
KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS, DALYVAVUSIOS IR/AR DALYVAUJANČIOS PROJEKTINĖJE 

VEIKLOJE 2014-2018 m. m. 

(šalies, tarptautiniai) 

 

Eil. Nr. 
Dalyvaujanti 

mokykla 
Projekto pavadinimas 

Projekto trukmė 
(nurodyti metus) 

Projekto esmė 
Pažintiniai vizitai 

(Ar numatytas finansavimas? 

Atsakyti Taip arba Ne) 

1 2 3 4 5 6 

Tarptautiniai projektai  

1.  Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija ir 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Švietimo mainų paramos fondo 

inicijuotas projektas "Erasmus 

Lietuvos mokykloms". 
2013-2014 

Aukštojo mokslo institucijų ir 

mokyklų bendradarbiavimas 

puoselėjant bendražmogiškas 

vertybes: demokratiją, pagarbą 

žmonių teisėms, daugiakalbystę, 

kultūrų įvairovę, toleranciją ir kt.. 

Taip (VDU) 

2.  Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

Erasmus+ projektas „Pilietinės 

visuomenės formavimas ugdant 

socialinę atsakomybę“.  

2018-2020 

Projekto tikslas – parengti mokinius 

aktyviai dalyvauti pilietinės 

visuomenės formavime ugdant jų 

socialinę atsakomybę, mokant 

demokratijos istorijos ir 

tarpkultūrinių kompetencijų (šokis, 

nacionalinis maistas, neverbalinis 

bendravimas) siekiant sėkmingai 

integruotis į mokyklos demokratinį 

gyvenimą (šalys – Graikija, Ispanija, 

Lenkija, Turkija, Lietuva). 

Taip 

3.  Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

Mainų programa ,,Lietuva ir 
Italija europiniame kontekste” 

2013-2015 

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. 

Du pažintiniai vizitai 
kasmet 
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4.  Kauno Maironio 
universitetinė 
gimnazija 

Erasmus + KA2  projektas 
„Pagrindinių gebėjimų ugdymas 
skatinantis tarptautinį supratimą 
ir gerinantis galimybes 
įsidarbinti“ “Key Comptences 
for Fostering Better 
International Understanding and 
Empolyability“ ( Nr. 2015-1-
DE03-KA219-013820_4) 

2015-2018 

Projektas ugdo elementariąją ir 
gilesnę komunikacinę 
kompetenciją, gerina neverbalines, 
verbalines, emocines, empatines, 
menines ir užsienio kalbų 
kompetencijas, padeda atpažinti, 
suvokti ir naudoti vaizdinius ir 
garsinius ženklus įvairiose 
komunikacinėse situacijose, t.y 
tobulinti savo kūno kalbą ir gerinti 
klausymo įgūdžius. 
Šių gebėjimų ugdymas siejamas su 
karjeros galimybių pažinimu, 
atrandant ir vertinant, kokios 
kompetencijos gerina galimybes 
įsidarbinti ir siekti karjeros. 
Projekto tikslinės grupės- mokiniai 
ir mokytojai. Dalyvaujančios šalys - 
Lenkija, Vokietija, Graikija 

20 mobilumų, 20,500 
eurų 

Šalies projektai 

1.  Kauno Maironio 

universitetinė 

gimnazija 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro projektas 

„Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“.   

2016 04-2016 12;  

2018 01-2018 12 

 

Projekto tikslas – skatinti mokinių 

fizinį aktyvumą per svarsčių ir 

svarmenų kilnojimą, smiginio 

žaidimą. Užsiėmimų metu ugdyti 

sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti 

saugią aplinką gimnazijoje. 

Ne 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Elena Petronienė 

 

 


