
ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIAUS BEI MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ  ORGANIZUOJAMŲSTEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO 

SKRYDŢIO PER ATLANTĄ 80-MEČIO MINĖJIMO RENGINIŲ PLANAS 

Priemonė (projektas) Organizatoriai Vieta Dalyviai Vykdymo terminas 

Organizuoti Kauno miesto 

moksleivių dainų ir šokių šventę 

„Svaja – tavo sparnai“ (šventės 

scenarijuje bus akcentai, skirti 

S.Dariaus ir S. Girėno metų 

minėjimui) 

Švietimo ir ugdymo skyrius Dainų slėnis Kauno miesto ir šalies meno 

kolektyvai 

2013 m. birţelio 2 d. 

Miesto ugdymo įstaigų 

moksleivių chorų festivalis 

„Vilties daina“ ((Festivalyje 

skambės  viena mokinių 

kūrybos daina, skirta S.Dariui ir 

S.Girėnui) 

Švietimo ir ugdymo skyrius Kauno valstybinė 

filharmonija 

Miesto ugdymo įstaigų 

moksleivių chorai 

2013 m. vasario 16 d. 

Surengti lakūnų pagerbimo 

ceremoniją jų Amţinojo poilsio 

vietoje  

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija bendradarbiaujant su 

Lietuvos kariuomenės Karinėmis 

oro pajėgomis 

Kauno Aukštųjų Šančių 

karių kapinės 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai 

2013 m. liepos 21d. 

Surengti mokyklų sąšauką 

,,Panegirika skrydţiui“ 

(renginių ciklas vykdomas 

visose miesto mokyklose vienu 

metu) 

 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija  

Kauno, Lietuvos, Lenkijos 

miesto bendrojo ugdymo 

mokyklos; 

Aukštųjų Šančių karių 

kapinės; 

Obeliskas S. Dariui ir S. 

Girėnui Ąţuolyno parke. 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai, Lietuvos ir 

Lenkijos S.Dariaus ir S. 

Girėno vardo mokyklų 

mokiniai 

2013 m. geguţė  

Surengti tradicinę XI tarptautinę 

mokinių rašinių konferenciją 

,,Plieno sparnai 2013”  

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija, Jurgio Dobkevičiaus 

vidurinė mokykla ir 5 lakūnų 

vardais pavadintos Lietuvos ir 

Lenkijos mokyklos 

 

 

Vytauto Didţiojo Karo  

muziejus 

 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai 

2013 m. kovo 12 d. 



Surengti tarptautinę jaunimo 

stovyklą 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija 

Lenkija, Mysliburz 

miestas 

Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazijos,  

Lenkijos Mysliburz S. Dariaus 

ir S. Girėno vardo 3-iasis 

mokyklų komplekso mokiniai; 

Tradicinės XI tarptautinės 

mokinių rašinių konferencijos 

,,Plieno sparnai 2013” 

nugalėtojai 

2013 m. liepos 12-21 

d. 

Surengti konferenciją 

,,Lituanikos pergalė“ 

Jono Basanavičiaus gimnazija Jono Basanavičiaus 

gimnazija 

Šilainių mikrorajono mokyklų 

10-12 klasių mokiniai 

2013 m. balandţio 11 

d.  

Surengti konferenciją „Tavo 

pareiga Lietuvai“ 

„Ąţuolo“ katalikiška vidurinė 

mokykla 

„Ąţuolo“ katalikiška 

vidurinė mokykla 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai 

2013 m. geguţė 

Surengti Ateitininkų 

konferenciją „Lietuvių ţygis per 

pasaulį, pasauliui“  

Aleksandro Stulginskio mokykla-

daugiafunkcis centras 

Aleksandro Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Miesto ateitininkai 2013 m.  spalis 

Surengti mokinių rašinio 

konkursą „Lituanikos skrydţio 

įkvėpti“ 

Vinco Kudirkos progimnazija Vinco Kudirkos 

progimnazija 

Kauno miesto progimnazijų 

mokiniai 

2013- 04 

Sukurti Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno skrydţio per 

Atlantą 80-mečio minėjimo 

svetainę  

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija 

Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno skrydţio per 

Atlantą 80-mečio 

tinklapyje 

Kauno bendrojo ugdymo 

mokyklos 

2013 m.  

Lapkričio mėn. 

Surengti logotipų konkursą 

,,Skrydţiui per Atlantą atminti“ 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija 

Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazija 

Kauno miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai 

2013 m. 

vasariomėn. 

Surengti kūrybinių darbų 

konkursą-parodą ,,Kilk ir tu...“ 

(piešiniai, erdviniai darbai, 

koliaţai, video instaliacijos ir kt) 

J. Dobkevičiaus vidurinė 

mokykla 

J. Dobkevičiaus vidurinė 

mokykla ir Lietuvos 

aviacijos muziejus 

Miesto mokyklų 1-12 klasių 

mokiniai 

2013 m. vasariomėn. 

Surengti stendinių modelių 

parodą-konkursą „Stebuklingas 

technikos pasaulis. 

Kauno moksleivių  techninės 

kūrybos centras 

Kauno MTKC 

 

Respublikos ir Kauno miesto 

įstaigų 5-12 kl. mok. 

2013 m.  vasario – 

kovo mėn. 

Surengti aerouosto maketo 

gaminimą 

Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centras 

Kauno MTKC 

 

Miesto ugdymo įstaigų 3-6 kl. 

mok. 

2013 m. kovo mėn. 

 



Surengti inercinių lėktuvėlių 

varţybas „Skrydis-2013“. 

Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centras 

Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazija 

Miesto ugdymo įstaigų 4-8 

kl.mok. 

2013 m. kovo - 

balandţio mėn. 

Surengti mokinių kūrybos 

konkursą ,,Pakilę skrydţiui“ 

(dailės, technologijų, 

fotografijų, poezijos, prozos, 

muzikos darbai). 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija 

Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai 

2013 m.  

Balandţio mėn. 

Surengti mokinių kūrybinių 

darbų parodą 

Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centras 

Kauno techninės kūrybos 

centras 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 5-12 kl. mokiniai 

2013 m. birţelis 

 

Surengti viktoriną-konkursą 

,,Ką ţinai apie Lietuvos 

aviaciją?“ 

J. Dobkevičiaus vidurinė 

mokykla 

J. Dobkevičiaus vidurinė 

mokykla 

Miesto mokyklų 8-10 klasių 

mokiniai 

2013 m. kovo mėn. 

Surengti dainuojamosios 

poezijos festivalį-konkursą 

,,Pavasaris, poezija ir muzika“, 

skirtą S.Dariaus ir S.Girėno 

metams paminėti 

J. Dobkevičiaus vidurinė 

mokykla 

J. Dobkevičiaus vidurinė 

mokykla 

Miesto ir rajono mokyklų  9-12 

kl. mokiniai 

2013 m. balandţio 

mėn. 

Parengti kilnojamąją 

fotonuotraukų parodą ,,Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno 

skrydţio 80-mečio minėjimo 

akimirkos“ 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija 

Kauno bendrojo ugdymo 

mokyklos 

Kauno bendrojo ugdymo 

mokyklos 

2013 m. 

rugsėjo-gruodţio 

mėn. 

Surengti Kauno miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų spartakiadą 

(orientacinės, krepšinio, 

tinklinio varţybos) 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija 

Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai 

2013 m. 

spalio mėn. 

Surengti tradicinį 7-ąjį mokinių 

meninio skaitymo projektą 

,,Ţodelis-širdelėn“, skirtą 

S.Dariaus ir S.Girėno metams 

paminėti 

,,Nemuno“ vidurinė mokykla ,,Nemuno“ vidurinė 

mokykla 

Miesto mokyklų 1 klasių 

mokiniai 

2013 m. balandţio 26 

Organizuoti Lietuvos aviacijos, 

Vytauto Didţiojo karo muziejų 

ekspozicijų lankymą 

Švietimo ir ugdymo skyrius, 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklos 

Lietuvos aviacijos, 

Vytauto Didţiojo karo 

muziejai 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai 

Per metus 



Organizuoti ekskursijas po 

S. Dariaus ir S. Girėno gimtąsias 

vietas bei ţūties vietą Soldino 

miške 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklos 

Šilalės raj. Vytogala; 

Dariaus km. Judrėnai,; 

Soldino miškas Lenkijoje 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklos 
2013 m. balandis-
spalis 

S. Dariaus ir S. Girėno kapų 

tvarkymas 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklos 

Aukštųjų Šančių karių 

kapinės; 

Miesto bendrojo ugdymo 

mokyklos 
2013 m. gegužė-spalis 

 


