Atsakinga R. Raudonienė;  

31. 1-4 kl.  projektinė - kūrybinė veikla ”Mano miestas”. Atsakingi pradinių klasių mokytojai; 



32. 1-4 kl. projektinė veikla ”Metų laikai”. Atsakingi pradinių klasių mokytojai; 

33. 1-4 kl. projektinė veikla ”Šventės”. Atsakingi  pradinių klasių mokytojai; 

33. Festivalis „Horizon“. Atsakinga E.Vainienė, K.Sitikina; 

35. “Kino edukacijos ugdymo bazė ir nuotolinės pamokos” (KEUB) prioritetas – nacionalinis kinas. 

Atsakinga Z. Kasjanova; 
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