
     
 
 

 
2015/16 m. m. įgyvendinami projektai 

 
 

 Tarptautinis  Erasmus+: Comenius programos 2 pagrindinio veiksmo (KA 2) mokyklinio 

ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas ,,Išankstinės 

nuomonės ir realybė“ (‘Prejudices and Reality’). Projekto partneriai Portugalija, Italija, 

Vokietija, Rumunija. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.  Dalyvauja I-IV 

klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytojos A. Čigienė, D. Vilijošiutė, I. Lukošienė. 

Projekto koordinatorė gimnazijoje anglų kalbos mokytoja A. Skeivytė (2014-2016).  

 Europos socialinio fondo agentūros, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos respublikiniame 

projekte ,,ESF Akademija“ (Pasimatuok profesiją) dalyvauja Ib, IIa ir IIb klasės mokiniai ir 

klasių auklėtojos V. Ruibienė,  V. Skliuderienė ir A. Raudienė. 

 Tarptautinė vaikų ir jaunimo socializacijos programa, finansuojama  A. Gridino fondo 

,,Maţinkime potraukį negatyviems reiškiniams turiningu laisvalaikiu pertraukų ir 

popamokiniu metu“. Programos koordinatorė gimnazijoje socialinė pedagogė J. Ţidickienė, 

programą įgyvendina Mokinių tarybos nariai,  I-IV klasių mokiniai, direktoriaus 

pavaduotoja N. Jucienė, psichologė J. Šimkūnaitė,  mokytojai  H. Šurkus,   L. Sirvydienė. 

 Respublikinis 2016 metų vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo ţvilgsnis“. Dalyvauja 10 I, 

III klasių mokinių ir anglų kalbos mokytojos D. Vilijošiutė, I. Lukošienė, A. Skeivytė. 

Projekto koordinatorė D. Vilijošiutė. 

 Respublikinis UPC, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje ir ŠMM projektas „Medijų ir 

informacinio raštingumo ugdymas“ . Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja  

I. Pluškienė. Projekto komanda: direktoriaus pavaduotojos I. Pluškienė, N. Jucienė, 

mokytojai V. Skliuderienė ir E. Preikšas, bibliotekos vedėja D. Laucienė. Įgyvendina 

gimnazijos bendruomenė. 

 Miesto Savanorystės projekto būsimiems  sveikatos savanoriams ,,Jaunimui palankių 

sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ 

(Norvegijos parama Lietuvai – partnerystė vertybėms kurti ir saugoti) mokymo kursuose 

(2015 10 05 – 2015 12 05) dalyvauja dešimt II klasių mokinių, kurie mokymų teorinę 

medţiagą pritaikys savanoriškoje veikloje gimnazijoje, veiklą koordinuoja mokytoja V. 

Skliuderienė ir direktoriaus pavaduotoja Z. Buivydienė. 

 Mokyklinis projektas ,,Virtualioji ,,Varpo“ gimnazija“.  Dalyvauja mikrorajono pagrindinių 

mokyklų ir progimnazijų 8 klasių mokiniai – būsimi ,,Varpo“ gimnazijos gimnazistai. 

Projektą koordinuoja mokytojai A. Matuzas ir  D. Bukevičienė. 
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