
Kauno „Varpo“ gimnazija  

Projekto "Mokyklos - Europos Parlamento 

ambasadorės" įgyvendinimo ataskaita 

2019– 2020 m.m. 
 Pravestos 54 integruotos dalykų pamokos apie ES ir EP. 

 Suorganizuoti 3 renginiai Europos dienai paminėti, dalyvavo 300 

mokinių. 

Minint Europos dieną gimnazijos bendruomenė virtualiu būdu diskutavo 

aktualia tema: ES vertybės! 

Kalbėjome apie ES vertybę – lygybę. Solidarumą vertybėms išreiškėme 

pasipuošdami savo profilius ES vėliavomis. 

Gimnazistai susipažino su ES veiksmais, kuriais siekiama mažinti 

migracijos krizę, užtikrinant piliečiams laisvą ir saugią aplinką. 

Sinchroninėse matematikos pamokose vyko viktorina „ES ir Skaičiai“. 

Visos gimnazijos klasės sinchroniniuose užsiėmimuose kalbėjo ES 

aktualiomis temomis. 

Taip pat gegužės 9-ąją – Europos dieną minėjome dalyvaudami akcijoje 

„Europos dienos solidarumo kava“. 

 Surengėme 3 teminius renginius: 

 
Tema Forma Tikslinė 

auditorija 

Dalyvių 

skaičius 

Papildoma info, trumpas 

aprašymas 

ES biudžetas Kauno miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 9 – 12 klasių 

mokinių pristatymų 

konkursas „Geri 

pavyzdžiai įkvepia: 

Europos investicijos 

Kaune“  

9 – 12 

klasių 

mokiniai, 

mokytojai 

23 Renginys organizuotas kartu su 

Kauno Europe Direct 

informacijos centru, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centru. 

Pristatyta 12 pranešimų. Aptarta 

ES parama Kauno sporto halės 

komplekso rekonstrukcijai, 

„Žalgirio arenai“, Soboro 

restauracijai, Pažaislio 

vienuolynui, V. Kudirkos 

viešajai bibliotekai, VI forto 

rekonstrukcijai, dviračių tako 

Neries krantinėje įrengimui ir kt. 

Dalyvavo mokiniai iš KTU 

inžinerijos licėjaus, Kauno 

„Vyturio“ , „Varpo“ gimnazijų. 

Dalyvavo svečiai iš Kauno 

miesto savivaldybės, tinklo 

Europe team nariai, „Kaunas – 

kultūros sostinė 2022“ atstovai.  

Eismo 

saugumas 

Prevencinė akcija 

pradinės mokyklos 

Kauno 

„Varpelio“ 

30 I B klasės gimnazistai pravedė 

saugaus eismo pamokas ir 



mokiniams pradinės 

mokyklos 

mokiniai 

padalino atšvaitus pradinukams. 

Renginys organizuotas kartu su 

Lietuvos transporto saugos 

administracija 

Eismo 

saugumas 

Prevencinė akcija 

Kauno miesto 

gyventojams „Būk 

saugus“ 

Kauno 

miesto 

gyventojai 

350 I B klasės gimnazistai tamsiu 

paros metu dalino atšvaitus 

judriausiose Kauno miesto 

vietose. Renginys organizuotas 

kartu su Lietuvos transporto 

saugos administracija 

 Surengėme 4 kitus renginius:  
Tema Forma Tikslinė 

auditorija 

Dalyvių 

skaičius 

Papildoma info, 

trumpas 

aprašymas 

„ES šalių kultūrų 

panašumai ir skirtumai“  

 

Projektinių darbų 

pristatymas 

netradicinėse 

technologijų 

pamokose. 

I A, C, D klasių 

gimnazistai 

60 Mokiniai rinko 

medžiagą apie ES 

šalių tradicijas, 

šventes, diskutavo 

apie kultūrų 

panašumus bei 

skirtumus. 

2019-12-10 

 „Demokratija. ES teisės 

ir laisvės“.  

 

 

Savarankiškas darbas, 

demokratinės 

valstybės kūrimas 

etikos netradicinėse 

pamokose. 

III C, D klasių 

gimnazistai 

40 Savarankiškame 

darbe gimnazistai 

kūrė demokratinę 

valstybę su 

demokratiniais 

principais, 

teisėmis ir 

laisvėmis, nusakė 

kokiomis 

savybėmis 

pasižymi 

demokratiškas 

žmogus. 

„Aš žalias! Mada ar 

būtinybė?“ 

 

Kauno miesto 

savivaldybės 

eurodebatai 

IV klasių 

gimnazistai 

10 Gimnazistai 

laimėjo 1-ąją ir 3-

iąją vietas 

20189-10-18 

 

''EUROPEAN DAY OF 

LANGUAGES 2019"  

Anglų kalbos pamoka 

- viktorina 

II C klasės 

gimnazistai 

15  

 

 


