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"Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus 
prisikėlimo bazilikoje“   

 
"Pajausk rudenį Kauno Senamiestyje - nuo tilto iki tilto" 

 

   Projekto tikslai – 

• Skatinti mokinių domėjimąsi tapyba, fotografija ir žemės menu. 

• Sudaryti sąlygas pasireikšti mokinių meninei raiškai sakralinėse 
erdvėse ir Kauno senamiestyje. 

• Puoselėti krikščioniškas vertybes, popiežiaus Pranciškaus vizito 
prasmę ir reikšmę. 

•  Skatinti mokinių domėjimąsi gimtuoju miestu, supančia aplinka, 
kultūros paveldu, gimtojo miesto architektūra. 

  



 Pleneras – projektas "Sustabdyta pavasario 
akimirka Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje“ 

• Projekte dalyvavo 19 ugdymo įstaigų. Buvo sukurtas 21 kūrybinis darbas. 

• Mūsų gimnazijos mokiniai (II ir III gimn. kl.) sukūrė 4 darbus, dalyvavo 5 
mokiniai. 

• Gegužės – birželio mėn. mokinių darbų paroda vyko Kauno Kristaus 
priskėlimo bazilikoje. 

 

 



Pleneras – projektas "Sustabdyta pavasario 
akimirka Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje“ 

Akimirkos 



 
Pleneras – projektas "Sustabdyta pavasario 

akimirka Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje“ 
 

Sukurti darbai (fotografija) 

 
 



Pleneras – projektas "Sustabdyta pavasario 
akimirka Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje“ 

 
Paroda 



"Pajausk rudenį Kauno Senamiestyje - nuo tilto iki tilto" 

• Rugsėjo mėn. pleneras - projektas skirtas artėjančiam Popiežiaus vizitui 
Lietuvoje. 

• Projekte dalyvavo 27 ugdymo įstaigos. Dalyvavo 102 mokiniai.  Buvo sukurti 42 
tapybos arba fotografijos kūrybiniai darbai. 

• Mūsų gimnazijos mokiniai (II - IV gimn. kl.) sukūrė 8 darbus, dalyvavo 14 
mokinių. 

 

 



 
Pleneras – projektas "Sustabdyta pavasario akimirka 

Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje“ 
 
 

Spalio mėn. vyko jungtinė pavasario ir rudens projektų paroda KPKC 

 



"Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus 
prisikėlimo bazilikoje“   

 
"Pajausk rudenį Kauno Senamiestyje - nuo tilto iki tilto" 

 

Projektas išaugo iki respublikinio lygmens 
Nuo 2018 m. lapkričio 27d. Kauno m. ugdymo įstaigų mokinių darbų 
paroda eksponuojama Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre. 

Parodoje  eksponuojama 19 darbų, iš kurių 6 yra mūsų gimnazijos 
mokinių. 

 



Parodos, vykusios Ugdymo plėtotės centre akimirkos  

 
Šioje parodoje eksponuota 19 Kauno m. mokinių kūrybinių darbų, iš 

kurių 5 mūsų gimnazijos mokinių darbai 



Apibendrinimas 

Atsiskleidžia tiek individualių, tiek bendrų veiklų galimybės.  

 

Mokiniai mato rezultatus, ima analizuoti ir vertinti savo ir kitų darbą, 
indėlį, džiaugiasi ne tik rezultatu, bet ir kūrybos procesu. 

 

Ugdomos kultūrinės ir meninės kompetencijos. 

 

Visuomenė supažindinama su kūrybiniais mokinių darbais. 

 

 



 
Apibendrinimas 

 

Nuo 2018 m. mūsų gimnazija drauge su KPKC ir Kauno Jono ir Petro 

Vileišių mokykla, yra šio plenero – projekto organizatorė 

 

Kauno ugdymo įstaigų mokinių jungtinė pavasario ir rudens plenerų – 

projektų paroda „Sakralumo atspindžiai mokinių kūryboje“ vyks 

Seimo Jungiamojoje galerijoje nuo 2019.07.15 iki 2019.07.29 

 


