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MIESTO PROJEKTAI
Įstaiga
Bendrojo ugdymo mokyklos
Vytauto Didžiojo gimnazija
„Saulėtekio“ pagrindinė
„Gabijos“ progimnazija
Gedminų progimnazija
Sendvario progimnazija
Baltijos gimnazija

Projekto pavadinimas
Gerumo projektai – „Vaikai vaikams“, „Ištiesk gerumo ranką“
Projektinė veikla „Mano Lietuva. Tarpukaris“; pagrindinė
mokykla
Mokyklos vadovų susitikimas ir pranešimai baigiamajame
Erasmus+ projekte „Prisijunk prie mūsų!”
Mokyklos bendruomenės popietė „Idėjų mugė“
Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“
Tarpmokyklinis projektas „Balys Sruoga XXI a. žmogaus
akimis: gyvenimas ir kūryba“, skirtas Balio Sruogos 120-osioms
gimimo metinėms
Projektas „2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė“

Suaugusiųjų mokykla
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
,,Bangelė“
Projektinės veiklos inicijavimas bendruomenėje. Sveikos
gyvensenos ugdymo inovacijų taikymas
,,Kregždutė“
„Projektas „Čiulba ulba paukšteliai“ padėjo sutelkti
bendruomenę“
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos
Adomo Brako dailės mokykla
Mokinių vasaros praktikos–plenero ir vasaros socializacijos
projekto „Surask dvaro raktą“ darbų ekspozicijų paroda,
Klaipėdos apygardos teismo languose;
Edukacinio projekto „Iliustruoju knygą“ paroda
Juozo Karoso muzikos
Klaipėdos Juozo Karoso ir Rygos Juglos muzikos mokyklų
mokykla
tęstinis projektas;
Klaipėdos Juozo Karoso ir Riugeno muzikos mokyklų tęstinis
projektas
Karalienės Luizės jaunimo
Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“
centras
Vaikų laisvalaikio centras
Projektas-šventė „Šeimos pramogų uostas“;
Piešinių
projektas-akcija
„Nupieškime
Valstybės
nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“;
Projektas „Kodas: LT“;
Vaikų ir jaunimo dainos projektas-festivalis ,,Purpurinis
vakaras“, skirtas Vytauto Kernagio atminimui;
Projektas „E-twinning“ darbų paroda;
Projektas „Saugi aplinka-linksma vasara“
Moksleivių saviraiškos centras Projekto „Pažvelk žemės akimis“ animacijos edukacinė
stovykla;
Projektas „Keramika ikimokykliniame ugdyme“, keramikos
studija „Žiezdrė“ ir miesto lopšeliai darželiai
Pagalbos įstaigos
Regos ugdymo centras
Edukacinis projektas „Mada kitaip“;
Edukacinis projektas suaugusiems neregiams „Pažinkime gimtą
kraštą“

Pedagoginė psichologinė
tarnyba
Pedagogų švietimo ir kultūros
centras

Projektas „Mokymasis. Studijos. Karjera“
Projektas–viešoji akcija „Skambantys autobusai“

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI
Įstaiga
Projekto pavadinimas
Bendrojo ugdymo įstaigos
„Varpo“ gimnazija
,,Nacionalinė karjeros savaitė 15“
Simono Dacho progimnazija
Respublikinis gamtamokslinis mokyklų projektas „Žalioji
vėliava“
Gedminų progimnazija
Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“;
Klaipėdos krašto švietimo įstaigų „Projektų mugė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
,,Volungėlė“
Europos sąjungos finansuojamo projekto Erasmus+ programosprojekto ,,Mes esame lygūs – mes turime tas pačias teises!”
atvira paskaita
„Atžalynas“
Respublikinis projektas „Mažųjų olimpiada“
„Liepaitė“
Respublikinis projektas „Mažųjų olimpiada 2016“
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos
Vaikų laisvalaikio centras
Respublikinis projektas ,,Myliu gamtą – myliu save“;
Respublikinis projektas „Laiko skrynią pravėrus“, skirtas
etnokultūros metams;
Projektas-šventė „Šeimos pramogų uostas“;
Respublikinis projektas „Laiko skrynią pravėrus“, skirtas
etnokultūros metams;
Sveikatinamo projektas „Aš judu – judėk ir tu, judėkime visi
kartu“;
Projektas-konkursas „Mažasis improvizatorius“;
Respublikinis projektas ,,Myliu gamtą – myliu save“
Karalienės Luizės jaunimo
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
centras
ministerijos projektas „Žaidimų laboratorija“;
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projektas „Video virdulys“
Adomo Brako dailės mokykla
Respublikinis etnokultūrinis projektas–konkursas ,,Ritin kalne
Smiltate“
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
Įstaiga
Projekto pavadinimas
Bendrojo ugdymo įstaigos
„Aukuro“ gimnazija
Trptautinis projektas „EMILE klasė“ Lietuvoje;
Comenius daugiašalis mokyklų partnerystės projektas:
„@WASsERLEBEN-@WAS TUN“
Simono Dacho progimnazija
Praktinis užsiėmimas miesto mokytojams ir mokinių grupėms.
Erasmus + projektinės veiklos panaudojimo galimybės ugdymo
procese (remiantis projekto „iNimation in Clay“ 2014 – 2016
metų veiklos rezultatais);
Comenius projektų CREAT-IT mokymai pradinių klasių

mokytojams
Tarptautinis projektas „Kas buvo Čijūnė Sugihara?“;
Erasmus+(KA 2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės
tarptautinis projektas „We are the world, we are the children“;
Erasmus + KA1 mobilumų tarptautinis projektas „Mokau(si)
kitaip“;
„Kūrybinės dirbtuvės“
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos
Vaikų laisvalaikio centras
Tarptautinis projektas festivalis „Žaisminga laisvalaikio diena“;
Tarptautinis vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos projektaskonkursas „Garsų paletė“;
Tarptautinis jaunimo muzikos grupių festivalis-projektas „Rock‘o
šėlsmas 2015“;
IV tarptautinis vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos projektaskonkursas „Garsų paletė“;
Tarptautinis dailės projektas „Mus jungia Baltija“
Karalienės Luizės jaunimo
Tarptautinis projektas – bendras Suomijos ir Lietuvos tautinių
centras
instrumentų ansamblių koncertas „Muzikuokime kartu“
Moksleivių saviraiškos centras Europos mokyklų programos eTwinning projektai: „My favorite
animal“, EUROPE wins: „Proud to be European”;
Tarptautinis intelektualusis turnyras „Atminimo taurė”, skirtas
istorinėms ir kultūrinėms datoms
Pagalbos įstaigos
Regos ugdymo centras
Projektas „Aitvaras“ Ankstyvoji intervencija ir inkliuzinis
ugdymas. Gerosios patirties sklaida Vengrijoje;
eTwining tarptautinis projektas su Portugalijos mokyklos vaikais
ir mokytojais „Diversity is a welth“
Gedminų progimnazija
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