PROJEKTAI
1994 m. tarptautinis projektas „Psichologinio klimato gerinimas vidurinėje mokykloje“.
1996 m. tarptautinis edukacinis projektas „Atviras pasaulis“.
2006 – 2008 m. Socrates fondo Comenius programos keturšalis (Lenkija, Vokietija, Bulgarija,
Lietuva) tarptautinis projektas „Mūsų didieji lobiai“.
2010 - 2016 m. Indafundazione tarptautinis prokjektas „Jaunimo klasikinio meno festivalis“.
2010 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo
programa. Projektas „Mokyklinė spauda“.
2010 m. organizacijos „Kas tu“ nacionalinis projektas „Kurk savo ateitį“.
2010 m. Šakių rajono savivaldybės administracijos programa. Projektas „Leidybinė veikla“.
2011 - 2012 m. Dvišalis (Lenkija, Lietuva) meno projektas „Laikas pradėti Polonezą...“
2012-2014 m. „Sveikatą stiprinančių mokyklų“ tinklo projektas.
2012 m. Projektas „Nedelsk“.
2012 m. Edukacinis projektas „Žalioji energija tavo mieste“.
2012 - 2017 m. Projektas „Antras žingsnis“ .
2012 - 2014 m. Tarptautinis VO „Gelbėkit vaikus“ projektas „Saugi mokykla“.
2012 - 2013 m. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ir Europos socialinio fondo agentūros projektas
„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“.
2013 m. Projektas „Mokausi iš kino“.
2013 m. tarptautinis Lietuvos mokinių augimo stebėsenos projektas.
2013 m. tarptautinis projektas „Kitas variantas“.
2014 m. VO „Gelbėkit vaikus“ ir Šakių vaikų dienos centro projektas „Augu sveikas ir saugus“.
2014 m. – 2016 m. VO „Gelbėkit vaikus“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
projektas „Solidarumo bėgimas“.
2014 m. Šakių rajono sporto klubų sąjungos, „Varpo“ mokyklos ir „Žiburio“ gimnazijos projektas
„Susipažink su kovinėmis sporto šakomis“.
2014 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projektas „Sveikatingumo pertraukų savaitė“.
2014 - 2017 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkursas
„Eismo saugumas bendruomenėse“.
2015 m. dvišalis tarptautinis projektas (Lenkijos Veršchovo (Wierzchow) Jono Pauliaus II
gimnazija ir Šakių „Varpo“ mokykla) „Mokykla nėra viskas. Kaip jaunimas Lenkijoje ir
Lietuvoje leidžia laisvalaikį“.
2016 m. Vengrijos Mogonko fondo ir Erasmus + tarptautinis projektas – stovykla
„Perkurkime pasaulį.
2015 – 2016 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro etnokultūros projektas „Mūsų
lobynai“.
2015 m. Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro projekte „Vaikščiokime į sveikatą“.

2015 m. Europos sporto savaitės projektas - akcija „Judri mokykla“.
2015 m. Viešosios įstaigos „Azzara“ projektas „Nedelsk“. Tūkstančio gervelių ir laiško mamai
akcija.
2016 m. Lietuvos ŠMM projektas – konkursas „Mokyklos bendruomenės metai“ (3 b klasės
mokinių, tėvų, mokyklos darbuotojų ir socialinių partnerių kūrybinis edukacinis projektas „Sagų
medis“. Skulptūra agentūros „Factum“ rekordų knygoje užfiksuota kaip didžiausia sagomis
dekoruota skluptūra).
2016 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kartu su Valstybine saugomų teritorijų
tarnyba prie Aplinkos ministerijos nacionalinis projektas „Pamoka gamtoje“.
2016 m. Bendrovės „MG Valda“ mecenuojamas pilietinis projektas „Aš už Lietuvą!“.

2016 m. Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos literatūrinis projektas – konkursas
„Išradingai pristatyk lietuvių autoriaus knygą“.
2016 m. Lietuvos edukologijos universiteto edukacinį projektas „Sutinkant Šv. Kalėdas“.
2017 m. Aplinkos tvarkymo projektas „Vakarinės mokyklos kiemo dalies tvarkymas ir amfiteatro
įrengimas“.
2017 m. mokyklos projektas „Piliakalnių gyvybė: legendos ir dabartis“.
2017 m. Šakių rajono savivaldybės JKSC vaikų mokymo plaukti projektas „Mokėk plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje – 2017“.
2017 m. Tarptautinis projektas „Zipio draugai“.
2017 m. Tarptautinis projektas „Obuolio draugai“.
2017 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“.
2017 m. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos projektas „Kūrybos naktis“.
2017 – 2020 m. Erasmus+ tarptautinis septynšalis projektas „Asmenybės lavinimas per
judriuosius žaidimus“ (Airija, Slovėnija, Ispanija, Prancūzija, Lenkija, Graikija, Lietuva).

