Įgyvendinus 2018 m. projekto reikalavimus gimnazijai suteiktas vardas
„Mokykla – Europos parlamento ambasadorė“
MEPA ATASKAITA 2017 – 2018 M. M.

1. Kauno „Varpo“ gimnazija
2. Kiek mokinių mokosi Jūsų gimnazijoje – 422 mokiniai
3. Pateikite vyresniųjų ambasadorių (mokytojų), dalyvavusių projekte ir prisidėjusių prie veiklų
organizavimo, sąrašą (vardą, pavardę, el. pašto adresą)
 Grita Šukytė, gritasuk@gmail.com


Daiva Cibulskienė, daiva.cibas@gmail.com

4. Pateikite jaunesniųjų ambasadorių dalyvavusių projekte ir prisidėjusių prie veiklų organizavimo,
sąrašą (vardą, pavardę)
 Tautvydas Bilius;


Agnė Balčiūtė;



Aira Mačiliūnaitė;



Iveta Ivanauskaitė;




Aidas Vaičiukynas;
Gintarė Tauterytė.

EUROPOS DIENOS ŠVENTĖ
5. Kiek renginių surengėte paminėti Europos dienai - 4 renginius
6. Trumpai aprašykite Europos dienos renginį (renginius) (iki 1000 ženklų su tarpais)
 Protmūšis „Kultūrų įvairovė ES“, dalyvavo KTU , Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo,
Kauno „Varpo“ gimnazijų komandos. Pristatytas jaunųjų ambasadorių sukurtas filmukas „ES
mūsų gyvenime“, kuriame pakalbinti „Varpelio“ pradinės mokyklos mokiniai, gimnazijos
mokytojai.
 Asmeninės patirties pristatymai „Keliaujame po Europą“. Etikos, ekologijos, geografijos,
anglų k. pamokų metu pasidalinta kelionių įspūdžiais apie aplankytas ES šalis, jų kultūrą,
papročius, gamtą, geografiją, kalbų įvairovę.
 Akcija „Kuo vaišinamasi Europos Sąjungoje“. Klasių bendruomenės pristatė pasirinktos ES
šalies kulinariją, vaišinosi.
 Matematinės rungtynės „Byra pinigai – ES biudžetas“ I ir II klasių gimnazistai rungėsi dėl
šokoladinių pinigų puodo, kas greičiau atsakys į 10 klausimų apie ES biudžetą, naudojantis
kompiuteriu ir EP leidinių bibliotekėle.
 Jaunieji ambasadoriai parengė ir išsiuntė video sveikinimus Lietuvos europarlamentarams
https://www.youtube.com/watch?v=DAwShqOP8kQ&feature=youtu.be

7. Europos dienos renginys buvo:
(asmeninės patirties pristatymai, akcija, rungtynės)
8. Kiek iš viso žmonių dalyvavo Europos dienai skirtame renginyje (renginiuose) - 306 žmonės
9. Ar Europos dienos renginyje (renginiuose) dalyvavo ir vietos bendruomenė?

 Taip
10. Trumpai aprašykite vietos bendruomenės dalyvavimą ( iki 500 ženklų su tarpais)
Protų mūšyje „Kultūrų įvairovė ES“, dalyvavo KTU , Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo
gimnazijų gimnazistų komandos
11. Nurodykite Europos dienos renginio (renginių) organizatorius
 Vyresnieji projekto ambasadoriai
 Jaunesnieji projekto ambasadoriai
 Kiti mokytojai
 Kiti moksleiviai
12. Kur ir kada buvo paskelbta informacija apie Europos dienos renginius (pateikite nuorodas interneto
svetainės, Facebook tinklapius, reportažų, straipsnių vietos žiniasklaidoje sąrašus (nurodykite
straipsnio ir priemonės pavadinimą, datą) ir t.t. (iki 1000 ženklų)
Renginiai buvo viešinami gimnazijos internetinėje svetainėje http://www.varpas.kaunas.lm.lt ,
Kauno „Varpo“ gimnazijos oficialiame puslapyje Facebook
https://www.facebook.com/kaunovarpo/ , Facebook profilyje Kauno „Varpo“ gimnazija –
mokykla Europos parlamento ambasadorė https://www.facebook.com/kvgmepa/, Tamo dienyne,
www.europosdiena.lt

MOKYMOSI MEDŽIAGOS IR PAMOKŲ MODULIŲ PANAUDOJIMAS
13. Nurodykite bendrą pamokų, pravestų naudojant mokymosi medžiagą (pratybas) ir mokymo
modulius, skaičių (skaičiuojamos individualios pamokos visose klasėse) - 32 pamokos
14. Kiek mokinių dalyvavo visose pamokose (pateikiamas bendras visų pamokų dalyvių skaičius, jei ta
pati klasė išklausė 5 pamokas, klasės moksleivių skaičius dauginamas iš 5) - 588 mokiniai
15. Kelintose klasėse buvo panaudota projekto medžiaga
 IV klasėse
 III klasėse
 II klasėse
 I klasėse
16. Kuriose pamokose ir kurią medžiagą naudojote daugiausiai:
 Mudulis 1 Integruota geografija ir anglų k. – 1 pamoka
 Modulis 2 Anglų k. – 3 pamokos, biologija – 2 pamokos
 Modulis 3 Anglų k. – 1 pamoka, etika – 6 pamokos
 Modulis 4 Matematika 4 pamokos
 Modulis 5 Istorija – 2 pamokos, integruota geografija ir anglų k. – 2 pamokos, biologija – 1
pamoka
INFORMACIJOS CENTRAS
17. Ar mokykloje jau yra arba buvo įsteigtas informacijos centras
 Taip, atskira lentyna su literatūra apie ES
 Taip, virtualus centras, t.y. aplankai su nuorodomis į ES informacijos šaltinius gimnazijos
kompiuteriuose
 Taip, nuorodos į ES informacijos šaltinius mokyklos svetainėje

TEMINIAI RENGINIAI ĮGYVENDINTI PROJEKTO METU

18. Kiek teminių renginių surengėte? 4 (keturis)
19. Teminių renginių dalyvių skaičius - 166 dalyviai
20. Trumpai aprašykite šiuos renginius (iki 1000 ženklų, data, tema, pobūdis, bendruomenės
dalyvavimas)
 2018-04-24 suorganizavome respublikinį nacionalinio orumo forumą „Minties laisvės šaukliai“,
kuriame 98 mokiniai iš 13 Lietuvos mokyklų parengė 49 pristatymus pilietiškumo, socialinės
veiklos, aplinkosaugos temomis, kurias analizavo artimiausios aplinkos, valstybės, Europos
kontekste.
 2018 m. kovo – balandžio mėn. gimnazijos foje parengta I – IV kl. gimnazistų plakatų paroda
„Minties Laisvė“.
 2018-03-26 suorganizuota IV kl. gimnazistų diskusija gimnazijos bendruomenei tema „Lyčių
lygybė ES“
 2018 m. vasario – balandžio mėn. įvyko jaunųjų ambasadorių susirašinėjimas su Vokietijos
mokykla Berufsbildende Schulen Soltau tema „Žmogaus teisės ir demokratija“, išryškinti šalių
skirtumai ir panašumai aktualūs jaunimui.
21. Ar viešinote teminius renginius? (jei taip, kaip ir kur?) (pateikite nuorodas į interneto svetaines,
Facebook tinklapius, reportažų, straipsnių vietos žiniasklaidoje sąrašus (nurodykite straipsnio ir
priemonės pavadinimą, datą) ir t.t. (iki 1000 ženklų) Taip, renginiai buvo viešinami gimnazijos
internetinėje svetainėje http://www.varpas.kaunas.lm.lt , Kauno „Varpo“ gimnazijos oficialiame
puslapyje Facebook https://www.facebook.com/kaunovarpo/ , Facebook profilyje Kauno
„Varpo“ gimnazija – mokykla Europos parlamento ambasadorė
https://www.facebook.com/kvgmepa/, Tamo dienyne.
KITI SU ES TEMA SUSIJĘ RENGINIAI, ĮGYVENDINTI PROJEKTO METU (Šioje dalyje galite
aprašyti visus kitus renginius, susijusius su ES tematika, kurie nepatenka į teminių renginių kategoriją
(pvz. viktorinos pradinukams, Balsuojam sesijas, dalyvavimas Europos egzamine ar EP narių
paskelbtuose konkursuose ir renginiuose ir pan.)
22. Kiek kitų renginių, pvz. paskaitų/konkursų surengėte (be Europos dienos ir teminių renginių) - 8
renginiai
23. Trumpai aprašykite šiuos renginius (iki 1000 ženklų, data, tema, pobūdis, bendruomenės
dalyvavimas)
 Pamokos ir viktorina apie ES ir EP „Varpelio“ pradinės mokyklos mokiniams
 Interaktyvūs edukaciniai žaidimai , užsiėmimai-diskusijos tema „Vaikų teisės ES“ gimnazijos
informaciniame centre „Varpelio“ pradinės mokyklos mokiniams
 Paskaita – pokalbis „Jaunimo teisės ir galimybės ES“ III ir IV klasių gimnazistams, vedė VDU
politikos mokslų magistrė A. Prašmantaitė ir Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė
D. Burneikienė.
 Sukurtas video „Klausimėlis praeiviams Kauno gatvėse“, tema „Jūsų nuomonė apie EP“
 I, II klasių gimnazistų sukurtų matematinių užduočių rinkinys „28 matematinės užduotys
Europos Sąjungai“
 III ir IV klasių gimnazistų dalyvavimas debatuose KTU gilinantis į ES politikos procesus
„Ateities ES: kas svarbiausia?“
 I, III, IV klasių gimnazistų dalyvavimas debatuose KTU „Politinis trumparegiškumas –
populiariausia korupcijos forma?“
 Vyresniosios ambasadorės D. Cibulskienės išvyka į „Mokyklos – Europos Parlamento
ambasadorės“ mokomuosius seminarus, vykusius 2018-01-11 Vilniuje, 2018-03-6/7 Briuselyje.

