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Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas ,,Europietiška kelionė per gyvenimo
pokyčius“ (,,A European Joumey through Life and Change“). Projekto partneriai
Portugalija, Italija, Turkija, Vokietija, Anglija, Lenkija, Latvija ir Graikija. Projektas
finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Dalyvauja I-IV klasių mokiniai. Projekto
koordinatorė gimnazijoje anglų kalbos mokytoja metodininkė A. Skeivytė (2012-2014).
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“
VPI -2.3- ŠMM-01-V priemonės ,,Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir
plėtra“ valstybės projektas Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 ,,Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I
etapas). Projekto koordinatorės gimnazijoje – istorijos mokytoja metodininkė D.
Paulauskienė ir socialinė pedagogė J. Ţidickienė.
Tarptautinis projektas ,,Lietuva – Švedija, 2013: kultūros, verslo ir socialinė strategija“
(2012-2014). Projekto koordinatorė Klaipėdoje ir gimnazijoje – anglų kalbos mokytoja
metodininkė V. Laurašonienė.
Respublikinis edukacinis projektas ,,Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“. Projektą
įgyvendina istorijos mokytoja metodininkė D. Paulauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja
ekspertė V. Zykienė su gimnazijos mokiniais.
Respublikinis projektas ,,Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų
mokiniams“: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo
kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ (projektas finansuojamas iš Europos
Sąjungos lėšų). Įgyvendina uţsienio kalbų mokytojos metodininkės V. Kubilienė, O.
Gečienė, A. Čigienė, mokytojos ekspertės A. Dirgėlienė ir D. Bukevičienė (tęstinis 2013 –
2014). Projekto koordinatorė gimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja I. Pluškienė.
Respublikinis etnokultūrinis projektas ,,Šeimos istorija – mano istorija“. Projekte dalyvauja
II- III klasių mokiniai ir istorijos mokytoja metodininkė D. Paulauskienė.
Respublikinis projektas ,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“. Projektą koordinuoja kūno kultūros
mokytojai metodininkai B. Mazgelienė ir V. Aleksandravičius, direktoriaus pavaduotoja N.
Jucienė, IV klasių mokiniai L. Parnarauskaitė, V. Sakavičiūtė, I. Petruškevičiūtė, G.
Šmaiţytė. Įgyvendina gimnazijos bendruomenė.
Respublikinę Euroscola programą ,,Euronect-scola“, finansuojamą Europos Parlamento,
gimnazijoje įgyvendina istorijos mokytoja D. Paulauskienė su II-III klasių mokiniais.
Respublikiniame projekte ,,Mokinių balsas“ dalyvauja IIIa klasės mokiniai S. Paulauskaitė,
M. Pliuškys ir pilietiškumo ugdymo mokytoja metodininkė D. Paulauskienė.
Respublikinio projekto „Kuriame respubliką“ antrasis etapas ,,Atgal į ateitį“; pasirinkta
tema – ,,Vienos nuotraukos istorija. Sovietmečio dėmė“. Projekto koordinatorė – istorijos
mokytoja D. Paulauskienė. Projektą įgyvendina I-III klasių mokiniai.
Respublikinis projektas ,,Darnaus vystymosi įgūdţių formavimo programa ,,Darni
mokykla“. Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja I. Pluškienė, projektą
įgyvendina I-III klasių mokiniai ir mokytojai G. Andrijauskas, St. Jurkus, V. Šatkauskienė,
V. Ruibienė (2014 vasario mėn. – 2015 vasario mėn.).
Respublikinis projektas ,,Imant knygą, pamesk niekus“ (A. Baranauskas). Projekto
koordinatorė – mokytoja ekspertė V. Zykienė, projektą įgyvendina IV klasių mokiniai
(2014 metai iki geguţės 31 d.).
Gimnazijos ugdymo karjerai integruotas (pilietiškumo ugdymo, technologijų, ekonomikos,
dailės) projektas ,,Kuriu kitiems“. Projekto koordinatorė D. Paulauskienė įgyvendina
projektą su mokiniais ir mokytojais L. Sirvydiene, L. Urbonavičiene, socialine pedagoge J.








Ţidickiene.
Mokyklinis integruotas projektas ,,K. Donelaičiui 300“. Projektą koordinuoja direktoriaus
pavaduotoja Z. Buivydienė ir lietuvių kalbos mokytoja ekspertė V. Beniulienė. Įgyvendina
dalykų mokytojai, dalyvauja mokyklos bendruomenė.
Integruotas istorijos ir geografijos mokyklinis projektas ,,Prakalbinti akmenį“. Įgyvendina
mokytojai D. Paulauskienė, E. Preikšas, dalyvauja I-IV klasių mokiniai.
Mokyklinis projektas ,,Kuriame filmus apie artimus ir ţinomus ţmones“ Projektą
įgyvendina informatikos mokytoja metodininkė V. Skliuderienė ir III - IV klasių mokiniai.
Mokyklinis projektas ,,Gimnazijos knygos ,,Sveikatą stiprinantys maisto receptai”
kūrimas”. Įgyvendina mokytojos V. Jakimavičienė, L. Sirvydienė, R.Stainienė,
L.Urbonavičienė, socialinė pedagogė J. Ţidickienė, direktoriaus pavaduotoja N. Jucienė,
I-IV klasių mokiniai ir klasių auklėtojai. Koordinatorės - sveikatos specialistė V.
Cirtautienė 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 matematikos mokytojas metodininkas A. Matuzas ir lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė D. Bukevičienė.

