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Nordplus Junior dvišalis tarptautinis mainų projektas
,,Saulė ir vėjas. Kas dar? Alternatyvūs energijos šaltiniai – jų poveikis aplinkai ir ekonomikai“

2011-2012 m. m. gimnazija įgyvendina dvišalį tarptautinį mainų projektą su Islandijos Höfn miestelio FAS gimnazija ,,Saulė ir vėjas. Kas dar? Alternatyvūs energijos šaltiniai – jų poveikis aplinkai ir ekonomikai?“. 
	Projekto tema – klimato kaita, energijos gamyba ir atsinaujinančių energijos išteklių taikymas Islandijoje ir Lietuvoje. Jau seniai žinoma, kad įprastų energijos šaltinių, pvz., anglies, dujų ar naftos, vartojimo būdai neigiamai veikia mūsų aplinką. Be to, pastaruoju metu pasaulyje senka įprastų energijos išteklių santaupos, todėl jau dabar būtina ieškoti naujų energijos rūšių gavybos ir naudojimo būdų.
Tuo tikslu mokiniai iš Lietuvos ir Islandijos rinks projektinę medžiagą apie įvairias atsinaujinančių energijos šaltinių rūšis, t.y., saulės, vėjo ir geoterminę energiją, hidroenergiją, biomasės ir biokuro energiją, vandenilio, potvynių ir atoslūgių, bangų bei osmoso energiją, atliks atsinaujinančių energijos išteklių taikymo Lietuvoje ir Islandijoje analizę bei nustatys, kiek toli šioje srityje yra pažengusios abi šalys. 
Be to, projekto dalyviai tirs šiuo metu pasaulyje vartojamus tradicinius energijos išteklius, juos lygins su alternatyviais energijos šaltiniais ir savo tyrimais įrodys, kad iškastinio kuro naudojimas turi neigiamą poveikį aplinkai. Mokiniai atliks tam tikrus skaičiavimus, kurie padės įrodyti, jog atsinaujinantys energijos šaltiniai yra ir ekologiški, ir ekonomiški. 
Abiejų šalių mokiniai įsisąmonins gamybinių ir buitinių atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, praktiškai patirs, kad reikia mažinti suvartojamos elektros energijos kiekius, pasirenkant elektros energiją taupančius buities prietaisus.
Projekto dalyviai lankysis įvairiose atsinaujinančių energijos išteklių taikymo ir gamybos srityje dirbančiose įmonėse ir institucijose bei dalyvaus abiejose mokyklose rengiamose kūrybinėse dirbtuvėse. Taip pat mokiniai atliks įvairias užduotis, kurios padės susipažinti su Lietuvos ir Islandijos geografija, istorija, visuomene, kultūra, jaunimo gyvenimo būdu ir pan.  
2011 m. spalio 15-23 d. planuojamas 15 mokinių ir 2 mokytojų projektinės grupės iš Islandijos vizitas Lietuvoje. 
Mūsų gimnazijos 15 mokinių ir 2 mokytojų projektinė grupė svečiuosis Islandijoje ir Höfn m. gimnazijoje 2012 m. kovo 17 - 25 d.

