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Dailės-technologijų 
metodinės grupės projektai

1. Gimnazijoje

2. Kauno mieste

3. Respublikoje

4. Tarptautiniai



Gimnazijoje



Integruotas projektas 

„Kaip suprantu psichologinę pagalbą 
mokykloje? “
6-IV gimn. kl. mok.,  mokyt. J. Stravinskienė 

Bendradarbiaujant su gimnazijos psichologe R. Jukniene

6 - IV gimn. kl. mokiniai kūrė piešinius būsimai knygai.  Vėliau, 
gimnazijos psichologei bendradarbiaujant su kitų įstaigų 
psichologais buvo atrinkti piešiniai, kurie  tapo knygos 

" Psichologas ugdymo įstaigoje" iliustracijomis. 



Integruotas istorijos - dailės projektas

„Viduramžių pilys“
8 kl.  mok., mokyt. J. Stravinskienė

Naudodami įvairias medžiagas, mokiniai gamino Lietuvos pilių 
maketus.



Integruotas tikybos-dailės projektas

„Džiaugsmo dovanos Jėzui ir artimui“
5-8 kl. mok.,  mokyt.  J. Stravinskienė

Projekto metu mokiniai rinkosi po vieną iš darbų kūnui arba 
sielai ir kūrė kūrybinius darbus koliažo technika. 

Mokinių darbų paroda 2018 m. vasario mėn. buvo eksponuota 
Kauno pedagogų kvalifikaciniame centre.



Dailės projektas

„Po Vyčio ženklu“
5 - IV gimn. kl., mokyt.  V. Paulaitienė, J. Stravinskienė

Projekto, vykusio gimnazijoje pabaigoje, mokinių darbai 
dalyvavo respublikiniame miniatiūrų konkurse - parodoje „Po 
Vyčio ženklu“ Kauno pedagogų kvalifikaciniame centre.



Integruotas dailės-technologijų projektas 

„Šimtas žiedų Lietuvai“
5-IV gimn. kl., mokyt. R. Ambrulis,  A. Čibirienė,  V. Paulaitienė,  A. 
Petronytė,           R. Pocienė,  J. Stravinskienė 

Projekto metu mokiniai gamino trispalvius karpinius bei tulpes – 
suvenyrus, kuriais papuošėme gimnazijos kabinetų duris ir 
pasipuošėme patys.



Technologijų projektas

„Inkilai“
6-7 kl. – I-II gimn. kl. mok.,  mokyt. R. Ambrulis, A. Čibirienė, R. 
Pocienė 

Projekto metu vyresnių klasių mokiniai gamino inkilus, o 6-7 kl. 
mokiniai juos dekoravo pačių išpjautomis ir nudažytomis 
detalėmis.



Integruotas literatūros ir fotografijos projektas 

„Aš – personažas“ 
6 - II gimn.  kl.,  mokyt. J. Stravinskienė



Integruotas dailės - technologijų projektas

„Ten, kur išsiskleidžia 
sparnai...“
5-IV gimn. kl., mokyt. R. Ambrulis, A. Čibirienė, V. Paulaitienė, A. 
Petronytė, R. Pocienė, J. Stravinskienė

Projektas skirtas Gimnazijos 50-mečiui.

5-8 kl. mokiniai gamino širdeles, kartu su 
vyresniais dažė medines figūras.



Integruotas dailės - technologijų projektas 

„Pagauk svajonę ...“
5 - IV gimn. kl.  mok., mokyt. R. Ambrulis,  A. Čibirienė,  V. 
Paulaitienė,                   A. Petronytė, R. Pocienė,  J. Stravinskienė 

Projekto metu gamintos dekoracijos ir floristinės kompozicijos 
dalyvaus Kauno miesto ugdymo įstaigų aplinkos puošimo 
konkurse „Sveika, gyva, Kalėdų, Viešnia!“.
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Kauno mieste



Technologijų projektas 

„Sveika mityba mokyklose“
5-8 kl. mok., mokyt. A. Čibirienė,  A. Petronytė,  R. Pocienė

Mitybos pamokose mokomės 
patys pasiruošti priešpiečių 
dėžutes, kuriose būtų 
sveikatai palankūs produktai 
ir patiekalai.



Dailės akcija-projektas

„Šv. Kazimieras - pasaulio 
lietuvių jaunimo globėjas. 
Šimtmečio Šviesoje“
7 - II gimn. kl. mok., mokyt.  V. Paulaitienė ,  J. Stravinskienė



Integruotas bibliotekos, lietuvių kalbos ir dailės projektas

„Po Daukanto saule“
5-8 kl. Mok., mokyt. V. Paulaitienė 

Mokiniai dailės pamokose kūrė exlibrius, kurie buvo 
eksponuojami Simono Daukanto muziejuje Papilėje.



Integruotas biologijos ir technologijų projektas 

„Panaudok atliekas ir padėk 
beglobiams“
6-8 kl. mok., mokyt. A. Čibirienė, A. Petronytė, R. Pocienė

Projekto metu mokiniai panaudodami jau 
nenaudojamus tektilinius gaminius 
(marškinėlius, megztinius) technologijų 
pamokose gamins (baigsime sausio mėn.) 
priemones šunų ir kačių priežiūrai: 
gultus, kramtukus, žaislus. 

Visus pagamintus gaminius dovanosime 
gyvūnų prieglaudai.

Projektas įsijungia į respublikinį projektą 

„Ateities mokykla“
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Integruotas tarptautinis projektas 

„Skirtukas knygai“ 
5-8 kl. mok.,  mokyt. A. Čibirienė,  A. Petronytė,  R. Pocienė

Projekto metu mokiniai skirtingomis technikomis, panaudodami 
įvairias medžiagas bei idėjas gamino knygų skirtukus.





Apibendrinimas
1. Kiekvienas mokinys pagal savo galimybes yra įtraukiamas į 

bendrą projektinę veiklą.  Atsiskleidžia tiek individualių 
veiklų, tiek bendrų veiklų galimybės. 

2. Mato rezultatus, ima vertinti savo ir kitų darbą, indėlį, 
džiaugiasi darbais.


