Gimnazijos projektai
Tarptautiniai projektai. Erasmus + „Keliai, jungiantys Europos šalis“, tarptautinėje moksleivių mainų
programoje YFU, tarptautinės istorinio teisingumo komisijos projekte „Tolerancijos centras“, Baltijos
regioninėje vasaros akademijoje Latvijoje, kurios tikslas – kurti demokratinę kultūrą Lietuvos, Latvijos,
Estijos mokyklose.
Dalyvaujama respublikos projekte „Mokausi iš kino“, jaunųjų geologų stovykloje, Lietuvos moksleivių
sąjungos projekte „Emocija+“. Kiekvienais metais gimnazija organizuoja Respublikos Jaunųjų mokslininkų
konferenciją „Iššūkis tyrėjui“, 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 89 darbai iš įvairių Lietuvos
mokyklų. Geriausiais paskelbta 10 mokslinių – tiriamųjų darbų.
Dalyvaujama Kauno miesto projektuose: „Erdvėlaivis žemė“, Sveikatos stiprinimo programoje „Sveikas
gyvenimo būdas – pamatas visaverčiam gyvenimui“, projektas „Sveikatiada“. Įgyvendinamas Neformaliojo
vaikų švietimo finansuojamas projektas „Būk detektyvas“, Tarpdisciplininis projektas „Mokyklos sėkmės
istorijos“, taip pat 11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas, taikant netradicines ugdymo formas,
dalyvaujant MMB (mokinių mokomosios bendrovės) veikloje.
Gimnazijoje skiriamas dėmesys pilietiniam ugdymui, todėl dalyvaujama Kauno miesto projektuose,
skirtuose Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti: „Geros idėjos veža“, „Kaunas – Laisvė patikrinti“ (10 x
10), „Su Lietuva Širdy“ bei vidiniuose gimnazijos projektuose „Anglų klaba kitaip“: pažinkime Latvijos
pilis angliškai“, integruotame istorijos – lietuvių kalbos projekte „Ačiū Lietuvai“, 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.
Socialiniai partneriai kviečiami į susitikimus su mokiniais, mokytojais ir tėvais, gimnazijoje
organizuojamos Orumo pamokos, susitikimai su įžymiais žmonėmis, vyksta Karjeros diena „Karjeros
laiptai“. Organizuojamos kūrybinės dirbtuvės Kauno miesto mokiniams „Kompiuterinių edukacinių
žaidimų kūrimas, projektavimas“, gamtos mokslų projektas „Kūrybos ir eksperimentų sala“,
įgyvendinamas ekonomikos projektas „Ekonomikos galaktika“ ir kt. Gimnazijoje pamokos vyksta kitose
erdvėse, veikia sukurti tinklaraščiai, įgyvendinant virtualių erdvių projektą gimnazijoje, pamokose
naudojamos Moodle, Edmodo virtualios aplinkos, egzaminatorius, Kahoot balsavimo sistema. 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.
Išskirtinis pagalbos mokiniui modelis: edukacinė išvažiuojamoji stovykla „Atrask“ naujai į gimnaziją
priimtiems mokiniams, įgyvendinamos Mentorystės, Asmenybės tobulėjimo, Nuodugnaus mokymo(si),
Integruota bendražmogiškųjų vertybių ugdymo programos, orientuojantis į mokinio pažinimą, holistinį
ugdymą. Visa tai padeda įgyvendinti „Mokymosi be sienų“ idėją, skatina bendradarbiavimą tarp socialinių
dalininkų.
Gimnazijoje toliau įgyvendinamas vidinis Mokymosi pasiekimų ir pažangos projektas „Aš užaugau
„Santaroje“, apimantis bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, skiriant ypatingą dėmesį mokinių
asmeninės ir mokėjimo mokytis kompetencijų svarbai. Apie šį projektą gimnazija buvo pakviesta dalytis
patirtimi parodoje „Mokykla 2017“. Siekiant ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (pagal B. Bloom
taksonomiją: taikymas, analizė, sintezė ir vertinimas), taikant metodinėse grupėse priimtus mąstymo
žemėlapius, toliau dalyvaujama vidiniame gimnazijos projekte „Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla“. Toliau
įgyvendinama specializuoto ekonominio ugdymo modelio dalis, praplečiant ugdymo turinį ekonominio
mąstymo, finansų raštingumo, tiriamojo darbo kompetencijų ugdymu, organizuojant renginį Kauno mieste
„Ekonomikos galaktika“, VEMP turnyrus, ekonominio raštingumo savaites. Pateiktos paraiškos
tarptautiniams Erasmus + projektams, taip pat įgyvendinamas AISEC socialinis projektas „Atvira Lietuva“
ir kt.

