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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 metodininkė A. Skeivytė (20142016).
Tarptautinis projektas ,,Mūsų miškai ir saugomos teritorijos (,,Our forest“). Dalyvauja IIe
klasės mokiniai ir mokytojas E. Preikšas.
Europos socialinio fondo agentūros, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos respublikiniame
projekte ,,ESF Akademija“ dalyvauja Ia ir Ib klasės mokiniai ir mokytojai V. Skliuderienė
ir V. Ruibienė.
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.
Šmaižytė. Įgyvendina gimnazijos bendruomenė.
Respublikinis projektas ,,Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa ,,Darni
mokykla“. Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja I. Pluškienė, projektą
įgyvendina I-IV klasių mokiniai ir mokytojai G. Andrijauskas, St. Jurkus, V. Šatkauskienė,
V. Ruibienė, R. Stainienė (2014 vasario mėn. – 2015 vasario mėn.).
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 (2015).
Respublikinę Euroscola programą, finansuojamą Europos Parlamento, gimnazijoje
įgyvendina istorijos mokytoja D. Paulauskienė su II-IV klasių mokiniais.
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 (2014-2015).
Mokyklinis projektas ,,Triukšmo tyrimas“. Įgyvendina I-IV klasių mokiniai. Projektą
koordinuoja fizikos mokytoja metodininkė V. Ruibienė (2014-2015).
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.

