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Kauno „Varpo“ gimnazija
Vyresnieji ambasadoriai:
1. Grita Šukytė
2. Daiva Cibulskienė
3. Aurelija Gasiūnaitė
Jaunesnieji ambasadoriai:
1. Viktorija Jankauskaitė
2. Agnė Balčiūnaitė
3. Gintarė Tauterytė
4. Karolina Gužauskaitė
5. Tautvydas Bilius
Europos dienia paminėti surengėme 11 renginių
Europos dienos renginiai
Informaciniame centre parengtas aplankas „Europos Sąjungos aktualijos Lietuvos spaudos puslapiuose“;
anglų pamokų metu parengti plakatai „Europos Sąjungos šalys“, III klasių gimnazistai dalyvavo viktorinoje
„Ką žinau apie ES“; istorijos pamokų metu atliktos Europos egzamino užduotys; matematikos pamokų metu
atliktos užduotys „ES skaičiai, faktai“; pertraukų metu gimnazistės dainavo užsienio kalbomis. Jaunieji
ambasadoriai: parengė ir išsiuntė sveikinimus „Linkėjimai LR Europos parlamento nariams“ ir gavo padėkas
iš dviejų parlamentarų; sukūrė filmuką „Sveikiname Europą“, kurį išsiuntė į Europos Sąjungos šalis Lenkiją, Latviją, Estiją, Suomiją, Čekiją, Daniją, Kiprą; parengė vaizdo interviu iš gimnazijos bendruomenės
„ES privalumai man“; parengė pristatymą „Europos dienos istorija“, kurį pateikė gimnazijos bendruomenei
pertraukų metu; dalyvavo Kauno miesto renginyje „Europa Laisvės alėjoje 2017“ ir gavo Kauno savivaldybės
specialų prizą už intelektualų Olandijos pristatymą.Jaunieji ambasadoriai miesto visuomenei ir svečiams
vizualiai ir žodžiu pristatė Olandijos geografinę padėtį, pasakojo žodžiu ir pristatė stendinę informaciją apie
garsų dailininką Vincentą van Gogą, dalino praeiviams atvirutes su tapytojo reprodukcijomis, sveikino
žmones Europos dienos proga dalindami origami tulpes ir mokino jas pasigaminti. Bendruomenė šio
pristatymo erdvėje turėjo galimybę išgirsti Olandų muziką.
Kita
Pravestos 27 pamokos apie ES, kuriose dalyvavo 668 mokiniai
Gimnazijoje įsteigtas informacijos centras, kuriame sukaupta literatūra apie ES, aplankai su nuorodomis į ES
informacijos šaltinius gimnazijos kompiuteriuose, nuorodos į ES informacijos šaltinius mokyklos svetainėje
Kiti renginiai
Kauno Europos informacijos centro paroda "Ar mūsų gamta kaista?" gimnazijoje. Paskaita I klasių
gimnazistams apie ES aplinkosaugos politiką, pravedė Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė
Diana Lukoševičiūtė – Burneikienė. Paskaita III klasių gimnazistams apie atliekų tvarkymo situaciją Europoje
"Europos aplinkosaugos naujovės", vedė Kauno Europa Direct informacijos centro vadovė Diana
Lukoševičiūtė – Burneikienė ir praktikantė Julija Glušinskaitė. Matematikos mokytojų parengtos užduotys,
susijusios su Europos Sąjunga, paskelbtos gimnazijos internetinėje svetainėje http://www.varpas.kaunas.lm.lt ,
Kauno „Varpo“ gimnazijos oficialiame puslapyje Facebook, kviečiant jas spręsti Lietuvos moksleivius.
Protmūšis „Sužinok daugiau apie Europos Sąjungą“ III klasių gimnazistams. Goethe‘s instituto Lietuvoje
debatų klubo jaunimo parodomieji debatai apie dviejų greičių Europą III ir II klasių gimnazistams. II klasių
gimnazistų projektinių darbų apie ES pristatymai anglų kalba.

