
 

LOKALUS IR GLOBALUS ŠVIETIMAS

KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS

KULTŪRŲ MAINAI (TARPTAUTIŠKUMAS)



Siekiant aukštų mokymo(si) rezultatų, integracijos
daugiakultūriniame pasaulyje, 2021–2022 m. laimėtos

atrankos, gautas finansavimas ir sėkmingai įgyvendinta
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projektai Lietuvoje
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TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VYKO KITOSE
ŠALYSE



„Erasmus+“ jaunimo mainai ,,Tvarūs ryšiai“ /
„Sustainable connections“

 Lenkija, Slawa
2021 m. rugpjūčio 22–28 d.



„Erasmus+“ bendrojo ugdymo srities mobilumo
projektas ,,Mokiniai moko mokinius“ / ,,Students

teaching students“

 Lenkija, Slupskas
  2021 m. lapkričio 21–27 d.



„Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių
projektas „Mažos rankos – dideli darbai“ /

,,Little hands great jobs“
 

 Turkija, Denizlis,
2021 m. gruodžio 5-11 d. 



„Erasmus+“ jaunimo mainai „Kūrybinis
perdirbimas“ / „Creative recycling“

Lenkija, Milkow 
2022 m. sausio 10–20 d.



„Erasmus+“ jaunimo mainai „Tikėjimas“ / „Hope“

2022 m. sausio 20–28 d.
Prancūzija, Allarmont, 



Prancūzija, Allarmont

„Erasmus+“  jaunimo mainai „Paliesk sielą“ /
„Touch the soul“

2022 m. sausio 29 –  vasario 7 d.



,,Erasmus+“ jaunimo mainai ,,Sveikata lauke“ /
,,Health in outdoor“

2022 m. kovo 17–29 d.
Turkija, Stambulas



,,Erasmus+“ jaunimo mainai ,,Mes turime istoriją!“
/ ,,We have a story!“

2022 m. kovo 30 – balandžio 7 d. 
Turkija, Stambulas



Turkija, Stambulas

,,Erasmus+“ jaunimo mainai ,,Viskas, ko mums
reikia!“ / ,,All we need!“

2022 m. balandžio 9–17 d. 



Latvija, Ryga 
2022 m. balandžio 19–23 d. 

„Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių
projektas „Mažos rankos – dideli darbai“ /

,,Little hands great jobs“
 



Portugalija, Porto
2022 m. gegužės 8–13 d.  

„Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių
projektas „Mažos rankos – dideli darbai“ /

,,Little hands great jobs“
 



Ispanija, Burgos
2022 m. gegužės 8–13 d.  

„Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių
projektas ,,Pasaulinis skaitmeninis raštingumas,

oponuojantis didelėms klaidoms” / ,,Global-
Digital Literacy Opposing Big Errors”

 



Lenkija, Slupskas
2022 m. birželio 12–16 d.   

„Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių
projektas „Mažos rankos – dideli darbai“ /

,,Little hands great jobs“
 



Lenkija, Zakopanė
2022 m. birželio 17–21 d.  

„Erasmus+“ mokymai  ,,Lygybė ir įvairovė!“
„Equality and diversity!“   
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ĮGYVENDINTI

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI LIETUVOJE



Lietuva, Veisiejai

„Erasmus+“ jaunimo mainai  ,,Lyčių lygybė,
teisės ir solidarumas“

2021 rugpjūčio 10–18 d.



Lietuva, Kaunas
2021 kovo 9–11 d.

„Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių
projektas „Mažos rankos – dideli darbai“ /

,,Little hands great jobs“
 



Lietuva, Palūšė
2022 m. balandžio 17–25 d. 

„Erasmus+“ jaunimo mainai ,,Emocijų
suvokimas" / ,,Emotion Sense" 
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ĮGYVENDINAMI

ETWINNING PROGRAMOS PROJEKTAI
 

https://www.etwinning.net/


Suteiktas Europos Kokybės
ženklelio apdovanojimas už
puikią eTwinning projekto
„Technoteens Through Culture“
(„Inovatyvūs paaugliai
kultūrinio pažinimo kontekste“)
veiklą.

2021 METAIS GIMNAZIJOS VEIKLA
PRIPAŽINTA AUKŠČIAUSIAME

EUROPINIAME LYGMENYJE 



2021 metais gimnazijai
suteikti du Nacionaliniai
Kokybės ženkleliai už
puikias eTwinning
projektų „Christmas safe
from Covid 19“ („Saugios
Kalėdos be Covid 19“) ir
„e–guruming“ („e–dvasinė
lyderystė“) veiklas.

2021 METAIS GIMNAZIJOS VEIKLA
PRIPAŽINTA AUKŠČIAUSIAME

EUROPINIAME LYGMENYJE 



Tarptautiškumo iniciatyvose mokiniai stiprina
komunikavimo užsienio kalbomis,

iniciatyvumo ir kūrybingumo įgūdžius,
lyderystės kompetencijas, plėtoja tarpdalykinė

integracija,
daugiakultūrio pasaulio suvokimas








































