
Kauno „Varpo“ gimnazija  

Projekto "Mokyklos - Europos Parlamento 

ambasadorės" įgyvendinimo ataskaita 

Iš 87 MEPA projekto dalyvių esame 21 vietoje, 

todėl gimnazijos jaunųjų ambasadorių grupė 

pavasarį vyks į Euroscola dienas Strasbūre. 

 

Mūsų veiklos 2018 – 2019 m. m. 

 Surengėme 4 renginius, skirtus Europos dienai paminėti: 
 9 – 12 kl. mokinių forumas „Jaunimo klausimai – Europos Parlamento atsakymai“. 14 mokinių 

parengė pristatymus ką mano labui daro Europa. Analizuotos temos: mano savanorystė; mano 

planeta – kaip aš mažinu klimato kaitą; ES ir migracijos krizė, Europa skatina būti tyrėjais ir 

kūrėjais; mano kelionės, laisvalaikis; ką turisto labui daro Europa. Dalyvavo 114 mokinių ir 

mokytojų.  

  Geografijos viktorinos 9, 10,11 klasių mokiniams. Pravestos 9 viktorinos, dalyvavo 213 

mokinių. Mokiniai susipažino su ES plėtra, istorija, atliko užduotis apie ES valstybes ir vėliavas, 

pristatinėjo globalines problemas, ieškojo būdų klimato kaitai mažinti.  

  Pokalbis su gimnazijos absolvente, EP vertėja. Pokalbio tema „Europos Parlamento ir Europos 

Sąjungos aktualijos“. Dalyvavo 60 mokinių.  

  Akcija ir emblemų paroda „Šį kartą balsuosiu“. IT pamokose mokiniai sukūrė emblemas ir jas 

eksponavo gimnazijos fojė. Jaunieji ambasadoriai parengė lankstinuką apie EP ir jį išdalino 

bendruomenei. 

Europos dienai skirtuose renginiuose dalyvavo 387 žmonės. 

 Pravestos 49 įvairių dalykų integruotos pamokos apie ES ir EP. 

 Gimnazijoje įsteigtas informacijos  apie ES centras 

 Surengėme 6 teminius renginius, kuriuose dalyvavo apie 600 žmonių: 
• 2019-02-07 d.; 2019-03-07 ir 12 ir 14 ir 26 d Pristatymai – protmūšiai apie EP vaidmenį, galias 

„Kaip ir ką veikia EP?“ penkių mikrorajono mokyklų 8 klasių mokiniams.  

• Nuo 2018 m. gruodžio 3 d. atliekų rūšiavimo akcija „Rūšiuoju aš – rūšiuok ir tu“. Kiekvienoje 

klasėje (16 klasių) ir gimnazijos erdvėse (valgykloje, aktų salėje, fojė) padėta po 3 dėžes, skirtas 

popieriui, plastikui ir stiklui. Akcijoje dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė. Jaunieji 

ambasadoriai pagal pageidavimus pravedė pokalbius klasėse apie aplinkos apsaugą Europos 

Sąjungoje.  

• 2019-04-11 apie EP vaidmenį, veiklą abiturientams pasakojo EP Tarptautinės prekybos 

komitete dirbanti gimnazijos absolventė  

• 2019-04-30 aplinkosaugos tema plakatų paroda „Klimato kaita. Aš saugau aplinką, o TU“  

• 2019-04-30 EKO mados pristatymas  

• 2019-05-21 parodomieji debatai anglų kalba „Euro efektyvumas“. Dalyvavo 7 mokiniai, stebėjo 

60 mokinių. 



 Surengėme 5 kitus renginius, kurių tema susijusi su ES: 
• 2019-04-29 varžytuvės „ES ir EP matematikoje“ Kauno miesto mokyklų mokiniams. Dalyvavo 

28 mokiniai iš keturių Kauno miesto mokyklų („Saulės“, „Varpo“, „Aušros“, Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijų).  

• 2019-02-12 „Šį kartą balsuosiu“ abiturientas pristatė mokytojams EP balsavimo aktualijas.  

• 2019-03-06 jaunieji ambasadoriai pravedė pamoką devintokams apie daugiakalbystę  

• 2019-03-27 „Brexit ir studijos užsienyje“ abiturientams pranešimą skaitė Kalba.lt atstovas  

• 2019-04-12 gimnazistas pateko į nacionalinę MEP sesiją Vilniuje 

 


