
Gimnazijoje siūlomi projektai: 

Tarptautiniai projektai: Erasmus + „Keliai, jungiantys Europos šalis“, AISEC „Beyond Limits“, 

„International village“, tarptautinėje moksleivių mainų programoje YFU, tarptautinės istorinio 

teisingumo komisijos projekte „Tolerancijos centras“.  

Respublikos projektai: „Mokausi iš kino“,  ESF akademija, „Leksikos modernėjimas“, jaunųjų 

geologų stovykloje. Kiekvienai metais gimnazija organizuoja Respublikos Jaunųjų mokslininkų 

konferenciją, kurios metu jaunieji Lietuvos mokslininkai pristatė savo mokslinius-tiriamuosius, 

kūrybinius darbus atskirose sekcijose (kalbų, tiksliųjų, socialinių, gamtos mokslų, menų, technologijų,  

jų darbus vertino aukštųjų mokyklų dėstytojai. Iš viso pristatyti 79 darbai iš įvairių Lietuvos mokyklų. 

Geriausiais paskelbta 10 mokslinių – tiriamųjų darbų. 

Kauno miesto projektai: „Erdvėlaivis žemė“, Kauno apskr. projektas „Svajonių mokykla“, Sveikatos 

stiprinimo programa „Sveikas gyvenimo būdas – pamatas visaverčiam gyvenimui“, projektas  

„Sveikatiada“. 

Vidiniai gimnazijos projektai: 

Įgyvendinama specializuoto ekonominio ugdymo modelio dalis, praplečiant ugdymo turinį ekonominio 

mąstymo, finansų raštingumo, tiriamojo darbo kompetencijų ugdymu.  Išskirtinis pagalbos mokiniui 

modelis (edukacinė stovykla „Atrask“ Paštuvos  Basųjų karmeličių vienuolyne, įgyvendinamos 

Mentorystės,  Asmenybės tobulėjimo, Nuodugnaus mokymo(si), Integruota bendražmogiškųjų vertybių 

ugdymo programos, orientuojantis į mokinio pažinimą,  holistinį ugdymą. Veikia Namų darbų ruošos, 

savanorystės, tolerancijos centro  klubai. Gimnazijoje organizuojama Karjeros diena „Karjeros laiptai“, 

vyksta Orumo pamokos, Metodinės dienos „Ieškok geriausio“, lietuvių kalbos projektas „Mokomės 

kitaip“, ,,Muziejus – mokykla – moksleivis“, netradicinės tiksliųjų mokslų savaitės, projektas 

„Gimnazistas vienai dienai“ su aplinkinių mokyklų mokiniais, kūno kultūros projektas „Už sveiką ir 

sportuojančią „Santarą“, prevencijos projektai „Tik drauge“, „Savaitė be patyčių“, dalyvaujama Maisto 

banko akcijose, netradicinės pamokos organizuojamos kitose erdvėse ir kt.  Gimnazijos biblioteka 

inicijuoja projektus: Knygų Kalėdos, Metų Knygos rinkimai, literatūrinius skaitymus „Skaitome 

pasaką“ ir kt.  Visa tai padeda įgyvendinti „Mokymosi be sienų“ idėją,  skatina bendradarbiavimą tarp 

įvairių švietimo subjektų. Gimnazijoje pamokos vyksta kitose erdvėse, veikia sukurti tinklaraščiai, 

įgyvendinant virtualių erdvių projektą gimnazijoje: bibliotekos 

(www.bibliotekasantaros.blogspot.com), karjeros centro (www.karjerosugdymas.blogspot.lt), teatro 

(teatrasblog.wordpress.com), metodinės veiklos (www.kuryba.blogspot.com). Įgyvendinant 

bendražmogiškųjų vertybių ugdymo programą bendradarbiaujama su Kauno šv. Jono Pauliaus II – ojo 

parapijos koplyčia, Kauno miesto Arkivyskupijos Jaunimo centru, Arkos bendruomene, Kauno švento 

Jurgio Kankinio bažnyčia, Bernardinų vienuolynu, pageidaujantiems mokiniams sudaromos sąlygos 

dalyvauti rekolekcijose. Populiarūs tarp gimnazistų vidiniai projektai: Naminiai gyvūnai,  

Mano mėgstama informacinių technologijų sritis, Kauno „Santaros" gimnazijos reklama, Pažink KTU 

„Santakos” slėnį - mokslo, studijų ir verslo centrą, Su Lietuva širdy" (skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės 100-čiui ir kt.  
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