
Kauno „Varpo“ gimnazija 

Projekto "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 

įgyvendinimo ataskaita 2022 m. 

 

Mums pavyko, laimėjome  išvyką į Euroschool‘ą Strasbūre. 
 

Pravestos 75 integruotos pamokos. 

 

Įsteigtas ES informacijos centras, kuriame yra lentyna su literatūra apie ES. 

 

Suorganizuoti 5 renginiai, skirti Europos dienai paminėti, dalyvavo 300 žmonių (mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai): 

Konkursas „Europos egzaminas“, dalyvavo 8 mokiniai. 

• TĘSTINIS FOTO PROJEKTAS „17 LIETUVOS ŽINGSNIŲ EUROPOJE" PASIEKĖ FINIŠĄ, parengta paroda. Minint 

Europos dieną, išrinkti 17 labiausiai nuo Lietuvos įstojimo į ES pasikeitusių, išgražėjusių mūsų gimtojo Kauno objektų. 

Kiekvienas šis objektas žymi Lietuvos, pilnateisės Europos Sąjungos narės, gyvavimo metus. Pažinkime ir gražinkime mūsų 

šalį. 

• Akcija „Lietuva – Europos sodas“, mokiniai pasodino gimnazijos kieme medelius. Prie Miesto –Europos Sodo iniciatyvos 

pakvietėme jungtis visą gimnazijos bendruomenę: gimnazistus, jų šeimas, mokytojus, mokyklos darbuotojus. Sodinkime 

medžius, gėles savo asmeninėje aplinkoje – sodybose, daugiabučių kiemuose, balkonuose! Auginkime Žalią Europą!!! 

• Žaliojo kurso iššūkiai „Rūšiuojame!!!“, jaunųjų ambasadorių iniciatyva gimnazijoje įrengti taros rūšiavimui skirti konteineriai. 

• I – II klasių mokiniai saviugdos pamokų metu dalyvavo protmūšyje apie ES pinigus, sužinojo daug naujo. Protmūšį parengė 

jaunieji ambasadoriai. 

 

Surengėme 9 kitus renginius apie ES. 

Pranešimai mokslo metų eigoje buvo nuolat talpinami gimnazijos facebook paskyroje Kauno „Varpo“ gimnazija – Europos 

Parlamento ambasadorė. Svarbiausi renginiai buvo viešinami MEPA bloge.  



Projekto veiklų suvestinė  
Renginio 

pavadinimas 

Tema, trumpas aprašymas Forma 

(debatai, 

konkursas ar 

pan.) 

Dalyvių 

skaičius, kas 

dalyvavo 

Internetinės nuorodos į komunikaciją apie 

šį renginį 

Akcija „Angelo 

pėdos“ 

Europos Parlamentas priėmė ne vieną 

rezoliuciją, siekdamas stiprinti ES veiksmus, 

kuriais siekiama mažinti skurdą ir gerinti 

palankių socialinių sąlygų neturinčių asmenų 

sąlygas ir perspektyvas. 

Kauno „Varpo“ gimnazijos jaunieji ambasadoriai 
pakvietė gimnazijos bendruomenę dalyvauti 

tradicinėje akcijoje „Angelo pėdos“ (2021-12-

08).  Gimnazijos bendruomenė atsiliepė į 

kvietimą ir padovanojo šiltus šalikus, kepures, 

pirštines, kojines, kanceliarines priemones, 

žaidimus, saldumynus Kauno Jono Laužiko 

specialiosios mokyklos mokiniams. 

Jaunieji ambasadoriai kartu su vyresniuoju 

ambasadoriumi nuvyko į Jono Laužiko mokyklą 

ir įteikė labdaros dovanas mokyklos 

administracijai, kad perduotų mokiniams. 

Labdaros 

akcija 

350 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių 

(mokiniai, 

mokytojai, 

mokinių tėvai) 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/  

 

https://www.facebook.com/kvgmepa  

Akcija „Sočios 

keturkojo 

Kalėdos“ 

 

GERI DARBAI ĮKVEPIA!!! 

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia 

egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. 

Europos žaliasis kursas padės įveikti šiuos 

iššūkius.  

Kalbėdami apie ES žaliojo kurso programos 

realizavimą mūsų gimnazijos mokiniai ir 

Labdaros 

akcija 

120 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių 

(mokiniai, 

mokytojai, 

mokinių tėvai) 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/ 

 

https://www.facebook.com/kvgmepa  
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mokytojai atkreipė dėmesį į tai, kad prie 

ekologinio mąstymo didele dalimi prisideda ir 

elgesys su gyvąja gamta – augalais, gyvūnais. 

Siekiant suformuoti atsakingą požiūrį į mus 

supančią gamtą, „Varpo“ gimnazijos 

vienuoliktokai ir jų auklėtojos organizavo akciją 

„Sočios keturkojo Kalėdos“.  

Šios akcijos metu visi gimnazijos bendruomenės 

nariai aukojo maisto Kauno gyvūnų prieglaudų 

mažiesiems gyventojams, tokiu būdu 

prisidėdami prie Europos žaliojo kurso 

įgyvendinimo mūsų kasdienybėje.  

Šiais metais pradžiuginome gyvūnų prieglaudą 

„Nuaras". VšĮ „Katino svajonė“ gyventojai jau 

taip pat džiaugiasi artėjančiomis sočiomis 

Kalėdomis!  

Nacionalinio 

orumo pamokos 

Europos kontekste 

„Esu jaunas 

žmogus Europoje. 

Kas man iš to?“  

 

Kovo mėnesį Kauno „Varpo“ gimnazijoje įvyko 

Nacionalinio orumo pamokos, kurių metu 

mokiniai susitiko  su įvairių jaunimo 

organizacijų atstovais.  

II B klasės saviugdos pamokoje lankėsi Jaunimo 

Europos komandos atstovė, kuri papasakojo apie 

jaunimo užimtumo galimybes ES, savanorystę, 

socialines ir pilietines veiklas.  

Tema - jaunimui aktuali ir naudinga. Pamokos 

pabaigoje gimnazistai naudodamiesi Kahoot 

mokymosi platforma atsakė į protmūšio 

klausimus. Laimėtojai apdovanoti prizais! 

Saviugdos 

pamoka 

27 mokiniai iš 

II klasės 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/ 

 

https://mepalietuva.eu/naujienos/aplinkosaugos-

iniciatyvos-kauno-varpo-gimnazijoje/ 
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Ukrainos spalvų 

draugystės 

apyrankės 

III B klasės mokiniai atsiliepė Kauno moterų 

Lions klubo akciją!!! 

Buvo ieškoma savanorių, kurie savo lėšomis 

nupintų Ukrainos spalvų draugystės 

APYRANKES!  

APYRANKĖS buvo dovanojamos aukojantiems 

Ukrainai Kaziuko mugės metu kovo 19 d. ir 

perkantiems ukrainietiškus barščius, kuriais 

prekiavo įžymūs Kauno žmonės kartu su mūsų 

mieste dabar gyvenančiais ukrainiečiais! 

Per saviugdą mokiniai nupynė 40 apyrankių!!! 

Visos surinktos lėšos buvo skirtos nukentėjusių 

Ukrainos žmonių paramai. #kartugalimedaugiau 

Be to, gimnazistas įdomiai, įtaigiai, pasitelkęs 

istorinius faktus aptarė dabartinę geopolitinę 

situaciją. 

ХАЙ ЖИВЕ ВІЛЬНА УКРАЇНА!!!  

Socialinė 

pilietinė 

iniciatyva 

28 mokiniai iš 

III klasės 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/ 

 

https://mepalietuva.eu/naujienos/aplinkosaugos-

iniciatyvos-kauno-varpo-gimnazijoje/ 

Valstybių 

bendradarbiavimo 

strategijos bei 

karas Ukrainoje 

 

I D bei II C klasių mokiniai dalyvavo VDU 

lektoriaus  užsiėmime apie valstybių 

bendradarbiavimą.  

Mokiniai susipažino su prioritetais, į kuriuos 

valstybės kreipia dėmesį bendradarbiaudamos. 

Aiškinosi kas yra geopolitinės, aplinkosauginės, 

socialinės, ekonominės ir technologinės grėsmės 

šalių saugumui.  

Aktyviausi mokiniai laimėjo VDU prizų!!! 

 

Saviugdos 

pamoka 

40 mokinių iš I 

ir II klasių 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/ 
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Situacija 

Ukrainoje 

II A klasės mokiniai pristatė tiriamąjį istorinį 

integruotą su anglų kalba projektą apie situaciją 

Ukrainoje.  

Projektinis 

darbas 

20 mokinių iš 

II klasės 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/ 

Ukrainos 

palaikymo akcija 

Kauno „Varpo“ gimnazijos mokiniai rašė 

palaikymo laiškus savo bendraamžiams – 

Ukrainos mokyklų mokiniams anglų bei 

ukrainiečių kalbomis. 

Klasių auklėtojai su mokiniais kalbėjo apie tai, 

kuo galime padėti vieni kitiems sudėtingomis 

aplinkybėmis, mokiniai kūrė ženkliukus su 

palaikymo žodžiais, naudodamiesi programa 

WORD ART. 

 Laiškai su gimnazistų kurtomis simbolinėmis 

emblemomis išsiųsti Ukrainos bendrojo lavinimo 

mokykloms: Луцьк, Камень-Каширский, 

Горохів, Горохів, ЯВОРІВ, Івано-Франківськ, 

Хмельницьк regionuose. 

Gavome ir atsakymus iš kelių Ukrainos 

mokyklų! Kartu – stipresni!!! 

Taip pat gimnazijos bendruomenė aktyviai 

jungėsi prie akcijos „Ištiesk pagalbos ranką nuo 

karo kenčiantiems Ukrainos gyvūnams“. 

Paaukotas maistas išgabentas į LSMU 

Veterinarijos akademiją, iš kur iškeliavo į 

Ukrainą. 

Pilietinė 

iniciatyva 

280 mokinių iš 

I – IV klasių 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/ 

 

https://mepalietuva.eu/naujienos/aplinkosaugos-

iniciatyvos-kauno-varpo-gimnazijoje/ 
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„Kai susitinka 

istorijos!“ 

GIMNAZISTAI DALYVAVO 

TOLERANCIJOS SKATINIMO PROCESE 

„KAI SUSITINKA ISTORIJOS“!  

Balandžio 12 dieną IV A, IV B, III B, I B, III A 

klasių mokiniai dalyvavo saviugdos užsiėmime 

apie migracijos procesus. 

Saviugdos 

pamoka apie 

migraciją 

100 mokinių iš 

I,III,IV klasių. 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/ 
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Užsiėmimą vedė Diversity Development Group 

tyrėjas, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų 

instituto edukologijos doktorantas, darnaus 

vystymosi švietimo lektorius. 

Gimnazijos 2 aukšte buvo eksponuojama paroda 

„Kai susitinka istorijos“. Tai migruojančių 

žmonių portretai ir pasakojimai. 

Slava Ukraini! 

 

III B klasė gavo Lietuvos švietimo ir mokslo 

profesinės sąjungos padėką už dalyvavimą 

organizuotoje visuotinėje pamokoje apie 

Ukrainos istoriją.  

Užfiksuotos akimirkos, kai buvo vykdomos 

klasės veiklos, palaikant Ukrainos tautą, sugulė į 

koliažą Ukrainai. 

Visuotinė 

pamoka apie 

Ukrainos 

istoriją 

28 mokiniai iš 

III klasės 

https://www.facebook.com/kaunovarpo/ 
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