2013-2014 m. m. ir 2014-2015 m. m. vykdyti projektai:
Respublikiniai projektai:
1. Respublikinis projektas ,,Tyrėjų naktis 2014" (mokytojos I. Montvydienė, L. Snapkienė).
2. Respublikinis projektas ,,Sveikatiada“ (nuo 2013 m., mokytojos I. Montvydienė, L. Snapkienė).
3. Respublikinis projektas, vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis" (kasmetinis, vokiečių
ir anglų kalbų mokytojai; 3 nugalėtojai: I a gimn. kl. mokinės E. Pokulnevičiūtė,
E.
Mantrimaitė ir 5a kl. mokinys V. Račiūnas).
4. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir
profesiniame mokyme“(2012 m. - 2014 m., projekto tikslas - kokybiškas ir efektyvus ugdymo
karjerai paslaugų tiekimas, skatinantis mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą
bei ugdymo karjerai modelio sukūrimą gimnazijoje.
5. Baltijos jūros projektas (2012-2014 m., UNESCO Asocijuotų mokyklų (ASPnet) aplinkosaugos
projektas mokiniams, kurie su mokytojų pagalba atlieka stebėjimus, pildo anketas, rašo
straipsnius į BJP du kartus per metus leidžiamą žurnalą. Projektas skirtas ne tik šviesti ir skatinti
domėtis regiono aplinkosaugos problemomis, bet ir padėti suvokti mokslinius, socialinius,
kultūrinius žmonijos ir aplinkos tarpusavio priklausomybės aspektus (mokytojos I.
Montvydienė, L. Snapkienė).
6. Projektas „Kristalai“ (2014 m., projektas skirtas tarptautiniams kristalografijos metams
IYCr2014, kuriuos paskelbė UNESCO. Mokiniai augina įvairius kristalus ir pasidalina savo
patirtimi, pateikdami video ar esė; mokytoja I. Montvydienė).
7. Respublikinė prevencinė Lions Quest programa ,,Paauglystės kryžkelės“(2012 m.-2015 m.)
(nuosekli ir kompleksinė socialinio ir emocinio ugdymo programa, skirta 5-7 klasių mokiniams.
8. Regioninis integruotas edukacinis užsienio kalbos-muzikos-šokio-informacinių technologijų
projektas (mokytojos N. Aleksandrovienė, I. Petkūnienė, bendradarbiaujant su Gedminų
pagrindine mokykla).
9. „Kalbų kengūra" (anglų, rusų, vokiečių ir lietuvių kalbų mokytojai).
10. „Istorijos kengūra" (pradinių klasių ir istorijos mokytojai).
11. „Gamtos kengūra“ (pradinių klasių, biologijos mokytojai).
12. Vilniaus Getės instituto organizuojamas konkursas "1:0 vokiečių kalbos naudai" (5-6 kl. mok.,
vokiečių kalbos mokytojai).
13. Projektas „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis
partnerystės tinklas“, įgyvendinamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo
paslaugų plėtra“, partnerio –muziejaus neformaliojo švietimo edukacinės programos „Lietuvos
XX-XXI a. dailė“ modulis „Spalvų ekspresas“ (2012 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. kovo mėn., su
Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija, vykdė mokytoja G. Rožkaitė ir 15
mokinių).

