
GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2012-2013 MOKSLO METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvaujanti 

mokykla 
Projekto pavadinimas 

Projekto trukmė 
 

Projekto turinys 
Pažintiniai vizitai 

 

1 2 3 4 5 6 

Tarptautiniai projektai  

1. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

 

 

Mainų programa ,,Lietuva ir Italija 

europiniame kontekste” 

 

 
Nuo 2010 m. 

Socialinė kultūrinė mainų programa su 

San Benedeto del Tronto (Italija)  

A. Capprioti verslo mokykla tobulina 

mokinių kultūrinę bei socialinę, 

kalbinę kompetencijas, padeda geriau 

suvokti save, ugdo gebėjimą kurti, 

bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

Po du pažintinius vizitus 

kasmet 

 

2. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

 

 „ESF akademija“ 

Nuo 2010 m. 

Suteikia mokiniams žinių ir įgūdžių 

apie ES struktūrinę paramą bei 

galimybes įgyvendinti projektus. 

Europos socialinio fondo 

finansuojamas  

 

Europos struktūrinių fondų įsisavinamos lėšos 

1. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

 

ES projektas „Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas Kauno 

Maironio universitetinės 

gimnazijos pastate Jablonskiog. 6“  

2012-2013 

Pagalbinio gimnazijos pastato 

(Jablonskio g. 6) rekonstrukcija 

energijos vartojimo mažinimui, 

edukacinių erdvių atnaujinimas 

 

516 126,00 Lt 

Šalies projektai (finansuojami ŠMM ar kitų institucijų) 

1. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

„Technologijų, menų ir gamtos 

mokslų infrastruktūra“ 
Nuo 2010 m. iki 

2013-01-31 

Technologijų, menų ir gamtos mokslų 

kabinetų aprūpinimas priemonėmis ir 

organizacine technika. 

ŠMM finansuojamas 

2. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

 

(ŠMM, VDU) „Anglų kalbos ir 

dalyko sinergija“ Nuo 2011 m.  

rugsėjo mėn. 

Informacinių technologijų, 

ekonomikos ir istorijos dalykų 

mokytojų parengimas vesti integruotas 

dalyko ir anglų kalbos pamokas. 

ŠMM finansuojamas 

3. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

 

ŠMM  

2011–2013 metų  

Mokyklos struktūros tobulinimo 

programa  

Nuo 2011 m. 

Gimnazijos organizacinio modelio ir 

administravimo tobulinimas, taikant 

informacines komunikacines 

technologijas.  

ŠMM finansuojamas 
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4. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

 

ŠMM  ITC 

„Regioninių švietimo valdymo 

informacinių sistemų plėtra ir 

švietimo analizės specialistų 

kompetencijos tobulinimas“  

Nuo 2011 m. 

Esame pilotinė mokykla, kurioje 

administracijos darbuotojai bus 

mokomi dirbti su ŠVIS, tobulinama jų 

kompetencija kokybiškai atlikti 

švietimo politikos analizę. 

Europos socialinio fondo  

finansuojamas  

 

5. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

 

ŠMM projektas „Ugdymo karjerai 

infrastruktūros plėtra, bendrajame 

lavinime ir profesiniame 

mokyme“. 

 

Nuo 2012m. 

Sukurti ir (ar) atnaujinti bei įdiegti 

ugdymo karjerai infrastruktūrą 

bendrojo lavinimo mokyklose, 

profesinio mokymo įstaigose ir 

regioniniuose centruose. 

 

ŠMM finansuojamas 

6. Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

 

Lietuvos teisininkų draugijos 

Jaunųjų teisininkų skyriaus ir 

asociacijos ,,Pilietiško jaunimo 

sąjunga” bendras projektas „Tavo 

ateities vizija“. 

 

2012-2013 m.m. 

Mokinys turės galimybę rinktis 

tinkamą specialybę (teisės, medicinos, 

psichologijos, ekonomikos ir 

žurnalistikos specialybių praktikos) ir 

savarankiškai apsispręsti, ką studijuoti 

universitete arba kolegijoje.     

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Elena Petronienė 

 

 


