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APŽVALGA: KAS YRA PRIEMONĖ „EUROPA MOKYKLOJE“?

Su priemone „Europa mokykloje. Aktyviojo mokymo apie Europos Sąjungą pamokos“ susijusi mokomoji 
medžiaga buvo parengta siekiant pasiūlyti mokykloms, dalyvaujančioms „Mokyklų – Europos parlamento 
ambasadorių“ programoje mokomąją priemonę apie Europos parlamentinės demokratijos ir Europos 
pilietiškumo vertybes. Ši mokomoji medžiaga pritaikyta bendrojo ir profesinio vidurinio mokymo mokyklų 
14–18 m. moksleiviams ir pakartotine galimybe mokytis pasinaudojusiems studentams. 

Priemonė „Europa mokykloje“ grindžiama pirmine priemone „28 in 1“, kurią Europos Parlamento ryšių 
biurui Belgijoje 2015 m. parengė organizacija „Ryckevelde vzw“. 

Išplėsta ir pritaikyta, visoms ES valstybėms narėms skirta priemonė „Europa mokykloje“ Europos 
Parlamento prašymu ir su juo pasikonsultavus buvo rengiama 2017–2018 mokslo metais. Tai 
adaptuota ir parengta naudoti modulinė mokomoji priemonė, suderinta su „Mokyklų – Europos 
Parlamento ambasadorių“ (toliau MEPA) programa. Kiek įmanoma, ši priemonė yra pritaikoma prie 
ES valstybių narių nacionalinių aplinkybių. 
Ypatinga padėka skiriama nacionaliniams EP biurams už pateiktą su konkrečiomis valstybėmis 
susijusią informaciją ir visos medžiagos korektūrą.
Taip pat nuoširdžiai dėkojame Ruselarės mokyklai „Burgerschool“ ir jos mokiniams Anaïs, Andrei, Boo, 
Danai, Elise, Hasmikui, Ilyassui ir Yenteliui už skirtą laiką, vietą ir leidimą fotografuoti jų veidus rengiant 
šiai priemonei skirtas nuotraukas. 

Pagal modelį „Ugdant aktyvų Europos pilietiškumą“
Organizacija „Ryckevelde vzw“ parengė teorinį modelį, grindžiamą įsitikinimu, kad Europos pilietiškumas 
yra išugdoma savybė) (žr. toliau pateiktą modelį). Aktyvus Europos pilietiškumas suvokiamas kaip aktyvus 
dalyvavimas ES lygmens veikloje, grindžiamas tinkama informacija ir kritišku požiūriu. N4ra tikslo daryti 
įtaką piliečių nuomonei arba požiūriui. Aktyvus Europos Sąjungos pilietis gali būti ir už ne tokį aktyvų 
bendradarbiavimą Europos mastu. Taigi pagal šį modelį galima turėti skirtingas nuomones ir politines pažiūras 
apie ES. 

Kiekvienas ES pilietis yra viename iš penkių galimų Europos pilietiškumo ugdymo etapų: vieni žmonės 
nežino apie ES, kiti žino, treti apie ją šį tą išmano, dar kiti turi demokratinių įgūdžių, o dar kiti yra aktyvūs 
Europos Sąjungos piliečiai. Aktyvus žmonių Europos pilietiškumas ugdomas vykdant keturių rūšių veiklą: 
veiklą, kuria didinamas sąmoningumas, veiklą, kuria informuojama, veiklą, kuria ugdomi demokratiniai 
įgūdžiai ir (arba) pilietiniai gebėjimai, ir veiklą, kuria žmonės skatinami būti aktyviais Europos piliečiais. 

APIE PRIEMONĘ „EUROPA MOKYKLOJE. AKTYVIOJO 
MOKYMO APIE EUROPOS SĄJUNGĄ PAMOKOS“ 
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NEŽINOJIMAS SĄMONINGUMAS ŽINIOS DEMOKRATINIAI 
ĮGŪDŽIAI 

AKTYVUS EUROPOS 
PILIETIŠKUMAS

SĄMONINGUMO 
DIDINIMAS INFORMAVIMAS UGDYMAS AKTYVUS 

DALYVAVIMAS 

© Ryckevelde vzw, 2010

1-ASIS MODULIS 2-ASIS MODULIS 3-ASIS MODULIS 4-ASIS MODULIS

AR ŽINOTE? SUSIPAŽINKITE SU ES TOBULINKITE  
DEMO KRA TINIUS 
ĮGŪDŽIUS

TAVO NUOMONĖ 
EUROPOS 
SĄJUNGOJE

Tikslinė grupė:  
14–18 m. moksleiviai

Tikslinė grupė:  
15–18 m. moksleiviai

Tikslinė grupė:  
16–18 m. moksleiviai

Tikslinė grupė:  
17–18 m. moksleiviai

Visų šių rūšių veikla yra MEPA programos dalis. Pagal mokomąją priemonę „Europa mokykloje“ siūlomi 
keturi moduliai, kurių kiekvienas atitinka vieną iš keturių rūšių veiklos, kuria jūsų mokiniai motyvuojami 
tapti aktyviais Europos piliečiais. 

Modulinis metodas ir aktyvi metodika
Keturi moduliai yra grindžiami vienas kito turiniu, tačiau jie taip pat gali būti taikomi atskirai. Jūs, kaip 
mokytojas, galite laisvai pasirinkti modulį (-ius), kuris (-ie) labiausiai atitinka jūsų mokinius ir jų mokymo 
programą. Taikydami kiekvieną modulį, mokytojai gali pasirinkti daugiau su turiniu, sudėtingumo lygiu 
ir metodika susijusių dalykų. Galima pasirinkti medžiagą, skirtą 25 valandų trukmės pamokoms ir veiklai 
klasėje ir mokykloje. 

Šia medžiaga mokiniai ir mokytojai susidomi, nes akivaizdžiai taikoma aktyvi metodika. Juk moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad patirtinis mokymasis yra didelį poveikį turinti patraukli mokymosi strategija. 

Grindžiama švietimo principais
Priemonė „Europa mokykloje“ buvo rengiama remiantis keliais tvirtais švietimo principais. Šiais 
principais užtikrinama tikrą poveikį turinti kūrybiška ir vientisa mokomoji medžiaga:

- konkrečiai pritaikyta tikslinei grupei. Priemonė „Europa mokykloje“ parengta vidurinio 
išsilavinimo siekiantiems mokiniams ir pakartotina galimybe mokytis pasinaudojusiems 
studentams visoje Europos Sąjungoje. Kadangi tai plati tikslinė grupė, buvo pasirinktas 
modulinis metodas: mokytojas renkasi užduotis, kurios labiausiai atitinka jo mokinių ugdymo 
poreikius; 

- parengta naudoti. Medžiagą galima iš karto naudoti klasėje, be to, ja naudotis patogu; 

- sukurta remiantis patirtimi ir atsižvelgiant į tikslinės grupės ugdymo poreikius. Kuriant 
Belgijai skirtą pradinę medžiagą dalyvavo mokytojų ir interesų grupių darbo grupė. Medžiaga 
taip pat buvo bandoma su tiksline grupe;
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- kokybiška. Visa organizacijos „Ryckevelde vzw“ sukurta mokomoji medžiaga yra paženklinta 
patikimumo etikete. 

 Patikimumo etiketė reiškia, kad informacija yra kokybiška ir pagal užsakymą parengta 
specialiai vaikams ir jaunimui. Tai reiškia, kad informacija perduodama atsižvelgiant į 
tikslinės grupės lygį, o turinys išdėstytas paprasta, didaktine kalba. Taip pat žr. 

    http://juistejeugdinfo.be; 

- šiuolaikiška. Priemonėje „Europa mokykloje“ naudojama aktuali žiniasklaidos informacija, be to, 
ši priemonė yra moderni; 

- neutrali. Informacija pateikta taip, kad nebūtų daroma jokia įtaka. Mokiniai gali patys susidaryti 
savo nuomonę; 

- kūrybiška ir turinti skatinamąjį poveikį. Priemonė „Europa mokykloje“ grindžiama aktyvia 
ir modernia metodika, kuria mokytojai ir mokiniai vienodai skatinami domėtis Europos tema 
klasėje ir mokykloje. 

Priemonė „Europa mokykloje“ apima aiškų pedagoginį metodą ir augimo modelį, taikomus mokant apie 
Europą mokykloje, o tai atitinka ES Paryžiaus deklaraciją (2015 m.), kurioje raginama stiprinti švietimo 
vaidmenį skatinant pilietiškumą ir bendras ES vertybes: „Pagrindinis švietimo tikslas yra ne tik tobulinti 
žinias, įgūdžius, gebėjimus ir pažiūras ir įtvirtinti pagrindines vertybes, bet ir padėti jaunimui tapti aktyviais, 
atsakingais ir plačių pažiūrų visuomenės nariais.“

TIKSLAI IR GEBĖJIMAI
Naudojant šią mokomąją priemonę, tobulinamas toliau aprašytas tam tikras mokinių požiūris, žinios ir 
įgūdžiai. 

POŽIŪRIO RAIDA
1-asis ir 2-asis moduliai:

-  Atsirado mokinių susidomėjimas Europa. Jie nori daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą. 

-  Mokiniai suvokia ES reikšmę savo (kasdieniame) gyvenime. 

3-asis modulis:

- Mokiniai skatinami aktyviau dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese. 

- Mokiniai mokosi kritiškai vertinti socialinės žiniasklaidos naujienas ir pranešimus.

- Mokiniai pradeda puoselėti ES vertybes. 

- Formuojamos plačios mokinių pažiūros. 

- Formuojamas bendras mokinių kritiškas požiūris: jie susidaro nuomonę dabartinėmis ES temomis.

4-asis modulis:

- Mokiniai pripažįsta balsavimo Europos Parlamento rinkimuose ir bendro dalyvavimo svarbą. 

- Mokiniai žino savo teises ir pareigas demokratinėje valstybėje ir jas naudoja.

- Mokiniai tampa aktyviais Europos Sąjungos piliečiais, kurie yra įsitikinę, jog vietos, nacionaliniuose ir 
Europos Parlamento rinkimuose reikia balsuoti.

- Balsuodami mokiniai yra gerai informuoti ir priima apsvarstytą sprendimą, jie skatina savo 
bendraamžius daryti tą patį. 
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ŽINIŲ RAIDA
2-ASIS MODULIS:

-  Mokiniai žino, kaip, kada ir kodėl buvo sukurta Europos Sąjunga. Jie taip pat žino, kaip ES toliau plėtėsi. 

-  Mokiniai žino, kurios šalys yra ES narės ir kaip ES plėtėsi. 

-  Mokiniai žino, kad Europos Sąjunga yra konkrečių įgaliojimų turintis politinis darinys.

-  Mokiniai žino, ką ES jiems reiškia kasdieniame jų gyvenime, ir gali pateikti konkrečių pavyzdžių. 

-  Mokiniai turi žinių apie bendrąją rinką, Šengeno erdvę ir euro zoną. 

-  Mokiniai žino, kokios yra ES vertybės, ir gali pateikti keletą konkrečių pavyzdžių, kaip ES puoselėja šias 
vertybes praktiškai. 

3-ASIS MODULIS:

-  Mokiniai išmano ir supranta ES sprendimų priėmimo procesą (supaprastintą jo versiją). 

-  Mokiniai suvokia, koks šiame procese yra Europos Parlamento vaidmuo. 

-  Mokiniai žino, kad Europos Parlamentas nagrinėja konkrečias temas, kurios turi įtakos kasdieniniam jų 
gyvenimui, ir suvokia, kad šiuos sprendimus priimantys Europos Parlamento nariai yra tikri žmonės. 

-  Mokiniai turi daugiau žinių aptariamomis temomis, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos, prieglobsčio ir 
aplinkos politikos. 

4-ASIS MODULIS:

-  Mokiniai žino, kaip renkami jų atstovai į Europos Parlamentą; jie žino, kokios yra Parlamento frakcijos ir 
kurioms frakcijoms priklauso tam tikros politinės partijos. 

-  Mokiniai žino, ką reiškia jų šalies politinės partijos. 

-  Mokiniai yra supažindinami su keletu galimybių ir (arba) priemonių, padedančių užtikrinti, kad ES 
lygmeniu jų nuomonė būtų išklausoma.

ĮGŪDŽIŲ RAIDA
3-ASIS MODULIS:

-  Atlikdami užduotis mokiniai tobulina savo demokratinius įgūdžius: jie yra mokomi, kaip reikia 
atsižvelgti į kitų žmonių nuomonę, susiformuoti savo nuomonę, tartis ir priimti kompromisus. 

-  Mokiniai mokosi, kaip pristatyti savo pasiūlymą ir kalbėti prieš grupę. 

-  Mokiniai mokosi, kaip nustatyti netikras naujienas ir pranešimus. 

-  Mokiniai mokosi, kaip nustatyti dezinformavimo metodus.

4-ASIS MODULIS:

-  Naudodami tam tikras priemones, mokiniai tobulina būtinus įgūdžius, kad jų nuomonė ES lygmeniu 
būtų išklausoma. 
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+ 1 išsamus mokytojo vadovas, kuriame pateikti visi paaiškinimai, žaidimų kortelės ir užduočių lapai grupėms

+ 1 mokinio pratybų sąsiuvinis, kuriame pateikta visa bendroji informacija ir atskiri užduočių lapai

+ 3 pristatymai su informacija 

- Internetinė viktorina
- Informuotumo didinimo veikla 

mokykloje

- Su ES sprendimų priėmimu susijęs pasiskirstymo 
vaidmenimis žaidimas „Europos Parlamento nario kėdėje“ 
(galima rinktis iš dešimties Europai aktualių temų)

- Faktų patikrinimas. Ar tave klaidina? (3 užduotys)

- ES vertybės. Ką manai? (diskusijų užduotis)

- Užduotis „Rinkimai klasėje“

- Užduotis „Tavo nuomonė Europos Sąjungoje“

Susipažinkite su istorija ir pasidomėkite, kokios yra ES valstybės narės, 
ką veikia ES, kokius sprendimus ji priima ir kokios yra jos vertybės. 

- Su ES faktais susijęs žaidimas
- Su ES valstybėmis narėmis susijęs žaidimas
- Su ES įgaliojimais susijęs žaidimas
- Su ES vertybėmis susijęs žaidimas

1-ASIS MODULIS 
AR ŽINOTE?

3-ASIS MODULIS 
UGDYKITE SAVO DEMOKRATINIUS ĮGŪDŽIUS

4-ASIS MODULIS 
TAVO NUOMONĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

2-ASIS MODULIS 
SUSIPAŽINKITE SU ES

IKI 4 VAL. TRUK-
MĖS MEDŽIAGA 
(PASIRINKTINAI)

IKI 15,5 VAL. TRUK-
MĖS MEDŽIAGA 
(PASIRINKTINAI)

IKI 1,5 VAL. TRUK-
MĖS MEDŽIAGA 
(PASIRINKTINAI)

IKI 4 VAL. TRUK-
MĖS MEDŽIAGA 
(PASIRINKTINAI)

AKTYVIOJO MOKYMO APIE EUROPOS SĄJUNGĄ PAMOKOS

GRAFINĖ APŽVALGA
EUROPE 
@ SCHOOL
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APŽVALGA
Pirmojo modulio tikslas yra gana paprastas: siekti, kad Europos Sąjunga, ES vertybėmis ir dabartinėmis 
ES problemomis nesidomintys ir neinformuoti mokiniai sužinotų, kad ES yra ir kad svarbu turėti 
informacijos apie ją. Tai atitinka pirmąjį modulio veiksmą „Ugdant aktyvų Europos pilietiškumą“.

Pirmąjį modulį sudaro internetinė viktorina ir tam tikra galima informuotumo didinimo veikla 
mokykloje. Šia mokomąja priemone daugiausia dėmesio skiriama informavimui ir demokratinių 
įgūdžių ugdymui. Todėl pirmasis modulis yra ne taip išsamiai išdėstytas, nors, atsižvelgiant į pasirinktą 
veiklos rūšį, siūloma informuotumo didinimo veikla gali šiek tiek užtrukti. 

DALYS IR TRUKMĖ
Jei kitaip nenurodyta, nurodyta trukmė yra trumpiausias reikiamas laikas. 

METODIKA TRUKMÉ TEMA PRIEMONĖS
Internetinė viktorina 20 min. Internetinė viktorina 

vyksta klasėje arba 
mokykloje; dalyvių 
skaičius neribojamas. 

- Internetinė viktorina

- Pagrindinis ir (arba) nešiojamasis kompiuteris su 
interneto ryšiu ir vaizdo projektorius 

- Visi mokiniai arba mokinių grupės turi turėti 
įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, 
kompiuterį), kuris būtų prijungtas prie interneto

Galima informuotumo 
didinimo veikla 
mokykloje 

1–4 val. Geroji patirtis, susijusi 
su informuotumo 
didinimo veikla pagal 
MEPA programą ir 
šiai programai skirta 
informuotumo didinimo 
veikla 

- Mokytojo vadovas

1-ASIS MODULIS  
AR ŽINOTE? 

NEŽINOJIMAS SĄMONINGUMAS ŽINIOS DEMOKRATINIAI 
ĮGŪDŽIAI 

AKTYVUS EUROPOS 
PILIETIŠKUMAS

SĄMONINGUMO 
DIDINIMAS INFORMAVIMAS UGDYMAS AKTYVUS 

DALYVAVIMAS 

© Ryckevelde vzw, 2010
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TIKSLAI IR GEBĖJIMAI
POŽIŪRIS
- Atsirado mokinių susidomėjimas Europa. Jie nori daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą. 

- Mokiniai suvokia ES reikšmę savo (kasdieniame) gyvenime. 

1-ASIS MODULIS: ETAPAI

VIKTORINA
Viktorina – tai internetinė viktorina, kurią sudaro 12 klausimų su keliais atsakymų variantais.  
Ji parengta naudojantis internetine priemone „Kahoot“. 

PASIRENGIMAS
Šioje viktorinoje mokiniai gali dalyvauti po vieną arba komandomis. Viktorina gali vykti ne tik klasėje, bet 
ir žaidimų aikštelėje, kurioje vienu metu yra daug mokinių. Šios 
internetinės viktorinos dalyvių skaičius neribojamas. 

Mokytojas valdo pagrindinį skydelį su klausimais. Kad galėtų 
dalyvauti viktorinoje, visi mokiniai turi naudotis savo išmaniuoju 
telefonu, planšetiniu kompiuteriu arba kompiuteriu. Iš pradžių 
mokinys turi įvesti viktorinos žaidimo kodą, o tada savo 
naudotojo vardą. Viską atlikus teisingai, priešais esančiame ekrane 
rodomas mokinio vardas. 

Pastaba. Galite pasirinkti, ar mokiniai žais atskirai ar komandomis. 
Valdymo skydelyje pasirinkite klasikinį (angl. „Classic“) arba komandinį (angl. „Team mode“) režimą. Jei ne visi 
mokiniai turi įrenginius, galite pasirinkti komandinį režimą. 

EIGA
Mokytojas laukia, kol pagrindiniame ekrane atsiras visų mokinių vardai (komandų pavadinimai). 
Laukdamas mokytojas turi pasirūpinti, kad mokiniai reguliariai atnaujintų savo įrenginių ekraną, kad 
neatsijungtų nuo viktorinos. Tada mokytojas pradeda viktoriną. Klausimai rodomi pagrindiniame ekrane, 
o mokiniai į juos atsako naudodamiesi savo įrenginiais. Mokiniams taškai skiriami už teisingus atsakymus 
ir atsakymų pateikimo greitį. Rodomi tik penkių geriausių žaidėjų rezultatai, o pabaigoje – trys geriausi. 
Po kiekvieno klausimo iš karto pateikiamas teisingas atsakymas ir nurodoma, kaip mokiniai į šį klausimą 
atsakė (pateikiami anoniminiai statistiniai duomenys). Taip mokytojas sužino, kokios yra pagrindinės 
mokinių žinios. 

PRIEMONĖS
-  Internetinė viktorina: https://play.kahoot.it/#/?quizId=6a183f00-ae4e-4ad5-ac59-305b0b52564a. 
-  Stacionarus arba nešiojamasis kompiuteris su interneto ryšiu ir vaizdo projektorius viktorinai rodyti;
-  Visi mokiniai (arba mokinių grupės) turi turėti įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį 

arba kompiuterį), kuris būtų prijungtas prie interneto.
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KELETAS PATARIMŲ
- Jei anksčiau niekada nesinaudojote platforma „Kahoot“, rekomenduojama iš anksto išbandyti, 

kaip veikia viktorina. Šia priemone labai patogu naudotis. Ją išbandę tikrai suprasite, kaip ji 
veikia. 

- Jeigu dėl logistinių priežasčių negalite viktorinos paleisti internetu, galite naudoti toliau 
pateiktus klausimus ir žaisti viktoriną be interneto. 

- Siekiant patikrinti mokinių žinias, viktoriną taip pat galima žaisti užbaigus kitus priemonės 
„Europa mokykloje“ modulius.

- Kad šia veikla iš tiesų būtų didinamas informuotumas, galite iš anksto visoje mokykloje išplatinti 
su šia viktorina susijusius faktus. Galite pakabinti plakatus su šiais faktais ant sienų, įėjimo durų ir 
t. t. (žr. toliau „Galima informuotumo didinimo veikla mokykloje“). 

TURINYS
Viktoriną sudaro 12 klausimų. Kiekvienas klausimas yra susijęs su likusios priemonės „Europa mokykloje“ 
turiniu. Šie klausimai susiję su pagrindiniais faktais, dabartinėmis problemomis ir Europos vertybėmis. 

  = Teisingas atsakymas pažymėtas žaliai

KLAUSIMAS  1 VARIANTAS 2  VARIANTAS 3 VARIANTAS 4 VARIANTAS
1. Kada pirmosios šalys susivienijo 

siekdamos bendradarbiauti Europoje ir 
įsteigti tai, ką vadiname ES?

XX a. 
ketvirtajame 

dešimtmetyje

XX a. 
šeštajame 

dešimtmetyje 

XX a. 
aštuntajame 

dešimtmetyje 

XX a. 
dešimtajame 
dešimtmetyje

2. Kuri iš toliau išvardytų šalių NĖRA ES 
valstybė narė?

Bulgarija Kipras
Liuksem-
burgas

Islandija

3. Kiek (apytikriai) piliečių gyvena Europos 
Sąjungoje?

200 mln. 350 mln. 500 mln. 680 mln.

4. Kuri sąlyga NĖRA sąlyga tapti ES 
valstybe nare?

Šalis turi būti 
krikščioniška 

valstybė.

Šalis turi būti 
Europos 
valstybė.

Šalis turi 
gerbti 

žmogaus 
teises.

Šalis turi 
būti tvirta 

demokratinė 
valstybė.

5. Kada vyks kiti rinkimai į Europos 
Parlamentą?

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.

6. Kas šis žmogus? 

© Europos Sąjunga, 2017 m., EP šaltinis

Europos 
Parlamento 
Pirmininkas 
Antonijus 

Tajanis 
(Antonio 

Tajani)

Europos 
Komisijos 

Pirmininkas 
Žanas Klodas 

Junkeris 
(Jean Claude 

Juncker)

Europos 
Centrinio 

Banko 
Pirmininkas 

Marijus 
Dragis (Mario 

Draghi)

Europos 
Vadovų 
Tarybos 

Pirmininkas 
Donaldas 

Tuskas 
(Donald Tusk)

7. Ar ES turi kariuomenę? Taip Ne
8. Kai kuriose ES šalyse vis dar taikoma 

mirties bausmė.
Teisingai Neteisingai

9. Kuris iš šių faktų NĖRA ES teisės aktų 
taikymo rezultatas?

Europos 
Sąjungoje 
netaikomi 

tarptinklinio 
ryšio 

mokesčiai.

ES galima 
prekiauti 

tik energiją 
tausojančio-
mis elektros 
lemputėmis

2015 m. 
Europos 

Sąjungoje 
gimė 5,1 mln. 

vaikų.

Ant ES 
parduodamų 

cigarečių 
pakelių 

perspėjama 
apie pavojų 

sveikatai
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10. Kas šis žmogus? 

© Europos Sąjunga, 2017 m., EP šaltinis

Už konkurenciją 
atsakinga 
Komisijos 

narė Margretė 
Vestager 

(Margrethe 
Verstager)

Už ES užsienio 
reikalus 

atsakinga 
Federika 
Mogerini 
(Federica 

Mogherini)

Už prekybą 
atsakinga 
Komisijos 

narė Sesilija 
Malmstriom 

(Cecilia 
Malmström)

Europos 
ombuds-

menė Emilė 
O‘Reili (Emily 

O‘Reilly)

11. ES piliečiai gali dirbti bet kurioje 
ES valstybėje narėje tokiomis pat 
sąlygomis kaip tos valstybės piliečiai

Teisingai Neteisingai

12. Kokia procentinė dalis visų pasaulio 
pabėgėlių pabėgo į Europą (2017 m. 
UNHCR biuro duomenimis)?

17 proc. 27 proc. 37 proc. 67 proc.

INFORMUOTUMO DIDINIMO VEIKLA  
MOKYKLOJE
Efektyvus informuotumo didinimas pasižymi tokiais bruožais: 

- veikla yra interaktyvi – mokiniai turi ką veikti;

- veikla yra vizualiai patraukli – mokiniams įdomu, kas tai yra;

- mokiniai entuziastingai užsiima veikla;

- užsiimdami veikla mokiniai galvoja apie ES, dabartines ES problemas ir ES vertybes;

- veikla taip pat yra informatyvi – sužinomi kai kurie faktai ir pagrindinė informacija apie ES, jos 
vertybes ir dabartines problemas. 

Keletas sėkmingos informuotumo didinimo veiklos pavyzdžių:

Skleisk Europos vertybes
Su ES vertybėmis susijusi veikla. Visi mokiniai pasirenka, kokias ES 
vertybes norėtų skleisti. Prie savo drabužių jie prisisega kortelę su 
pasirinkta kortele ir visą dieną mokykloje ją segi. Taip mokiniai yra 
priversti pamąstyti ir pradeda kalbėtis vieni su kitais apie tai, kodėl 
pasirinko tam tikrą vertybę. Taip jie susimąsto apie šias vertybes. Jie 
taip pat susipažįsta su ES vertybėmis.  Athénée Royal d’Enghien, Belgija
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Mokykloje platinami faktai apie ES ir vyksta su jais susijusi 
viktorina
Mokykloje galite platinti faktus apie ES visur (ant durų, vestibiulyje 
ir t. t.) iškabindami plakatus, pavyzdžiui, „Ar žinojai..?“. Savaitės 
pabaigoje mokinių žinias galite patikrinti rengdami (internetinę arba 
neinternetinę) viktoriną, kurioje gali dalyvauti visi mokyklos mokiniai. 
(Galite naudotis į šią mokomąją priemonę įtraukta viktorinoms rengti 
skirta internetine priemone „Kahoot“.) Mokiniai susidomi šia veikla, 
entuziastingai dalyvauja ir sužino kai kuriuos svarbiausius faktus apie 
ES.

Greitojo atsako kodas. Lobio paieškos
Lobio paieškos mokykloje. Visoje mokykloje yra paslėpti popieriaus 
lapai su greitojo atsako (QR) kodu. Mokiniai suskirstomi į mažesnes 
grupes ir eina ieškoti QR kodo. Jį suradę nuskaito, tada peržiūri 
trumpą vaizdo įrašą, kuriame pateikiamas klausimas arba užuomina. 
Mokiniai stengiasi kuo greičiau įminti pateiktą mįslę. Gali būti pateiktos 
nuorodos į jaunųjų mokyklos ambasadorių sukurtus filmus ar filmus 
apie Europos Parlamento darbą arba svetaines, kuriose pateikiama 
informacija. Užsiimdami tokia veikla, mokiniai jau įgyja šiek tiek žinių ir 
yra skatinami sužinoti dar daugiau užsiimant įdomia veikla. 

Įvairovės skatinimas mokykloje
ES mugė. Visi iš kitų šalių kilę mokiniai mokykloje pristato savo 
kilmės šalį ir savo bendramoksliams parengia viktoriną, jie taip pat 
gali atnešti į mokyklą savo šalies nacionalinį patiekalą (maistas visada 
duoda gerų rezultatų).
Interaktyvusis ES informacijos centras. Europos ir pasaulio 
žemėlapiuose visi mokiniai nurodo savo kilmės šalį, jei ji skiriasi nuo 
tos šalies, kurioje yra mokykla. 

Institut de la Providence, Herve, Belgija

Collège Saint-Louis, Lježas, Belgija
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APŽVALGA
Antrojo modulio tikslas – išsamiai informuoti mokinius apie ES ir jos vertybes. Tai atitinka antrąją 
modulio veiklą „Ugdant aktyvų Europos pilietiškumą“.

Antrasis modulis išdėstytas gana išsamiai, nes jis labai svarbus. Pagal šį modulį taikoma lengvai 
prieinama ir aktyvi metodika: šį modulį sudaro keturi ugdomieji žaidimai, kuriais gilinamos 
pagrindinės mokinių žinios apie ES ir jos vertybes. Trys žaidimai žaidžiami susiskirsčius į mažesnes 
grupes, o ketvirtąjį žaidžia visa klasė. 

Pabaigus žaisti kiekvieną žaidimą klasėje vyksta diskusija, per kurią aptariama viskas, ką mokiniai 
sužinojo žaisdami žaidimą. Šiai diskusijai mokytojas naudoja išsamią pateiktį. 

Galiausiai mokinio pratybų sąsiuvinyje pateikiama modulio santrauka. Šioje santraukoje 
apibendrinamos visos įgytos žinios, joje atkartojama pateikties struktūra. Galite naudoti šią santrauką 
kaip mokiniams skirtą pagalbinę priemonę ar net kaip mokomąją medžiagą. Ši santrauka nėra skirta 
naudoti klasėje. 

DALYS IR TRUKMĖ
Šį modulį galima trumpai apžvelgti per dvi valandas (geriau iš eilės). Jei iki galo žaisite visus žaidimus ir 
išsamiai pristatysite informaciją, jums reikės keturių valandų. Taip pat galite pasirinkti žaisti tik vieną ar du 
siūlomus žaidimus. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas kiekvienai daliai reikiamas trumpiausias laikas.

NEŽINOJIMAS SĄMONINGUMAS ŽINIOS DEMOKRATINIAI 
ĮGŪDŽIAI 

AKTYVUS EUROPOS 
PILIETIŠKUMAS

SĄMONINGUMO 
DIDINIMAS INFORMAVIMAS UGDYMAS AKTYVUS 

DALYVAVIMAS 

© Ryckevelde vzw, 2010

2-ASIS MODULIS  
SUSIPAŽINKITE SU ES 
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METODIKA TRUKMĖ TEMA PRIEMONĖS
Klausimai mokiniams, 
pokalbis

10 min. Įvadas. Ką tau reiškia 
Europos Sąjunga?

- Klasės lenta / baltoji lenta / konferencijų lenta ir 
žymekliai

Ugdomasis žaidimas. 
ES faktai

20 min. Su ES faktais susijęs 
žaidimas. Klausimų ir 
atsakymų žaidimas apie 
ES istoriją ir bendro po-
būdžio žinias apie ES 

- Laikmatis kiekvienai grupei (galite leisti mokiniams 
naudotis savo išmaniaisiais telefonais)

- Kiekvienai mažesnei grupei skirtas kortelių su ES 
faktais rinkinys (mokytojo vadovo I priedas)

Interaktyvi paskaita Ne trumpiau 
kaip 20 min.

Pateiktis. Įgytų žinių 
apibendrinimas

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius 

- 2-ajam moduliui skirta “Prezi“ pateiktis

Ugdomasis žaidimas. 
ES valstybės narės

20 min. Su ES valstybėmis 
narėmis susijęs žaidimas. 
Žaidimas „Iššifruok kodą“, 
kurį žaisdami mokiniai, 
konkuruodami grupė-
mis, bando kuo greičiau 
iššifruoti kodą. Žaidimo 
pobūdis – galvosūkis.

- Kiekvienai grupei skirtas Europos žemėlapis 
(mokytojo vadovo II priedas)

- Kiekvienai grupei skirtas su ES valstybėmis narėmis 
susijusių kortelių rinkinys (mokytojo vadovo III  
priedas)

- Kiekvienai grupei skirtas užduočių lapas, padedantis 
iššifruoti kodą (mokytojo vadovo IV priedas)

Interaktyvi paskaita 10–20 min. Pateiktis. Įgytų žinių 
apibendrinimas

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius 

- 2-ajam moduliui skirta “Prezi“ pateiktis

Ugdomasis žaidimas. 
ES įgaliojimai

10 min. Kokie yra ES įgaliojimai? 
Varžybos, per kurias 
iškrinta pavieniai mokini-
ai. Klasė yra padalijama į 
du kampus arba dalis. 

- Klausimai mokytojo vadove

Interaktyvi paskaita Ne trumpiau 
kaip 10 min.

Pateiktis. Įgytų žinių 
apibendrinimas 

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius 

- 2-ajam moduliui skirta “Prezi“ pateiktis

Ugdomasis žaidimas. 
ES vertybės

20 min. Kokios yra ES vertybės 
ir kaip ES jas puoselėja 
praktiškai?

- Kiekvienai grupei skirtas su ES vertybėmis susijusių 
„ketverto kortelių“ rinkinys (mokytojo vadovo V 
priedas)

- Kiekvienai grupei skirtas kortelių su teisingais arba 
neteisingais su ES vertybėmis susijusiais teiginiais 
rinkinys (mokytojo vadovo VI priedas)

Interaktyvi paskaita 10 min. Pateiktis. Įgytų žinių 
apibendrinimas

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius 

- 2-ajam moduliui skirta “Prezi“ pateiktis

KELETAS PATARIMŲ
- Dėl žaidimo apie valstybes nares – vos užbaigus žaidimą, svarbu peržvelgti jo turinį, nes šis 

galvosūkis sužadina smalsumą. Juo užtikrinama, kad mokiniai norėtų daugiau sužinoti apie tai, 
kurios šalys yra ES valstybės narės. Todėl šias abi dalis reikėtų atlikti vienu metu. Tačiau galite 
pasirinkti iš pradžių žaisti žaidimą apie valstybes nares, o tik paskui su ES faktais susijusį žaidimą. 

- Taip pat galite pasirinkti 1-ąjį ir 2-ąjį žaidimus žaisti iš eilės, o baigus žaisti iš karto aptarti 
medžiagos santrauką. Taip į mažesnes grupes suskirstyti mokiniai per diskusiją gali likti sėdėti savo 
vietose. 

- Su ES vertybėmis susijusį žaidimą galima žaisti atskirai nuo visų kitų žaidimų. Be to, pagal 3-iąjį 
modulį taikydami aktyvią metodiką „ES vertybės. Ką manai?“ šį žaidimą galite naudoti kaip 
galvosūkį. 
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TIKSLAI IR GEBĖJIMAI

POŽIŪRIO RAIDA
-  Atsirado mokinių susidomėjimas Europa.

-  Mokiniai suvokia ES reikšmę savo (kasdieniame) gyvenime. 

ŽINIŲ RAIDA
-  Mokiniai žino, kaip, kada ir kodėl buvo įsteigta Europos Sąjunga. Jie taip pat žino, kaip ES toliau 

plėtėsi. 

-  Mokiniai žino, kurios šalys yra ES narės ir kaip ES plėtėsi. 

-  Mokiniai žino, kad Europos Sąjunga yra konkrečių įgaliojimų turintis politinis darinys.

-  Mokiniai žino, ką ES jiems reiškia kasdieniame jų gyvenime, ir gali pateikti konkrečių pavyzdžių. 

-  Mokiniai turi žinių apie bendrąją rinką, Šengeno erdvę ir euro zoną. 

-  Mokiniai žino, kokios yra ES vertybės, ir gali pateikti keletą konkrečių pavyzdžių, kaip ES 
puoselėja šias vertybes praktiškai. 
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2-ASIS MODULIS: ETAPAI

ĮVADAS. ES?

PASIRENGIMAS 
Mokiniai sėdi klasėje kaip įprastai. Užduodate mokiniams įvadinius klausimus ir pradedate su jais 
kalbėtis.

EIGA  
Užduodate mokiniams įvadinį klausimą „Kas ateina į galvą, kai pagalvojate apie Europos Sąjungą?“

Mokiniai intuityviai atsako. Jūs užrašote jų atsakymus (ant klasės lentos ar konferencijų lentos). 
Pabandykite sugrupuoti mokinių atsakymus. Galimi atsakymai: šalių bendradarbiavimas, geografiniai 
Europos aspektai, teisės aktai ir kt.

PRIEMONĖS
Jei reikia: klasės lenta / baltoji lenta / konferencijų lenta ir žymekliai 

KELETAS PATARIMŲ
-  Nepateikite pernelyg daug informacijos apie tai, kada ir kodėl ES buvo įsteigta ir pan. Mokiniai 

šiuos dalykus sužinos per likusią šios pamokos dalį. Šios užduoties tikslas – tiesiog klausytis, ką 
sako mokiniai, ir užrašyti jų atsakymus. 

-  Stenkitės išsaugoti užrašytus atsakymus, kad šio modulio pabaigoje galėtumėte juos paminėti 
rodydami pateiktį. 

1 ŽAIDIMAS. ES FAKTAI
Šis pirmasis žaidimas grindžiamas klausimų ir atsakymų principu. Klausimai yra susiję su Europos 
Sąjungos istorija ir apskritai ES. Mokiniai tikriausiai iš anksto nežinos daugelio atsakymų. Dėl šiame 
žaidime taikomo metodo mokiniai įsimena atsakymus į klausimus, todėl žaisdami įgyja žinių apie ES. 
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PASIRENGIMAS 
Mokiniai suskirstomi į mažesnes grupes, kurias sudaro lyginis 
skaičius mokinių ir kurių kiekvienoje yra ne mažiau kaip (ir 
pageidautina) keturi mokiniai. Taip pat galima sudaryti grupes po 
šešis mokinius. Visos grupės žaidimą žaidžia vienu metu, tačiau atskirai 
vienos nuo kitų. Kiekvienoje mažesnėje grupėje mokiniai pasiskirsto 
po du. Jei grupę sudaro nelyginis skaičius mokinių, prie tokios grupės 
gali prisijungti mokytojas. Komandų nariai sėdi vieni priešais kitus, 
kaip pavaizduota toliau:

EIGA 
- Galutinis komandos tikslas yra surinkti kuo daugiau kortelių.

- Kiekvienai grupei duodamas kortelių rinkinys. Ant kiekvienos kortelės yra klausimas ir atsakymas. 

- Vienas asmuo (1A asmuo) pradeda žaidimą ir rankose laiko kortelių rinkinį. Jis užduoda klausimą 
priešais sėdinčiam savo komandos nariui (1B asmeniui). Jei 1B asmuo atsako teisingai, 1 komanda 
gali pasilikti kortelę ir 1A asmuo skaito kitą klausimą. Jei 1B asmuo atsako neteisingai, 1A asmuo 
perkelia kortelę į krūvos apačią ir užduoda kitą klausimą. 

- Ši komanda žaidžia tol, kol laikmatis parodo, kad jos eilė žaisti baigėsi. 

- Viena komanda žaidžia 30 sekundžių. 

- Po 30 sekundžių žaidėjas perduoda kortelių rinkinį žaidėjui iš kairės, t. y. 2 komandos nariui (2A 
asmeniui). 

- Dabar eilė žaisti antrajai komandai: 2A asmuo užduoda klausimus 2B asmeniui. Po 30 sekundžių 
kortelių rinkinys perduodamas 1B asmeniui, o paskui – 2B asmeniui ir t. t. 

- Žaidžiama tol, kol atsakoma į visus klausimus ir kuri nors komanda susirenka visas korteles. 

- Komanda, kuri nežaidžia (neskaito klausimų ir į juos neatsakinėja), seka laiką. 

- Žaidimą laimi daugiausia kortelių surinkusi komanda (nes pateikė daugiausia teisingų atsakymų).

Kiekvienos komandos kiekvieno nario vaidmuo dažnai keičiasi: kartais tas pats narys užduoda klausimus, 
kartais – į juos atsako. Taip visi žaidėjai išgirsta klausimus ir atsakymus ir gali įsiminti informaciją. 

   Glausta taisyklių santrauka:
-  Viena komanda žaidžia 30 sekundžių. Per tas 30 sekundžių komanda turi teisingai atsakyti į kuo daugiau 

klausimų. 

-  Į klausimą galima bandyti atsakyti tik kartą. Jei pirmasis atsakymas yra neteisingas, klausimą uždavęs 
asmuo perkelia kortelę į krūvos apačią ir pereina prie kito klausimo. Todėl į klausimą atsakantis asmuo 
negali pasitaisyti. 

-  Jei žaidėjas nežino atsakymo, sako „pasiduodu“. Tada klausimus užduodantis asmuo perkelia kortelę į 
krūvos apačią ir pereina prie kito klausimo. 

-  Ant kortelių skliausteliuose pateikta informacija yra papildoma. Žaidėjai neprivalo jos paminėti, kad į 
klausimą būtų atsakyta teisingai. Kartais yra keli teisingi atsakymai, tokiu atveju tarp galimų atsakymų yra 
pasvirasis brūkšnys („/“). Pakanka pateikti vieną iš galimų atsakymų.

16  /  2-ASIS MODULIS EUROPE@SCHOOL



PRIEMONĖS
- Laikmatis kiekvienai grupei. Laikmačiai yra daugelyje išmaniųjų telefonų. Jei reikia, paprašykite, 

kad mokiniai naudotųsi telefonais sekti laikui. 

- Kiekvienai grupei skirtas kortelių su ES faktais rinkinys (mokytojo vadovo I priedas). Kiekviename 
rinkinyje yra 25 kortelės. Turėsite patys jas iškirpti. 

- Galite pasirinkti, kurias korteles naudoti. 

KELETAS PATARIMŲ
- Paaiškinkite, kaip žaisti šį žaidimą, pateikdami pavyzdį. 

TURINYS
Yra 25 klausimai apie Europos Sąjungos istoriją ir pagrindinius su Europos Sąjunga susijusius faktus.

KLAUSIMAS ATSAKYMAS
1. Kiek valstybių narių šiuo metu sudaro Europos Sąjungą? 28
2. Dabartinės Europos Sąjungos šalys steigėjos buvo Prancūzija, 

Vokietija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas ir ...?
Italija

3. Kada pirmosios šalys suvienijo jėgas siekdamos bendradarbiauti 
Europos mastu? (Pakanka nurodyti laikotarpį arba dešimtmetį; 
nebūtina pasakyti tikslių metų.) 

Po Antrojo pasaulinio karo / XX 
a. šeštajame dešimtmetyje (abu 
atsakymai teisingi) 

4. Kurią Europos Sąjungos instituciją kas penkerius metus renkame mes, 
piliečiai? (Rengiami tiesioginiai rinkimai) 

Europos Parlamentą

5. Kodėl buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB)? Siekiant užkirsti kelią karui ateityje, 
užtikrinti taiką 

6. Kuriame Europos mieste yra dauguma Europos Sąjungos institucijų ir 
kuris dažnai yra vadinamas „Europos sostine“? 

Briuselis

7. Koks istoriškai svarbus įvykis įvyko Europoje 1989 m.? Berlyno sienos griūtis / Europos 
padalijimo į Rytus ir Vakarus pabaiga / 
Šaltojo karo pabaiga

8. Kokia kalba Europos Parlamento nariai (EP nariai) kalba Europos 
Parlamente? 

Kiekvienas EP narys gali kalbėti savo 
kalba (viena iš 24 oficialiųjų ES kalbų). 

9. Kiek procentų (proc.) visos ES pagaminamos energijos iki 2020 m. 
turėtų būti gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (vėjo, 
saulės energijos ir kt.)?

20 proc.

10. Kuri šalis įstojo į ES 2013 m., per paskutinę plėtrą? Kroatija
11. Kuri valiuta naudojama daugelyje ES šalių? Euras
12. Kaip vadiname teisę Europoje pateikti peticiją, kuria naudodamiesi 

piliečiai gali pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir įtraukti jį į Europos 
Komisijos darbotvarkę? 

Europos piliečių iniciatyva

13. Kuri diena yra Europos diena? (Nurodyti datą) Gegužės 9 d.
14. Kaip vadinama aukštojo mokslo institucijų studentams skirta Europos 

mainų programa, kuri taip pat skirta pradinio ir vidurinio ugdymo 
mokykloms? 

Programa „Erasmus+“ („Erasmus“)

15. Kas šiuo metu (2014–2019 m.) yra Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas? 

Donaldas Tuskas (Donald Tusk)

16. Kas šiuo metu (2014–2019 m.) yra Europos Komisijos pirmininkas? Žanas Klodas Junkeris (Jean Claude 
Juncker)

17  /  2-ASIS MODULIS EUROPE@SCHOOL



17. Europos Komisiją galite palyginti su šalies ..., nes abi turi įstatymų 
vykdomąją valdžią. 

Vyriausybe

18. Kaip vadinama ES sutartis, pagal kurią Europos Sąjungos piliečiams 
leidžiama keliauti po (daugelį) ES šalių, o jų tapatybė netikrinama 
(atviros sienos)? 

Šengeno sutartis / Šengenas

19. Koks yra Europos pagalbos telefono numeris, kuriuo galite skambinti 
visoje ES? 

112

20. Kurioje ES valstybėje narėje yra daugiausia gyventojų? Vokietijoje (apie 82 mln.)
21. Nurodykite ES valstybę narę, kurioje yra mažiausiai gyventojų ir kuri 

yra mažiausia ES valstybė narė. 
Malta (apie 450 000 gyventojų)

22. Kurios Europos Sąjungos valstybės narės pavadinimas sutampa su jos 
sostinės pavadinimu? 

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės

23. Kuriais metais pirmosios euro zonos šalys pradėjo naudotis euro 
banknotais ir monetomis?

2002 m.

24. Kiekviena valstybė narė paskiria po vieną Europos Komisijos narį. Kas 
yra dabartinis Lietuvos paskirtas Komisijos narys? 

Vytenis Andriukaitis

25. Kiekviena valstybė narė išrenka keletą Europos Parlamento narių pagal 
savo gyventojų skaičių. Kiek šiuo metu yra Europos Parlamento narių 
iš Lietuvos?

11

2 ŽAIDIMAS. ES VALSTYBĖS NARĖS 
Antrasis žaidimas yra apie Europos Sąjungos valstybes nares. Šiuo žaidimu siekiama sudominti 
mokinius, kad jie norėtų išsiaiškinti, kurios šalys iš tiesų yra valstybės narės; žaidimo pobūdis – 
galvosūkis. Po šio žaidimo peržiūrėję pateiktį apie visas šalis, mokiniai bus daug labiau nusiteikę mokytis. 
Todėl jie geriau įsidėmės šią informaciją. 

PASIRENGIMAS 
Klasė padalijama į komandas po tris–keturis mokinius. Kiekviena mokinių grupė žaidžia kaip viena 
komanda ir konkuruoja su kitomis mokinių grupėmis. Jei reikia, į tokias grupes suskirstyti mokiniai gali 
likti sėdėti kaip ir per 1-ąjį žaidimą. Grupės po šešis mokinius turėtų būti padalytos į dvi grupes po tris.

EIGA 
- Turite pakartoti pirmojo žaidimo klausimą: „Kiek šalių šiuo metu priklauso ES?“. Kai mokiniai į jį 

atsako, liepkite jiems išsiaiškinti, kurios šalys yra 28 valstybės narės. 

- Iš pradžių paaiškinkite žaidimo taisykles, tada išdalykite priemones. 

- Kiekviena grupė gauna 40 kortelių rinkinį. Ant šių kortelių pavaizduoti 28 valstybių narių ir 12 
ES nepriklausančių šalių kontūrai ir nurodyti jų pavadinimai. Kiekviena grupė taip pat gauna 
Europos žemėlapį. 

- Užduotis tokia: iš šių 40 kortelių reikia kuo greičiau atrinkti 28 ES valstybes nares.

- Ant kiekvienos kortelės taip pat yra po raidę. Iš visų šių raidžių galima sudėti kodą. Kai grupė 
atrenka visas ES valstybes nares, gauna užduočių lapą, padedantį iššifruoti kodą. Grupė turi 
rasti atsakymą naudodama ant kortelių su valstybių narių kontūrais ir pavadinimais nurodytas 
kodo dalis.

- Atsakymas – sakinys anglų kalba. 
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- Pirmoji kodą iššifravusi grupė atsistoja. Mokytojui patikrinus atsakymą grupė paskelbiama 
nugalėtoja. 

- Leiskite likusioms grupėms žaisti, kol kiekviena jų iššifruoja kodą. 

Kuo daugiau klaidų mokiniai padaro atrinkdami ES valstybes nares, tuo jiems sunkiau rasti atsakymą 
atliekant užduotis užduočių lape, padedančiame iššifruoti kodą. Nieko baisaus, jei mokiniai padaro 
keletą klaidų žaidimo pradžioje. Svarbiausia, kad atlikdami šią užduotį mokiniai pagalvotų apie kiekvieną 
šalį: „ar ši šalis yra ES valstybė narė, ar ne?“. Mokytojas gali padėti grupėms atrinkti valstybes nares. 

PRIEMONĖS
- Kiekvienai grupei skirtas Europos žemėlapis (mokytojo vadovo II priedas).

- Kiekvienai grupei skirtas su ES valstybėmis narėmis susijusių kortelių rinkinys (mokytojo vadovo 
III priedas). Iš viso yra 40 kortelių. Korteles turėsite iškirpti patys ir tinkamai jas sumaišyti. 

- Kiekvienai grupei skirtas užduočių lapas, padedantis iššifruoti kodą (mokytojo vadovo IV 
priedas). 

KELETAS PATARIMŲ
- Svarbu, kad mokiniai intuityviai išsiaiškintų, kaip reikia iššifruoti kodą naudojantis užduočių lapu. 

Pasakykite jiems tik tiek, kad atsakymas yra sakinys anglų kalba. Mokinių grupėms, kurioms reikia 
daugiau nurodymų, galite paaiškinti, ką tiksliai jos turėtų daryti: užduočių lape reikia apibrėžti 
visas ant kortelių su ES valstybių narių kontūrais ir pavadinimais esančias raides, kurios sudaro 
kodą. Tada mokiniai galės perskaityti kodą iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. 

- Atsakymą sudaro 28 raidės – po vieną kiekvienai šaliai. Tai reiškia, kad yra pasikartojančių 
raidžių: 6 raidės E, 5 raidės O, 3 raidės T ir pan. Kai mokiniai išsiaiškina, kad tinka viena raidė E, tai 
netiesiogiai reiškia, kad visos kitos šalių kortelės, ant kurių yra raidė E, taip pat yra teisingos, taigi 
jei mokiniai nori, užduočių lape jie gali apibrėžti visas raides E. Žaisdami jie taip pat gali apibrėžti 
atitinkamą raidę ant kiekvienos kortelės. Bet kuriuo atveju galutinis rezultatas gaunamas toks 
pat. Žaidimo pradžioje mokiniams geriau to nesakyti, o pasakyti tik tada, kai jie paklausia. 

- Nors mokiniai to nepastebės, atsakymą sudarančios raidės yra išdėstytos chronologine šalių 
stojimo į ES tvarka. Pavyzdžiui, pirmoji raidė C yra ant Belgijos kortelės, o paskutinė raidė R – ant 
Kroatijos kortelės. 

ATSAKYMAS 
COME ON EUROPE, LET’S WORK TOGETHER
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3 ŽAIDIMAS. ES ĮGALIOJIMAI 
Šis žaidimas yra skirtas Europos Sąjungos įgaliojimams. Siekiant paaiškinti, kuo ES skiriasi nuo kitų 
politinių darinių, nurodomi keli konkretūs atvejai. 

PASIRENGIMAS 
Trumpai pristatant žaidimą mokiniai susodinami. Jums paaiškinus žaidimo taisykles, visi mokiniai 
atsistoja. Kiekvienas mokinys žaidimą žaidžia pats. Klasėje yra du atitinkamai pavadinti kampai (arba 
dalys): vienas kampas vadinamas ES kampu, kitas – ne ES kampu. 

- Ne ES kampui priklauso valstybės, regionai, savivaldybės ir kt.

- ES kampui priklauso Europos lygmuo.

EIGA
Įvadas. Prieš pradedant žaisti žaidimą, svarbu, kad mokiniai žinotų, jog ES yra už visus kitus politinius 
darinius įtakingesnis politinis darinys. 

Pristatydamas žaidimą padidinkite savo šalies politinius darinius simbolizuojančius paveikslėlius.

C A D I Q O J V M E Q A

B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J

B Q B E Q U F V B R D O

F Z I F A V P E X I F B

L I Y E D T D A Z F D X

Q V X J Z F A Y B S Y J

D J F D W Z X I D Q I O

R K Y B I T V B J O F Z

F D G Q E T A Q H E R A
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Tada paaiškinkite, kad kiekvienas politinis darinys gali priimti sprendimus tik dėl tam tikrų nustatytų 
dalykų, dėl kurių susitarta. Vis dėlto kitų politinių darinių priimtus teisės aktus gali pakeisti Europos 
Sąjungos teisės aktai. Pavyzdžiui, jeigu šalis parengia įstatymą, kuriuo prieštaraujama ES teisės aktams, 
šis naujas įstatymas nebus priimtas. Taip pat galite paaiškinti, kad politinių darinių įgaliojimai paskirstomi 
atsižvelgiant į anksčiau sudarytus susitarimus. 

Paaiškinus šiuos dalykus laikas pradėti žaisti. 

Žaidimo paaiškinimas. Šis žaidimas yra varžybos, per kurias iškrinta mokiniai. Kaskart mokytojui 
pateikus kokios nors teisinės priemonės, teisės akto ar jurisdikcijos pavyzdį, mokiniai turi nurodyti, ar, 
jų nuomone, paminėtas pavyzdys priskiriamas prie ES teisės aktų, ar ne. Mokiniai gali nurodyti savo 
atsakymą atsistodami į ES arba į ne ES kampą. Mokiniams pasirinkus, į kurį kampą atsistoti, mokytojas 
iš karto pateikia teisingą atsakymą. Teisingą atsakymą pasirinkę mokiniai gali likti vietoje ir laukti, kol 
mokytojas pateiks kitą pavyzdį. Neteisingą atsakymą pasirinkę mokiniai turi atsisėsti. 

Mokytojas vardija pavyzdžius tol, kol lieka maždaug trys mokiniai (arba kol lieka tik vienas mokinys, 
atsižvelgiant į klasės nuotaiką – šią sąlygą pasirenka mokytojas). Jei reikia, žaidimą galima pradėti iš 
naujo (pvz., jei pateikus vos tris pavyzdžius sėdi visi mokiniai). Tikslas – pateikti apie dešimt pavyzdžių. 

PRIEMONĖS
- Šis mokytojo vadovas, kuriame pateikti pavyzdžiai ir kai kurie išsamesni paaiškinimai (žr. toliau)

- Pakankamai didelė klasė, kad mokiniai galėtų sustoti dviejuose jos kampuose

- 2-ajam moduliui skirta “Prezi“ pateiktis

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

KELETAS PATARIMŲ
- Jei mokiniai noriai žaidžia žaidimą, nesistenkite po kiekvieno pavyzdžio pateikti pernelyg daug 

paaiškinimų. Daugelį pavyzdžių galėsite paaiškinti vėliau rodydami pateiktį.

- Pavyzdžiai yra išdėstyti tam tikra tvarka, tačiau mokytojas gali pasirinkti, kurie pavyzdžiai 
labiausiai tinka jo mokiniams. 

TURINYS
Užduotis: 

KLAUSIMAS MOKINIAMS ATSAKYMAS PAAIŠKINIMAS 

1. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatomos greičio ribos 
greitkelyje? 

Ne ES 
lygmeniu

Eismo taisyklės įvairiose ES valstybėse narėse skiriasi, 
pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Maltoje ir 
Kipre žmonės vairuoja kairiąja kelio puse. Vis dėlto eismo 
kodai derinami Europos lygmeniu, o Europos vairuotojo 
pažymėjimas galioja visoje Europos Sąjungoje. 

2. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatoma, kad įsigyjant naują 
nešiojamąjį kompiuterį suteikiama 
bent dvejų metų garantija? 

ES lygmeniu Vartotojų apsauga. ES nustatė, kad įsigyjant elektroninius 
prietaisus (išmaniuosius telefonus, spausdintuvus, 
nešiojamuosius kompiuterius, dulkių siurblius, elektrinius 
dantų šepetėlius ir kt.) suteikiama mažiausiai dvejų metų 
garantija.
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3. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatoma, kada surinkti šiukšles? 

Ne ES 
lygmeniu

Dažniausiai vietos lygmeniu nustatoma, kada surinkti 
šiukšles. Taip yra prasmingiausia. Jei už šiukšlių surinkimą 
būtų atsakinga ES, kiltų suirutė, nes ES neturi galimybių 
susipažinti su konkrečiais kiekvieno miesto poreikiais.

4. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatoma, kokia informacija 
(ingredientai, kalorijos, kontaktinė 
gamintojo informacija ir t. t.) 
pateikiama ant gazuoto gėrimo 
skardinės? 

ES lygmeniu ES mano, kad vartotojai turi teisę gauti teisingą ir išsamią 
informaciją. Todėl maisto produktų ir kosmetikos gaminių 
gamintojai yra įpareigoti šią informaciją pateikti savo 
produktų ir (arba) gaminių etiketėse. Liepkite mokiniams 
per pertrauką perskaityti įsigytų maisto produktų ir (arba) 
gėrimų etiketes.

5. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatomi jūsų išmaniojo telefono 
saugos reikalavimai? 

ES lygmeniu Bendroji rinka ir vartotojų apsauga. ES nustato visų 
Europos Sąjungoje parduodamų gaminių saugos 
reikalavimus.

6. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatoma, ką turite išmokti per 
kiekvienus mokslo metus? 

Ne ES 
lygmeniu

ES nenustato, kaip turi būti organizuojamos švietimo 
sistemos ir koks turi būti švietimo programų turinys. Todėl 
galutiniai ES valstybių narių (o kartais ir regionų) siekiami 
tikslai skiriasi. 

7. Kokiu politiniu lygmeniu 
suteikiami įgaliojimai siųsti karines 
pajėgas į konfliktų zonas visame 
pasaulyje? 

Ne ES 
lygmeniu

ES neturi kariuomenės. Užsienio ir gynybos politika 
yra nacionalinė kompetencija. Valstybės narės bando 
koordinuoti misijas Europos lygmeniu, kaip ir NATO. 

8. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatomos ne mažiau kaip 20 
darbo dienų kasmetinės atostogos 
visą darbo dieną dirbantiems 
darbuotojams? 

ES lygmeniu Ne mažiau kaip 20 darbo dienų. Kiekvienas sektorius ir 
(arba) kiekviena šalis gali siūlyti darbuotojams daugiau 
atostogų dienų. Socialinės politikos srityje ES neturi 
daug įgaliojimų. Šioje srityje tai viena iš nedaugelio ES 
priemonių. Socialinės politikos klausimai daugeliu atvejų 
sprendžiami nacionaliniu lygmeniu. 

9. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatomi vairuotojų mokymo 
reikalavimai ir sąlygos, kurias 
reikia įvykdyti, kad būtų išlaikytas 
vairavimo egzaminas? 

Ne ES 
lygmeniu

Nors ES šių reikalavimų ir sąlygų nenustato, vairuotojo 
pažymėjimas, kurį gaunate, iš karto galioja visoje Europos 
Sąjungoje ir yra standartinio ES formato. 

10. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatomas didžiausias leidžiamas 
sužvejoti menkių kiekis? 

ES lygmeniu Žuvininkystės politika ir aplinka. ES nustato didžiausią 
metinį kiekvienos rūšies žuvų kiekį kilogramais, kurį galima 
sužvejoti. Tai žvejybos kvotos. Nustatydama šias kvotas 
ES nori užtikrinti, kad nykstančių rūšių žuvų populiacija 
galėtų vėl didėti, o mūsų jūrose būtų užkirstas kelias 
peržvejojimui. 

11. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatomas energijos (dujų ir 
(arba) elektros) kiekis, kurį reikia 
gauti iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, pavyzdžiui, saulės ir vėjo 
energijos? 

ES lygmeniu Klimato kaita. Dabartiniame ES tikslų „20-20-20“ 
plane nustatyta, kad iki 2020 m. visa ES 20 proc. savo 
energijos turi gauti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. 
Atsižvelgiant į kiekvienos šalies padėtį, šis procentas 
valstybėse narėse skiriasi. Naujajame energetikos veiksmų 
plane (iki 2030 m.) nustatyta dar didesnė dalis, t. y. 27 proc. 

12. Kokiu politiniu lygmeniu priimami 
sprendimai dėl jūsų namo 
statybos leidimo? 

Ne ES 
lygmeniu

Privačių namų statybos leidimus dažniausiai išduoda 
vietos valdžios institucijos. 

13. Kokiu politiniu lygmeniu mokate 
mokesčius? 

Ne ES 
lygmeniu

ES nerenka mokesčių tiesiogiai iš piliečių. Kiekviena 
valstybė narė Europos Sąjungai kasmet turi mokėti tam 
tikrą sumą, t. y. įnašą į Europos Sąjungos biudžetą. 
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14. Kokiu politiniu lygmeniu priimami 
sprendimai dėl mūsų valstybinių 
švenčių (datų ir dienų skaičiaus)? 

Ne ES 
lygmeniu

Šiuos sprendimus paprastai priima valstybės. 

15. Kokiu politiniu lygmeniu 
nustatomas didžiausias leidžiamas 
smulkių dalelių kiekis ore? 

ES lygmeniu ES nustato daug aplinkosaugos priemonių, pavyzdžiui, 
susijusių su upių, ežerų ir jūrų vandens kokybe. 

16. Kur turite užregistruoti savo 
santuoką? 

Ne ES 
lygmeniu

Su gyventojų registracija ir civiline būkle susiję 
klausimai paprastai priklauso vietos valdžios institucijų 
kompetencijai. 

4 ŽAIDIMAS. ES VERTYBĖS 
Ketvirtasis žaidimas yra susijęs su Europos Sąjungos vertybėmis; jį žaidžiant naudojami keturių 
kortelių rinkiniai. Žaisdami šį žaidimą mokiniai susipažįsta su šiomis vertybėmis ir sužino keletą 
konkrečių pavyzdžių, kaip ES puoselėja jas praktiškai. Taikomas patirtinio mokymosi metodas ir 
užtikrinama, kad žaidime dalyvautų visi mokiniai ir kad visi jie aktyviai galvotų apie vertybes ir pakartotų 
tai, ką išmoksta. 

PASIRENGIMAS 
Klasė padalijama į mažesnes grupes, pageidautina po keturis mokinius. Jei reikia, grupėse gali būti ir 
po tris arba penkis mokinius. Kiekviena grupė sėdi aplink stalą. Mokiniai žaidžia prieš kitus savo grupės 
narius. Stalo viduryje padedama 30 kortelė su teisingais arba neteisingais teiginiais. 

EIGA 
- Galutinis žaidimo tikslas – kiekvienas grupės žaidėjas turi surinkti kuo daugiau ketvertų (t. y. 

keturių su ta pačia ES vertybe susijusių kortelių rinkinių).

- „Ketverto kortelės“ išdalijamos grupių nariams. Jei grupę sudaro keturi žaidėjai, kiekvienas jų 
gauna po aštuonias korteles. Jei grupę sudaro trys arba penki žaidėjai, kai kurie žaidėjai gauna 
papildomą kortelę. Žaidėjai rankose laiko savo korteles ir nerodo jų kitiems. 

- Kiekvienai grupei stalo viduryje padedama 30 kortelė su teisingais arba neteisingais teiginiais. 
Atsakymus galima rasti ant kortelių, kurias rankose laiko mokiniai.

- Pradeda vyriausias grupės narys. Jis klausia kito žaidėjo, ar šis turi žaidimo kortelę, ant kurios 
nurodyta konkreti ES vertybė. Pirmasis žaidėjas turi turėti bent vieną žaidimo kortelę, ant 
kurios nurodyta ta konkreti ES vertybė. 

- Jei kitas žaidėjas minėtos kortelės neturi, jis tai pasako ir eilė klausti atitenka jam. 

- Jei kitas žaidėjas turi minėtą kortelę, iš stalo viduryje esančios kortelių krūvos jis paima 
vieną kortelę ir perskaito ant jos užrašytą teisingą arba neteisingą teiginį. 

- Jei žaidėjas atsako teisingai, jis gauna žaidimo kortelę, ant kurios nurodyta ta konkreti 
ES vertybė (pakanka atsakyti „teisingai“ arba „neteisingai“; žaidėjas neprivalo pateikti 
jokios papildomos informacijos apie tai, kodėl teiginys yra neteisingas. Tada teiginį 
perskaitęs žaidėjas garsiai perskaito paaiškinimą, kodėl teiginys yra neteisingas).

- Jei žaidėjas atsako neteisingai, kortelėmis nesikeičiama, o kortelė su teisingu arba 
neteisingu teiginiu, vėl padedama ant stalo į krūvos apačią.

23  /  2-ASIS MODULIS EUROPE@SCHOOL



- Bet kuriuo atveju eilė skaityti atitenka tam žaidėjui, kuris turėjo atsakyti.

- Kai žaidėjas surenka keturias korteles, ant kurių nurodyta ta pati ES vertybė, jis garsiai pasako 
„ketvertas!“ ir padeda keturių kortelių rinkinį ant stalo. Iš šio žaidėjo šio kortelių rinkinio atimti 
nebegalima.

- Surinkus visus aštuonis keturių kortelių rinkinius žaidimas baigiamas. Žaidimą laimi mokinys 
(-iai), kuris (-ie) surenka daugiausia ketvertų.

PRIEMONĖS
- Kiekvienai grupei skirtas su ES vertybėmis susijusių „ketverto kortelių“ rinkinys (mokytojo vadovo 

V priedas). Iš viso yra 32 kortelės. Korteles turėsite iškirpti patys ir tinkamai jas sumaišyti. 

- Kiekvienai grupei skirtas kortelių su teisingais arba neteisingais su ES vertybėmis susijusiais 
teiginiais rinkinys (mokytojo vadovo VI priedas) (rinkinys padedamas stalo viduryje). Iš viso yra 30 
kortelių. Šias korteles taip pat reikės išsikirpti. 

KELETAS PATARIMŲ
- Su ES vertybėmis susijusį žaidimą galima žaisti atskirai nuo kitų žaidimų.

- Pagal 3-iąjį modulį taikydami aktyvią metodiką „ES vertybės. Ką manai?“ šį žaidimą galite naudoti 
kaip galvosūkį. 

TURINYS 
Žaisdami su 32 „ketverto kortelėmis“ mokiniai susipažįsta su ES vertybėmis ir sužino keletą pavyzdžių, 
kaip Europos Sąjunga ir (arba) Europos Parlamentas puoselėja jas praktiškai Europos Sąjungoje ir už jos 
ribų. Yra aštuoni keturių kortelių rinkiniai, susiję su aštuoniomis ES vertybėmis. 

DEMOKRATIJA Kas penkerius metus ES piliečiai tiesiogiai renka savo atstovus į Europos 
Parlamentą. Kiti rinkimai vyks 2019 m.
Kitoje ES šalyje gyvenantys ES piliečiai turi teisę savo gyvenamojoje vietoje 
balsuoti savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose arba būti išrinkti į 
savivaldos tarybas arba Europos Parlamentą. Pavyzdžiui, Berlyne gyvenanti 
graikė gali būti išrinkta Berlyno mere. 
ES piliečių iniciatyva. Jei milijonas piliečių ne mažiau kaip septyniose 
skirtingose šalyse pasirašo peticiją, jie gali kreiptis į Europos Komisiją, kad ši 
pateiktų pasiūlymą dėl ES teisės akto.
Siekdamas skatinti laisvus ir nešališkus rinkimus, Europos Parlamentas stebi, 
kaip ES nepriklausančiose šalyse, pavyzdžiui, Egipte arba Ukrainoje, vyksta 
rinkimai. 

LAISVĖ ES piliečiai gali laisvai keliauti po visą Europos Sąjungą.
Įmonės neturi teisės rinkti asmens duomenų, išskyrus atvejus, kuriems galioja 
griežtos taisyklės. Tai mūsų teisė į privatų gyvenimą ir duomenų apsaugą. 
ES piliečiai gali laisvai dirbti bet kurioje ES valstybėje narėje ir jiems nereikia 
turėti leidimo dirbti.
Europos Sąjungoje galite pareikšti savo nuomonę nesibaimindami laisvės 
atėmimo. Tai mūsų žodžio laisvė. Draudžiama tik neapykantą kurstanti kalba, 
kuria skatinama kenkti kitiems žmonėms (ar jų grupėms). 
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SOLIDARUMAS Ne tokie turtingi ES regionai gauna papildomą finansinę paramą.
ES valstybės narės susitarė padėti vienos kitoms, jei kuri nors iš jų patirtų 
teroristinį išpuolį, gaivalinę nelaimę ar žmogaus sukeltą katastrofą. Ši sąlyga 
pirmą kartą buvo taikyta po išpuolių Paryžiuje 2015 m.
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas padeda žmonėms, 
praradusiems darbą dėl globalizacijos (pvz., įmonei persikėlus į šalį, kurioje 
mokami nedideli atlyginimai), rasti naują darbą arba dalyvauti kvalifikacijos 
keitimo ar kėlimo mokymuose. 
ES ir jos valstybės narės kartu yra didžiausios paramos vystymuisi teikėjos 
pasaulyje. 

LYGYBĖ IR 
NEDISKRIMINAVIMAS

Kitoje ES valstybėje narėje studijuojantys ES piliečiai už mokslą moka tiek pat, 
kiek tos šalies studentai. Pavyzdžiui, Paryžiuje studijuojantis studentas iš Italijos 
už mokslą moka tiek pat, kiek Prancūzijos piliečiai.
Kai gimsta arba yra įvaikinamas vaikas, ir motina, ir tėvas turi teisę į ne 
trumpesnes kaip keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas, kad galėtų 
rūpintis vaiku.
Europos Sąjungoje užtikrinama piliečių apsauga nuo atsisakymo įdarbinti arba 
atleidimo iš darbo dėl seksualinės orientacijos. 
Siekdamas skatinti lyčių lygybę, Europos Parlamentas kasmet mini ir švenčia 
Tarptautinę moters dieną (kovo 8 d.).

TEISINĖ VALSTYBĖ IR 
TEISINGUMAS

Visi nukentėjusieji ir įtariamieji Europos Sąjungoje turi teisę į teisingą bylos 
nagrinėjimą. Visi įtariamieji yra nekalti, kol jų kaltė neįrodoma teisme. 
Nusikaltimo ar nelaimingo atsitikimo aukoms ir įtariamiesiems jiems 
suprantama kalba turi būti pranešama apie teisines procedūras. Už šią 
paslaugą moka valstybė narė, kurioje vyksta teismo procesas. 
ES valstybės narės, kurios nepaiso teisinės valstybės principo, gali gauti 
įspėjimą, joms gali būti taikoma sankcijos arba laikinai neleidžiama dalyvauti ES 
sprendimų priėmimo procese. 
ES valstybės narės turi laikytis ES taisyklių ir reglamentų. Jei jos jų nesilaiko, gali 
būti teisiamos ES Teisingumo Teisme. 

PAGARBA ŽMOGAUS 
TEISĖMS

Europos Parlamentas skiria Sacharovo premiją asmenims iš viso pasaulio, kurie 
aktyviai prisideda prie žmogaus teisių gynimo. 
ES turi specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais. Jo užduotis – rūpintis, kad 
ES žmogaus teisių politika ES nepriklausančiose šalyse būtų veiksmingesnė.
Kartą per mėnesį Europos Parlamentas rengia diskusijas apie pasibaisėtinus 
žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje. Taip jis atkreipia dėmesį į 
žmogaus teisių pažeidimus. 
Visos ES valstybės narės turi pasirašyti Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos 
laikytis. 

TOLERANCIJA IR 
PLIURALIZMAS

Galite laisvai išpažinti savo religiją ar tikėjimą ir juos keisti.
ES rėmė projektą, kurį įgyvendindami romų ir ne romų kilmės žurnalistai 
sukūrė 25 trumpametražius filmus apie romų bendruomenes. Šiuo projektu 
buvo siekiama kovoti su žiniasklaidoje rodomais stereotipais apie romų kilmės 
žmones, kurie turi įtakos visuomenės suvokimui. 
ES valstybės narės turi kovoti su neapykanta dėl rasės, lyties, religijos ar 
tautybės kurstančia kalba televizijos programose. 
Žiniasklaida turi rodyti skirtingas visuomenės gyvenimo sritis. Kasmetinėse 
Europos žiniasklaidos pliuralizmo ir laisvės centro ataskaitose analizuojamas ES 
šalių žiniasklaidos pliuralizmas.
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PAGARBA ŽMOGAUS 
ORUMUI

Mirties bausmė draudžiama visose ES šalyse.
Kankinimas draudžiamas visose ES šalyse.
Visi prieglobsčio prašytojai Europos Sąjungoje turi teisę gauti pastogę ir maisto 
ir naudotis higienos paslaugomis, kol nagrinėjamas jų prieglobsčio prašymas. 
Vaikų darbas, vergija ir išnaudojimas darbe Europos Sąjungoje yra draudžiami.

Ant 30 kortelių su teisingais arba neteisingais teiginiais yra užrašyti teisingi arba neteisingi teiginiai, kurie 
atitinka „ketverto kortelėse“ pateiktą informaciją. Jose pateikti konkretūs atvejai, kad mokiniai iš tiesų 
turėtų pagalvoti apie šių ES politikos priemonių padarinius. Jei mokiniai naudojasi „ketverto kortelėse“ 
pateikta informacija, jie gali atsakyti, ar kortelių teiginiai yra teisingi ar neteisingi. Atlikdami šią užduotį jie 
aktyviai galvoja apie ES vertybes ir išsamiai su jomis susipažįsta.

1. Europos Sąjungoje galite laisvai pareikšti savo nuomonę, 
tačiau neapykantą kurstanti kalba yra draudžiama.

Teisingai

2. Kitoje ES šalyje galite dirbti tik tuo atveju, jei turite 
leidimą dirbti.

Neteisingai
Visi ES piliečiai gali laisvai dirbti bet 
kurioje ES šalyje ir jiems nereikia turėti 
leidimo dirbti.

3. Įmonės gali rinkti mūsų duomenis neturėdamos mūsų 
leidimo.

Neteisingai 
Įmonės neturi teisės rinkti asmens 
duomenų, išskyrus atvejus, kai 
nustatytos griežtos sąlygos.

4. ES piliečiai gali laisvai keliauti po visą Europos Sąjungą. Teisingai

5. Kas dešimt metų ES piliečiai tiesiogiai renka savo 
atstovus į Europos Parlamentą.

Neteisingai
Atstovus į EP renkame kas penkerius 
metus, o ne kas dešimt metų. 

6. Kad ES piliečių iniciatyva būtų veiksminga, reikia surinkti 
2 mln. parašų. 

Neteisingai
Reikia 1 mln. parašų, o ne 2 mln.

7. Jūs, kaip kitoje ES šalyje gyvenantis ES pilietis, turite teisę 
savo gyvenamojoje vietoje balsuoti Europos Parlamento 
rinkimuose arba būti išrinktas į Europos Parlamentą.

Teisingai

8. Siekdamas skatinti laisvus ir nešališkus rinkimus, Europos 
Parlamentas stebi, kaip ES nepriklausančiose šalyse 
vyksta rinkimai.

Teisingai

9. Kai gimsta vaikas, ES užtikrina, kad ir motina, ir tėvas 
turėtų teisę į ne trumpesnes kaip trijų mėnesių vaiko 
priežiūros atostogas.

Neteisingai
ES užtikrina ne trumpesnes kaip 
keturių mėnesių vaiko priežiūros 
atostogas, o ne trijų mėnesių.  

10. Jei ES pilietis studijuoja kitoje ES šalyje, jis moka 10 
proc. didesnį mokestį už mokslą, palyginti su tos šalies 
studentų mokamu mokesčiu.

Neteisingai
ES piliečiai moka tokį pat mokestį už 
mokslą kaip tos šalies studentai.

11. Europos Sąjungoje užtikrinama piliečių apsauga 
nuo atsisakymo įdarbinti arba atleidimo iš darbo dėl 
seksualinės orientacijos.

Teisingai

12. Nusikaltimo ar nelaimingo atsitikimo aukoms joms 
suprantama kalba turi būti pranešama apie teisinę 
procedūrą. Įtariamieji tokios teisės neturi. 

Neteisingai
Ir nukentėjusieji, ir įtariamieji turi teisę 
gauti informacijos jiems suprantama 
kalba.

13. Jei ES valstybė narė nesilaiko ES teisės aktų, ES 
Teisingumo Teisme ji gali būti pripažinta kalta.

Teisingai
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14. Jei ES valstybė narė pažeidžia ES pagrindines teises, ji 
bus pašalinta iš Europos Sąjungos. 

Neteisingai
Šalis gali gauti įspėjimą, jai gali 
būti taikoma sankcijos arba laikinai 
neleidžiama dalyvauti ES sprendimų 
priėmimo procese.

15. Visi nukentėjusieji ir įtariamieji Europos Sąjungoje turi 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Teisingai

16. Ne tokie turtingi ES regionai gauna papildomą finansinę 
paramą.

Teisingai

17. ES ir jos valstybės narės yra antros pagal dydį paramos 
vystymuisi teikėjos pasaulyje po JAV. 

Neteisingai
Kartu jos yra didžiausios paramos 
vystymuisi teikėjos pasaulyje.

18. Jei kuri nors ES valstybė narė patirs teroristinį išpuolį, 
kitos valstybės narės padės šiai nukentėjusiajai šaliai.

Teisingai

19. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondas remia įmones, kurių būstinė yra ES valstybėse 
narėse.

Neteisingai
Šis fondas padeda žmonėms, 
praradusiems darbą dėl globalizacijos 
(pvz., dėl to, kad įmonė persikėlė į šalį, 
kurioje mokami nedideli atlyginimai), 
rasti naują darbą.

20. Europos Sąjungoje negalima pakeisti savo religijos. Neteisingai
Galima išpažinti savo religiją ar 
tikėjimą ir juos keisti.

21. Žiniasklaida turi rodyti skirtingas visuomenės gyvenimo 
sritis. Kasmetinėse Europos žiniasklaidos pliuralizmo 
ir laisvės centro ataskaitose analizuojamas ES šalių 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Teisingai

22. Kai kuriose ES šalyse televizijos programose leidžiama 
vartoti neapykantą kurstančią kalbą. 

Neteisingai
Visose ES valstybėse narėse turi būti 
kovojama su neapykantą dėl rasės, 
lyties, religijos ar tautybės kurstančia 
kalba televizijos programose.

23. Kai kuriose ES šalyse vis dar taikoma mirties bausmė. Neteisingai
Mirties bausmė draudžiama visose ES 
šalyse.

24. Visi prieglobsčio prašytojai Europos Sąjungoje turi 
teisę gauti pastogę ir maisto bei naudotis higienos 
paslaugomis, kol vyksta prieglobsčio svarstymo 
procedūra.

Teisingai 

25. Vaikų darbas yra nepageidautinas, tačiau kai kuriose ES 
šalyse vis dar leidžiamas.

Neteisingai
Vaikų darbas yra draudžiamas visose 
ES valstybėse narėse.

26. Kankinimas draudžiamas visose ES šalyse. Teisingai

27. Europos Parlamentas kasmet rengia vieną diskusiją apie 
žmogaus teisių pažeidimus.

Neteisingai
Europos Parlamentas kiekvieną 
mėnesį rengia diskusijas apie 
žmogaus teises, o ne kasmet.

28. Sacharovo premija skiriama žmonėms, kurie skatina ES 
bendradarbiavimą.

Neteisingai
Sacharovo premija skiriama asmenims, 
kurie gina žmogaus teises.

29. Kiekviena ES valstybė narė turėjo pasirašyti Europos 
žmogaus teisių konvenciją. 

Teisingai

30. ES turi specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais. Teisingai
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PATEIKTIS. ĮGYTŲ ŽINIŲ APTARIMAS

PASIRENGIMAS
Mokiniai susodinami taip, kad galėtų aiškiai matyti pateiktį. Jie gali sėdėti kaip įprasta klasėje arba susėsti 
mažesnėmis grupėmis – svarbu, kad galėtų gerai matyti ekraną. 

EIGA 
Pateikties turinys atitinka mokinio pratybų sąsiuvinyje pateiktos modulio santraukos turinį. Naudokitės 
šia santrauka kaip pagalbine priemone rodydami pateiktį. Rodant pateiktį mokiniai neturėtų matyti šios 
santraukos teksto. Toliau pateiktoje dalyje „Keletas patarimų“ rasite išsamesnį paaiškinimą, kaip naršyti 
programa „Prezi“ parengtą pateiktį. 

* Kaip viskas prasidėjo. Glaudesnis bendradarbiavimas 

1. Turinio aptarimas po 1-ojo žaidimo: nuo anglių ir plieno iki bendros valiutos – euro 

Užduokite mokiniams tokį klausimą: „Kada pradėta bendradarbiauti Europos mastu ir taip 
bendradarbiaujant galiausiai įsteigta Europos Sąjunga?“. Mokiniai jau žino atsakymą į šį klausimą iš 
pirmojo žaidimo. Teisingi atsakymai – „XX a. šeštajame dešimtmetyje“ arba „po Antrojo pasaulinio karo“. 

Mokiniams atsakius į šį klausimą galima pereiti prie kitos programa „Prezi“ parengtos pateikties skaidrės, 
kurioje yra vaizdas iš Antrojo pasaulinio karo. Paaiškinkite mokiniams, kad po Antrojo pasaulinio karo kai 
kuriose Europos šalyse buvo badas, kad per karą daugelis žmonių neteko savo šeimos narių ir draugų, 
o pastatai, keliai ir miestai buvo (iš dalies) sugriauti. Toliau iš eilės rodykite pateiktį ir aiškinkite turinį, 
vadovaudamiesi modulio santrauka. Pateiktis ir modulio santrauka išdėstytos tokia pat chronologine tvarka. 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

-  Žanas Monė (Jean Monnet) ir Roberas Šumanas (Robert Schuman) yra svarbūs dabartinės ES 
steigėjai. Būtent Žanas Monė pristatė R. Šumanui bendradarbiavimo idėją. R. Šumanas, tuometis 
Prancūzijos užsienio reikalų ministras, suderino veiksmus ir žodžius ir pasakė garsiąją savo kalbą. 
Jei norite daugiau sužinoti apie ES steigėjus, apsilankykite adresu https://europa.eu/european-
union/about-eu/history/founding-fathers_lt.

-  Pateikties ir modulio santraukos chronologinė tvarka kartais nevisiškai sutampa. Pavyzdžiui, 
pateiktyje kartu aptariamos visos iki Lisabonos sutarties sudarytos sutartys ir tik tada kalbama 
apie euro įvedimą, nors euras buvo įvestas iki sudarant šias sutartis. Dėl tokios neatitikties istoriją 
lengviau įsiminti. 

-  Galite pasirinkti neaptarinėti visų laiko juostos etapų. Pavyzdžiui, galite praleisti visas sutartis 
ir kalbėti tik apie pačią pradžią, Europos ekonominę bendriją, sienų atvėrimą bendrajai rinkai 
ir euro įvedimą. Taip iš esmės atkreipsite dėmesį į tai, kad bendradarbiavimas Europos mastu 
prasidėjo nuo bendradarbiavimo anglių ir plieno srityje ir išaugo į įvairiapusį ekonominį 
bendradarbiavimą, susijusį su politiniais ir socialiniais aspektais. Taip pat galite skirti minutėlę 
Nobelio taikos premijai, kurią ES gavo 2012 m., aptarti. Ši premija Europos Sąjungai buvo skirta 
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dėl to, jog, sustabdžiusi nesiliaujančius konfliktus Europoje, ji padėjo užtikrinti, kad valstybėse 
narėse įsivyrautų ilgalaikė taika. 

Turinio aptarimas po 2-ojo žaidimo: nuo 6 valstybių narių iki 28 

Pateikties pradžioje apžvelkite dabartines 28 valstybes nares. Šiame etape jau galite visas jas paminėti, 
nes užbaigę su valstybėmis narėmis susijusį žaidimą mokiniai norės su jomis susipažinti. Toliau pateiktyje 
kalbama apie seniausius įvykius: aiškinama, kaip Europos Sąjunga plėtėsi nuo pirmųjų 6 valstybių narių 
iki dabartinių 28. Galite tiesiog iš eilės rodyti pateiktį ir aiškinti turinį, vadovaudamiesi mokinio pratybų 
sąsiuvinyje pateikta modulio santrauka. Žinoma, taip pat galite kalbėti tik apie dabartines 28 valstybes 
nares ir neaptarinėti ankstesnių plėtros etapų. 

3. Turinio aptarimas po 3-ojo žaidimo: Ką veikia ES?

Pristatydamas šį žaidimą jau parodėte įvairius savo šalies politinius darinius simbolizuojančius 
paveikslėlius. Tik tuomet pamatysite pateikties skaidrę „Keletas pavyzdžių“. Atliekant užduotį daugelis 
pavyzdžių jau buvo paminėta, todėl dabar galite išsamiau paaiškinti ES pavyzdžius.  

1. KELETAS PAVYZDŽIŲ

Trumpai aptarkite mokinio pratybų sąsiuvinyje esančioje modulio santraukoje pateiktus pavyzdžius. Iš 
eilės rodykite pateiktį – kiekvienas pavyzdys bus padidintas. 

2. KELETAS DIDELIŲ POKYČIŲ

Taip pat iš eilės rodykite pateiktį ir atitinkamu metu paaiškinkite, ką reiškia bendroji rinka, Šengenas ir 
euras. Visą turinio informaciją rasite mokinio pratybų sąsiuvinyje. 

3. KOKIŲ SRIČIŲ SPRENDIMUS PRIIMA ES? 

Aiškindami šį klausimą iš pradžių taip pat parodykite įvairius savo šalies politinius darinius 
simbolizuojančius paveikslėlius. Paskui paaiškinkite ES įgaliojimus.

4. KUR ES LEIDŽIA SAVO PINIGUS? 

Rodydami pateiktį ir vadovaudamiesi modulio santrauka aptarkite svarbiausius Europos Sąjungos 
biudžeto aspektus. 

4. Turinio aptarimas po 4-ojo žaidimo: ES vertybės

Žaisdami su ES vertybėmis susijusį žaidimą mokiniai pradeda suvokti, kas yra ES vertybės. Baigiamoji 
pateikties dalis pradedama Europos Sąjungos sutarties 2 straipsniu, kuriame išdėstytos ES vertybės. 
Paskui pateiktyje apibendrinamos aštuonios ES vertybės: pateikiama glausta jų apibrėžtis ir keletas 
praktinių pavyzdžių, kaip ES puoselėja šias vertybes vykdydama savo politiką. Mokiniai jau būna 
susipažinę su šiomis vertybėmis ir pavyzdžiais – su jais susipažįsta žaisdami žaidimą. Rodykite šią pateiktį 
naudodamiesi mokinio pratybų sąsiuviniu.

Pagal trečiąjį modulį atliekama išsami diskusijų užduotis, susijusi su šiomis vertybėmis. 
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* Išvada 
Kas iš tikrųjų yra ES? Apibendrinkite svarbiausius ES ypatumus pasitelkdami mokinio pratybų sąsiuvinyje 
pateiktu antrojo modulio įvadu ir tuo, kas išdėstyta pateiktyje: glaudus žmonių labui nuolat vystomas 
politinio lygmens šalių bendradarbiavimas, grindžiamas vertybėmis, taikos projektu ir dideliu poveikiu 
kasdieniam mūsų gyvenimui. 

Palyginkite šį teiginį su pamokos pradžioje pristatant modulį pateiktais mokinių atsakymais (juos 
užrašėte ant lentos / konferencijų lentos).

PRIEMONĖS
- Kompiuteris su interneto ryšiu ir vaizdo projektorius

- 2-ajam moduliui skirta  „Prezi“ pateiktis

- Mokinio pratybų sąsiuvinyje pateikta modulio santrauka (skirta tik mokytojui kaip bendroji informacija)

KELETAS PATARIMŲ DĖL PATEIKTIES
- Ši pateiktis yra labai išsami. Mokytojas gali pasirinkti, kuriuos aspektus aptarti, o kurių neminėti. 

- Kaip naudotis programa „Prezi“.

 Pateiktys parengtos naudojant programą „Prezi“. Naudojantis programa „Prezi“ galima dirbti intuityviai. 
Į pateiktį įtrauktas „planas“, kuriuo vadovaudamiesi žingsnis po žingsnio pristatysite temą. Bet kuriuo 
metu galite nukrypti nuo plano tiesiog spustelėdamas kurį nors punktą pateiktyje. Spustelėjus 
atitinkama pateikties dalis padidinama. Spustelėkite šią nuorodą, norėdami pamatyti vaizdo 
instrukciją, kaip naudotis programa „Prezi“. Daugiau mokomųjų vaizdo įrašų apie programą „Prezi“ 
galima rasti svetainėje adresu https://prezi.com/support. 

- Ši pateiktis kuriama tik internetinėje platformoje. Jeigu mokykloje nėra interneto, pateiktį galite 
paleisti savo nešiojamajame kompiuteryje namuose, tuomet uždaryti kompiuterį, įrenginio 
neišjungiant. Dar kartą atidarius kompiuterį mokykloje, pateiktis tebebus ten pat. 
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APŽVALGA
Trečiajame modulyje dėmesys skiriamas mokinių demokratinių įgūdžių ugdymui. Tai įgūdžiai diskutuoti, 
mokymasis ieškoti kompromisų ir nustatyti, kuri informacija yra teisinga. Jis atitinka modulio „Ugdant 
aktyvų Europos pilietiškumą“ trečiąją veiklą.

Kaip ir antrasis modulis, trečiasis modulis yra labai svarbus. Jį sudaro trys didelės dalys, kurių kiekvienoje 
taikoma aktyvi metodika: 

- pirmoje dalyje, žaidžiant išsamų pasiskirstymo vaidmenimis žaidimą, nuodugniau 
analizuojama, kaip veikia Europos Parlamentas ir kokie jo įgaliojimai teisės aktų leidybos srityje. 
Taip pat aptariamos kitos institucijos ir sprendimų priėmimo procesas; 

- antroje dalyje ugdomas mokinių gebėjimas nustatyti melagingas naujienas ir 
dezinformacijos metodus; 

- trečioje dalyje atliekama išsami užduotis, kurios metu diskutuojama apie ES vertybes

Taip pat rodoma šio modulio pateiktis, kurioje apibendrinamos kiekvienoje dalyje įgytos žinios. 
Mokytojas šią pateiktį apžvelgia vėliau. Mokinio pratybų sąsiuvinyje taip pat pateikiama išsami modulio 
santrauka, kurią galima naudoti kaip mokomąją medžiagą.

DALYS IR TRUKMĖ
Šį modulį sudaro iki 15,5 val. medžiagos (pasirinktinai). Mažiausia kiekvienos dalies ir užduoties trukmė 
nurodyta toliau lentelėse. 

NEŽINOJIMAS SĄMONINGUMAS ŽINIOS DEMOKRATINIAI 
ĮGŪDŽIAI 

AKTYVUS EUROPOS 
PILIETIŠKUMAS

SĄMONINGUMO 
DIDINIMAS INFORMAVIMAS UGDYMAS AKTYVUS 

DALYVAVIMAS 

© Ryckevelde vzw, 2010

3-ASIS MODULIS 
UGDYKITE SAVO DEMOKRATINIUS GŪDŽIUS
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1. ES SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS. EUROPOS PARLAMENTO NARIO KĖDĖJE
Pirmąją dalį sudaro vaidmenų žaidimas, vertinimas ir pateiktis, apimanti bendrąją informaciją apie ES 
institucijas ir sprendimų priėmimo procesą. Šiam pasiskirstymo vaidmenimis žaidimui ir vertinimui 
mažiausiai reikia apie dviejų valandų. 

METODIKA TRUKMĖ TEMA PRIEMONĖS
Įvadas 5 min. Praktinis vaidmenų žaidimo 

įvadas

Vaidmenų žaidimas 
nedidelėse grupėse 

25 min. kiekvienai 
temai

Europos Parlamento nario 
kėdėje. Dirbdami nedidelėse 
grupėse, mokiniai parengia 
savo pasiūlymą dėl ES teisės 
akto. Savo pasiūlymą jie grindžia 
Europos Komisijos pasiūlymu. 

- Žaidimo lenta kiekvienai grupei 
(mokytojo vadovo VII priedas)

- Užduočių lapas kiekvienai grupei 
(mokytojo vadovo VIII priedas)

- Teminis kortelių rinkinys kiekvienai 
grupei (mokytojo vadovo IX priedas)

- Pasiūlymas dėl teisės akto Europos 
Komisijai pagal temą kiekvienai grupei 
(mokytojo vadovo X priedas).

Bendras vaidmenų 
žaidimas 

15 min. kiekvienai 
temai

Plenarinė diskusija ir balsavimas: 
grupė aptaria pasiūlymus ir dėl 
jų balsuoja. 

- Klasės lenta / konferencijų lenta ir kreida 
/ žymeklis

- Užpildytas užduočių lapas kiekvienai 
grupei 

Mokinių klausimai ir 
atsakymai ir paskaita

25 min. – 2 val. Užduoties vertinimas: mokytojas 
aptaria užduoties ir tikrovės 
panašumus ir skirtumus, 
remdamasis programa „Prezi“ 
parengta pateiktimi ir mokinių 
pateikta informacija. 

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

- 3-iajam moduliui skirta “Prezi“ pateiktis

Paskaita 30 min. – 1 val. Pateiktis. Aptariamas ES 
sprendimų priėmimo procesas ir 
ES institucijos

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

- 3-iajam moduliui skirta “Prezi“ pateiktis

2. FAKTŲ PATIKRINIMAS. AR TAVE KLAIDINA?
Antrąją dalį sudaro dvi iš eilės užduotys ir pateiktis su bendrąja informacija.

METODIKA TRUKMĖ TEMA PRIEMONĖS
Plenarinės diskusijos 
užduotis

20 min Užduotis: „9 požymiai, kad tai 
gali būti melagingų naujienų 
straipsnis!!“

- Užduočių lapas kiekvienam mokiniui 
(mokinio pratybų sąsiuvinyje)

- “Prezi“ pateiktis: bendra 3-iojo modulio 2 
dalies „Faktų patikrinimas“ pateiktis.

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

Mokinių klausimai ir 
atsakymai ir paskaita 

10 min Pateiktis. Mokytojas aptaria 
teoriją, kuria grindžiamos 
melagingos naujienos, ir nurodo 
penkis veiksmus, kaip nustatyti, 
kad naujienos yra melagingos.

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

- 3-iajam moduliui skirta “Prezi“ pateiktis

Užduotis mažesnėse 
grupėse 

20 min Užduotis: „Dezinformacijos 
metodų nustatymas“ mažesnėse 
grupėse. Visai klasei parodomi 
pavyzdžiai arba kiekviena 
mokinių grupė naudojasi 
platformos „Prezi“ mobiliąja 
programėle „Ar tave klaidina?“ 

- „Prezi“ pateiktis (mobilioji programėlė): 
„Ar tave klaidina?“

- Mokinio pratybų sąsiuvinio 
skyrius: „Dezinformacijos metodai“ 
(atspausdinta)

- Išmanieji telefonai / planšetiniai 
kompiuteriai / kompiuteriai kiekvienai 
mokinių grupei

- Pasirinktinai: kompiuteris ir vaizdo 
projektorius
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Mokinių klausimai ir 
atsakymai ir paskaita

10–20 min. Pateiktis. Mokytojas apžvelgia 
dezinformacijos metodų teoriją. 

- 3-iajam moduliui skirta  „Prezi“ pateiktis

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

Tyrimo užduotis 30 min. – 1 val. Baigiamoji užduotis „Naujienų 
peržiūra“: mokiniai ieško 
dezinformacijos metodų, 
naudojamų jų pačių sklaidos 
kanale socialiniame tinkle ir 
(arba) šios dienos naujienose.

- Laikraščiai / įrenginiai su belaidžio 
vietinio tinklo (WiFi) ryšiu, kad galėtų 
prisijungti prie interneto

- Mokinio pratybų sąsiuvinio skyrius, 
skirtas melagingoms naujienoms ir 
dezinformacijos metodams. 

3. ES VERTYBĖS. KĄ MANAI?
Šią dalį sudaro klasėje atliekama išplėstinės diskusijos apie Europos vertybes užduotis, kurios metu 
kiekvienas mokinys savarankiškai apmąsto temą („Ką manau aš?“), vyksta visos klasės diskusija („Ką 
manome mes?“) ir diskusijos mažesnėse grupėse („Kaip vertybes aiškina ES?“). Kiekviena dalis gali būti 
atliekama atskirai, tačiau jos taip pat yra tarpusavyje susijusios.

METODIKA TRUKMĖ TEMA PRIEMONĖS
Savarankiškas darbas ir 
visos klasės darbas 

20 min. Ką manau aš?  
Mokiniai apmąsto, ką jie 
mano apie ES vertybes 
ir kurias iš jų jie laiko 
svarbiausiomis

- 1 ES vertybių žemėlapis kiekvienam mokiniui 
(mokinio pratybų sąsiuvinyje)

- Pateiktis iš 3-iojo modulio

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

Diskusijos užduotis 
visai klasei 

15 min. 
kiekvienam 
teiginiui

Ką manome mes? Plenarinė 
diskusija, skirta 16-ai galimų 
teiginių

- Pateiktis iš 3-iojo modulio

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

Darbas grupėse ir 
plenarinė diskusija

30 min. Kaip vertybes aiškina ES?

Darbas grupėse ir plenarinė 
diskusija apie tai, kaip 
ES vadovaujasi šiomis 
vertybėmis 

- Pateiktis iš 3-iojo modulio

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

- Kiekvienai grupei: 4 vertybių kortelės iš 2-ojo 
modulio (mokytojo vadovo V priedas). Šiose 
kortelėse nurodoma konkreti ES priemonė ar 
praktinė veikla, kuriomis puoselėjama ši vertybė. 

- Kiekvienai grupei: vienas grupės užduočių lapas 
„Kaip vertybes aiškina ES“ (mokytojo vadovo XI 
priedas).

TIKSLAI IR KOMPETENCIJA

POŽIŪRIO RAIDA 
- Mokiniai aktyviau dalyvauja ES sprendimų priėmimo procese. 
- Mokiniai susidaro kritinį požiūrį į naujienų straipsnius ir įrašus, kuriuos mato socialiniuose 

tinkluose.
- Mokiniai perima ES vertybes. 
- Plečiasi mokinių akiratis. 

- Mokiniai susidaro bendrą kritinį požiūrį: jie susidaro nuomonę aktualiomis ES temomis.

ŽINIŲ RAIDA
- Mokiniai išmano ir supranta ES sprendimų priėmimo procesą (supaprastintą jo versiją). 
- Mokiniai supranta Europos Parlamento vaidmenį šiame procese. 
- Mokiniai žino, kad Europos Parlamentas svarsto konkrečias temas, kurios daro poveikį 
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kasdieniam jų gyvenimui, ir supranta, kad šiuos sprendimus priimantys Europos Parlamento 
nariai yra realūs žmonės. 

- Mokiniai daugiau žino apie aptariamas temas, pvz., vartotojų teisių apsaugą, prieglobsčio ir 
aplinkos politiką. 

ĮGŪDŽIŲ RAIDA
-  Atlikdami užduotį mokiniai tobulina savo demokratinius įgūdžius: jie yra mokomi, kaip 

atsižvelgti į kitų asmenų nuomonę, kaip susidaryti savo nuomonę, kaip tartis ir ieškoti 
kompromisų. 

-  Mokiniai išmoksta pateikti savo pasiūlymą ir kalbėti prieš grupę. 
-  Mokiniai sužino, kaip nustatyti, kuriuose straipsniuose ir įrašuose pateikiamos melagingos 

naujienos. 
-  Mokiniai išmoksta nustatyti dezinformacijos metodus.

3-ASIS MODULIS: ETAPAI

1. ES SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS. EUROPOS 
PARLAMENTO NARIO KĖDĖJE

Šio trečiojo modulio pirmoji dalis prasideda vaidmenu žaidimu, kurio metu mokiniai bando pabūti 
Europos Parlamento nariais. Pirma, mokiniai mažesnėse grupėse kartu parengia savo pačių pasiūlymą 
dėl ES teisės akto, remdamiesi Europos Komisijos pasiūlymu. Jie žaidžia stalo žaidimą, kuriam 
naudojamos teminės kortelės. Kiekviena grupė nagrinėja tam tikrą temą ir suformuoja teminę komisiją. 
Rengdamos savo pačių teisės aktus, grupės turi atsižvelgti į skirtingas Ministrų Tarybos ir interesų grupių 
nuomones. 

Iš viso yra dešimt temų, iš kurių renkasi mokytojas. Temos skiriasi pagal sunkumo lygį. 

Antra, kiekviena grupė pristato pasiūlymą dėl ES teisės akto, dėl kurio balsuoja visa klasė: ar jų 
bendraklasiai, kurių vaidmuo – Europos Parlamento plenarinės sesijos dalyviai, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui dėl teisės akto?

Užbaigus žaidimą, atliekamas išsamus užduoties vertinimas: kokie yra užduoties ir tikrovėje vykstančio 
darbo parlamente panašumai ir skirtumai? Mokytojas šiuos aspektus aptaria naudodamasis „Prezi“ 
pateiktimi, o mokiniai jį papildo. 

Galiausiai vyksta interaktyvi paskaita, kurios metu mokytojas aptaria Europos sprendimų priėmimo 
procesą ir svarbiausias ES institucijas.

Šiam moduliui mokinio pratybų sąsiuvinyje taip pat pateikiama mokiniams skirta modulio santrauka. 
Šią santrauką mokiniams galite duoti kaip naudingą pagalbinę priemonę arba faktinę kurso medžiagą. 
Santrauka klasėje neaptariama. 
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Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai 
atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos Parlamento, Europos Komisijos, Europos 
Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, 
kuriais ir grindžiamas tam tikras pasirinkimas. 

ĮVADAS 
Glaustai paaiškinkite mokiniams, kad nuo šiol jie atliks Europos Parlamento nario vaidmenį ir kad 
veikdami pagal šias pareigas jie rengs savo teisės aktą. Taip pat paaiškinkite, kad jie turės pristatyti savo 
teisės aktą likusiems bendraklasiams ir kad klasė balsuos dėl šio teisės akto. Jūs galite pats parinkti temą, 
kurią nagrinės mokiniai, arba leisti jiems rinktis patiems. 

VAIDMENŲ ŽAIDIMAS. EUROPOS PARLAMENTO  
NARIO KĖDĖJE 

1. Darbas teminiuose komitetuose

PASIRENGIMAS
Klasė suskirstoma į grupes po 4–5 mokinius. Kiekvienai grupei skiriama tema, kurią ji turi nagrinėti. 
Kiekviena grupė sėdi prie stalo, ant kurio sudėtos visos priemonės. Idealiu atveju stalai paruošiami iki 
pasirodant mokiniams. 

Kiekvienai grupei pateikiama po vieną teminį Europos Komisijos pasiūlymą dėl ES teisės akto. Ant stalo 
taip pat yra užduočių lapas, žaidimo lenta ir temą atitinkančios kortelės. 

Kortelės sudedamos ant žaidimo lentos tuščia puse į viršų; kampeliai, kuriuose įrašyti skaičiai arba 
ženklai, užlenkti į viršų.

Paruošta tema atrodo štai taip:
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Pastaba. Paveikslėlyje pavaizduota tema „Rūkymas“. Šios konkrečios temos rinkinyje kortelių yra mažiau nei 
kitų temų rinkiniuose. Todėl kairiojo stulpelio vidurinis langelis neuždengtas kortele. Kai kuriose temose yra 
šiam langeliui skirta kortelė. 

EIGA 
Kiekviena grupė vadovaujasi užduočių lape pateiktais nurodymais: grupė pradeda nuo 1-os kortelės. 
Vienas mokinys iš tos grupės apverčia kortelę ir garsiai perskaito, kas joje parašyta. Tuomet grupė atlieka 
kortelėje nurodytas užduotis. Toliau iš eilės verčiamos 2-a, 3-a ir 4-a kortelės. Užduočių lape grupės nariai 
užrašo pastabas. 

Kortelėse nurodyta užduotis arba papildoma informacija, kuri pateikiama kaip Ministrų Tarybos, lobistų 
grupių arba kitų interesų grupių nuomonė. Mokiniai palaipsniui parengs savo pačių „ES teisės aktą“. 
Baigiamoji užduotis – „ES teisės akto“ pristatymas kitiems klasės mokiniams. 

Užduotis pagrįstas savarankišku mokinių darbu grupėse: mažesnėse grupėse jie kartu suformuluoja 
„ES teisės aktą“, atsižvelgdami į užduoties metu gautą informaciją. Užduočiai skirtas laikas nurodytas 
kortelėse. 

PRIEMONĖS
-  Pakankamai didelis kabinetas su kiekvienai grupei iš anksto paruoštais stalais.

-  Žaidimo lenta kiekvienai grupei (mokytojo vadovo VII priedas). Ši žaidimo lenta, naudojama 
visoms temoms, atspindi supaprastintą sprendimų priėmimo proceso versiją.

-  Ant kiekvieno stalo padėtas užduočių lapas (mokytojo vadovo VIII priedas). Visoms temoms 
naudojamas tas pats užduočių lapas.

-  Europos Komisijos pasiūlymas dėl ES teisės akto kiekvienai grupei pagal pasirinktą temą. 
Galima rinktis iš 10 temų (mokytojo vadovo IX priedas). Kiekvienai temai parengtas atskiras 
pasiūlymas dėl teisės akto ir kortelės, kurios dedamos ant žaidimo lentos.

-  Kortelių rinkinys kiekvienai grupei pagal pasirinktą temą (mokytojo vadovo X priedas). 
Galima rinktis iš 10 temų. Korteles reikia sukarpyti iš anksto. 
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KELETAS PATARIMŲ
-  Apeikite grupes ir padėkite, jeigu joms nesiseka. 

-  Pageidautina, kad visos grupės nagrinėtų skirtingas temas. Tokiu būdu kiekviena grupė gali 
pristatyti klasei visiškai kitokį pasiūlymą dėl ES teisės akto. Tačiau mokytojas taip pat gali 
nuspręsti, kad visos grupės nagrinės tą pačią temą, arba paskirti tą pačią temą dviem grupėms ir 
pan. Savo mokinius jūs pažįstate geriausiai, todėl žinote, kas jiems labiausiai tinka. 

2. Pristatymas klasėje ir balsavimas

PASIRENGIMAS
Mokiniai lieka sėdėti savo teminiuose komitetuose. Prieš klasę pastatoma rašomoji lenta arba 
konferencijų lenta, kurioje pateikiama tokia lentelė:

TEMA BALSAI UŽ BALSAI PRIEŠ SUSILAIKĖ

pvz., „Rūkymas“

pvz., „Pabėgėliai“

Pirmame stulpelyje įrašykite klasėje nagrinėjamas temas. 

EIGA 
Kiekvienai teminei grupei skiriamos ne daugiau kaip 2 min. pasiūlymui pristatyti. Tam grupė naudojasi 
užpildytu užduočių lapu. Tada kitiems mokiniams suteikiama galimybė užduoti klausimus. Paskui iškart 
pereinama prie balsavimo. Visi balsuoja rankos pakėlimu. Pasiūlymą pristatantys mokiniai iš teminio 
komiteto taip pat gali balsuoti. Mokytojas perskaito toliau pateiktus teiginius: 

- „Pakelkite ranką tie, kurie sutinka su šiuo pasiūlymu.“ Balsavusių už nagrinėjamą temą skaičių 
įrašykite į stulpelį „Balsai už“.

- „Pakelkite ranką tie, kurie nesutinka su šiuo pasiūlymu.“ Balsavusių prieš nagrinėjamą temą 
skaičių įrašykite į stulpelį „Balsai prieš“. 

- „Pakelkite ranką tie, kurie susilaiko.“ Susilaikiusių balsuojant dėl nagrinėjamos temos skaičių 
įrašykite į stulpelį „Susilaikė“. 

Pasibaigus balsavimui, paskelbkite: „Šis pasiūlymas dėl ES teisės akto buvo priimtas (balsų dauguma), 
sveikinu“ ARBA „Šis pasiūlymas dėl ES teisės akto buvo atmestas (balsų dauguma).“ Dauguma susidaro, 
kai už ar prieš pasiūlymą balsuoja pusė mokinių + 1. Susilaikiusieji neskaičiuojami. Balsams pasiskirsčius 
po lygiai, mokytojas siūlo atidėti balsavimą. Tokiu būdu sprendimas dėl pasiūlymo lieka nepriimtas.

Šį procesą kartokite kiekviename teminiame komitete. 
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PRIEMONĖS
-  Rašomoji lenta / konferencijų lenta ir kreida / žymeklis, skirti iš anksto parengti lentelei (žr. 

„Pasirengimas“)

-  Užpildytas užduočių lapas kiekvienai grupei 

KELETAS PATARIMŲ
- Užduoties trukmę lemia skirtingų komitetų ir (arba) temų skaičius klasėje lemia (žr. „Dalys ir 

trukmė“). 

- Kuo mažesnės grupės, tuo aktyviau dalyvauja kiekvienas mokinys. Priimdami sprendimą dėl 
grupių klasėje skaičiaus, atsižvelkite ir į trukmę, ir asmeninį mokinių dalyvavimą veikloje. 

  

3. 10 temų

Galima rinktis iš 10 temų. Temos išdėstytos nuo lengvesnių iki sudėtingesnių. Toliau rasite temas 
ir Komisijos pasiūlymą dėl ES teisės akto. Kiekvienai temai skirtos kortelės pateiktos po lentele su 
pasiūlymais dėl teisės aktų. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir tiksliai 
atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos Parlamento, Europos Komisijos, Europos 
Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, 
kuriais ir grindžiamas tam tikras pasirinkimas. 

SUDĖTIN-   
GUMO LYGIS

TEMA EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO

* 1. RŪKYMAS ES Siekdama, kad jaunimas nepradėtų rūkyti, Europos Komisija siūlo... 

1 straipsnis. ...Kaip jau nuspręsta anksčiau priimtuose ES 
reglamentuose, nustatyti, kad įspėjimai dėl sveikatos ant cigarečių 
pakuočių būtų privalomi.

2 straipsnis. ...Nustatyti, kad gamintojų pakuočių dizainas neturi skirtis. 
Visos pakuotės turi būti vienspalvės, o prekės ženklo ir gamintojo 
pavadinimai gali būti nurodomi tik vienu šriftu. Ant pakuočių negali 
būti kitų logotipų. 

3 straipsnis. ... Nustatyti, kad visoje ES tabako produktus būtų 
draudžiama parduoti jaunesniems nei 18 metų asmenims.
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* 2. DIDŽIAUSIAS 
NEŠIOJAMŲJŲ 
MUZIKOS GROTUVŲ 
GARSAS

Siekdama, kad milijonai europiečių neprarastų klausos, Europos 
Komisija siūlo... 

1 straipsnis. ...Nustatyti, kad standartinis didžiausias visų nešiojamųjų 
muzikos grotuvų (pvz., „iPod“) ir mobiliųjų telefonų garsas neviršytų 
80 decibelų. *Ši priemonė bus taikoma visiems Europos Sąjungoje 
parduodamiems įrenginiams. 

2 straipsnis. ...Nustatyti, kad naudotojai turėtų galimybę savo rizika 
padidinti muzikos grotuvų garsą. Tokiu atveju ekrane pasirodys 
įspėjimas: „Garsiai klausantis muzikos, klausa gali negrįžtamai 
susilpnėti.“. 

* Decibelų skalė (decibelas – dB)
- 30 dB = silpnas garsas (pvz., šnabždesys)
- Nuo 70–75 dB = vidutinis garsas (pvz., dulkių siurblys)
- Nuo 85–90 dB = labai didelis garsas, pavojus paveikti klausą (pvz., 

garsus šaukimas)
- Nuo 110–120 dB = nerimą keliantis didelis garsas, pavojus paveikti 

klausą (pvz., naktinis klubas)
- Nuo 170 dB = skausmingai didelis garsas, kenkiantis klausai (pvz., 

sirena)
Padidinus garsą 10 decibelų, garsas tampa 10 kartų didesnis nei buvo 
prieš tai.

* 3. EUROPOS 
DEMOKRATIJA

Siekdama labiau didesnio Europos Sąjungos piliečių įtraukimo ir 
geresnio ES supratimo, Europos Komisija siūlo, kad:

1 straipsnis. ... Visose valstybėse narėse įvesti privalomą balsavimą 
Europos Parlamento rinkimuose. Visi piliečiai privalės pagalvoti, ką 
išrinkti savo atstovu Europos Parlamente.

2 straipsnis. ... Įkurti agentūrą, kuri turėtų nustatyti neteisingą 
informaciją apie ES (pvz., informaciją, kuria siekiama skleisti abejones 
ir silpninti ES). Ši agentūra taip pat kovotų su nustatytos neteisingos 
informacijos skelbimu ir, jeigu įmanoma, baustų jos autorius.

* 4. GYVŪNŲ 
APSAUGA NUO 
BANDYMŲ

Siekdama apsaugoti gyvūnus nuo nebūtinų kančių, Europos Komisija 
siūlo, kad... 

1 straipsnis. ...Bandymai su gyvūnais būtų leidžiami tik kuriant ir 
bandant vaistus. Turi būti vengiama nebūtinų bandymų ar papildomo 
laboratorinių gyvūnų naudojimo. 

2 straipsnis. ...Naudoti gyvūnus būtų draudžiama atliekant kosmetikos* 
ir atskirų jos sudedamųjų dalių bandymus.

3 straipsnis. ...Būtų draudžiama į ES importuoti kosmetikos gaminius, 
kurie buvo išbandyti su gyvūnais. 
*Kosmetika: vonios ir dušo, makiažo priemonės, dezodorantai, kvepalai, plaukų, odos priežiūros, 
burnos higienos priemonės, muilas ir nuo saulės poveikio apsaugantys gaminiai. 

** 5. DARBAS KITOJE 
ES VALSTYBĖJE 
NARĖJE – LAISVAS 
DARBUOTOJŲ 
JUDĖJIMAS

Siekdama užtikrinti lygias teises visiems ES piliečiams ir gerinti ES 
bendrąją rinką, Europos Komisija siūlo, kad...

1 straipsnis. ...Kiekvienam ES piliečiui būtų leidžiama dirbti bet kurioje 
ES valstybėje narėje nereikalaujant leidimo dirbti. 

2 straipsnis. ...Kiekvienam ES piliečiui, dirbančiam kitoje ES valstybėje 
narėje, būtų mokamas toks pat atlyginimas ir sudaromos tokios pat 
darbo sąlygos, kaip ir tos šalies piliečiams.

3 straipsnis. ...ES pilietis, dirbantis kitoje ES valstybėje narėje, mokėtų 
mokesčius priimančioje valstybėje.
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** 6. ES KARIUOMENĖ? Siekdama, kad ES pasaulyje taptų galingesnė, Europos Komisija siūlo... 

1 straipsnis. ...Sukurti Europos kariuomenę. 

2 straipsnis. ...Nustatyti, kur ir kaip kariuomenė būtų dislokuojama 
ištikus humanitarinei nelaimei, pvz., sausroms ir potvyniams, ES 
teritorijoje ir už jos ribų. Ji taip pat galėtų vykdyti intervencijas vykstant 
konfliktams už ES ribų, pvz., Sirijoje.  

** 7. ES IR VISUOTINIS 
ATŠILIMAS

Siekdama užkirsti kelią temperatūros kilimui visame pasaulyje aukščiau 
kritinės 2 °C ribos, Europos Komisija siūlo, kad: 

1 straipsnis. ...Iki 2030 m. bent 50 proc. galutinės ES suvartojamos 
energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, pvz., 
saulės ir vėjo energijos. 2050 m. turi būti pasiektas 100 proc. rodiklis. 

2 straipsnis. ...Tarptautinėse klimato kaitos konferencijose ES atliktų 
lyderės vaidmenį ir įtikintų kitas pasaulio valstybes imtis ryžtingų 
veiksmų.

*** 8. PABĖGĖLIAI 
EUROPOJE

Siekdama sutvarkyti esamus ir būsimus atvykstančių migrantų 
ir prieglobsčio prašytojų srautus ES ir užtikrinti teisingą išlaidų 
pasidalijimą, Europos Komisija siūlo, kad... 

1 straipsnis. ...Kiekviena ES valstybė narė prieglobsčio prašytojams* 
suteiktų prieglobstį vadovaudamasi būtiniausiais Europos reikalavimais: 
kiekvienas prieglobsčio prašytojas turi teisę gauti maisto, būstą, 
išsilavinimą, sveikatos priežiūrą ir galimybę dirbti, kol jo prašymas yra 
nagrinėjamas. 

2 straipsnis. ...Visoje ES būtų taikomas nuolatinis prieglobsčio prašytojų 
perkėlimo planas. Tokiu būdu kiekviena šalis vienodai prisidėtų prie 
problemos sprendimo. 

3 straipsnis. ...Kiekvienoje šalyje priimamų prieglobsčio prašytojų 
skaičius būtų nustatomas atsižvelgiant į kelis kriterijus: 

- kiekvienos šalies bendrąjį nacionalinį produktą (BNP); 
- gyventojų skaičių;
- nedarbo lygį;
- pastangas, jau skirtas siekiant priglausti ir perkelti iš karo draskomų 

teritorijų atvykusius pabėgėlius. 

4 straipsnis. ...Būtų vykdoma didelio masto Europos gelbėjimo misija, 
skirta migrantams* Viduržemio jūroje, kuriems reikalinga pagalba, kad 
būtų užkirstas kelias naujoms galimoms žūtims. Kiekviena ES valstybė 
narė įpareigota prisidėti prie šios misijos atsižvelgiant į jos BNP.
*Pagrindinės sąvokos:
Migrantas – bet kuris asmuo, kuris dėl kurios nors priežasties išvyksta iš savo kilmės 
šalies. Tai platesnės reikšmės žodis. 
Pabėgėlis – pabėgėlis yra tam tikrai kategorijai priklausantis migrantas; tai asmuo, kuris 
buvo priverstas bėgti iš savo šalies dėl persekiojimo, karo ar smurto. Pabėgėlis visiškai 
pagrįstai bijo persekiojimo dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo 
konkrečiai socialinei grupei.
Prieglobsčio prašytojas – kai pabėgėliai siekia prieglobsčio kitoje valstybėje, jie pateikia 
prašymą suteikti prieglobstį – teisės būti pripažintu pabėgėliu bei gauti teisinę 
apsaugą ir materialinę pagalbą. Kol laukiama sprendimo dėl jų prašymo, jie yra 
vadinami „prieglobsčio prašytojais“.

40  /  3-ASIS MODULIS EUROPE@SCHOOL



*** 9. ES IR VAIKŲ 
DARBAS

Siekdama skatinti ES vertybes, pvz., pagarbą žmogaus orumui, Europos 
Sąjungos teritorijoje ir už jos ribų ir siekdama užtikrinti sąžiningesnę 
konkurenciją su ES nepriklausančiomis valstybėmis, Europos Komisija 
siūlo, kad...

1 straipsnis. ...Būtų aiški ES parduodamų produktų ir jų sudedamųjų 
dalių kilmė (t. y. gamybos grandinės skaidrumas).

2 straipsnis. ...ES rinkoje nebūtų parduodami produktai, kuriuos gamino 
vaikai, neatsižvelgiant į tai, ar vaikai atliko tik baigiamuosius darbus ar 
darbus, susijusius su gamtos išteklių gavyba.

3 straipsnis. ...ES įkurtų įstaigą, kuri tikrintų, ar gamybos grandinėje 
nenaudojamas vaikų darbas. Tik importuotojai, galintys įrodyti, kad 
gamyboje nebuvo naudojamas vaikų darbas, galėtų savo produkciją 
pardavinėti ES rinkoje.

*** 10. MŪSŲ 
PRIVATUMAS 
INTERNETE

Siekdama geriau apsaugoti savo piliečių privatumą internete, Europos 
Komisija siūlo, kad...

1 straipsnis. ... Naudotojai turėtų teisę reikalauti, kad jų prašymu būtų 
ištrintas jų profilis ir visi duomenys, profilio dalys ar tam tikri duomenys. 
Interneto įmonė privalo iš savo žiniatinklio pašalinti šiuos duomenis ir 
negali jų archyvuoti. Tai vadinamoji „teisė būti pamirštam“.

2 straipsnis. ... Žiniatinklio programos visada prašytų naudotojų suteikti 
leidimą parduoti ar perduoti duomenis (nuotraukas, informaciją apie 
naršymo elgseną, asmens duomenis ir pan.) kitoms įmonėms.

3 straipsnis. ... Taisykles pažeidusioms įmonėms būtų taikoma bauda, 
lygi 5 proc. viso metinio pasaulyje įmonės uždirbamo pelno. 

Kiekvienai temai skirtos kortelės pateikiamos X priede: „Europos Parlamento nario kėdėje“. Teminės kortelės. 

UŽDUOTIES VERTINIMAS: PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI, 
PALYGINTI SU TIKROVE

PASIRENGIMAS
Aptariate ką tik mokinių atlikto darbo ir to, kas vyksta tikrovėje, panašumus ir skirtumus, remdamiesi 
3-iajam moduliui skirtos programa „Prezi“ parengtos pateikties pirmąja dalimi. Mokiniai lieka sėdėti 
mažesnėse grupėse arba grįžta į įprastas savo vietas klasėje. Svarbu tik tai, kad visi mokiniai galėtų 
matyti pateiktį. 

EIGA 
Visų pirma pasiteiraukite apie jų patirtį: „Koks buvo jausmas atsidūrus Europos Parlamento nario vietoje?“ 
Galimi atsakymai – kad jiems buvo sunku priimti sprendimus, kai reikia atsižvelgti į tiek daug interesų, 
arba kad jiems patiko turėti galios priimti sprendimus. Paklauskite mokinių, kieno patirtis buvo panaši ar 
priešinga. („Kas irgi jautėsi lygiai taip pat? Kas manė priešingai?“) 

Tada pereikite prie užduoties vertinimo. 

Iš pradžių paaiškinkite kontekstą: pasakykite mokiniams, kad tai, ką jie ką tik darė, akivaizdžiai skiriasi 
nuo to, kas vyksta realiame ES sprendimų priėmimo procese. Paaiškinkite, kad yra daug formos ir turinio 
skirtumų. Kartu, žinoma, yra ir panašių dalykų. Šie skirtumai ir panašumai nurodyti programa „Prezi“ 
parengtos pateikties sąraše:
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Pirmas klausimas mokiniams galėtų būti: „Kokie, jūsų 
manymu, formos ar turinio aspektai buvo panašūs?“ 
Pirma paaiškinkite visus panašumus, remdamasis tuo, ką 
nurodo mokiniai. Papildykite panašumais, kurių jie 
nepaminėjo. 

Tada paklauskite: „Kas, jūsų manymu, tikrovėje vyksta 
kitaip?“, aptarkite svarbiausius skirtumus, remdamasis 
tuo, ką nurodo mokiniai. Vėlgi papildykite skirtumus, 
kurių jie nepaminėjo. 

Tuo metu (pateiktyje) padidinkite aptariamus aspektus. Nėra vieno nustatyto būdo, kaip išnagrinėti šią 
pateikties dalį, todėl mokinių pastabų ir išvadų vertinimo procesas išlieka lankstus.

PANAŠUMAI SKIRTUMAI
FORMA Teminiai komitetai Europos Parlamente. 

Parlamente svarstomos labai įvairios temos. 
Todėl Europos Parlamento nariams geriau 
specializuotis įvairiose srityse. Lygiai kaip jūs 
buvote suskirstyti į skirtingas temines grupes, 
Europos Parlamente veikia 20 nuolatinių teminių 
komitetų. Taip pat kaip ir jūs, šiuose komitetuose 
Europos Parlamento nariai pirma susipažįsta su 
tema ir aptaria ją prieš pristatydami likusiems 
Parlamento nariams. Be šių nuolatinių komitetų, 
gali būti sudaromi ir laikinieji komitetai.

Lobistų grupės. Kaip ir atliekant jūsų užduotį, 
į Europos Parlamento narius dažnai kreipiasi 
lobistų grupės. 

Balsavimas rankos pakėlimu. Parlamente 
dėl pasiūlymų dažnai balsuojama rankos 
pakėlimu, nes paprastai taip yra greičiau. Kartais 
Europos Parlamento nariai balsuoja elektroniniu 
būdu (t. y. atskiras balsavimas), pavyzdžiui, 
kai Parlamento nuomonė tam tikru klausimu 
labai išsiskiria, o balsavimo rezultatas iš pirmo 
žvilgsnio nėra aiškus. Frakcija taip pat gali 
prašyti balsuoti elektroniniu būdu (iš anksto); 
elektroniniu būdu dažniausiai vyksta ir galutinis 
balsavimas dėl pranešimo. Tokiu būdu piliečiai 
gali stebėti, kurie Europos Parlamento nariai 
balsavo už, prieš ar susilaikė. 

Balsavimas balsų dauguma. Europos 
Parlamente taikoma daugumos taisyklė reiškią 
„pusė balsų + 1“. 

Kelios frakcijos. Šios užduoties metu jūs 
likote politiškai neutralūs. Tikrovėje Europos 
Parlamente yra 8 frakcijos. Plenarinės sesijos 
metu Europos Parlamento nariai sėdi 
frakcijomis nuo kairės iki dešinės. Kiekvienai 
frakcijai vadovauja frakcijos pirmininkas. 

Bendra įstatymų leidžiamoji valdžia. 
Atlikdami užduotį jūs galėjote susidaryti 
įspūdį, kad ES įstatymų leidžiamoji valdžia 
priklauso tik Europos Parlamentui, todėl jis 
priima visus sprendimus. Tačiau tikrovėje šia 
valdžia Parlamentas dalijasi su Ministrų Taryba. 
Komisijos pasiūlymas pirma svarstomas 
Europos Parlamente, tada Ministrų Taryboje, 
o vėliau šių dviejų institucijų yra viena kitai 
perduodamas svarstyti pakartotinai (toliau žr. 
pateiktį, kaip kuriami ES teisės aktai.).

Sudėtingiau: 
- Užduoties metu jūs tebuvote nedidelė 

grupė. Europos Parlamente diskusijose 
ir balsavime dalyvauja (daugiausia) 751 
Europos Parlamento narys. 

- Mes visi diskutavome viena kalba. 
Parlamente visi gali kalbėti viena iš 24 
oficialių kalbų. Viskas verčiama į kitas 23 
oficialias ES kalbas. 
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TURINYS Argumentai. atliekant užduotį jūsų paminėti 
argumentai primena Europos diskusijose 
pateikiamus argumentus. 

Sudėtingiau.

- Dažnai temos reikalauja detalesnio 
aptarimo. Pavyzdžiui, gali būti svarstomas 
žvejybos tinklų akių dydis. Šis svarstymas 
apima įvairius mokslinius tyrimus, skirtus 
klausimui, kokių rūšių žuvis galima gaudyti 
su kiekvienos rūšies tinklu ir pan. 

- Pasiūlymai dėl teisės aktų, dėl kurių balsuoja 
Parlamentas, yra gerokai išsamesni. 
Aptariamas ir, jeigu reikia, adaptuojamas 
kiekvienas aspektas. 

Galiausiai, yra vienas dalykas, kurį galima priskirti ir prie panašumų, ir prie skirtumų – pačios 
temos:

- temos gali būti laikomos panašiomis, nes visas jas Europos Parlamentas nagrinėja šiuo metu 
arba svarstė praeityje; 

- temos taip pat ir skiriasi, nes tikrovėje skiriasi Europos Komisijos, Europos Parlamento ir 
Ministrų Tarybos pasiūlymai ir pozicijos. 

Tada mokytojas pereina prie temų, kurias aptarė klasė. Pasinaudodami mokiniams skirta modulio 
santrauka mokinio pratybų sąsiuvinyje ir 3-iajam moduliui skirtoje „Prezi“ pateiktyje nurodyta 
informacija, pagal kiekvieną temą glaustai aptarkite esamą padėtį ir ES vaidmenį. Mokinio pratybų 
sąsiuvinio skyriuje „Pasiskirstymas vaidmenimis. Europos Parlamento nario kėdėje“ rasite glaustą esamos 
padėties apžvalgą. Ja mokymo metu galite naudotis kaip pagrindine informacija, nes jos struktūra 
sutampa su pateikties struktūra. 

Labai svarbu nurodyti tikrąją padėtį mokinių aptartomis temomis, kad mokiniai iš klasės išeitų susidarę 
teisingą įspūdį apie tikrovę. 

PRIEMONĖS
- Kompiuteris ir vaizdo projektorius

- 3-iajam moduliui skirta  „Prezi“ pateiktis (3–12 punktai)

- Mokinio pratybų sąsiuvinio skyrius: „Pasiskirstymas vaidmenimis. Europos Parlamento nario 
kėdėje“ (naudokitės kaip bendrąja informacija)

PATARIMAI 
Šiame vaizdo įraše per mažiau nei 6 minutes paaiškinama, kaip veikia Europos Parlamentas: www.
europarltv.europa.eu/lt/programme/others/how-it-works-the-european-parliament (kalbą galite 
pasirinkti tinklalapio viršutiniame kairiajame kampe). Jeigu po užduoties lieka pakankamai laiko, galite 
parodyti šį vaizdo įrašą. Po peržiūros su mokiniais galite aptarti užduoties ir tikrovės panašumus ir 
skirtumus. 
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PATEIKTIS. INSTITUCIJOS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO  
PROCESAS 

PASIRENGIMAS
Šios pateikties metu mokiniai gali likti tose pačiose vietose kaip ir vaidmenų žaidimo metu arba grįžti 
į įprastas savo vietas. Bet kuriuo atveju jie turi sėdėti atsisukę į klasės priekį, kad galėtų lengvai stebėti 
pristatymą. 

EIGA 
Šioje dalyje aptardami institucijas pasinaudokite „Prezi“ pateiktimi ir užbaikite sprendimų priėmimo 
procesu. 

Didžioji turinio dalis, kurią aptarėte rodant pateiktį, taip pat pateikiama mokinio pratybų sąsiuvinio 
skyriuose „ES institucijos“ ir „Kaip priimami ES teisės aktai“. Šį tekstą galite turėti po ranka, kai aptarinėsite 
institucijas. 

Kelios pastabos:

- rodant pateiktį, mokiniai neturi šio teksto; šiuo momentu jis turi būti naudojamas kaip pagalbinė 
priemonė mokytojui; 

- ugdymo tikslais didelė informacijos dalis apie institucijas ir sprendimų priėmimo procesą buvo 
supaprastinta. Paaiškinami tik svarbiausi aspektai. Šiame mokytojo vadove pateikiame papildomą 
bendrąją informaciją, kad prireikus būtų galima nuodugniau išanalizuoti sprendimų priėmimo 
procesą. 

1. ES institucijos 

ĮVADAS: APŽVALGA

Pirma paaiškinkite, kad ES veikia daug įvairių įstaigų, agentūrų ir tarybų, tačiau kelios iš jų yra labai 
svarbios Europos Sąjungai ir ypač sprendimų priėmimo procesui. Nurodykite institucijas, kurias aptarsite: 
Europos Parlamentą, Europos Vadovų Tarybą, Europos Sąjungos Tarybą / Ministrų Tarybą, Europos 
Komisiją, Europos Teisingumo Teismą ir Europos Centrinį Banką (ECB). Kiekviena iš šių institucijų turi savo 
loginį pagrindą ir savitą veikimo būdą. 

1 ETAPAS: EUROPOS PARLAMENTAS

Paaiškinkite sąvoką, kaip apibrėžta mokinio pratybų sąsiuvinyje. Pateikties dalyje „Kas“ pateikiama 
nuoroda, kurią spustelėję rasite visus savo šalies Europos Parlamento narius. Skirkite laiko jiems pristatyti 
ir paklauskite mokinių, kuriuos iš jų jie žino. 

Dalyje „Veikimas“ aptarkite įvairius teminius Parlamento komitetus. Jeigu vaidmenų žaidimas jau 
sužaistas, priminkite mokiniams, kad jie taip pat atliko darbą nedidelėse teminėse grupėse. Darbas 
mažesnėse grupėse padeda užtikrinti efektyvesnį Europos Parlamento veikimą. 

Tada padidinkite skaidres su įvairiomis Europos Parlamento frakcijomis. Paveikslėlyje pavaizduota, 
kaip, remiantis 2014 m. rinkimų rezultatais, Parlamente tarp skirtingų frakcijų pasiskirstė vietų skaičius.

Paaiškinkite mokiniams, kad Europos Parlamento nariai Parlamente vietas užima ne pagal pilietybę, bet 
pagal politines pažiūras. Žaisdami vaidmenų žaidimą mokiniai liko politiškai neutralūs.
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Šiuo metu Europos Parlamente yra 8 frakcijos, kurios atstovauja daugiau nei 100 nacionalinių partijų 
visoje ES. Aptarkite Europos frakcijas nuo didžiausių iki mažiausių. Frakcijų skaičius Europos Parlamente 
nėra pastovus. Pvz., Tautų ir laisvės Europos frakcija įkurta tik 2015 m. Kai kurie Europos Parlamento 
nariai nepriklauso jokiai frakcijai, o tai reiškia, kad jie yra „nepriklausomi nariai“.

Kiekvienas klausimas prieš balsavimą aptariamas kiekvienoje frakcijoje. Šių diskusijų metu nustatoma 
frakcijos pozicija – ar frakcija už, ar prieš tam tikrą klausimą? Tačiau svarbu žinoti, kad Europos 
Parlamento narys neprivalo vadovautis savo frakcijos nuomone. Plenarinių sesijų metu tos pačios 
frakcijos nariai neretai dėl to paties klausimo balsuoja skirtingai. 

Frakcijų Europos Parlamente reikšmė:

-  Frakcijai skiriamas biudžetas ir suteikiama galimybė nusamdyti papildomų darbuotojų. 

-  Tik frakcijai priklausantys Europos Parlamento nariai gali eiti pareigas Parlamento komitetuose. 
Pavyzdžiui, kad taptum komiteto pranešėju (asmeniu, atsakingu už tam tikrą teisėkūros 
pranešimą), turi priklausyti kuriai nors frakcijai. 

-  Frakcijos turi teisę reikšti nuomonę rengiant parlamento sesijų darbotvarkę. 

-  Kuo didesnė frakcija, tuo svarbesnis jų vaidmuo Parlamente. Taip pat joms skiriama daugiau 
kalbėjimo laiko Europos Parlamente. 

Siekiant Europos Parlamente suformuoti naują frakciją, reikia įvykdyti šias sąlygas:

-  frakciją sudaryti turi bent 25 nariai; 

-  frakcijoje turi būti atstovaujama bent ketvirtadaliui valstybių narių (šiuo metu – bent septynioms 
šalims);

-  Europos Parlamento narys gali priklausyti tik vienai frakcijai. 

Daugiau informacijos apie Parlamento veikimą rasite adresu 
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/20150201PVL00010/Organisatie-en-werkzaamheden.     

Aptarę dalis „Kas“, „Užduotys“ ir „Veikimas“, paklauskite mokinių, kuriame mieste renkasi Europos 
Parlamento nariai. Tada parodykite jiems Parlamento didžiosios posėdžių salės paveikslėlį ir paaiškinkite, 
kad pagrindinė būstinė yra Strasbūre (Prancūzija), tačiau Europos Parlamento nariai taip pat renkasi 
Briuselyje, o sekretoriatas yra Liuksemburge. „Judėjimo“ klausimas, susijęs su tuo, kad visi Europos 
Parlamento nariai kiekvieną mėnesį vienai savaitei vyksta į Strasbūrą, o likusį laiką dirba Briuselyje, metų 
metus buvo vertinamas prieštaringai. 

Papildoma informacija: 6 Europos frakcijos Europos Parlamente, siekiančios, kad Parlamentas turėtų vieną 
būstinę, vykdo bendrą kampaniją: www.singleseat.eu. Šioje svetainėje galite rasti keletą faktų ir skaičių, 
susijusių su kasmėnesinėmis Parlamento narių kelionėmis. 

2 ETAPAS: EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Paaiškinkite sąvoką, kaip apibrėžta mokinio pratybų sąsiuvinyje. Paklauskite mokinių, ką siunčiame 
atstovauti mūsų šaliai ir parodykite šį asmenį bendroje nuotraukoje. 

Aptarę klausimą „Kas“, paaiškinkite temas „Užduotys“ ir „Veikimas“. Galiausiai nurodykite, kad būstinė yra 
Briuselyje (Belgija).

3 ETAPAS: ES TARYBA ARBA MINISTRŲ TARYBA

Paaiškinkite sąvoką, kaip apibrėžta mokinio pratybų sąsiuvinyje. Aptarus dalis „Kas“, „Užduotys“ ir 
„Veikimas“, paklauskite mokinių, kuriame mieste, jų nuomone, renkasi Ministrų Taryba; nurodykite, kad 
būstinė yra Briuselyje (Belgija) ir kad iš tiesų tai tas pats pastatas, kuriame dirba Europos Vadovų Taryba.
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Papildoma informacija: Europos Vadovų Taryba ≠ ES Taryba ≠ Europos Taryba

Europoje veikia daug tarybų – tai aišku. Nors pažvelgus į pavadinimus skirtumai atrodo nedideli, 
kiekviena iš jų yra atskira institucija ar organizacija. 

Europos Vadovų Taryba ir ES Taryba (Ministrų Taryba), kaip aprašyta pirmiau, yra ES institucijos. Tačiau 
Europos Taryba yra atskira tarptautinė organizacija, kurios narės yra 47 Europos šalys. Strasbūre 
(Prancūzija) įsikūrusi Europos Taryba daugiausia sprendžia žmogaus teisių ir Europos tapatybės 
skatinimo klausimus. Europos Taryba yra Europos Žmogaus Teisių Teismo motininė organizacija (žr. 
pastabą dėl Europos Teisingumo Teismo). Daugiau informacijos apie Europos Tarybą galite rasti adresu 
http://www.coe.int/. 

4 ETAPAS: EUROPOS KOMISIJA

Paaiškinkite sąvoką, kaip apibrėžta mokinio pratybų sąsiuvinyje. Dalyje „Kas“ aiškiai paminėkite Komisijos 
narį iš jūsų šalies. Paklauskite mokinių, ar jie žino, kokia jo kompetencija, ir tada pateikite atsakymą. Taip 
pat paminėkite pirmininką Žaną Klodą Junkerį (Jean Claude Juncker). Jeigu reikia, galite nukrypti nuo 
plano ir padidinti dabartinės Europos Komisijos grupinę nuotrauką. Paaiškinkite mokiniams, kad iš tiesų 
ši institucija ir yra ES „vyriausybė“. Tada apžvelkite temas „Užduotys“ ir „Veikimas“. Pagrindinė Europos 
Komisijos būstinė taip pat yra Briuselyje. 

5 ETAPAS: EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS

Paaiškinkite sąvoką, kaip apibrėžta mokinio pratybų sąsiuvinyje. 

Dalyje „Užduotys“ paaiškinkite, kad, valstybėms narėms ir Europos Sąjungos institucijoms sprendžiant 
tarpusavio klausimus, ši institucija atlieka arbitro funkciją. Europos Teisingumo Teismui taip pat tenka 
svarbus vaidmuo aiškinant Europos taisykles. Todėl ši institucija yra svarbi grandis ES sprendimų 
priėmimo procese. Europos Teisingumo Teismo būstinė yra Liuksemburge.  

PASTABA: Nepainiokite Europos Teisingumo Teismo su Europos Žmogaus Teisių Teismu. 
Pastarasis NĖRA ES institucija, jis yra įsikūręs Strasbūre (Prancūzija). Visgi visos ES valstybės 
narės taip pat yra Europos Tarybos narės, kuri yra Europos Žmogaus Teisių Teismo motininė 
organizacija. Fiziniai asmenys, grupės, organizacijos ir šalys gali pateikti skundą dėl Europos 
Tarybos valstybės narės, kai ši valstybė narė pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK). 

6 ETAPAS: EUROPOS CENTRINIS BANKAS

Paaiškinkite sąvoką, kaip apibrėžta mokinio pratybų sąsiuvinyje. ECB būstinė yra Frankfurte (Vokietija). 
ECB svetainės skyrelyje „Edukacija“ galite rasti edukacinės medžiagos, žaidimų ir filmų apie ECB:

www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.lt.html.     
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2. Kaip priimami ES teisės aktai

SUPAPRASTINTA VERSIJA
Šiame mokinio pratybų sąsiuvinio skyriuje pateikiama supaprastinta įprastos teisėkūros procedūros 
versija. Šiame procese Europos Komisija rengia pasiūlymus dėl teisės akto (teisė inicijuoti teisės aktus), 
o Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas turi įstatymų leidžiamąją galią. Abi pastarosios institucijos 
turi vienodas galimybes priimant sprendimą. Kitaip tariant, ir Ministrų Taryba, ir Europos Parlamentas 
gali sustabdyti pasiūlymą dėl teisės akto, o bet kuris teisės aktas priimamas tik tada, kai abi institucijos 
pasiekia kompromisą.  

*BENDRAS VAIZDAS

Tikrovėje įprasta teisėkūros procedūra, žinoma, yra sudėtingesnė – Europos Parlamente ir Ministrų 
Taryboje vyksta pirmasis, antrasis ir kartais net trečiasis svarstymai. Grafinį procedūros atvaizdą ir išsamų 
paaiškinimą galite rasti čia: 
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/20150201PVL00004/Bevoegdheden-en-procedures.            

Be įprastos teisėkūros procedūros, kuri taikoma daugumoje atvejų, taikomos ir specialios teisėkūros 
procedūros. Iš esmės šis pavadinimas bendrai naudojamas įvardyti visoms teisėkūros procedūroms, 
kurios skiriasi nuo įprastos. Europos sutartyse nurodyta, kuriose politikos srityse taikomos specialios 
teisėkūros procedūros. Kiekvienoje iš šių teisėkūros procedūrų numatyta, kokį vaidmenį sprendimų 
priėmimo procese atlieka įvairios ES institucijos – kas gali teikti pasiūlymus, kas priima sprendimus ir 
kaip gali balsuoti. 

PRIEMONĖS
-  Kompiuteris ir vaizdo projektorius

-  3-iajam moduliui skirta  „Prezi“ pateiktis (13-49 punktai)

-  Mokinio pratybų sąsiuvinio skyriai: „ES institucijos“ ir „Kaip priimami ES teisės aktai“ (skirta tik 
mokytojui kaip bendroji informacija apie institucijas ir sprendimų priėmimo procesą) 

KELETAS PATARIMŲ DĖL PATEIKTIES

-  Ši pateiktis yra labai išsami. Mokytojas gali pasirinkti, kuriuos aspektus aptarti, o kurių neminėti. 

-  Kaip naudotis programa „Prezi“. 
Pateiktys parengtos naudojant programą „Prezi“, todėl galėsite dirbti intuityviai. Į pateiktį 
įtrauktas „planas“, kuriuo vadovaudamiesi žingsnis po žingsnio pristatysite temą. Bet kuriuo 
metu galite nukrypti nuo plano tiesiog spustelėdami kurį nors punktą pateiktyje. Spustelėjus 
atitinkama pateikties dalis padidinama. Spustelėkite šią nuorodą, norėdami pamatyti vaizdo 
instrukciją, kaip naudotis programa „Prezi“. Daugiau mokomųjų vaizdo įrašų apie programą 
„Prezi“ galima rasti svetainėje adresu https://prezi.com/support. 

-  Ši pateiktis kuriama tik internetinėje platformoje. Jeigu mokykloje nėra interneto, pateiktį galite 
paleisti savo nešiojamajame kompiuteryje namuose, tuomet uždaryti kompiuterį, įrenginio 
neišjungdami. Dar kartą atidarius kompiuterį mokykloje, pateiktis tebebus ten pat. 
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2. FAKTŲ PATIKRINIMAS. AR TAVE KLAIDINA?

ĮVADAS
Šioje dalyje pateikiamos konkrečios užduotys, kurias atlikdami mokiniai lavins gebėjimus nustatyti 
melagingas naujienas (1 užduotis) ir bendrus dezinformacijos metodus (2 užduotis). Pirma užduotis 
atliekama su visa klase ir yra lengviausia. Antrą užduotį mokiniai atlieka mažesnėse grupėse. Mokytojas 
nusprendžia, ar dezinformacijos metodų pavyzdžius aptarti su visa klase, ar leisti mokinių grupėms dirbti 
savarankiškai naudojantis planšetiniu kompiuteriu. Po kiekvienos užduoties mokytojas apžvelgia teoriją 
vadovaudamasis pateiktimi. Galiausiai mokiniai patys ieško melagingų naujienų ir (arba) dezinformacijos 
metodų pavyzdžių tarp pastarųjų dienų naujienų ir savo pačių sklaidos kanale socialiniuose tinkluose (3 
užduotis). 

Atsakomybės ribojimas
Ši priemonė parengta didaktiniais tikslais. Pateikti metodai, logiškai klaidingi įsitikinimai ir pavyzdžiai 
atrinkti siekiant padėti mokiniams sudaryti kritišką požiūrį į informaciją, su kuria jie susiduria kasdien. 
Už šio dokumento turinį atsako jo autorius ir jame išreikštos nuomonės neturėtų būti laikomos oficialia 
Europos Parlamento pozicija. 

1 UŽDUOTIS: „9 POŽYMIAI, KAD TAI GALI BŪTI MELA-
GINGŲ NAUJIENŲ STRAIPSNIS!“

PASIRENGIMAS
Mokiniai sėdi atsisukę į klasės priekį, kur rodomi melagingų naujienų straipsnių pavyzdžiai. Kiekvienas 
dirba individualiai savo užduočių lape. 

EIGA
Mokytojas parodo 4 naujienų straipsnių pavyzdžius pateiktyje „Ar tave klaidina?“. 

48  /  3-ASIS MODULIS EUROPE@SCHOOL



1. Intuityvus balsavimas
 

Mokytojas parodo pirmą pavyzdį ir paprašo 
mokinių pagalvoti, ar, jų nuomone, naujienų 
straipsnis yra melagingas. (Kadangi tai labai 
garsus melagingų naujienų straipsnio 
pavyzdys, kai kurie mokiniai galės jį atpažinti.) 
Mokytojas paprašo jų balsuoti pakeliant 
ranką: „Kas mano, kad šis straipsnis 
melagingas?“, „Kas mano, kad tai tikra 
istorija?“
Tada mokytojas paaiškina, kad tai melaginga 
istorija, kuri labai greitai pasklido. 
Vėliau mokytojas išdalina užduočių lapus 
„9 požymiai, kad tai gali būti melagingų 

naujienų straipsnis!!“ po vieną kiekvienam mokiniui. Čia paminėti 9 galimi požymiai. Kuriuos iš jų 
mokiniai pastebi pavyzdyje? Šiame straipsnyje matomi 8 iš 9 požymių, rodančių, kad straipsnis 
yra melagingas. Jie po vieną nurodyti pateiktyje (56 punktas). Mokytojas apžvelgia užduočių lape 
nurodytus požymius, vadovaudamasis pateiktimi:

- Autorius neįvardytas – „etatinis rašytojas“. Iš tiesų tai pats Milo Yiannopoulos, tinklaraštininkas, 
kuriam priklauso ši tinklaraščio svetainė. 

- Straipsnis paimtas ne iš naujienų, o iš tinklaraščio svetainės milo.yiannopoulos.net. Tai reiškia, kad 
straipsnis nėra neutralus, tai – asmeninę nuomonę reiškiančio asmens tinklaraštis. Pažymėkite, 
kad neretai tinklaraščiuose faktai ir nuomonė persipina ir kad kartais jie pateikiami kaip 
pagrindinių žiniasklaidos priemonių alternatyva.

- Antraštė klaidina – joje staiga daroma išvada iš fakto, kuris neturi nieko bendra su musulmonais 
ar pabėgėliais, pvz., „Stulpai nėra pritaikyti kalėdinių lempučių svoriui, todėl turime pašalinti 
viską, ko ant jų neturėtų būti.“ Būtent autorius sugalvojo šią priežastį.

- Galbūt perskaityta antraštė patraukė jūsų dėmesį: apie ką šis straipsnis? 
- Antraštė yra pernelyg ilga.
- Antraštėje išreiškiamas netikrumas – ji baigiasi klaustuku.
- Antraštė, straipsnis ir panaudotas paveikslėlis nėra neutralūs – juose kaltinami „musulmonai 

pabėgėliai“. 
- Mąstykite kritiškai – ar tikrai manote, kad Švedijos gatvėse turėtų būti uždraustos visos kalėdinės 

lemputės? 
Tada mokiniai bus pasirengę atlikti užduotį patys, vadovaudamiesi užduočių lapu. 

Pastaba: „devyni požymiai“ užduočių lape yra tik „požymiai“. Visomis geromis antraštėmis siekiama, 
pavyzdžiui, pritraukti dėmesį, bet ar ką nors antraštė sudomins, yra subjektyvus dalykas. Vien tai, kad jie 
nustatė kai kuriuos melagingų naujienų požymius naujienų straipsnyje, nereiškia, kad straipsnis būtinai 
melagingas.. Svarbiausias šios užduoties tikslas yra pabrėžti, kad mokiniai neturėtų tikėti viskuo, ką skaito, ir 
visada turėtų mąstyti kritiškai. 

2. Kaip naudotis užduočių lapu „9 Požymiai, Kad Tai Gali Būti Melagingų Naujienų 
Straipsnis!!“
Toliau pateiktiems 4 pavyzdžiams mokytojas paprašo mokinių naudotis užduočių lapu „9 požymiai, kad 
tai gali būti melagingų naujienų straipsnis“. 
Kiekvieną pavyzdį mokytojas apžvelgia ta pačia tvarka:

1.  Parodo pavyzdį pateiktyje ir padidina vaizdą.

2.  Paprašo mokinių individualiai pažymėti galimus požymius, matomus kiekviename pavyzdyje. 
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Skiria mokiniams šiek tiek laiko šiai užduočiai atlikti. 

3.  Pasiteirauja mokinių, ar jie mano, kad straipsnis melagingas: „Kas mano, kad jis melagingas?“, „Kas 
mano, kad istorija tikra?“ (paprašo mokinių pakelti rankas). 

4.  Paklausia mokinių, kuriuos rodiklius pažymėjo užduočių lape. 

5.  Pateikia atsakymą: „Tai – MELAGINGA istorija“. Spustelėjus kitą mygtuką pateiktyje, pasirodo žodis 
„melaginga“.

6.  Paaiškina šio straipsnio aplinkybes, pereidamas prie kito pateikties etapo. 

7.  Pereina prie kito pavyzdžio.

PRIEMONĖS
- Pateiktis: bendra 3-iojo modulio pateiktis: pereikite prie 2 dalies: „Faktų patikrinimas“ (51–71 

punktai).

- Kiekvienam mokiniui skirtas užduočių lapas „9 Požymiai, Kad Tai Gali Būti Melagingų Naujienų 
Straipsnis!!“.

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius.

TURINYS
Intuityvus balsavimas: 

Švedija uždraudžia kalėdines lemputes naudoti viešose vietose nenorėdama supykdyti musulmonų 
pabėgėlių?

„Kasmetinė Švedijos tradicija puošti gatvės stulpus kalėdinėmis lemputėmis nutrūko dėl „saugumo 
klausimų“.

Štai oficialus Švedijos nacionalinio transporto koordinatorės Eilin Isaksson paaiškinimas: „Stulpai nėra 
pritaikyti kalėdinių lempučių svoriui, todėl turime pašalinti viską, ko ant jų neturėtų būti.“ 
Dešimtmečiais tradicija nekėlė jokių problemų. Kalėdinės lemputės niekada nekėlė pavojaus 
saugumui, nes galų gale juk tai – tik kalėdinės lemputės! Kas pasikeitė? Šių šventinių lempučių 
svoris? Gatvės stulpų patvarumas? O gal masinis musulmonų pabėgėlių antplūdis, kuris per 
pastaruosius dvejus metus iš esmės pakeitė Švedijos demografinę padėtį...
Iš tiesų, regis, vienintelis tikras „saugumo“ klausimas yra musulmonų pabėgėlių – tų pačių, kurie yra 
atsakingi už vietos verslų žlugdymą – įžeidimas.“

Aplinkybės. Melaginga istorija buvo išplatinta 2016 m. spalio mėn. Ja socialiniuose tinkluose visame 
pasaulyje buvo dalijamasi taip sparčiai, kad iš karto buvo sulaukta 43 000 reakcijų. 
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Užduotis.

1. Valdingojo Briuselio taikinyje – mūsų kava: ES siūlo mažinti kofeino vartojimą

Praeitą vakarą ES buvo vėl išjuokta dėl 
mėginimo apriboti Jungtinės Karalystės 
kavos mėgėjų kavos gėrimo įpročius. 
Galingoji Europos maisto saugos tarnyba 
pareiškė, kad suaugusieji turėtų suvartoti ne 
daugiau kaip 400 mg kavos – apytikriai tai 
prilygsta didžiausiam puodeliui, į kurį telpa 
4 stiprios kavos puodeliai. Europos Komisija 
nori nustatyti lyginamąjį standartą, o tai 
galėtų reikšti kasdienių apsilankymų 
kavinėje apribojimą.“

Atsakymas.Tai – MELAGINGOS naujienos.

Nustatyti požymiai.

- Antraštė iš tiesų sudomina (tikrai sudomina tuos, kurie mėgsta kavą).

- Antraštė sudaryta iš daug žodžių.

- Antraštėje išreiškiamas netikrumas – „siūlo“. Straipsnyje taip pat rašoma „o tai galėtų reikšti 
kasdienių...“ 

- Straipsnis nėra neutralus – „valdingasis Briuselis“, „vėl išjuokta“. 

- Mąstykite kritiškai – ar tikrai manote, kad ES kištųsi į tai, kiek puodelių kavos kiekvienam 
asmeniui leidžiama išgerti per dieną?

Aplinkybės.
Istorija paskelbta 2015 m. gegužės mėn. laikraštyje „The Daily Express“. 
ES niekada nemėgino apriboti savo piliečių kavos gėrimo įpročių. Bet kai kurie energinių gėrimų ir kitų 
produktų, kurių sudėtyje yra kofeino, gamintojai siekė gauti ES leidimą naudoti reklamoje teiginius apie 
tariamą teigiamą kofeino poveikį. Atliekant vertinimą, ar leisti naudoti teiginius apie kofeiną, Europos 
maisto saugos tarnybos (EFSA) paprašyta ištirti skirtingų kofeino dozių saugumą. Ji priėjo išvadą, kad 
reguliarus 400 mg kofeino suvartojimas per dieną (o tai prilygsta 4-iems stiprios kavos puodeliams) 
nekelia saugumo problemų suaugusiems (išskyrus nėščias moteris). Tai buvo rekomendacija, o ne 
pasiūlymas nustatyti, kiek žmonės turėtų išgerti kavos. 
Dienraštis „The Express“ yra Jungtinės Karalystės naujienų tarnyba, o ne tinklaraščio svetainė. Tai įrodo, 
kad kai kurios žiniasklaidos priemonės yra subjektyvios, todėl derėtų elgtis atsargiai net ir skaitant 
oficialių naujienų agentūrų skelbiamas naujienas. Visada išsiaiškinkite, ką palaiko informacijos šaltinis. 

Originalus straipsnis: http://www.express.co.uk/news/politics/580402/Brussels-coffee-EU-caffeine. 
Europos Komisijos atliktas faktų patikrinimas: http://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/express-brews-up-
dodgy-coffee-report/. 
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2. Popiežius Benediktas XVI uždraudė katalikams balsuoti už Hillary!

”Kardinolas Ratzingeris, kuris 2005 m. tapo 
popiežiumi Benediktu XVI ir tarnavo iki 2013 
m., 2004 m. parašė emocingą laišką, kuriuo 
uždraudė katalikams balsuoti už abortus 
palaikančią Hillary Clinton ar bet kurį kitą 
asmenį, propaguojantį jos idėjas.“ 

Atsakymas. Tai – MELAGINGOS naujienos.

Nustatyti požymiai.

- Straipsnio šaltinis nėra patikima naujienų svetainė.

- Antraštė klaidina – joje išvados apie 2016 m. vykusius JAV prezidento rinkimus daromos 
remiantis 2004 m. parašytu ankstesniojo popiežiaus laišku.

- Antraštė gali patraukti dėmesį – ką popiežius pasakė? Kodėl jis uždraudė katalikams balsuoti už 
Hillary?

- Yra šauktukas.

- Antraštė nėra neutrali – tai pareiškimas nebalsuoti už Hillary Clinton, vieną iš prezidento 
rinkimuose dalyvavusių kandidatų. Tačiau galima sakyti, kad straipsnyje viso labo cituojamas 
popiežius, taigi pats savaime straipsnis yra neutralus. 

- Mąstykite kritiškai – ar tuo tikite? Tai ankstesnis popiežius, ne dabartinis, o tai jau kelia abejonių. 
Kodėl jis turėtų kištis į JAV prezidento rinkimus?

Aplinkybės.
Šis melagingų naujienų straipsnis buvo populiarus socialiniuose tinkluose 2016 m. spalio mėn. 
JAV vykusios prezidento rinkimų kampanijos metu. Antraštė klaidina – joje teigiama, kad naujausią 
popiežiaus įsaką išleido popiežius Pranciškus (dabartinis popiežius). Nei popiežius Pranciškus, nei kiti 
asmenys neišleido įsako katalikams nebalsuoti už demokratų kandidatę į prezidentus Hillary Clinton. 

Originalus straipsnis: http://linkis.com/www.tmn.today/2016/1/h7Jwv 
Snopes.com atliktas faktų patikrinimas: https://www.snopes.com/pope-forbids-catholics-from-voting-
for-hillary-clinton/ 
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3. Emmanuel Macron – Saudo Arabijos favoritas prezidento rinkimuose 

”30 proc. E. Macrono kampanijos finansuoja 
Saudo Arabija.“

Atsakymas. Tai – MELAGINGOS naujienos.

Nustatyti požymiai.

- Straipsnio šaltinis – regis, jį parengė patikima naujienų agentūra, bet iš tiesų svetainės         
LeSoir.info kūrėjai nukopijavo tikrosios „Le Soir“ svetainės LeSoir.be (Belgijos laikraščio) dizainą ir 
išdėstymą. Todėl šiuo atveju labai sunku nustatyti, ar naujienos tikros. Vis daugiau matoma, kad 
melagingos naujienos pateikiamos kaip tikros naujienos nukopijuojavus patikimų naujienų 
svetainių dizainą ir taip klaidinant žmones. 

- Taip pat gali būti kitų požymių, pvz., anoniminis autorius, dėmesį patraukianti antraštė, daug 
žodžių joje, antraštės šališkumas. 

Aplinkybės.
Istorija buvo paskelbta 2017 m. vasario 24 d., vykstant Prancūzijos prezidento rinkimų kampanijai. 
Svetainės, kurioje ši istorija pasirodė – LeSoir.info – kūrėjai nukopijavo tikrosios dienraščio „Le Soir“ 
svetainės – LeSoir.be – dizainą ir išdėstymą, kad paskleistų neteisingą informaciją. Klonuotos svetainės 
lesoir.info domenas, registruotas Donaldo Thomaso iš Delavero (JAV) vardu, šiuo metu neveikia. 
Socialiniame tinkle „Facebook“ ši istorija sulaukė 10 000 paspaudimų „patinka“, pasidalinimų ir 
komentarų. 

Daugiau informacijos: https://crosscheck.firstdraftnews.com/checked-french/macrons-campaign-
french-presidency-financed-saudi-arabia/ 

2 UŽDUOTIS. DEZINFORMACIJOS METODŲ NUSTATYMAS

PASIRENGIMAS
Mokiniai dirba mažesnėse grupėse po 2–3 asmenis. Mokytojas nusprendžia, ar dezinformacijos metodų 
pavyzdžius aptarti su visa klase, ar leisti mokinių grupėms dirbti savarankiškai, naudojantis planšetiniu 
kompiuteriu. Jeigu įmanoma logistikos požiūriu, pastarasis variantas yra geresnis, nes tuomet grupės 
gali dirbti savo tempu. 
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EIGA
Kiekvienai mokinių grupei pateiktas atspausdintas mokinio pratybų sąsiuvinio skyriaus „Dezinformacijos 
metodai“ variantas. 
Galima rinktis vieną iš dviejų galimybių: 

1. Mokiniai naudojasi kompiuteriu / planšetiniu kompiuteriu / išmaniuoju telefonu, kad 
savarankiškai išnagrinėtų pavyzdžius iš pateikties „Ar tave klaidina?“. 

2.    Mokytojas parodo kai kuriuos dezinformacijos metodų pavyzdžius klasei iš pateikties „Ar tave 
klaidina?“.

Bet kuriuo atveju grupė tuščiame popieriaus lape užrašo kiekvieno pavyzdžio numerį ir aptaria, kuris 
metodas taikomas kiekvienu atveju. 
Kelios pastabos: 
- punkte „3. Abejonių skleidimas“ jie nurodo, kuris, jų nuomone, tai metodas. Punkte „5. Klaidinga loginė 

argumentacija“ taip pat nurodo, kuris metodas, jų nuomone, tinka; 
- kartais gali būti naudojamas daugiau nei vienas metodas.

Grupėms atlikus užduotį, mokytojas aptaria kiekvieną metodą ir paprašo pateikti ir (arba) pateikia 
teisingus atsakymus ir šiek tiek bendrosios informacijos. 

PRIEMONĖS
- „Prezi“ pateiktis (mobilioji programėlė) „Ar tave klaidina?“ (Tai atskira  „Prezi“ pateiktis);
- Kiekvienai grupei po atspausdintą mokinio pratybų sąsiuvinio skyriaus „Dezinformacijos 

metodai“ variantą;
- Kiekvienai grupei po tuščią popieriaus lapą;
- Kiekvienai mokinių grupei po planšetinį kompiuterį arba kompiuterį; arba kompiuteris ir vaizdo 

projektorius.

KELETAS PATARIMŲ
Jeigu mokiniai pateiktį „Ar tave klaidina?“ aptaria naudodamiesi išmaniuoju telefonu arba planšetiniu 
kompiuteriu, įrenginyje turi būti įdiegta mobilioji programėlė „Prezi“. Kitu atveju nebus galima 
peržiūrėti vaizdo įrašų. Kompiuteryje dėl vaizdo įrašų problemų nekyla.

TURINYS
Yra 10 atvejų.

1. 
A asmuo: 
„Tabakas kasmet nužudo apie 7 mln. žmonių. Todėl turėtume uždrausti pardavinėti tabako gaminius.“ 
B asmens atsakymas: 
„Kodėl turėtume klausytis buvusio rūkalio, kuris be kita ko buvo kartą suimtas? O ir dar keistai kvepia.“

Naudojamas metodas: 5. Klaidinga loginė argumentacija: asmeninis puolimas
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2. 
Aplinkybės: Argumentas, išreikštas dienraščio „The Express“ įsibėgėjus referendumui dėl „Brexit’o“: 
„Mes esame su jais, bet ne vieni iš jų!“ Net ir seras Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill) priešinosi 
narystei ES.“

Naudojamas metodas: 5. Klaidinga loginė argumentacija: rėmimasis autoritetu
Vinstonas Čerčilis yra labai gerbiamas politikas Jungtinėje Karalystėje. Teigdami, kad jis būtų balsavęs 
už išstojimą iš ES, jūs remiatės jo autoritetu. Bet, visų pirma, nieko nepasakoma apie tai, kas būtų 
geriausia Jungtinei Karalystei. Antra, V. Čerčilis miręs, todėl mes nežinome, ką iš tiesų jis pasakytų apie 
referendumą. 

Originalus straipsnis:   
https://www.express.co.uk/news/history/676022/Winston-Churchill-EU-European-Union-Brexit 

3. 
Prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump) įrašas socialiniame tinkle „Twitter“: „NBC žinios yra 
#melagingossnaujienos ir jos dar nesąžiningesnės nei CNN. Jie daro gėdą geriems reporteriams. 
Nieko nuostabaus, kad jų naujienų reitingai krenta žemyn!“

Naudojamas metodas: 2. Tau 
nepatinkančią informaciją skelbiančių 
organizacijų diskreditavimas 
Užuot ginčijęsis dėl turinio, prezidentas 
apibūdina pranešėją kaip skelbiantį 
„melagingas naujienas“, todėl jam 
nebereikia nieko daugiau apie tai sakyti. 
Tai vienas iš daugelio Prezidento                
D. Trampo teiginių, kad nederėtų pasitikėti 
visa liberalia žiniasklaida, pavyzdžių. 

4.
Aplinkybės: Ištraukos iš paskutinės Naidželo Faradžo (Nigel Farage) kalbos prieš referendumą dėl 
„Brexit’o“:
(Vykstant referendumui dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, Naidželas Faradžas buvo Jungtinės 
Karalystės nepriklausomybės partijos (angl. UKIP) lyderis ir aršus pasitraukimo iš ES rėmėjas.) 
„Šis referendumas – tai tautos akistata su valdžia. <…> Būtent turtingi, dideli verslai stoja prieš visus 
likusius. Mes galime kur kas daugiau. <…]> Rytoj galime balsuoti už tikrą permainą. <…> Rytoj 
galime balsuoti, kad susigrąžintume savo tautos ir žmonių išdidumą ir savigarbą.“

Naudojamas metodas: 4. Pasakojimo strategija: apeliavimas į jausmus
Visa kalba: https://www.geenstijl.nl/4923592/video_laatste_speech_farage_vo/ 

5. 
Aplinkybės: Citata iš George W. Busho kalbos po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinių išpuolių: 
„Kiekviena tauta kiekviename pasaulio krašte šiandien turi apsispręsti. Arba jūs esate su mumis, arba 
su teroristais.“

Naudojamas metodas: 5. Klaidinga loginė argumentacija: klaidinga dilema / klaidinga 
argumentacija „juoda arba balta“
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6. 
Aplinkybės: Iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą skridęs lėktuvas (skrydis MH17) buvo numuštas virš 
Ukrainos 2014 m. liepos 17 d. Visi 283 lėktuvu skridę keleiviai ir 15 įgulos narių žuvo. Iki šiol tai 
daugiausiai gyvybių nusinešęs incidentas numušus orlaivį. 
Štai keletas teorijų apie tai, kas galėjo nutikti: 
- „Remiantis naujais slaptais dokumentais, už MH17 lėktuvo katastrofą atsakinga Ukraina“;
- „MH17 iš tiesų buvo MH370 skrydį vykdęs lėktuvas, kuris dingo Azijoje 2014 m. kovo mėn.“; 
- „Vietiniai liudininkai teigia, kad kai kurie iš mirusiųjų kūnų atrodė mirę seniau, ir kad prieš 

išskrendant iš Amsterdamo į lėktuvą buvo prikrauta lavonų“; 
- „Ukrainos oro pajėgų tikslas buvo numušti Prezidento V. Putino lėktuvą“. 

Naudojamas metodas: 3. Abejonių skleidimas: kelių istorijų platinimas
2014 m. liepos 17 d. lėktuvas MH17 iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą skrido virš konflikto draskomos 
Ukrainos, ir pranyko iš radaro. Atlikusi 15 mėnesių trukusį tyrimą, 2015 m. spalio mėn. Nyderlandų 
saugos valdyba (DSB) nustatė, kad Malaizijos oro linijų lėktuvas sudužo, nes virš rytų Ukrainos jį 
numušė Rusijoje pagaminta raketa „Buk“. 2016 m. rugsėjo mėn. tarptautinė kriminalistų grupė 
pareiškė, kad, remiantis įrodymais, raketa „Buk“ buvo atvežta iš Rusijos teritorijos ir paleista iš 
prorusiškųjų kovotojų kontroliuojamo karo lauko. Rusijos pareigūnai ir prorusiškieji sukilėliai atmetė 
kaltinimus dėl dalyvavimo šiuose veiksmuose. Tačiau kritikai pažymi, kad nuo tada, kai buvo 
numuštas lėktuvas, Rusijos pareigūnai teikė skirtingas įvykių versijas.
Originalūs straipsniai:

Originalūs straipsniai:
- http://www.pravdareport.com/world/ussr/ukraine/22-05-2017/137799-mh17_plane_crash-0/ 
- teiginys, kad MH17 iš tiesų buvo MH370 skrydį vykdęs lėktuvas, kuris dingo Azijoje 2014 m. kovo 

mėn., grindžiamas netikra prielaida, kad nenustatyti jokie žuvusių MH17 keleivių artimieji. „News2“: 
http://news2.ru/story/416696/

- Russkaya Vesna: http://rusvesna.su/news/1405676334
- Lifenews: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/136833?

from=lifenews.ru

Sąmokslo teorijų apie skrydį MH17 apžvalgą galite rasti adresu https://www.stopfake.org/en/the-
most-comprehensive-guide-ever-to-mh17-conspiracies/ (anglų kalba). 

7. 
„Teroristinių išpuolių bendrininkai buvo musulmonai. Todėl musulmonai yra teroristai.“

Naudojamas metodas: 5. Klaidinga loginė argumentacija: skubotas apibendrinimas
Šis teiginys priskiriamas prie klaidingos loginės argumentacijos, nes visi taip teigiantys remiasi 
nedidele imtimi grindžiama išvada. Tiesa, kad yra teroristinių musulmonų grupuočių ir kad daugelį 
teroristinių išpuolių Europoje (bet ne visus) įvykdė teroristai iš musulmoniškų kraštų. Tačiau tai 
nereiškia, kad dauguma musulmonų yra teroristai. 

8. 
„2017 m. 400 mokslinių dokumentų teigiama, kad „visuotinis atšilimas“ yra mitas.“

Aplinkybės: Ši melagingų naujienų istorija buvo paskelbta 2017 m. „Moksliniai dokumentai“ iš tiesų 
yra įrašai tinklaraščiuose ir (arba) nuomonę perteikiantys straipsniai, kuriuose neteisingą informaciją 
pateikia tinklaraštininkas, nepritariantis oficialioms klimato kaitos mokslo teorijoms. Nė vienas iš jų 
nėra pagrįstas tikrais moksliniais tyrimais.
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Naudojamas metodas: 3. Abejonių skleidimas. Tolesnių diskusijų skatinimas
Šioje melagingų naujienų istorijoje teigiama, kad yra parengta 400 mokslinių dokumentų. Iš tiesų, 
skaičiuojami asmenų, kurie nėra mokslininkai ir kurie netiki visuotiniu atšilimu, tinklaraščiai. 
Pastaba. Siekiant skleisti abejones, tam taip pat naudojama klaidinga loginė argumentacija (daugelio 
autoritetas), taigi iš tiesų abu atsakymai yra teisingi ir turi būti teikiami kartu. 

- Originalus straipsnis: http://www.breitbart.com/big-government/2017/10/24/delingpole-
now-400-scientific-papers-in-2017-say-global-warming-is-a-myth/

- Faktų patikrinimas: https://www.snopes.com/400-papers-published-in-2017-prove-that-
global-warming-is-myth/ 

9.
Aplinkybės: Paveikslėlis, panaudotas vykdytos 
„Brexit’o“ kampanijos metu.

Kuri vėliava jūsų? Jungtinės Karalystės ar ES? 

Naudojamas metodas: 5. Klaidinga loginė 
argumentacija: klaidinga dilema arba 
klaidinga argumentacija „juoda arba 
balta“

Šis paveikslėlis panaudotas vykdytos „Brexit’o“ kampanijos metu. Jame teigiama, kad žmonės turi 
pasirinkti britiškąją arba europietiškąją tapatybę. Iš tiesų tai klaidinga dilema – jums nereikia nieko 
rinktis. Žmonės gali turėti daugialypes tapatybes – vienu metu galite jaustis savo miesto, šalies, Europos 
Sąjungos ir net viso pasaulio piliečiu. Viena tapatybė nebūtinai paneigia kitą. 

10. 
Aplinkybės: Citatos iš 2015 m. birželio 16 d. D. Trumpo kalbos, kuria jis paskelbė savo rinkimų kampanijos 
pradžią: 
„Galiu pasakyti – kai kurie kandidatai įėjo į vidų. Jie nežinojo, kad oro kondicionierius neveikia. <...> Jie 
prakaitavo kaip šunys. Kaip jie ketina įveikti ISIS? Nemanau, kad jiems pavyks.“

Naudojamas metodas: 5. Klaidinga loginė argumentacija: neteisinga prielaida
Nežinojimas, kad neveikia oro kondicionierius, neturi nieko bendra su kompetencija vadovauti šaliai. 
Originali kalba: https://www.youtube.com/watch?v=apjNfkysjbM 
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PATEIKTIS
PASIRENGIMAS
Visi mokiniai atsisėda taip, kad galėtų matyti pateiktį. Mokytojas stovi priešais klasę.  

EIGA
Aptarkite 3-iojo modulio pateiktį, pateikdami pagrindinę informaciją apie tai, ko mokiniai ką tik išmoko 
atlikdami užduotis, ir paaiškinimus, remdamiesi mokinio pratybų sąsiuvinio skyriumi „Faktų patikrinimas. 
Ar tave klaidina?“. Šią temą galite padalyti į dvi dalis: pirma aptarti melagingas naujienas (po pirmosios 
užduoties), o tada – dezinformacijos metodų teoriją (po antrosios užduoties). 

Išvada: „Kasdien jus pasiekiančioje informacijoje galite rasti daug melagingų naujienų ir klaidinimo 
metodų. Tai ne visada daroma tikslingai, tačiau kai kuriais atvejais siekiama daryti įtaką jums, jūsų 
mąstymui ar veiksmams. Ypač rengiantis 2019 m. Europos Parlamento rinkimams turėtume būti 
atsargesni ir kritiškiau vertinti gaunamą informaciją. Šių metodų išmanymas ir gebėjimas juos atpažinti – 
jau didelė pažanga siekiant tapti kritiškai mąstančiu piliečiu.“

PRIEMONĖS
-  3-iajam moduliui skirta „Prezi“ pateiktis;

-  Kompiuteris ir vaizdo projektorius.

3 UŽDUOTIS. NAUJIENŲ PERŽIŪRA
Tai – tiriamoji užduotis. Atlikus abi užduotis ir aptarus teoriją, paprašykite mokinių peržiūrėti savo 
socialinių tinklų srautus arba tos dienos laikraštį ir nustatyti melagingas naujienas ir (arba) naudojamus 
dezinformacijos metodus. Sėkmė garantuota – keletą pavyzdžių galima rasti kasdien. Taip pat galite 
paprašyti jų rasti konkretų metodą arba klaidingą loginę argumentaciją, kad jie ieškotų tikslingai, pvz., „A 
grupė ieško neteisingos prielaidos pavyzdžio, o B grupė – organizacijų diskreditavimo pavyzdžio ir pan.“ 
Paprašykite mokinių pristatyti pavyzdžius bendraklasiams.  
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3. ES VERTYBĖS. KĄ MANAI?

ĮVADAS
Ši dalis pagrįsta diskusijomis apie Europos vertybes pasitelkiant asmeninius pamąstymus („Ką manau 
aš?“), diskusijas klasėje („Ką manome mes?“) ir diskusijas mažesnėse grupėse („Kaip vertybes aiškina 
ES?“). Kiekviena dalis gali būti atliekama atskirai, tačiau jos taip pat yra tarpusavyje susijusios. 

PIRMOJI DALIS. KĄ MANAU AŠ?

PASIRENGIMAS
Mokiniai atlieka individualią užduotį, užduotis paaiškinama ir visai klasei. Mokiniai sėdi prie stalo ir stebi 
pateiktį. 

EIGA
Šioje dalyje mokytojas kiekvienam mokiniui duoda asmeninį vertybių žemėlapį. Vertybių žemėlapis yra 
asmeninis dokumentas, skirtas tik tam mokiniui. Vertybių žemėlapyje jau nurodytos ES vertybės, kartu 
pateikiamos pagrindinės jų apibrėžtys.

1. Nurodykite, ar asmeniškai pritariate šioms vertybėms

Mokytojas paprašo mokinių individualiai apmąstyti kiekvieną vertybę ir jos pagrindinę apibrėžtį:

„Užduokite sau klausimą „Ar aš asmeniškai pritariu šioms vertybėms?“. Kitaip tariant, ar pritariate 
(remdamiesi savo asmeniniu požiūriu), kad kiekvienas žmogus turėtų būti laisvas, lygus prieš visus, 
gyventi demokratijoje, gyventi vadovaudamasis teisinės valstybės principais, gerbti žmogaus orumą 
ir žmogaus teises, būti tolerantiškas ir demonstruoti solidarumą? Pagalvokite apie šiuos aspektus 
ir apibraukite prie kiekvienos vertybės pateiktą vriantą „sutinku“ arba „nesutinku“, atitinkantį jūsų 
nuomonę“. 

2. Surašykite vertybes svarbos tvarka, remdamiesi savo asmeniniu požiūriu

Vertybių žemėlapio stulpelyje „ES prioritetai“ mokiniai suskirsto vertybes pagal tai, kiek, jų manymu, 
tam tikra vertybė turėtų būti svarbi ES (1 – pati svarbiausia, 8 – mažiausiai svarbi). Ši užduotis atliekama 
individualiai, kiekvieno mokinio rezultatai bus skirtingi. 
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3. Dilemos

Visiems mokiniams suskirsčius vertybes pagal svarbą, mokytojas pateikia keletą dilemų, susijusių su tuo, 
kaip vertybės taikomos realiose situacijose. 

- Mokytojas paaiškina dilemą ir ją iliustruoja naudodamasis pateiktimi.

- Mokinių paklausiama, kuri vertybė, jų manymu, vyrauja konkrečioje situacijoje. 

Aptarus kiekvieną dilemą mokytojas paprašo, kad mokiniai pasitikrintų, ar jų atsakymai atitinka tai, kaip 
jie anksčiau suskirstė vertybes.

Dilemos

1. Žodžio laisvė prieš lygybę ir pagarbą žmogaus orumui

 Ar derėtų uždrausti neapykantą kurstančią kalbą? Tai kalba, kuria kilmės, tautybės, odos spalvos, 
religijos, lyties, lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos ar negalios pagrindu užsipuolamas 
asmuo ar asmenų grupė, jiems grasinama arba jie įžeidinėjami. 

 Taip kertasi laisvės vertybė (žodžio laisvė, kuri yra ir žmogaus teisė) ir lygybės bei pagarbos 
žmogaus orumui vertybės, nes tuo, kas sakoma, skatinama neapykanta, smurtas ir diskriminacija 
asmens, grupės ar bendruomenės atžvilgiu.

2. Laisvė prieš solidarumą

    Visų ES valstybių narių piliečiai moka mokesčius, iš kurių finansuojamos viešosios paslaugos 
(tarp kurių socialinio draudimo sistema, pagal kurią iš dalies perskirstomas turtas – bedarbiai ir 
ligoniai gauna pašalpas, neturtingoms šeimoms mažinami mokesčiai už būstą ir pan.). Pilietis 
privalo mokėti mokesčius. Laisvės rinktis mokėti mokesčius ar jų nemokėti nėra. 

3. Pliuralizmas ir tolerancija (teisė laikytis savo įsitikinimų) prieš lygybę ir nediskriminavimą

 Vyras atsisako paspausti ranką moteriai valstybės tarnautojai, kuri ką tik sutuokė jį su žmona 
miesto rotušėje. Valstybės tarnautoja mano, kad buvo diskriminuojama; vyras nurodo turįs teisę 
laikytis savo įsitikinimų (pliuralizmas).

Išvada: Mokytojas paklausia mokinių, ar jų atsakymai visais atvejais atitiko tai, kaip jie iš pradžių suskirstė 
vertybes. Daugelio mokinių atsakymas greičiausiai bus neigiamas. Mokytojas padaro išvadą, kad kartais 
nelengva laikytis tam tikrų vertybių. Tokius sunkumus patiria ir mūsų Europos visuomenės. Vertybės 
kertasi ir daugelyje antrosios dalies „Ką manome mes?“ teiginių.

PRIEMONĖS
-  3-iajam moduliui skirta  „Prezi“ pateiktis (107-112 punktai);

-  Kompiuteris ir vaizdo projektorius;

-  Kiekvieno mokinio asmeninių vertybių žemėlapis, pateikiamas mokinio pratybų sąsiuvinyje. 
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ANTROJI DALIS. KĄ MANOME MES?
Šioje dalyje siekiama sukonkretinti (kai kurių) vertybių suvokimą. Kiekvienos vertybės atveju pateiktyje 
nurodomi du teiginiai. Mokytojas pasirenka, kuriuos 2–4 teiginius aptarti klasėje, atsižvelgdamas į tai, kas 
įdomu mokiniams. 
Pastaba: Teiginiais siekiama skatinti diskusijas apie vertybes. Teiginiai nėra vertybių vertinimas. 

PASIRENGIMAS
Pasirengiant užduočiai reikėtų paskatinti mokinius dalyvauti diskusijoje ir sudaryti jiems sąlygas matyti 
pateiktyje rodomus teiginius. 

EIGA
Kiekvieno teiginio aptarimas vyksta taip:

1. Pirmasis balsavimas

„Perskaitykite teiginį. Trumpai apie jį pagalvokite ir nuspręskite, pritariate ar nepritariate tam teiginiui. 
Negali būti „tarpinio varianto“; reikia pasirinkti vieną variantą.“ Kelios svarbios pastabos.

- Tai tik intuityvus balsavimas, po kurio tema bus aptariama išsamiau.

- Nėra „teisingo“ arba „neteisingo“ atsakymo. 

- Teiginiais tik siekiama skatinti diskusijas; jais nereiškiama nuomonė.

Mokytojas suskaičiuoja balsus ir užrašo rezultatą.

2. Plenarinė diskusija

Mokytojas paprašo, kad mokiniai, balsavę už mažiau balsų surinkusį teiginį vėl pakeltų rankas, tada 
pasirenka vieną mokinį, kuris turi paaiškinti, kodėl pritaria arba nepritaria teiginiui, pvz., paklausiant „Kas 
pritaria šiam teiginiui? Prašau dar kartą pakelti ranką. Ar kuris nors iš jūsų man galėtų pasakyti, kodėl 
pritaria (arba nepritaria) šiam teiginiui?“. (Pirmiau pasirinkus mokinį, priklausantį „mažumai“, gali kilti 
„daugmos“ mokinių reakcija. Taip paskatinsite diskusijas.)

Mokytojas leidžia kalbėti vienam mokiniui (arba, jei reikia, nurodo, kuriam mokiniui kalbėti), taip 
pradėdamas diskusiją grupėje. Po to mokytojas paklausia grupės narių, kurie iš jų pritaria pasisakiusiam 
mokiniui arba jam prieštarauja. Taip mokytojas vadovauja diskusijai.

Gali kilti klausimų apie teiginį. Mokytojas (esant galimybei), paaiškina, ką teiginiu norėta pasakyti. 
Mokytojui taip pat gali prireikti dar kartą pabrėžti, kad teiginys yra tik bandymas „paerzinti“, kuriuo 
siekiama skatinti diskusiją, ir tai, kad nėra teisingo ar neteisingo atsakymo. 

3. Antrasis balsavimas (neprivalomas)

Mokytojas gali pasiūlyti balsuoti dar kartą. Jis suskaičiuoja balsus ir palygina juos su ankstesnio 
balsavimo rezultatais. Ar mokiniai pakeitė nuomonę?
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4. Išvada

Aptarus teiginius mokytojas paprašo, kad mokiniai pasitikrintų, ar jų atsakymai atitinka tai, ką jie nurodė 
savo vertybių žemėlapyje, kurį gavo 1-ojoje dalyje „Ką manau aš?“. Ar jie vis dar pritaria šiai vertybei? Ar 
pakeistų jos vietą vertybių sąraše? 

PRIEMONĖS
-  3-iajam moduliui skirta  „Prezi“ pateiktis (113–114 punktai. Savo nuožiūra galite padidinti kuriuos 

nors teiginius)l

-  Kompiuteris ir vaizdo projektorius.

KELETAS PATARIMŲ APIE TAI, KAIP VADOVAUTI DISKUSIJAI
- Pradėkite nurodydamas pagrindines diskusijos taisykles: klausykitės vieni kitų; kalbėkite tik 

sulaukę savo eilės; būkite mandagūs; nenukrypkite nuo temos; nekalbėkite per ilgai ir leiskite 
pasisakyti kitiems. Taip galėsite atkreipti dėmesį į taisykles vykstant diskusijai. 

- Nereikškite savo nuomonės; būkite kuo neutralesnis.

- Stenkitės leisti pasisakyti kuo daugiau mokinių. 

- Jeigu mokiniai iš karto nereaguoja, pakeiskite formuluotę arba atlikite „velnio advokato“ 
vaidmenį, užduodamas provokuojančius klausimus.

- Jeigu diskusijoje daugiausia kalba vienas mokinys, pasistenkite jį pertraukti, mandagiai pateikite 
jo arba jos teiginių santrauką ir leiskite pasisakyti kitam mokiniui, pvz., paklausdamas, kurie 
mokiniai pritaria arba nepritaria ką tik išsakytiems teiginiams. 

- Jeigu mokinys nukrypsta nuo temos, pertraukite jį ir paprašykite laikytis pagrindinės diskusijų 
temos. Toks poelgis gali pasirodyti nemandagus, bet kiti mokiniai greičiausiai bus už jį dėkingi. 

TURINYS
Galima rinktis iš šių teiginių. 

DEMOKRATIJA

1.  „Referendumas visada yra tinkamas būdas skatinti piliečių dalyvavimą“.

 Keliamas klausimas, ar referendumas naudingas demokratijai. Referendumo apribojimai yra tai, 
kad žmonėms dažniausiai tenka rinktis tarp variantų „taip“ ir „ne“, nėra alternatyvos galimybių, 
pvz., Šveicarijoje (ji nėra ES valstybė narė) žmonių prašoma balsuoti „už“ arba „prieš“ naujo 
tunelio statybą. Tačiau yra daug daugiau alternatyvių galimybių, pvz., kiti keliai, kitos vietos, 
kuriose galima įrengti tokį tunelį, ir pan. 

2.  „Tikra demokratija gali veikti tik vietos lygmeniu“.

 Šiuo teiginiu mokinių klausiama, ar jie mano, kad demokratija gali būti veiksminga didesnėse 
bendruomenėse, kuriose piliečiai politikų nepažįsta asmeniškai ir negali į juos kreiptis tiesiogiai. 
Šis klausimas itin aktualus Europos Sąjungai, kurioje gyvena 500 mln. piliečių. Ar demokratija gali 
būti veiksminga tokiu plačiu mastu?
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LAISVĖ

1.  „Būti laisvam reiškia neturėti jokios atsakomybės“.

 „Atsakomybė“ gali reikšti daugelį dalykų, pvz., būti atsakingam savo bendruomenėje: padėti 
kitiems, savo šeimai, rūpintis savo pagyvenusiais tėvais ar seneliais, rūpintis savo vaikais ir kt. 
Platesne prasme – atsakomybė reiškia pilietiškumą, t. y. buvimą deramai besielgiančiu piliečiu, 
pvz., nedarančiu žalos aplinkai, neteršiančiam keliuose ir pan. 

 Jeigu visi mokiniai pritaria šiam teiginiui, galite prisiimti „velnio advokato“ vaidmenį ir paklausti, 
ar, jų manymu, žmogus, kuris nusprendžia nieko nedaryti visuomenės naudai, turėtų teisę 
naudotis visais gerovės valstybės teikiamais privalumais, pvz., nemokamu mokslu, nebrangia 
medicinine priežiūra, gauti bedarbio pašalpą ir panašius privalumus, už kuriuos moka kiti 
žmonės.

2.  „Kadangi laikomasi žodžio laisvės, rasistinės partijos turėtų turėti galimybę patekti į Europos 
Parlamentą“.

 Jeigu politinė partija pritaria požiūriui, kuris prieštarauja ES vertybėms, pvz., pasisako už 
diskriminaciją rasės pagrindu, ar tai reiškia, kad jai neturėtų būti leidžiama reikšti savo įsitikinimų 
ir reikėtų atskirti ją nuo valdžios? 

SOLIDARUMAS

1.  „Finansų krizę patiriančiai ES valstybei narei turėtų padėti kitos ES valstybės narės“.

 Šiuo teiginiu klausiama, ar ES šalys turėtų laikytis solidarumo su kitomis valstybėmis narėmis, 
patiriančiomis problemų. Ar ES turėtų būti tokia sąjunga, kurioje šalys gali pasitikėti vienos 
kitomis? 

2.     „Solidarumas – tai mokesčių mokėtojų pinigų naudojimas siekiant užtikrinti, kad kiekvienas 
asmuo turėtų deramą būstą, galėtų deramai maitintis ir įgyti išsilavinimą“.

 Šiuo teiginiu skatinama diskusija klausimu, ar visuomenėje galime laikytis solidarumo su 
žmonėmis, kurių nepažįstame. Ar norime padėti vargšams duodami jiems pinigų? 

 Kai kurie mokiniai gali manyti, kad skurdas yra kiekvieno atskiro asmens atsakomybė ir kad 
visuomenė už skurdą neturėtų mokėti. Kiti klausimai gali būti susiję su tuo, kad pašalpas reikėtų 
skirti tik tiems asmenims, kuriems jos iš tiesų būtinos. Atlikdamas „velnio advokato“ vaidmenį 
mokytojas gali paklausti mokinių, kuri iš šių alternatyvų jiems būtų priimtinesnė: labai griežta 
sistema, kurios laikantis kyla pavojus, kad žmonės, kuriems reikia pagalbos, atsidurs visuomenės 
užribyje, ar ne tokia griežta sistema, kurios laikantis kyla pavojus, kad žmonės ja piktnaudžiaus.

LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS

1.  „Siekiant lygybės būtina vykdyti pozityviąją diskriminaciją“.

 Pozityvioji diskriminacija – tai praktika, kurios laikantis tam tikrus privalumus gauna žmonės, 
priklausantys grupėms, su kuriomis kartais elgiamasi neteisingai, kurios nepakankamai 
atstovaujamos darbo rinkoje, aukštesnio lygmens pozicijose ir pan.  Pvz., daugelyje Europos šalių 
neįgaliuosius darbinantys darbdaviai gauną finansinį paskatinimą.

2.  „Visi žmonės yra lygūs, nepriklausomai nuo turtinė padėtis“.

 Mokytojas gali nurodyti skirtumus tarp pageidautinos padėties ir realios padėties. Ar visi žmonės 
lygūs ir ar reikia su visais elgtis vienodai? Pvz., iš pažiūros skurdus ir iš pažiūros turtingas žmogus 
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užeina į prabangos prekių parduotuvę – ar su jais bus elgiamasi vienodai? 

 Šiuo atveju svarbiausias klausimas yra tai, ar vis dar gyvename visuomenėje, kurioje yra skirtingos 
socialinės klasės. Visi esame lygūs prieš įstatymą, bet ar tokia „lygybė“ iš tiesų veikia tikrovėje?

TEISINĖ VALSTYBĖ IR TEISINGUMAS

1.  „Tam tikrų nusikaltimų atveju turėtų būti suteikiama galimybė rinktis mokėti didelę piniginę 
baudą arba būti įkalintam“.

 Šiuo teiginiu klausiama, ar mokiniai mano, kad būtų teisinga, jei turtingesni žmonės savo 
bausmę galėtų „išsipirkti“. Šiuo atveju kalbama ir apie lygybės, ir apie teisinės valstybės vertybes. 

2.  „Teroristai turi teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą gynybą“.

 Pateiktyje esančiame paveiksle vaizduojama visoje Europoje gerai žinoma Norvegijos 
radikaliosios dešinės teroristo Anderso Breiviko, 2011 m. Norvegijoje įvykdžiusio išpuolį, byla. 
2011 m. liepos 22 d. Osle jis nužudė aštuonis žmones, o vėliau vasaros stovykloje Utiojos 
saloje nušovė 69 jaunuolius. 2012 m. rugpjūčio mėn. A. Breivikui paskelbtas apkaltinamasis 
nuosprendis dėl masinių žudynių ir terorizmo.

 Šiuo teiginiu siekiama paskatinti diskusijas apie tai, ar žmonės, tokie kaip A. Breivikas, kurie 
akivaizdžiai buvo susiję su masinėmis žudynėmis, ir toliau gali naudotis teise ne tik į teisingą 
bylos nagrinėjimą, bet ir į gynybą. 

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS

1.  „Jeigu žurnalistas arba žurnalistė parašo melagingų naujienų straipsnį, jį reikėtų nubausti“. 

 Šiame teiginyje kalbama apie spaudos laisvę. Šiais laikais tik diktatūrose galioja įstatymai, 
leidžiantys žiniasklaidai kelti baudžiamąsias bylas dėl straipsnių turinio. Dėl tokių sprendimų 
galiausiai gali būti įvesta cenzūra, o arba žiniasklaida nustoja kalbėjusi apie tam tikrus įvykius, 
bijodama galimų sankcijų. 

2.  „ES neturėtų palaikyti verslo santykių su režimais, kurie pažeidinėja žmogaus teises, netgi jei 
susitarimas būtų naudingas ES“.

 Ar ES gali sudaryti prekybos ar kitokius susitarimus su režimais, kurie nuolat pažeidinėja 
žmogaus teises? Pvz., ES, siekdama stabdyti migraciją į ES, sudaro susitarimus su Afrikos 
valstybėmis, kuriose nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės. Tokie susitarimai gali būti būtini 
siekiant įsigyti tam tikrų žaliavų, kurių Europoje nėra, pvz., kobalto, naudojamo mobiliuosiuose 
telefonuose. 

TOLERANCIJA IR PLIURALIZMAS

1.  „Mokykloje ar darbe reikėtų leisti religinius simbolius, pvz., kryžių ar galvos apdangalą“. 

 Šiuo atveju svarbiausia tai, kad mokiniai apsvarstytų, ar mokykloje ar darbo vietoje reikėtų leisti 
išpažinti savo religiją.

2.  „Nieko blogo internete naudoti neapykantą kurstančią kalbą, jeigu tai daroma uždarose arba 
slaptose grupėse“.

 Ar mokiniams yra tekę susidurti su tokiais atvejais? Gal jie patys taip elgėsi? Ar jie mano, kad taip 
galima daryti žalą tam tikroms grupėms? O gal jie pasikliauna savo žodžio laisve? 
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PAGARBA ŽMOGAUS ORUMUI 

1.  „Kiekvienos ES šalies moralinė pareiga – padėti prieglobsčio prašytojams“.

 Prieglobsčio prašytojas – tai asmuo, kuris, bijodamas persekiojimo dėl priežasčių, susijusių su jo 
rase, religija, priklausomybe socialinei grupei ar politiniais įsitikinimais, kirto tarptautinę valstybės 
sieną ir atvyko į kitą šalį, tikėdamasis, kad jam toje šalyje bus suteiktas pabėgėlio statusas.

 Pastaba. Prieglobsčio prašytojai nėra tapatūs ekonominiams imigrantams (t. y. žmonėms, kurie 
migruoja dėl ekonominių priežasčių). Prieglobsčio prašytojų statusas visada yra laikinas, kol šalis, 
kurioje toks asmuo prašo prieglobsčio, jam suteikia arba nesuteikia pabėgėlio statuso. 

 Svarbiausias klausimas yra tai, ar mes gerbiame ne europiečių žmogaus orumą. Šiuo teiginiu 
dažniausiai atkreipiamas dėmesys į tokius probleminius klausimus, kaip tinkama integracija, 
pasirinkimas tarp to, kam padėti – savo tautos žmonėms ar užsieniečiams, geri užsieniečių 
ketinimai ir pan.

 Pastaba. ES taikomas laisvo asmenų judėjimo principas, vadinasi, ES piliečiai niekada nelaikomi 
prieglobsčio prašytojais. Jeigu mokiniai nurodo tam prieštaraujantį teiginį, mokytojas turėtų juos 
pataisyti.

2.  „Reikėtų leisti kankinimus siekiant išgauti informaciją, kuri gali padėti užkirsti kelią naujiems 
teroristiniams išpuoliams“.

 ES kankinimai draudžiamai nepriklausomai nuo jų siekiamo tikslo. Ar mokiniai tam pritaria? Ar jie 
mano, kad kai kuriais atvejais kankinimas galėtų būti teisėtas? 

TREČIOJI DALIS. KAIP VERTYBES AIŠKINA ES?
Šioje dalyje mokiniai nedidelėse grupėse aptaria tai, kaip ES aiškina tokias vertybes. Mokytojas iš anksto 
pasirenka vertybes, kurias mokiniai turės aptarti, ir suskirsto klasę į mažesnes grupes, sudarytas iš 
3–4 mokinių. Kiekviena grupė turi aptarti po vieną Europos Sąjungos vertybę, pvz., demokratiją arba 
solidarumą. 

PASIRENGIMAS
Mokiniai dirba mažesnėse 3–4 asmenų grupėse. Baigus darbą grupėse vykdoma grupinė diskusija klasėje. 

EIGA
1. Įvadas ir paskirstymas grupėmis

Mokytojas supažindina visus su vertybėmis, kurios bus aptariamos mažesnėse grupėse. Mokytojas, 
naudodamasis pateiktimi ir vertybių paaiškinimu, pateiktu nurodymų mokytojui 2-ajame modulyje 
(25–27 punktai), peržvelgia pateiktus kiekvienos vertybės pavyzdžius, kuriuos reikės aptarti mažesnėse 
grupėse. Po to mokytojas išdalija vertybių korteles ir grupės užduočių lapus. 
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2. Darbas grupėse

Kiekviena grupė dirba savarankiškai ir aptaria tai, kaip ES aiškina jiems tekusią vertybę. Grupės 
užduočių lape pateikti nurodymai jiems padės diskutuoti. Grupės diskusijų rezultatas bus tam tikros 
rekomendacijos ES.

Vykstant darbui grupėse mokytojas yra pasirengęs atsakyti į galimus klausimus ir stebi laiką. 

3. Plenarinė diskusija

Mokytojas paprašo kiekvienos grupės atstovo trumpai (per minutę) pateikti grupės rekomendacijų 
ES santrauką. Grupės atstovas pirmiausiai primena, kokią vertybę grupė aptarė, tada pateikia 
rekomendacijas. Kiti mokiniai klausosi ir, jei yra laiko, reiškia pritarimą arba nepritarimą išsakytiems 
teiginiams ir pateikia savo pasiūlymus. 

Pateikus rekomendacijas galima aptarti darbo grupėse eigą, pvz., paklausti „Ar dirbti buvo sunku? Jei 
taip, kodėl?“.

PRIEMONĖS
- 3-iajam moduliui skirta „Prezi“ pateiktis (115–116 punktai);

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius;

- Kiekvienai grupei: keturios žaidimo kortelės kiekvienai aptariamai vertybei, esančios 2-ajame 
modulyje (mokytojo vadovo V priedas). Šiose kortelėse nurodoma konkreti ES priemonė ar 
praktinė veikla, kuriomis puoselėjama ši vertybė. 

- Kiekvienai grupei: vienas grupės užduočių lapas „Kaip vertybes aiškina ES?“ (mokytojo vadovo XI 
priedas).
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APŽVALGA
Ketvirtajame modulyje dėmesys sutelkiamas į tai, kaip mokiniai gali aktyviai dalyvauti ES veikloje kaip 
piliečiai ir, kaip jie gali užtikrinti, kad būtų išgirsta jų nuomonė. Šis modulis atitinka paskutinį užsiėmimų 
rinkinį „Ugdant aktyvų Europos pilietiškumą“, kaip nurodoma modelyje.

Šis modulis pradedamas užduotimi „Rinkimai klasėje“, kurią atlieka visa klasė. Mokiniai balsuoja už 
patinkančią politinę partiją naudodamiesi internetine priemone „Mentimeter“. Balsuojama anonimiškai, 
o rezultatai matomi iš karto. Po balsavimo mokytojas prognozuoja klasės balsavimo tendencijas pagal 
savo šalies ir visos ES balsavimo tendencijas. 

Greitojo atsako (QR) kodo užduočiai „Tavo nuomonė Europos Sąjungoje“ klasė suskirstoma į dviejų–trijų 
mokinių grupes. Kiekviena grupė atlieka užduotis apie tai, kaip galima užtikrinti, kad į jų nuomonę 
būtų atsižvelgiama ES lygmeniu. Atliekant šias užduotis naudojamasi interneto šaltiniais, su kuriais 
galima susipažinti nuskaičius QR kodą ar paspaudus nuorodas kompiuteryje. Atlikę užduotis mokiniai 
aptaria rezultatus klasės diskusijoje. 

Šio modulio santrauka taip pat pateikiama mokinio pratybų sąsiuvinyje. Santraukoje pateikiama 
įgytų žinių apžvalga, ją galima naudoti kaip mokymosi medžiagą ir pagrindinę šio modulio pateikties 
medžiagą. 

DALYS IR TRUKMĖ
Atsižvelgiant į tai, kaip naudojamasi ketvirtuoju moduliu, visą jį išeiti gali užtrukti 1–4 val. Toliau 
pateiktoje lentelėje nurodytas kiekvienai daliai reikiamas trumpiausias laikas. 

NEŽINOJIMAS SĄMONINGUMAS ŽINIOS DEMOKRATINIAI 
ĮGŪDŽIAI 

AKTYVUS EUROPOS 
PILIETIŠKUMAS

SĄMONINGUMO 
DIDINIMAS INFORMAVIMAS UGDYMAS AKTYVUS 

DALYVAVIMAS 

© Ryckevelde vzw, 2010

4-ASIS MODULIS 
TAVO NUOMONĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

67  /  4-ASIS MODULIS EUROPE@SCHOOL



METODIKA TRUKMĖ TEMA PRIEMONĖS
Užduotis Rinkimai 
klasėje

15 min. Rinkimai klasėje, per kuriuos mokiniai 
anonimiškai balsuoja internetu už 
pačių pasirinktą partiją.

- Kompiuteris su interneto prieiga, vaizdo 
projektorius;

- Mokinių išmanieji telefonai; 

- Pakankamas kiekis papildomų planšetinių 
kompiuterių arba kompiuterių mokiniams, 
neturintiems išmaniojo telefono;

- Jūsų priemonės „Mentimeter“ kopija 
internete. 

Klasės balsavimo 
rezultatų prognozės 
pagal padėtį 
tikrovėje 

15 min. Klasėje vykę rinkimai. Klasėje vykusių 
rinkimų rezultatų prognozavimas 
pagal tikrus rinkimų rezultatus 
nacionaliniu ir ES lygmenimis 

- 4-ajam moduliui skirta  „Prezi“ pateiktis;

- Kompiuteris ir vaizdo projektorius;

- Klasėje vykusių rinkimų rezultatai.

QR kodo užduotis. 
„Tavo nuomonė 
Europos Sąjungoje“ 

20 min. Tavo nuomonė Europos Sąjungoje. 
Mokiniai nustato kelias galimybes 
dalyvauti ES veikloje, atlikdami užduotis 
internete 2 ar 3 asmenų grupėmis. 

- Mokinių užduočių lapas (mokytojo vadovo XII 
priedas);

- Pakankamas kiekis išmaniųjų telefonų arba 
planšetinių kompiuterių arba kompiuterių su 
interneto prieiga;

Diskusija klasėje 10 min. Diskusija klasėje apie (svarbiausius) 
atsakymus. 

- Užpildyti užduočių lapai; 

- Sprendimai mokytojo vadove. 

TIKSLAI IR KOMPETENCIJA

POŽIŪRIO RAIDA
-  Mokiniai pripažįsta, kad svarbu balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą ir apskritai dalyvauti. 

-  Mokiniai žino savo teises ir pareigas demokratinėje visuomenėje ir jas susieja.

-  Mokiniai tampa aktyviais Europos Sąjungos piliečiais, kurie yra įsitikinę, kad reikia balsuoti vietos, 
nacionaliniuose ir Europos Parlamento rinkimuose.

-  Mokiniai balsuoja išsamiai susipažinę su informacija ir apsvarstę savo sprendimą, ir ragina savo 
bendraamžius elgtis taip pat. 

ŽINIŲ RAIDA
-  Mokiniai žino, kaip renka savo atstovus į Europos Parlamentą; jie žino, kokių įvairių frakcijų yra 

Europos Parlamente ir tai, kuriai frakcijai priklauso kiekviena politinė partija; 

-  Mokiniai žino, kokių nuostatų laikosi partijos jų šalyje. 

-  Mokiniai susipažinę su galimybėmis ir (arba) priemonėmis, kuriomis reikia naudotis siekiant, kad 
ES lygmeniu būtų išklausyta jų nuomonė.

ĮGŪDŽIŲ RAIDA
-  Naudodamiesi tokiomis priemonėmis mokiniai išmoksta pasiekti, kad jų nuomonė būtų 

išklausyta ES lygmeniu. 
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4-ASIS MODULIS: ETAPAI

UŽDUOTIS. RINKIMAI KLASĖJE
ĮVADAS
Paaiškinkite mokiniams, kad kas penkerius metus vyksta rinkimai į Europos Parlamentą, kuriuose gali 
balsuoti visi Europos Sąjungos piliečiai, sulaukę 18 metų (Austrijoje ir Maltoje minimalus amžius – 16 
m.). Pastarieji rinkimai vyko 2014 m. gegužės mėn. Papasakokite, kad balsuojame už savo nacionalines 
partijas, kurios siunčia savo atstovus į Europos Parlamentą. Parlamente išrinktų atstovų sėdėjimo vietos 
suskirstytos pagal tai, kuriai Europos politinei krypčiai arba frakcijai jie priklauso. 

Parodykite mokiniams interneto priemonę „Mentimeter“ (žr. skyrių „Priemonės“) ir paaiškinkite jiems, kad 
dabar jie klasėje gali balsuoti už jiems patinkančią partiją. Pasirinkimų sąraše pateikiamos partijos, kurios 
dalyvavo paskutiniuose rinkimuose į Europos Parlamentą. 

Idealiu atveju trumpai aptarkite, už ką pasisako kiekviena nacionalinė partija. Šiuo tikslu galite pasitelkti 
ne vieną rodiklį arba ašį, pvz., tai, ar partija progresyvi, ar konservatyvi, jos požiūrį į ekonomiką (liberalus 
ar socialistinis), požiūrį į aplinką, migracijos politiką ir pan. Labai svarbu, kad šiuo klausimu būtumėte kuo 
neutralesnis. Dažnai mokiniams tokia informacija yra gana nauja, bet būtina siekiant balsuoti „protingai“. 

1. BALSAVIMAS INTERNETU NAUDOJANTIS PRIEMONE „MENTIMETER“

PASIRENGIMAS
Kiekvienas mokinys turi asmeninį elektroninį įrenginį su interneto ryšiu. Galima naudoti išmanųjį 
telefoną, planšetinį kompiuterį arba kompiuterį. Priemonės „Mentimeter“ rinkimų apklausa rodoma 
klasės priekyje, kad ją matytų visi mokiniai. 

EIGA 
Užtikrinkite, kad būtų balsuojama anonimiškai, pirmiausiai paslėpdami rezultatus (žr. „Keletas 
patarimų“). Mokiniai gali balsuoti svetainėje www.menti.com. Šioje svetainėje jie įveda kodą, nurodytą 
jūsų pateiktyje. Šis kodas yra unikalus ir skirtas tik jūsų mokiniams. Apatiniame dešiniajame kampe 
galite matyti, kiek pateikta balsų. Taip galite sekti, ar balsavo visi mokiniai. Balsavus visiems mokiniams, 
parodykite klasėje vykusių rinkimų rezultatus. Kuri partija laimėjo? 

PRIEMONĖS
- Kompiuteris ir vaizdo projektorius; 

- Interneto ryšys;
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- Priemonė „Mentimeter“, skirta jūsų šaliai, jūsų „Mentimeter“ paskyroje. Norėdami pasinaudoti 
šia priemone, pirmiausia apsilankykite svetainėje www.mentimeter.com. Susikurkite 
savo paskyrą (sugalvokite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį). Paslauga nemokama. 
Tada nukopijuokite „Mentimeter“ į savo asmeninę paskyrą www.mentimeter.com/s/
af44315d0add986c4f00b7f68d044874/bd1f079df6b0.

PASTABA: NENAUDOKITE pirmiau pateiktos nuorodos į „Mentimeter“ apklausą. SUSIKURKITE SAVO 
PASKYRĄ IR NUKOPIJUOKITE nuorodą į savo paskyrą. Tai padarę, galėsite apklausą keisti ir pritaikyti sau 
(jeigu sąrašas nėra baigtinis, galite pridėti politinių partijų, arba ištrinti tas partijas, kurios nebeaktualios 
rinkimams į Europos Parlamentą. Galite iš naujo peržvelgti rezultatus arba juos ištrinti).

KELETAS PATARIMŲ
- Naudojantis priemone „Mentimeter“ galima paslėpti rezultatus, kol bus balsavę visi mokiniai. 

Ši funkcija labai rekomenduojama, nes taip užtikrinamas didesnis anonimiškumas balsuojant. 
Galite pasirinkti šį variantą režime „Present“, kairiajame stulpelyje skiltyje „Hide results“. Kai 
matysite, kad jau balsavo visi mokiniai, paspauskite „Show results“. Bus rodomi rinkimų rezultatai 
(žr. pav.).

- Savo „Mentimeter“ kopiją išbandykite namuose ir balsuokite naudodamiesi antruoju įrenginiu 
(išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu), kuriame neįjungtas pateikties demonstravimo 
režimas. Pateikties demonstravimo režime paspaudę „clear result“ galite ištrinti tokius 
bandomuosius balsus prieš naudodami programą klasėje.

2. PROGNOZĖS PAGAL REZULTATUS TIKROVĖJE

PASIRENGIMAS
Mokiniai sėdi savo vietose ir stebi pateiktį.

EIGA 
Palyginkite klasėje vykusių rinkimų rezultatus su 2014 m. rinkimais trimis etapais.
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1.  Pirma, pabandykite nustatyti, kiek vietų kiekviena partija gautų pagal klasėje vykusių rinkimų rezultatus.

 Paaiškinkite, kodėl Lietuvai tenka 11 vietų Europos Parlamente. Pabandykite kuo tiksliau suskaičiuoti, 
kiek vietų partijos būtų laimėjusios remiantis jūsų rinkimų rezultatais (pvz., jeigu klasėje yra 22 mokiniai, 
kad laimėtų vieną vietą, partija turi surinkti du balsus).

2.  Antra, pažiūrėkite, kokie 2014 m. rinkimų rezultatai buvo jūsų šalyje. Padidinkite savo rinkėjų informaciją, 
esančią 4-ajam moduliui skirtoje „Prezi“ pateiktyje. Palyginkite klasės rezultatus su tikraisiais rezultatais. 
Ar rezultatai panašūs? Aptarkite, kaip iš tiesų jūsų šalyje pasiskirstė vietos. Aptardami šį klausimą 
nurodykite, kuriai Europos Parlamento frakcijai priklauso kiekviena nacionalinė partija. 

3.  Trečia, aptarkite esamą Europos Parlamento sudėtį po 2014 m. rinkimų. Šiuo tikslu pasinaudokite 
4-ajam moduliui skirta „Prezi“ pateiktimi. Aptarkite frakcijas nuo didžiausios iki mažiausios. 

 Paaiškinkite, kad didžiausias Europos Parlamento narių skaičius yra 751 (750 ir Pirmininkas), bet šis 
skaičius gali laikinai kisti, pvz., Europos Parlamento nariui atsistatydinus ar jį pašalinus. Be to, jeigu 
pasitrauks Jungtinė Karalystė, Europos Parlamento narių bus mažiau (norėdami sužinoti daugiau 
informacijos, žr. mokinio pratybų sąsiuvinio 2-ojo modulio skyrių „Europos Parlamentas“). 

 Remiantis prognoze bus matyti, kad išrinktųjų Europos Parlamento narių sėdėjimo vietos nustatomos 
ne pagal tautybę, bet pagal politines pažiūras. 

Šiuo metu Europos Parlamente yra aštuonios frakcijos, kuriose atstovaujama daugiau nei 100 visos 
ES politinių partijų. Aptarkite Europos Parlamento frakcijas nuo didžiausios iki mažiausios. Frakcijų 
skaičius Europos Parlamente nėra pastovus. Pvz., Tautų ir laisvės Europos frakcija įkurta tik 2015 m. Kai 
kurie Europos Parlamento nariai nepriklauso jokiai frakcijai, taigi, jie yra nepriklausomi Parlamento nariai.

Kiekvienas klausimas prieš balsavimą aptariamas kiekvienoje frakcijoje. Šių diskusijų metu nustatoma 
frakcijos pozicija. Ar frakcija pritaria tam tikram pasiūlymui ar jam prieštarauja? Tačiau svarbu žinoti, kad 
Europos Parlamento narys neprivalo vadovautis savo frakcijos nuomone. Vykstant plenarinėms sesijoms 
vienos frakcijos nariai tuo pačiu klausimu neretai balsuoja skirtingai. 

Frakcijų Europos Parlamente reikšmė: 

- Frakcijai skiriamas biudžetas ir suteikiama galimybė nusamdyti papildomų darbuotojų. 

- Tik frakcijai priklausantys Europos Parlamento nariai gali eiti pareigas Parlamento komitetuose.     
Pvz., norint tapti komiteto pranešėju (asmeniu, atsakingu už tam tikrą teisėkūros pranešimą), 
būtina priklausyti frakcijai. 

- Frakcijos dalyvauja rengiant Parlamento sesijų darbotvarkę. 

- Kuo didesnė frakcija, tuo svarbesnį vaidmenį ji atlieka Parlamente. Jai skiriama daugiau 
kalbėjimo laiko Europos Parlamente. 

Siekiant suformuoti frakciją Europos Parlamente būtina atitikti šias sąlygas:

- frakciją turi sudaryti bent 25 nariai; 

- frakcijoje turi būti atstovaujama bent ketvirtadaliui valstybių narių (šiuo metu – bent septynioms 
šalims);

- Europos Parlamento narys gali priklausyti tik vienai frakcijai. 

Daugiau informacijos apie frakcijų Europos Parlamente veikimą galite rasti paspaudę nuorodą www.
europarltv.europa.eu/lt/programme/others/strength-in-unity-parliaments-political-families. Taip pat, 
užuot viską aiškinę patys, galite klasėje parodyti šį vaizdo įrašą. Nuorodą į vaizdo įrašą rasite programos 
„Prezi“ pateiktyje „Frakcijų Europos Parlamente veikimas“. Atkreipkite dėmesį, kad filmuko kūrimo 
laikotarpiu (2014 m.) Europos Parlamente buvo tik septynios frakcijos. Šiuo metu yra aštuonios frakcijos.
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PRIEMONĖS
- Kompiuteris ir vaizdo projektorius;

- Programa „Mentimeter“ su klasėje vykusių rinkimų rezultatais (žr. ankstesnę dalį);

- 4-ajam moduliui skirta  „Prezi“ pateiktis;

- Modulio santrauka mokinio pratybų sąsiuvinyje (bendroji informacija mokytojui);

KELETAS PATARIMŲ
- Darbas su programa „Prezi“. Pateiktys parengtos naudojant programą „Prezi“, todėl galėsite dirbti 

intuityviai. Į pateiktį įtrauktas „planas“, kuriuo vadovaudamiesi žingsnis po žingsnio pristatysite 
temą. Bet kuriuo metu galite nukrypti nuo plano tiesiog spustelėdamas kurį nors punktą pateiktyje. 
Spustelėjus, atitinkama pateikties dalis padidinama. Spustelėkite šią nuorodą, norėdami pamatyti 
vaizdo instrukciją, kaip naudotis programa „Prezi“. Daugiau mokomųjų vaizdo įrašų apie programą 
„Prezi“ galima rasti svetainėje adresu https://prezi.com/support. 

    Ši pateiktis kuriama tik internetinėje platformoje. Jeigu mokykloje nėra interneto, pateiktį galite 
paleisti savo nešiojamajame kompiuteryje namuose ir tuomet uždaryti kompiuterį, įrenginio 
neišjungiant. Dar kartą atidarius kompiuterį mokykloje, pateiktis tebebus ten pat. 

QR KODO UŽDUOTIS. 
TAVO NUOMONĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

1. UŽDUOTIS

PASIRENGIMAS
Mokiniai sėdi grupėmis, idealiausiu atveju sudarytomis iš dviejų, daugiausia – trijų mokinių. Kiekviena 
grupė naudojasi išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. Esant poreikiui grupės gali naudotis 
kompiuteriu mokyklos kompiuterių klasėje. Tada internete reikės paskelbti ir užduočių lapą. Visais 
įrenginiais turi būti galima prisijungti prie interneto. Kiekvienai mokinių grupei duodamas užduočių 
lapas, kuriame reikia įrašyti atsakymus. 

EIGA
Trumpai supažindindami mokinius su darbu pasakykite, kad jiems reikės atrasti kelis dalyvavimo būdus 
ir kad atlikę užduotį jie užrašytų savo atsakymus užduočių lape.
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PRIEMONĖS
- Atspausdintas užduočių lapas kiekvienai mokinių grupei (mokytojo vadovo XII priedas);

- Mobilusis įrenginys arba kompiuteris su interneto ryšiu kiekvienai mokinių grupei.

KELETAS PATARIMŲ
- Jeigu norite, užduotis galite parinkti iš anksto. Užduoties lape pažymėkite tas užduotis, kurias 

mokiniai turėtų atlikti. 

- Stebėkite laiką. Mokiniai užduotis turi atlikti ne ilgiau kaip per 20 minučių. 

- Kai kuriuos vaizdo įrašus, esančius užduotyse, atidaro ne visos naršyklės. Rekomenduojama 
naudoti naršykle „Google Chrome“.

2. DISKUSIJA KLASĖJE

PASIRENGIMAS
Mokiniai lieka savo grupėse. Jie turi matyti kitus, kad klasėje būtų galima diskutuoti. 

EIGA 
Klasėje trumpai aptarkite atsakymus, kad nei vienam mokiniui nekiltų neaiškumų. 

PRIEMONĖS
- Užpildyti kiekvienos grupės užduočių lapai.

KELETAS PATARIMŲ
-  Daugiausia dėmesio skirkite pačių mokinių patirčiai ir stenkitės vengti „konkrečių“ atsakymų. 
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UŽDUOČIŲ INTERNETE ATSAKYMAI

1. Europos Parlamentas: sprendžiate jūs
1 užduotis: Kas balsuoja?  

1.1. Rinkėjų aktyvumas bėgant metams
-  42,6 proc.
-  Esama rinkėjų aktyvumo mažėjimo tendencijos. 2009–2014 m. balsavimas rinkimuose daugiau 

ar mažiau nekito.

1.2. Nacionalinis rinkėjų aktyvumas 2014 m.
-  76,5 proc.
-  47,35 proc., šis rodiklis didesnis nei ES vidurkis 

2 užduotis: Kodėl svarbu balsuoti?

Galimi argumentai: 
- taip atlieku savo pilietinę pareigą;
- taip galiu palaikyti partiją, kurios pažiūros artimos mano pažiūroms;
- nes jaučiuosi ES piliečiu;
- nes ES priima sprendimus daugeliu klausimų, todėl svarbu balsuoti;
- nes noriu, kad būtų atsižvelgiama į mano nuomonę;
- nes mūsų demokratija yra svarbi, todėl privalome naudotis savo balsavimo teise.

3 užduotis: Mūsų atstovai
-  Prancūzija 74 EP nariai
-  Liuksemburgas 6 EP nariai

4 užduotis: Stebėkite jų darbą
Europos Parlamento narys: pasirenka patys
-  Pasirenka patys
-  Pasirenka patys; galimi atsakymai: balsuoja nesilaikydamas frakcijos požiūrio; dažnai dalyvauja / 

nedalyvauja posėdžiuose ir t. t. 

2. Prisijunkite prie diskusijų
1 užduotis: Europos piliečių iniciatyva

-  Europos piliečių iniciatyva ES piliečiams suteikia galimyb3 pateikti savo pasiūlymus dėl ES teisės aktų. 
Būtina, kad iniciatyvą pasirašytų bent milijonas piliečių iš septynių skirtingų ES šalių. 

-  Pasirenka patys
-  3. (2017 m. viduryje; gali pasikeisti)

2 užduotis: Diskusijos apie Europą

-  Pasirenka patys

3 užduotis: Susisekite su savo atstovais Europos Parlamente tiesiogiai
-  vardas.pavardė@europarl.europa.eu
-  Pasirenka patys

4 užduotis: Tapkite Europos savanoriu arba stažuotoju
-  Pasirenka patys
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ŠALTINIAI
BENDROSIOS PASTABOS
- Europos Parlamento svetainė: http://www.europarl.europa.eu/portal/lt 
- Europos Parlamento brošiūra http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/LT_EP%20brochure.pdf
- Europos Parlamento infografikai: http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/infographics 
- Oficialioji Europos Sąjungos svetainė http://europa.eu/index_lt.htm 
- Europos Komisijos svetainė: http://ec.europa.eu 
- „Europa Nu“: http://www.europa-nu.nl/ 

2-ASIS MODULIS
- Sterckx, D. et al, “Zo werkt Europa na Lissabon”, UGA Continuga nv, 2010
- Istorija: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt 
- ES sutartys: https://europa.eu/european-union/law/treaties_lt 
- Vaizdo įrašas apie Šengeno zoną: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SBOZkq4vFvo 
- Vertybės ir EP: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/20150201PVL00002/Home 
- Prekybos susitarimai http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
- Infografikas „Moterų įgalėjimas ES ir už jos ribų“: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/womens_day_poster_bichrom.pdf

3-ASIS MODULIS
- https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_infograph2_en.pdf 
- https://www.touteleurope.eu/actualite/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-dans-l-ue.html 
- http://tweakers.net/nieuws/62753/eu-wil-standaardvolume-van-80db-voor-mp3-spelers.html 
- http://www.zdnet.be/article/108199/maximumvolume-voor-mp3-spelers/
- http://www.bbc.com/news/health-21294537
- http://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/oren/decibelschaal.jsp
- http://eoswetenschap.eu/artikel/tijdelijk-oorsuizen-bij-driekwart-vlaamse-jongeren
- http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/Dierproeven-en-ethiek.aspx
- http://www.clingendael.nl/page/waarom-zou-europa-28-legers-hebben
- http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending#WorldMilitarySpending
- http://www.eda.europa.eu/info-hub/audio-visual/photos
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
- http://www.ipsnews.be/artikel/olielobby-haalt-mosterd-bij-tabaksindustrie
- https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_lt
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2337994
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977
- http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kinderarbeid/
- http://www.knack.be/nieuws/wereld/10-schokkende-feiten-over-kinderarbeid/article-normal-116442.html
- http://www.demorgen.be/buitenland/boliviaanse-kinderen-willen-kinderarbeid-zelf-behouden-a1764492/
- http://www.11.be/item/de-wereldhandelsorganisatie-wto
- http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/juryprijs_big_brother_awards_2014_de_smartphone
- https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/internet-usage-individuals-2014
- http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
- http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/LT_EP%20brochure.pdf 
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603902/EPRS_ATA%282017%29603902_EN.pdf 
- http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-really-had-influence/ 
- https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 
- http://www.stopfake.org/en/about-us/ 
- http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-about-fake-news-but-were-afraid-to-google 
- http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/fake-news-how-to-counter-misinformation 
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599384/EPRS_ATA%282017%29599384_EN.pdf 
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/the-latte-libel-is-a-brilliant-strategy-the-left-cannot-counter-it-with-facts-alone 
- http://7thgradehumanities.weebly.com/counterargument--rebuttal.html 
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2820017 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8 
- Faktų patikrinimo svetainės: http://www.factcheck.org/, http://www.snopes.com/, https://www.washingtonpost.com/news/fact-

checker/?utm_term=.a0f184584b49, http://www.politifact.com/, http://www.euvsdisinfo.eu/ 

4-ASIS MODULIS
- http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/map.html
- http://www.votewatch.eu/
- http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt
- http://www.debatingeurope.eu/
- Tyrimas po 2014 m. rinkimų: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_lt.pdf 
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PRIEDAI
2-ASIS MODULIS
I priedas. Žaidimas „ES faktai“. Kortelės
II priedas. Žaidimas „ES valstybės narės“. Europos žemėlapis
III priedas. Žaidimas „ES valstybės narės“. Kortelės
VI priedas. Žaidimas „ES valstybės narės“. Užduočių lapas.
V priedas. Žaidimas „ES vertybės“. „Ketverto kortelės“.
VI priedas. Žaidimas „ES vertybės“. Kortelės su teisingais arba neteisingais teiginiais.

3-ASIS MODULIS
VII priedas. „Europos Parlamento nario kėdėje“. Žaidimo lenta.
VIII priedas. „Europos Parlamento nario kėdėje“. Užduočių lapas.
IX priedas „Europos Parlamento nario kėdėje“. Pasiūlymai dėl teisės aktų.
X priedas. „Europos Parlamento nario kėdėje“. Teminės kortelės.
XI priedas. Diskusijų užduotis „ES vertybės“. Užduočių lapas.

4-ASIS MODULIS
XII priedas. „Tavo nuomonė Europos Sąjungoje“. Užduočių lapas.
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ŽAIDIMAS „ES FAKTAI“. KORTELĖS
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Kiek valstybių narių šiuo metu sudaro 
Europos Sąjungą? 

Kada pirmosios šalys suvienijo jėgas 
siekdamos bendradarbiauti Europos 
mastu? (Pakanka nurodyti laikotarpį arba 
dešimtmetį; nebūtina pasakyti tikslių metų.) 

Kodėl buvo įsteigta Europos anglių ir plieno 
bendrija (EAPB)? 

Koks istoriškai svarbus įvykis įvyko Europoje 
1989 m.? 

Kiek procentų (proc.) visos ES pagaminamos 
energijos iki 2020 m. turėtų būti gaunama 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (vėjo, 
saulės energijos ir kt.)?

Dabartinės Europos Sąjungos šalys 
steigėjos buvo Prancūzija, Vokietija, Belgija, 
Nyderlandai, Liuksemburgas ir ...?

Kurią Europos Sąjungos instituciją kas 
penkerius metus renkame mes, piliečiai? 
(Rengiami tiesioginiai rinkimai) 

Kuriame Europos mieste yra dauguma 
Europos Sąjungos institucijų ir kuris dažnai 
yra vadinamas „Europos sostine“? 

Kokia kalba Europos Parlamento nariai (EP 
nariai) kalba Europos Parlamente? 

Kuri šalis įstojo į ES 2013 m., per paskutinę 
plėtrą? 

28

Po Antrojo pasaulinio karo / XX a. šeštajame 
dešimtmetyje (abu atsakymai teisingi) 

Siekiant užkirsti kelią karui ateityje, užtikrinti taiką 

Berlyno sienos griūtis / Europos padalijimo į Rytus ir 
Vakarus pabaiga / Šaltojo karo pabaiga

20 proc.

Italija

Europos Parlamentą

Briuselis

Kiekvienas EP narys gali kalbėti savo kalba (viena iš 24 
oficialiųjų ES kalbų). 

Kroatija



2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

2-ASIS MODULIS:  EUROPE@SCHOOL

Kuri valiuta naudojama daugelyje ES šalių? 

Kuri diena yra Europos diena?  
(Nurodyti datą)

Kas šiuo metu (2014–2019 m.) yra Europos 
Vadovų Tarybos pirmininkas? 

Europos Komisiją galite palyginti su šalies ..., 
nes abi turi įstatymų vykdomąją valdžią. 

Koks yra Europos pagalbos telefono numeris, 
kuriuo galite skambinti visoje ES? 

Kaip vadiname teisę Europoje pateikti 
peticiją, kuria naudodamiesi piliečiai gali 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir įtraukti jį į 
Europos Komisijos darbotvarkę? 

Kaip vadinama aukštojo mokslo institucijų 
studentams skirta Europos mainų programa, 
kuri taip pat skirta pradinio ir vidurinio 
ugdymo mokykloms? 

Kas šiuo metu (2014–2019 m.) yra Europos 
Komisijos pirmininkas?

Kaip vadinama ES sutartis, pagal kurią 
Europos Sąjungos piliečiams leidžiama 
keliauti po (daugelį) ES šalių, o jų tapatybė 
netikrinama (atviros sienos)? 

Kurioje ES valstybėje narėje yra daugiausia 
gyventojų? 

Euras

Gegužės 9 d.

Donaldas Tuskas (Donald Tusk)

Vyriausybe

112

Europos piliečių iniciatyva

Programa „Erasmus+“ („Erasmus“)

Žanas Klodas Junkeris (Jean Claude Juncker)

Šengeno sutartis / Šengenas

Vokietijoje (apie 82 mln.)
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Nurodykite ES valstybę narę, kurioje yra 
mažiausiai gyventojų ir kuri yra mažiausia ES 
valstybė narė. 

Kuriais metais pirmosios euro zonos 
šalys pradėjo naudotis euro banknotais ir 
monetomis?

Kiekviena valstybė narė išrenka keletą 
Europos Parlamento narių pagal savo 
gyventojų skaičių. Kiek šiuo metu yra 
Europos Parlamento narių iš Lietuvos?

Kurios Europos Sąjungos valstybės narės 
pavadinimas sutampa su jos sostinės 
pavadinimu? 

Kiekviena valstybė narė paskiria po vieną 
Europos Komisijos narį. Kas yra dabartinis 
Lietuvos paskirtas Komisijos narys? 

Malta (apie 450 000 gyventojų)

2002 m.

11

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės

Vytenis Andriukaitis



II PRIEDAS. 
ŽAIDIMAS „ES VALSTYBĖS NARĖS“. 
EUROPOS ŽEMĖLAPIS
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Belgija

Liuksemburgas

Vokietija

Nyderlandai

Prancūzija

Ispanija
Portugalija

Jungtinė 
Karalystė

Suomija

Lenkija

Kroatija
Italija

Šveicarija
Vengrija

Slovėnija

Austrija

Čekija

Slovakija

MaltaMarokas Alžyras Tunisas

Rumunija

Moldova

Serbija

KosovasJuodkalnija

Albanija

Bosnija ir 
Hercegovina

Bulgarija

Turkija

Buvusioji Jugoslavijos 
Respublika Makedonija

Kipras

Graikija

Latvija

Lietuva

Belarus

Ukraina

Estija Rusija

Švedija

Danija
Airija

Islandija

Norvegija

EUROPOS ŽEMĖLAPIS

2-ASIS MODULIS: ŽAIDIMAS „ES VALSTYBĖS NARĖS“.

Kurios iš šių šalių yra ES valstybės narės?



III PRIEDAS. 
ŽAIDIMAS „ES VALSTYBĖS NARĖS“. 
KORTELĖS
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Belgija

Nyderlandai

Liuksemburgas

Prancūzija

Vokietija

Italija

Airija

Danija

Jungtinė Karalystė

Graikija
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Portugalija

Suomija

Ispanija

Austrija

Švedija

Estija

Lietuva

Latvija

Lenkija

Čekija
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Slovakija

Slovėnija

Vengrija

Malta

Kipras

Bulgarija

Kroatija

Rumunija

Norvegija

Šveicarija
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D
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X

V 

Islandija

Serbija

Turkija

Juodkalnija

Albanija

Ukraina

Rusija

Lichtenšteinas

Marokas

Buvusioji  
Jugoslavijos  
Respublika  
Makedonija



IV PRIEDAS.
ŽAIDIMAS „ES VALSTYBĖS NARĖS“. 
UŽDUOČIŲ LAPAS.
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SPRENDIMAS:

UŽDUOČIŲ LAPAS

2-ASIS MODULIS: ŽAIDIMAS „ES VALSTYBĖS NARĖS“.
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DEMOKRATIJA

DEMOKRATIJA

LAISVĖ

DEMOKRATIJA

LAISVĖ

LAISVĖ

DEMOKRATIJA

LAISVĖ

SOLIDARUMAS

Siekdamas skatinti laisvus ir 
nešališkus rinkimus, Europos 
Parlamentas stebi, kaip ES 
nepriklausančiose šalyse, pavyzdžiui, 
Egipte arba Ukrainoje, vyksta rinkimai. 

ES piliečiai gali laisvai dirbti bet 
kurioje ES valstybėje narėje ir jiems 
nereikia turėti leidimo dirbti.

Kitoje ES šalyje gyvenantys ES piliečiai 
turi teisę savo gyvenamojoje vietoje 
balsuoti savivaldos ir Europos Parlamento 
rinkimuose arba būti išrinkti į savivaldos 
tarybas arba Europos Parlamentą. 
Pavyzdžiui, Berlyne gyvenanti graikė gali 
būti išrinkta Berlyno mere. 

Kas penkerius metus ES piliečiai 
tiesiogiai renka savo atstovus į 
Europos Parlamentą. Kiti rinkimai vyks 
2019 m.

© European Union 2017 – Source: EP

© European Union 2014 – Source: EP

© European Union 2011 – Source: EP

© European Union 2014 – Source: EP

ES piliečiai gali laisvai keliauti po visą 
Europos Sąjungą.

Europos Sąjungoje galite pareikšti 
savo nuomonę nesibaimindami laisvės 
atėmimo. Tai mūsų žodžio laisvė. 
Draudžiama tik neapykantą kurstanti 
kalba, kuria skatinama kenkti kitiems 
žmonėms (ar jų grupėms). 

ES piliečių iniciatyva. Jei milijonas 
piliečių ne mažiau kaip septyniose 
skirtingose šalyse pasirašo peticiją, jie 
gali kreiptis į Europos Komisiją, kad ši 
pateiktų pasiūlymą dėl ES teisės akto.

Įmonės neturi teisės rinkti asmens 
duomenų, išskyrus atvejus, kuriems 
galioja griežtos taisyklės. Tai mūsų 
teisė į privatų gyvenimą ir duomenų 
apsaugą. 

Ne tokie turtingi ES regionai gauna 
papildomą finansinę paramą.

© European Union 2011 – Source: EP
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SOLIDARUMAS

LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS

LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS

SOLIDARUMAS

LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS

TEISINĖ VALSTYBĖ IR TEISINGUMAS

SOLIDARUMAS

LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS

TEISINĖ VALSTYBĖ IR TEISINGUMAS

ES valstybės narės susitarė padėti 
vienos kitoms, jei kuri nors iš jų 
patirtų teroristinį išpuolį, gaivalinę 
nelaimę ar žmogaus sukeltą 
katastrofą. Ši sąlyga pirmą kartą buvo 
taikyta po išpuolių Paryžiuje 2015 m.

Kitoje ES valstybėje narėje 
studijuojantys ES piliečiai už mokslą 
moka tiek pat, kiek tos šalies studentai. 
Pavyzdžiui, Paryžiuje studijuojantis 
studentas iš Italijos už mokslą moka 
tiek pat, kiek Prancūzijos piliečiai.

Siekdamas skatinti lyčių lygybę, 
Europos Parlamentas kasmet mini 
ir švenčia Tarptautinę moters dieną 
(kovo 8 d.).

Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas padeda žmonėms, 
praradusiems darbą dėl globalizacijos 
(pvz., įmonei persikėlus į šalį, kurioje 
mokami nedideli atlyginimai), rasti 
naują darbą arba dalyvauti kvalifikacijos 
keitimo ar kėlimo mokymuose. 

Kai gimsta arba yra įvaikinamas 
vaikas, ir motina, ir tėvas turi teisę į 
ne trumpesnes kaip keturių mėnesių 
vaiko priežiūros atostogas, kad galėtų 
rūpintis vaiku.

Visi nukentėjusieji ir įtariamieji 
Europos Sąjungoje turi teisę į teisingą 
bylos nagrinėjimą. Visi įtariamieji 
yra nekalti, kol jų kaltė neįrodoma 
teisme. 

ES ir jos valstybės narės kartu yra 
didžiausios paramos vystymuisi 
teikėjos pasaulyje. 

Europos Sąjungoje užtikrinama 
piliečių apsauga nuo atsisakymo 
įdarbinti arba atleidimo iš darbo dėl 
seksualinės orientacijos. 

Nusikaltimo ar nelaimingo 
atsitikimo aukoms ir įtariamiesiems 
jiems suprantama kalba turi būti 
pranešama apie teisines procedūras. 
Už šią paslaugą moka valstybė narė, 
kurioje vyksta teismo procesas. 

© European Union, 2014 – Source: EC

© European Union 2017 – Source: EP © European Union 2017 – Source: EP

© Antonio Gravante
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TEISINĖ VALSTYBĖ IR TEISINGUMAS

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS

TOLERANCIJA IR PLIURALIZMAS

TEISINĖ VALSTYBĖ IR TEISINGUMAS

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS

TOLERANCIJA IR PLIURALIZMAS

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS

TOLERANCIJA IR PLIURALIZMAS

ES valstybės narės, kurios nepaiso 
teisinės valstybės principo, gali gauti 
įspėjimą, joms gali būti taikoma 
sankcijos arba laikinai neleidžiama 
dalyvauti ES sprendimų priėmimo 
procese. 

ES turi specialųjį įgaliotinį žmogaus 
teisių klausimais. Jo užduotis – 
rūpintis, kad ES žmogaus teisių 
politika ES nepriklausančiose šalyse 
būtų veiksmingesnė.

Galite laisvai išpažinti savo religiją ar 
tikėjimą ir juos keisti.

ES valstybės narės turi laikytis ES 
taisyklių ir reglamentų. Jei jos jų 
nesilaiko, gali būti teisiamos ES 
Teisingumo Teisme. 

Kartą per mėnesį Europos 
Parlamentas rengia diskusijas apie 
pasibaisėtinus žmogaus teisių 
pažeidimus visame pasaulyje. Taip 
jis atkreipia dėmesį į žmogaus teisių 
pažeidimus. 

ES rėmė projektą, kurį įgyvendindami 
romų ir ne romų kilmės žurnalistai sukūrė 
25 trumpametražius filmus apie romų 
bendruomenes. Šiuo projektu buvo 
siekiama kovoti su žiniasklaidoje rodo-    
mais stereotipais apie romų kilmės žmo-
nes, kurie turi įtakos visuomenės  
suvokimui. 

Europos Parlamentas skiria Sacharovo 
premiją asmenims iš viso pasaulio, 
kurie aktyviai prisideda prie žmogaus 
teisių gynimo. 

Visos ES valstybės narės turi pasirašyti 
Europos žmogaus teisių konvenciją ir 
jos laikytis. 

ES valstybės narės turi kovoti 
su neapykanta dėl rasės, lyties, 
religijos ar tautybės kurstančia kalba 
televizijos programose. 

© European Union, 2013 – Source: EP

© European Union 2017 – Source: EP
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TOLERANCIJA IR PLIURALIZMAS

PAGARBA ŽMOGAUS ORUMUI

PAGARBA ŽMOGAUS ORUMUI

PAGARBA ŽMOGAUS ORUMUI

PAGARBA ŽMOGAUS ORUMUI

Žiniasklaida turi rodyti skirtingas 
visuomenės gyvenimo sritis. 
Kasmetinėse Europos žiniasklaidos 
pliuralizmo ir laisvės centro 
ataskaitose analizuojamas ES šalių 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Visi prieglobsčio prašytojai Europos 
Sąjungoje turi teisę gauti pastogę 
ir maisto ir naudotis higienos 
paslaugomis, kol nagrinėjamas jų 
prieglobsčio prašymas. 

Mirties bausmė draudžiama visose ES 
šalyse.

Vaikų darbas, vergija ir išnaudojimas 
darbe Europos Sąjungoje yra 
draudžiami.

Kankinimas draudžiamas visose ES 
šalyse.
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Europos Sąjungoje galite laisvai pareikšti 
savo nuomonę, tačiau neapykantą kurstanti 
kalba yra draudžiama.

Įmonės gali rinkti mūsų duomenis 
neturėdamos mūsų leidimo.

Kas dešimt metų ES piliečiai tiesiogiai renka 
savo atstovus į Europos Parlamentą.

Jūs, kaip kitoje ES šalyje gyvenantis ES pilie-
tis, turite teisę savo gyvenamojoje vietoje 
balsuoti Europos Parlamento rinkimuose 
arba būti išrinktas į Europos Parlamentą.

Kai gimsta vaikas, ES užtikrina, kad ir motina, 
ir tėvas turėtų teisę į ne trumpesnes kaip 
trijų mėnesių vaiko priežiūros atostogas.

Kitoje ES šalyje galite dirbti tik tuo atveju, jei 
turite leidimą dirbti.

ES piliečiai gali laisvai keliauti po visą 
Europos Sąjungą.

Kad ES piliečių iniciatyva būtų veiksminga, 
reikia surinkti 2 mln. parašų. 

Siekdamas skatinti laisvus ir nešališkus 
rinkimus, Europos Parlamentas stebi, kaip ES 
nepriklausančiose šalyse vyksta rinkimai.

Europos Sąjungoje užtikrinama piliečių 
apsauga nuo atsisakymo įdarbinti 
arba atleidimo iš darbo dėl seksualinės 
orientacijos.
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NETEISINGAI

 Įmonės neturi teisės rinkti asmens duomenų, išskyrus 
atvejus, kai nustatytos griežtos sąlygos..

NETEISINGAI 

Atstovus į EP renkame kas penkerius metus,  
o ne kas dešimt metų. 

NETEISINGAI 

ES užtikrina ne trumpesnes kaip keturių mėnesių vaiko 
priežiūros atostogas, o ne trijų mėnesių. 

NETEISINGAI 

Visi ES piliečiai gali laisvai dirbti bet kurioje ES šalyje ir 
jiems nereikia turėti leidimo dirbti.

NETEISINGAI 

Reikia 1 mln. parašų, o ne 2 mln.
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Jei ES pilietis studijuoja kitoje ES šalyje, jis 
moka 10 proc. didesnį mokestį už mokslą, 
palyginti su tos šalies studentų mokamu 
mokesčiu.

Nusikaltimo ar nelaimingo atsitikimo 
aukoms joms suprantama kalba turi 
būti pranešama apie teisinę procedūrą. 
Įtariamieji tokios teisės neturi. 

Jei ES valstybė narė pažeidžia ES pagrindines 
teises, ji bus pašalinta iš Europos Sąjungos. 

Ne tokie turtingi ES regionai gauna 
papildomą finansinę paramą.

Jei kuri nors ES valstybė narė patirs teroristinį 
išpuolį, kitos valstybės narės padės šiai 
nukentėjusiajai šaliai.

ES turi specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių 
klausimais.

Jei ES valstybė narė nesilaiko ES teisės aktų, 
ES Teisingumo Teisme ji gali būti pripažinta 
kalta.

Visi nukentėjusieji ir įtariamieji Europos 
Sąjungoje turi teisę į teisingą bylos 
nagrinėjimą.

ES ir jos valstybės narės yra antros pagal 
dydį paramos vystymuisi teikėjos pasaulyje 
po JAV. 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas remia įmones, kurių 
būstinė yra ES valstybėse narėse.

NETEISINGAI 

ES piliečiai moka tokį pat mokestį už mokslą kaip tos 
šalies studentai.

NETEISINGAI 

Ir nukentėjusieji, ir įtariamieji turi teisę gauti 
informacijos jiems suprantama kalba.

NETEISINGAI 
Šalis gali gauti įspėjimą, jai gali būti taikoma sankcijos 

arba laikinai neleidžiama dalyvauti ES sprendimų 
priėmimo procese.

NETEISINGAI 

Kartu jos yra didžiausios paramos vystymuisi teikėjos 
pasaulyje.

NETEISINGAI 
Šis fondas padeda žmonėms, praradusiems darbą dėl 

globalizacijos (pvz., dėl to, kad įmonė persikėlė į šalį, 
kurioje mokami nedideli atlyginimai), rasti naują darbą.
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Europos Sąjungoje negalima pakeisti savo 
religijos. 

Kai kuriose ES šalyse televizijos programose 
leidžiama vartoti neapykantą kurstančią 
kalbą. 

Visi prieglobsčio prašytojai Europos 
Sąjungoje turi teisę gauti pastogę ir maisto 
bei naudotis higienos paslaugomis, kol 
vyksta prieglobsčio svarstymo procedūra.

Kankinimas draudžiamas visose ES šalyse.

Sacharovo premija skiriama žmonėms, kurie 
skatina ES bendradarbiavimą.

Žiniasklaida turi rodyti skirtingas visuomenės 
gyvenimo sritis. Kasmetinėse Europos žinias-
klaidos pliuralizmo ir laisvės centro ataskaitose 
analizuojamas ES šalių žiniasklaidos pliuralizmas.

Kai kuriose ES šalyse vis dar taikoma mirties 
bausmė.

Vaikų darbas yra nepageidautinas, tačiau kai 
kuriose ES šalyse vis dar leidžiamas.

Europos Parlamentas kasmet rengia vieną 
diskusiją apie žmogaus teisių pažeidimus.

Kiekviena ES valstybė narė turėjo pasirašyti 
Europos žmogaus teisių konvenciją. 

NETEISINGAI 
 

Galima išpažinti savo religiją ar tikėjimą ir juos keisti.

NETEISINGAI 

Visose ES valstybėse narėse turi būti kovojama su 
neapykantą dėl rasės, lyties, religijos ar tautybės 

kurstančia kalba televizijos programose.

NETEISINGAI 

Sacharovo premija skiriama asmenims, kurie gina 
žmogaus teises.

NETEISINGAI 

Mirties bausmė draudžiama visose ES šalyse.

NETEISINGAI

 Vaikų darbas yra draudžiamas visose ES  
valstybėse narėse.

NETEISINGAI 

Europos Parlamentas kiekvieną mėnesį rengia 
diskusijas apie žmogaus teises, o ne kasmet.
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EUROPOS KOMISIJA
- 28 Komisijos nariai
- Galima prilyginti šalies vyriausybei.
- Atstovauja ES

EUROPOS PARLAMENTAS
- Daugiausia 751 Europos Parlamento narys
- Sprendimų priėmimo institucija
- Atstovauja ES piliečiams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA
- 28 ministrai
- Sprendimų priėmimo institucija
- Atstovauja valstybėms narėms
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UŽDUOČIŲ LAPAS 

EUROPOS PARLAMENTO NARIO KĖDĖJE

EIGA
Dabar įsivaizduokite, kad esate Europos Parlamento narys (-ė). Europos Sąjungos piliečiai išrinko jus į Europos 
Parlamentą. Jie tikisi, kad pakeisite, patvirtinsite arba atmesite pasiūlymus dėl teisės aktų. 

Ant žaidimo lentos rasite apverstas korteles. Kortelės sunumeruotos. Pradėkite nuo kortelės Nr. 1. Vienas 
grupės narys apverčia kortelę ir garsiai perskaito, kas parašyta kitoje pusėje. Po to grupė atlieka užduotis. 

Atlikus pirmosios kortelės užduotį, iš eilės atlikite kortelėse Nr. 2, 3 ir 4 esančias užduotis. Laikykitės kortelėje 
nurodyto laiko. Užrašams naudokite šį užduočių lapą. 

PAKEITIMAI, KURIŲ PRAŠO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA
Apačioje užrašykite prašomus pakeitimus (kortelė Nr. 2).

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI
Užrašykite savo Europos Komisijos pasiūlymo dėl teisės akto pakeitimus. Tai – jūsų naujasis teisės aktas. 
Rekomenduojama atsižvelgti ir į pakeitimus, kurių prašo Europos Sąjungos Taryba (kortelė Nr. 2), ir į 
įvairių interesų grupių pateiktą informaciją (kortelė Nr. 3). 

Išvardykite argumentus ir (arba) priežastis, dėl kurių jūs, kaip Europos Parlamento narys (-ė), manote, kad 
jūsų ką tik sukurtu teisės aktu galima pasiekti geriausią sprendimą (kortelė Nr. 4). 

1.

2.

3.



IX PRIEDAS  
„EUROPOS PARLAMENTO NARIO KĖDĖJE“. 
PASIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ.

3-ASIS MODULIS



1. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“RŪKYMAS ES”

2. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“DIDŽIAUSIAS NEŠIOJAMŲJŲ MUZIKOS GROTUVŲ  
GARSAS”

Siekdama, kad jaunimas nepradėtų rūkyti, Europos Komisija siūlo... 

1 straipsnis. ... Kaip jau nuspręsta anksčiau priimtuose ES reglamentuose, nustatyti, kad įspėjimai dėl 
sveikatos ant cigarečių pakuočių būtų privalomi.

2 straipsnis. ... Nustatyti, kad gamintojų pakuočių dizainas neturi skirtis. Visos pakuotės turi būti 
vienspalvės, o prekės ženklo ir gamintojo pavadinimai gali būti nurodomi tik vienu šriftu. 
Ant pakuočių negali būti kitų logotipų. 

3 straipsnis. ... Nustatyti, kad visoje ES tabako produktus būtų draudžiama parduoti jaunesniems nei 18 
metų asmenims.

Siekdama, kad milijonai europiečių neprarastų klausos, Europos Komisija siūlo... 

1 straipsnis. ... Nustatyti, kad standartinis didžiausias visų nešiojamųjų muzikos grotuvų (pvz., „iPod“) 
ir mobiliųjų telefonų garsas neviršytų 80 decibelų. *Ši priemonė bus taikoma visiems 
Europos Sąjungoje parduodamiems įrenginiams. 

2 straipsnis. ... Nustatyti, kad naudotojai turėtų galimybę savo rizika padidinti muzikos grotuvų 
garsą. Tokiu atveju ekrane pasirodys įspėjimas: „Garsiai klausantis muzikos, klausa gali 
negrįžtamai susilpnėti.“. 

- 30 dB = silpnas garsas (pvz., šnabždesys)
- Nuo 70–75 dB = vidutinis garsas (pvz., dulkių siurblys)
- Nuo 85–90 dB = labai didelis garsas, pavojus paveikti klausą (pvz., garsus šaukimas)
- Nuo 110–120 dB = nerimą keliantis didelis garsas, pavojus paveikti klausą (pvz., naktinis klubas)
- Nuo 170 dB = skausmingai didelis garsas, kenkiantis klausai (pvz., sirena)

Padidinus garsą 10 decibelų, garsas tampa 10 kartų didesnis nei buvo prieš tai.

* Decibelų skalė (decibelas – dB)

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 



3. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“EUROPEAN DEMOKRATIJA”

4. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO 
“GYVŪNŲ APSAUGA NUO BANDYMŲ”

Siekdama labiau didesnio Europos Sąjungos piliečių įtraukimo ir geresnio ES supratimo, Europos 
Komisija siūlo, kad:

1 straipsnis. ...  Visose valstybėse narėse įvesti privalomą balsavimą Europos Parlamento rinkimuose. Visi 
piliečiai privalės pagalvoti, ką išrinkti savo atstovu Europos Parlamente.

2 straipsnis. ...  Įkurti agentūrą, kuri turėtų nustatyti neteisingą informaciją apie ES (pvz., informaciją, 
kuria siekiama skleisti abejones ir silpninti ES). Ši agentūra taip pat kovotų su nustatytos 
neteisingos informacijos skelbimu ir, jeigu įmanoma, baustų jos autorius.

Siekdama apsaugoti gyvūnus nuo nebūtinų kančių, Europos Komisija siūlo, kad... 

1 straipsnis. ... Bandymai su gyvūnais būtų leidžiami tik kuriant ir bandant vaistus. Turi būti vengiama 
nebūtinų bandymų ar papildomo laboratorinių gyvūnų naudojimo. 

2 straipsnis. ... Naudoti gyvūnus būtų draudžiama atliekant kosmetikos* ir atskirų jos sudedamųjų dalių 
bandymus.

3 straipsnis. ... Būtų draudžiama į ES importuoti kosmetikos gaminius, kurie buvo išbandyti su gyvūnais. 

* Kosmetika: vonios ir dušo, makiažo priemonės, dezodorantai, kvepalai, plaukų, odos priežiūros, 
burnos higienos priemonės, muilas ir nuo saulės poveikio apsaugantys gaminiai. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 



5. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“DARBAS KITOJE ES VALSTYBĖJE NARĖJE –  
LAISVAS DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS”

6. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“ES KARIUOMENĖ?”

Siekdama užtikrinti lygias teises visiems ES piliečiams ir gerinti ES bendrąją rinką, Europos Komisija siūlo, 
kad...

1 straipsnis. ... Kiekvienam ES piliečiui būtų leidžiama dirbti bet kurioje ES valstybėje narėje 
nereikalaujant leidimo dirbti. 

2 straipsnis. ... Kiekvienam ES piliečiui, dirbančiam kitoje ES valstybėje narėje, būtų mokamas toks pat 
atlyginimas ir sudaromos tokios pat darbo sąlygos, kaip ir tos šalies piliečiams.

3 straipsnis. ... ES pilietis, dirbantis kitoje ES valstybėje narėje, mokėtų mokesčius priimančioje valstybėje.

Siekdama, kad ES pasaulyje taptų galingesnė, Europos Komisija siūlo... 

1 straipsnis. ... Sukurti Europos kariuomenę. 

2 straipsnis. ... Nustatyti, kur ir kaip kariuomenė būtų dislokuojama ištikus humanitarinei nelaimei, pvz., 
sausroms ir potvyniams, ES teritorijoje ir už jos ribų. Ji taip pat galėtų vykdyti intervencijas 
vykstant konfliktams už ES ribų, pvz., Sirijoje. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 



7. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“ES IR VISUOTINIS ATŠILIMAS”

8. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“PABĖGĖLIAI EUROPOJE”

Siekdama užkirsti kelią temperatūros kilimui visame pasaulyje aukščiau kritinės 2 °C ribos, Europos 
Komisija siūlo, kad: 

1 straipsnis. ... Iki 2030 m. bent 50 proc. galutinės ES suvartojamos energijos būtų gaunama iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, pvz., saulės ir vėjo energijos. 2050 m. turi būti 
pasiektas 100 proc. rodiklis. 

2 straipsnis. ... Tarptautinėse klimato kaitos konferencijose ES atliktų lyderės vaidmenį ir įtikintų kitas 
pasaulio valstybes imtis ryžtingų veiksmų.

Siekdama sutvarkyti esamus ir būsimus atvykstančių migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautus ES ir užtikrinti 
teisingą išlaidų pasidalijimą, Europos Komisija siūlo, kad...  

1 straipsnis. ... Kiekviena ES valstybė narė prieglobsčio prašytojams* suteiktų prieglobstį vadovaudamasi 
būtiniausiais Europos reikalavimais: kiekvienas prieglobsčio prašytojas turi teisę gauti maisto, 
būstą, išsilavinimą, sveikatos priežiūrą ir galimybę dirbti, kol jo prašymas yra nagrinėjamas. 

2 straipsnis. ... Visoje ES būtų taikomas nuolatinis prieglobsčio prašytojų perkėlimo planas. Tokiu būdu 
kiekviena šalis vienodai prisidėtų prie problemos sprendimo. 

3 straipsnis. ... Kiekvienoje šalyje priimamų prieglobsčio prašytojų skaičius būtų nustatomas atsižvelgiant į kelis 
kriterijus: 
- kiekvienos šalies bendrąjį nacionalinį produktą (BNP); 
- gyventojų skaičių;
- nedarbo lygį;
- pastangas, jau skirtas siekiant priglausti ir perkelti iš karo draskomų teritorijų atvykusius pabėgėlius. 

4 straipsnis. ...  Būtų vykdoma didelio masto Europos gelbėjimo misija, skirta migrantams* Viduržemio jūroje,        
kuriems reikalinga pagalba, kad būtų užkirstas kelias naujoms galimoms žūtims. Kiekviena ES 
valstybė narė įpareigota prisidėti prie šios misijos atsižvelgiant į jos BNP.

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

* PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Migrantas – bet kuris asmuo, kuris dėl kurios nors priežasties išvyksta iš savo kilmės šalies. Tai platesnės reikšmės žodis. 
Pabėgėlis – pabėgėlis yra tam tikrai kategorijai priklausantis migrantas; tai asmuo, kuris buvo priverstas bėgti iš savo šalies dėl persekiojimo, karo ar smurto. Pabėgėlis visiškai pagrįstai 
bijo persekiojimo dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo konkrečiai socialinei grupei.
Prieglobsčio prašytojas – kai pabėgėliai siekia prieglobsčio kitoje valstybėje, jie pateikia prašymą suteikti prieglobstį – teisės būti pripažintu pabėgėliu bei gauti teisinę apsaugą ir 
materialinę pagalbą. Kol laukiama sprendimo dėl jų prašymo, jie yra vadinami „prieglobsčio prašytojais“.



9. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“ES IR VAIKŲ DARBAS”

10. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“MŪSŲ PRIVATUMAS INTERNETE”

Siekdama skatinti ES vertybes, pvz., pagarbą žmogaus orumui, Europos Sąjungos teritorijoje ir už jos 
ribų ir siekdama užtikrinti sąžiningesnę konkurenciją su ES nepriklausančiomis valstybėmis, Europos 
Komisija siūlo, kad...

1 straipsnis. ... Būtų aiški ES parduodamų produktų ir jų sudedamųjų dalių kilmė (t. y. gamybos 
grandinės skaidrumas).

2 straipsnis. ... ES rinkoje nebūtų parduodami produktai, kuriuos gamino vaikai, neatsižvelgiant į tai, ar 
vaikai atliko tik baigiamuosius darbus ar darbus, susijusius su gamtos išteklių gavyba.

3 straipsnis. ... ES įkurtų įstaigą, kuri tikrintų, ar gamybos grandinėje nenaudojamas vaikų darbas. Tik 
importuotojai, galintys įrodyti, kad gamyboje nebuvo naudojamas vaikų darbas, galėtų 
savo produkciją pardavinėti ES rinkoje.

Siekdama geriau apsaugoti savo piliečių privatumą internete, Europos Komisija siūlo, kad...

1 straipsnis. ... Naudotojai turėtų teisę reikalauti, kad jų prašymu būtų ištrintas jų profilis ir visi 
duomenys, profilio dalys ar tam tikri duomenys. Interneto įmonė privalo iš savo 
žiniatinklio pašalinti šiuos duomenis ir negali jų archyvuoti. Tai vadinamoji „teisė būti 
pamirštam“.

2 straipsnis. ... Žiniatinklio programos visada prašytų naudotojų suteikti leidimą parduoti ar perduoti 
duomenis (nuotraukas, informaciją apie naršymo elgseną, asmens duomenis ir pan.) 
kitoms įmonėms.

3 straipsnis. ... Taisykles pažeidusioms įmonėms būtų taikoma bauda, lygi 5 proc. viso metinio pasaulyje 
įmonės uždirbamo pelno. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 



X PRIEDAS. 
„EUROPOS PARLAMENTO NARIO KĖDĖJE“. 
TEMINĖS KORTELĖS.

3-ASIS MODULIS



1

32

4

1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Ministrų Taryba ne visiškai pritaria Europos Komisijos 
pasiūlymui. Norėtume, kad būtų priimti šie pakeitimai:

2 straipsnis. Ant pakelių gali būti nurodomas cigarečių 
logotipas.

3 straipsnis. Tik valstybės narės gali nustatyti amžiaus, 
nuo kurio galima pirkti tabako gaminius, ribą. ES to daryti 
negali.

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Tabako pramonė jaunuolius dažnai laiko „nauja 
rūkalių pamaina“, nes jie turi pakeisti visus dėl rūkymo 
pasekmių mirusius žmones. Todėl primygtinai raginame 
Europos Parlamentą nustatyti, kad amžiaus riba, nuo 
kurios galima pirkti tabako gaminius, būtų ne 18 m., o 
21 m. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

• Rūko kas ketvirtas Europos gyventojas. 

• 80 proc. rūkalių pradeda rūkyti jaunesni nei 18 m. 
amžiaus.

• Dėl rūkymo miršta du iš trijų rūkalių. 

• Kasmet dėl rūkymo visame pasaulyje miršta daugiau 
kaip 6 mln. žmonių. 

• Milijonai rūkalių serga su rūkymu susijusiomis ligomis, 
įskaitant vėžį. 

• ES skaičiavimais, rūkymas Europos sveikatos priežiūros 
sistemai atsieina beveik 25 mlrd. eurų per metus. 

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

JAUNUOLIŲ APSAUGOS NUO 
RŪKYMO FONDAS

FAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Esame labai patenkinti naujuoju pasiūlymu. Norime, 
kad žmonės nepradėtų rūkyti ir manome, kad dėl 
neutralių pakelių rūkymas bus daug mažiau patrauklus. 
Taip pat palaikome sumanymą, kad ant pakelių 
nebebūtų logotipų. Raginame Europos Parlamentą, kad 
jis šį pasiūlymą išlaikytų kuo stipresnį.

Mes, tabako pramonės atstovai, nesame patenkinti 
naujuoju Europos Komisijos pasiūlymu. Prašome, kad 
Europos Parlamentas jį atmestų. Jau esame ėmęsi daug 
veiksmų – tabako reklama uždrausta, o ant pakelių jau 
yra dideli perspėjimai. Nepamirškite, kad dėl tabako 
pramonės valdžios sektorius kasmet gauna daugiau 
nei 100 mlrd. eurų mokestinių pajamų. Taip pat esame 
įdarbinę daugybę žmonių. Dėl šio teisės akto ES galėtų 
prarasti 175 tūkst. darbo vietų. 

KOVOS SU VĖŽIU FONDAS TABAKO PRAMONĖ

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 1:
RŪKYMAS ES



1

32

4

1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

•  Kasdien 50–100 mln. žmonių ES klauso 
muzikos naudodamiesi nešiojamu muzikos 
įrenginiu. 5–10 proc. tokių žmonių kyla rizika 
netekti klausos dėl to, kad jie per ilgai klauso 
garsios muzikos.

•  Per ilgai klausantis garsios muzikos gali išsivystyti 
tinitas (girdimas aukštas šaižus garsas). Nuo tinito jau 
kenčia kas penktas žmogus. 

•  Kaip saugiai klausyti muzikos? Klausant muzikos 80 
dB garsumu tai galima daryti 40 valandų per savaitę. 
Klausant muzikos 89 dB garsumu muzikos galima 
klausyti ne ilgiau kaip 5 valandas per savaitę.

•  Į ausis įkišamos ausinės kelia dar didesnį pavojų, nes 
jomis garsas patenka giliau į ausį.

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

JAUNIMASFAKTAI IR SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Klausos sutrikimų fondo mokslinio tyrimo rezultatai 
rodo, kad 40 proc. jaunuolių klausydami muzikos 
viršija didžiausią garsą, jei turi tam galimybę. Ypač 
dažnai linkstama padidinti garsą einant judria gatve 
ar važiuojant triukšmingu autobusu ar traukiniu. Todėl 
daug daugiau jaunuolių vis dar daro žalą savo klausai. 
Todėl prašome Europos Parlamento imtis veiksmų, kad 
vartotojai negalėtų padidinti didžiausio garso.

Nėra abejonių, kad mums svarbi gera mūsų klientų 
sveikata. Iš tiesų norime bendradarbiauti su Europos 
Sąjunga. Vis dėlto klientams nepatiks ši nuostata 
dėl didžiausio garso. Todėl prašome, kad Europos 
Parlamentas atmestų šį straipsnį. Verčiau ES galėtų 
pradėti informavimo kampaniją siekdama raginti žmones 
saugiai naudotis savo muzikos įrenginiais.

KLAUSOS SUTRIKIMŲ 
ORGANIZACIJOS

ELEKTRONIKOS  
BENDROVĖS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 2:
DIDŽIAUSIAS NEŠIOJAMŲJŲ MUZIKOS 

GROTUVŲ GARSAS

Ministrų Taryba patenkinta Komisijos pasiūlymu, nes 
juo apsaugomos vartotojų ausys. Vis dėlto siūlome šiuos 
pakeitimus:

1 straipsnis. Standartinis didžiausias garsas turi būti 85 dB, 
o ne 80 dB.

2 straipsnis. Perspėjimas neturėtų būti rodomas įrenginio 
ekrane, tik nurodomas vartotojo instrukcijoje.

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Mes, jaunuoliai, manome, kad ES neturėtų kištis į 
tai, kokiu garsu klausome muzikos. Didesniu garsu 
muzika dažnai skamba geriau. Prašome, kad Europos 
Parlamentas gamintojams nenustatytų didžiausio 
garso ribos. Manome, kad geresnis sumanymas būtų 
perspėjimas ekrane. Taip žmonės gautų informaciją, bet 
galėtų patys nuspręsti, ką daryti.
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

• Rinkėjų aktyvumas rinkimuose į Europos 
Parlamentą sumažėjo nuo 65 proc. 1979 m. iki 42,5 
proc. 2014 m. 

• Balsavimas privalomas tik Belgijoje, Graikijoje ir 
Liuksemburge. Likusiose ES valstybėse piliečiai turi 
„balsavimo teisę“. 

• Kai kurie pasakojimai, platinami per socialinę 
žiniasklaidą, yra melagingos naujienos. Specialios 
paskirties darbo grupė „East StratCom“ per penkiolika 
2016–2017 m. mėnesių nustatė 2 500 melagingų 
naujienų apie Europą. 

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIAIFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Melagingų naujienų kūrimą paskelbti nusikalstama 
veika būtų labai pavojinga, nes taip kiltų labai didelis 
pavojus spaudos laisvei. 

Šią veiklą į savo baudžiamąją teisę įtraukusios tik 
diktatūros. Jos dažnai piktnaudžiauja įstatymais, 
siekdamos įkalinti jas kritikuojančius žurnalistus.

Kadangi Europos Sąjunga gerbia visuotines žmogaus 
teises, be kita ko, ir spaudos laisvę, iš pasiūlymo dėl teisės 
akto reikėtų išbraukti šią dalį. Verčiau siūlome sukurti 
žurnalistikos kokybės ženklą, kad žmonės žinotų, kuriais 
šaltiniais gali pasitikėti. 

Pritariame tam, kad balsuoti būtų privaloma, nes 
balsavimas susijęs su kiekvienu žmogumi, o rinkimų 
rezultatai atspindi visų piliečių nuomonę. 

Itin svarbu, kad balsuotų jaunimas, nes vykstant 
paskutiniams rinkimams į Europos Parlamentą labiausiai 
balsavo vyresnių kartų žmonės. 

Taip gali būti iškreipti rinkimų rezultatai ir tuo galėjome 
įsitikinti po „Brexit’o“ referendumo. Dauguma Jungtinės 
Karalystės jaunuolių pasisakė prieš tai, kad šalis išstotų iš 
ES, bet tik nedidelė dalis jų iš tiesų atėjo balsuoti.

ŽURNALISTŲ ASOCIACIJA DEMOKRATIJOS MOKSLO 
INSTITUTAS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 3:
EUROPOS DEMOKRATIJA

Ministrų Taryba pabrėžia, kad būtent valstybės 
narės priima sprendimą dėl privalomo balsavimo ir 
primygtinai ragina gerbti žodžio laisvę. Ji reikalauja 
priimti šiuos pakeitimus:

1 straipsnis. Europos Komisija gali tik raginti valstybes 
nares nustatyti privalomą balsavimą. Galutinį sprendimą 
priima pačios valstybės narės. 

2 straipsnis. Išbraukti žodžius „ir, jei įmanoma, baudžia jo 
autorius“.

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Nemanome, kad žmonės turėtų privalėti balsuoti. 
Suaugę žmonės turi teisę nuspręsti nebalsuoti, jeigu 
nemano, kad rinkimai jiems svarbūs arba jeigu jie nenori 
balsuoti. Jeigu rinkimai jiems svarbūs, žmonės balsuos. 

Be to, būtų geriau, kad balsuotų tik žmonės, kurie domisi 
ES. Greičiausiai tokie žmonės yra geriausiai informuoti. 



1

32

4

1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

Mokslininkai perspėja Europos Parlamentą nesiimti 
pernelyg plačių draudimų, nes laboratoriniai gyvūnai 
visada naudojami konkretiems tikslams pasiekti: 

• kaupti žinias apie žmones ir gyvūnus (moksliniai 
tyrimai)

• kurti ir gaminti vaistus, kuriais siekiama pagerinti ir 
apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą 

• atlikti produktų saugos bandymus

• mokytis apie tai, kaip reikia elgtis su žmonėmis ir 
gyvūnais (švietimas).

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

NEPRIKLAUSOMAS MOKSLO 
INSTITUTAS

PILIEČIŲ PROTESTASMOKSLININKAI 

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Džiaugiamės matydami, kad po daugelio metų, per 
kuriuos vykdėme kampanijas, Europos Komisija taip 
pat supranta, kad yra daugybė alternatyvų, dėl kurių 
bandymai su gyvūnais kosmetikos srityje nebėra būtini, 
pvz., darbas su dirbtine oda ar nupjauta kiaulės ar 
žmogaus oda. 

Prašome, kad Europos Parlamentas nesusiaurintų 
pasiūlymo, o priešingai – į jį įtrauktų ir draudimą atlikti 
bandymus su gyvūnais namų apyvokos produktų, tokių 
kaip indų plovimo skystis arba langų valymo skystis, 
srityje. 

Suprantame Europos Komisijos požiūrį, bet norėtume 
nurodyti tam tikrus pavojus. Jeigu ES pakeis bandymų 
su gyvūnais taisykles, mes atsiliksime nuo Azijos ir 
Amerikos. Šiuose regionuose toliau atliekami bandymai 
su gyvūnais, kai kuriais atvejais tokie bandymai privalomi, 
o Europoje nėra daug alternatyvų. Esame sunerimę, kad 
dėl to mūsų sektoriuje galėtų būti prarasta daug darbo 
vietų. Vis dėlto esame patenkinti dėl 3 straipsnio, nes juo 
užtikrinama, kad ne ES bendrovės taip pat privalo laikytis 
tų pačių taisyklių, kurios taikomos Europos kosmetikos 
bendrovėms. 

ŽMONĖS GYVŪNAMS FARMACIJOS BENDROVĖS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 4:
GYVŪNŲ APSAUGA NUO BANDYMŲ

Ministrų Taryba sunerimusi dėl galimo pavojaus sveikatai. 
Todėl siūlome šiuos pakeitimus:

2 straipsnis. Bandymai su gyvūnais kosmetikos srityje 
galimi tik išbandant naujas sudėtines dalis, apie kurių 
keliamą pavojų sveikatai dar nėra žinoma. 

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Nepaisant to, kad labai svarbu, kad gyvūnai gyventų 
gerai, žmonių gerovė visada svarbesnė nei gyvūnų. Itin 
svarbu vykdyti mirtinų žmonių ligų mokslinius tyrimus 
ir, jeigu mokslininkai gali naudoti gyvūnus siekdami 
palengvinti ar išgydyti ligas, įstatymais reikėtų leisti tokią 
veiklą. Tas pats principas galioja ir kosmetikai. Žmonių 
vartojami kosmetikos produktai turėtų būti saugūs. Tokie 
bandymai atliekami su gyvūnais todėl, kad neįmanoma 
jų atlikti su žmonėmis. 

Nepriimtina laboratorijose naudoti gyvūnus. Todėl 
teigiame, kad visoje ES būtina visiškai uždrausti naudoti 
laboratorinius gyvūnus, net ir medicinos tikslais. 

Gyvūnai, kaip ir žmonės, yra padarai, turintys jausmus 
ir nusipelno gero gyvenimo. Kadangi gyvūnai negali 
apsiginti, juos apsaugoti turi Europos Sąjunga. 
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

• 2014 m. kitoje valstybėje narėje gyveno tik 
maždaug 3 proc. visų Europos Sąjungos piliečių. 

•  ES yra 2 milijonai dar neužimtų darbo vietų.

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIŲ PROTESTASFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Mes, profesinės sąjungos, giname savo darbuotojų 
interesus. Šį pasiūlymą vertiname atsargiai optimistiškai. 
Gerai, kad visiems ES piliečiams mokamas toks pats 
atlyginimas ir taikomos vienodos darbo sąlygos. Taip 
nedaromas poveikis anksčiau įgytoms teisėms. Vis 
dėlto norime nurodyti, kad tarp darbuotojų gali kilti 
bendravimo problemų, nes Europoje kalbama daugybe 
įvairių kalbų. 

Labai džiaugiamės dėl šio Europos Komisijos 
pasiūlymo. Mums daug lengviau rasti tinkamų 
darbuotojų, jeigu galime jų ieškoti už nacionalinių sienų 
ribų. Taip pat tikimės, kad ES ir toliau ragins žmones 
ieškoti darbo kitose valstybėse narėse ir kad ES imsis 
paramos priemonių tai daryti nusprendusiems piliečiams. 
Nebūtinai norime, kad reikėtų mokėti vienodą atlyginimą 
ir taikyti tas pačias darbo sąlygas.

PROFESINĖS SĄJUNGOS BENDROVĖS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 5:
DARBAS KITOJE ES VALSTYBĖJE NARĖJE. 

LAISVAS DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS

Ministrų Taryba patenkinta šiuo pasiūlymu. Siekdama 
skatinti ES piliečius dirbti kitose ES valstybėse narėse 
Taryba rekomenduoja sukurti ES organizaciją, kuri ES 
piliečiams teiktų paramą ieškant darbo kitoje valstybėje 
narėje ir padėtų jiems praktiniais klausimais.

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Manome, kad šiuo klausimu Komisija peržengė ribas. 
Mūsų šalyje jau yra užtektinai bedarbių, tad kodėl 
užsieniečiams turėtų būti sukurta galimybė čia atvykti ir 
dirbti? Dėl to nukenčia mūsų nacionaliniai atlyginimai. 
Manome, kad prieš asmeniui pradėjus čia dirbti, jam turi 
būti taikomos papildomos sąlygos. Pvz., jis turėtų išmokti 
kalbą ir lankyti integracijos kursus. 
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

•  JAV gynybos biudžetas didžiausias pasaulyje – jis 
sudaro 610 milijardų dolerių (2014 m. duomenimis). 
Antroje vietoje yra Kinija (216 milijardų dolerių), o 
trečią didžiausią gynybos biudžetą turi Rusija (84,5 
milijardų dolerių).

•  Jeigu ES valstybės narės sutelktų savo gynybos 
biudžetus, mūsų gynybos biudžetas būtų antras pagal 
dydį pasaulyje ir viršytų Kinijos gynybos biudžetą.

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

NEPRIKLAUSOMAS MOKSLO 
INSTITUTAS

PILIEČIŲ PROTESTASFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Libijoje ir Afganistane po karinės intervencijos 
padėtis pablogėjo. Konfliktų negalima išspręsti 
ginklais. Norime, kad ES susilaikytų nuo investavimo į 
Europos kariuomenę. Žmonės nenori, kad būtų tokia 
kariuomenė, tam nėra biudžeto lėšų, o svarbiausia tai, 
kad nėra strateginio plano dėl to, kur, kada ir kaip tokią 
kariuomenę dislokuoti. 

Dar viena problema – kuria kalba būtų kalbama 
kariuomenėje? Anglų? Prancūzų? O gal viena iš kitų 24 
oficialių ES kalbų? 

Pritariame tam, kad be dabartinių nacionalinių 
kariuomenių būtų ir nauja Europos kariuomenė. Būtina 
užtikrinti Europos Sąjungos saugumą. Užuot pasikliovusi 
JAV pagalba antpuolio atveju, ES turi neatidėliodama 
kurti savo pačios gynybos politiką. Prašome, kad Europos 
Parlamentas numatytų papildomų biudžeto lėšų šios 
kariuomenės kūrimui. Tai mūsų bendras interesas.

TAIKOS ORGANIZACIJŲ TINKLAS GYNYBOS PRAMONĖ

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 6:
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Ministrų Taryba primena Europos Komisijai, kad 
valstybės narės atskirai sprendžia dėl savo užsienio ir 
gynybos politikos. Todėl Taryba siūlo šiuos pakeitimus:

1 straipsnio papildymas. Europos Sąjungos kariuomenė 
veikia greta nacionalinių kariuomenių ir jų nepakeičia.

3 straipsnio papildymas. Kiekviena valstybė narė atskirai 
savarankiškai priima sprendimus dėl to, kaip prisidės prie 
ES kariuomenės: žmogiškais ar kitais ištekliais (pinigais, 
tankais, lėktuvais ir kt.). 

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Šiuo metu ES smarkiai netenka savo galios ir įtakos. 
Kadangi yra ES užsienio politika, būtina turėti ir ES 
gynybos politiką. Tik kai ES turės veiksmingų priemonių 
savo užsienio politikai remti, pasaulyje mumis bus labiau 
pasitikima. Be to, dėl priemonių ir asmenų susiskaldymo 
tarp skirtingų valstybių narių atsiranda neveiksmingumas. 
Sutelkus pajėgas būtų galima gauti bendros naudos 
naudojantis tomis pačiomis biudžeto lėšomis. 

Nenorime, kad ES įsitrauktų į tarptautinius konfliktus, 
nes taip kyla pavojus mūsų saugumui čia, Europoje. 
Padidės teroristinių išpuolių dideliuose Europos 
miestuose tikimybė. 

Be to, jeigu ES kariuomenė ir bus sukurta, ji turėtų būti 
dislokuojama tik humanitarinės pagalbos veiksmams 
vykdyti. 

Ne kariaukime, o draugaukime. 
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

•  Nuo tada, kai prasidėjo pramonės perversmas, 
temperatūra Žemėje jau pakilo 1 C. 99 proc. 
tikimybė, kad to priežastis yra žmonių veikla, 
konkrečiai – šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas. 

•  Temperatūrai padidėjus 2°C nebegalėsime kontroliuoti 
padarinių (potvynių, stiprių audrų, kylančio jūros lygio 
ir pan.). 

•  Daugiau nei 80 proc. ES išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų yra tiesioginė energijos vartojimo ir 
gamybos pasekmė.

•  ES atsakinga už 11 proc. visame pasaulyje išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIŲ PROTESTASJUNGTINIŲ TAUTŲ APLINKOS 
MOKSLININKŲ KOLEGIJA

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Džiaugiamės šiuo pasiūlymu ir prašome, kad Europos 
Parlamentas nepasiduotų naftos ir anglies bendrovių 
lobistams. Skandinavijos šalių pavyzdžiai rodo, kad 
investuojant į žaliąją ekonomiką taip pat sukuriama daug 
darbo vietų. 

Be to, investicijos į tvarius produktus bėgant laikui 
atsiperka. Kiti pasaulio regionai turės sekti mūsų 
pavyzdžiu, o iki tada Europos bendrovės jau bus 
sutelkusios visą praktinę patirtį, kurią galės parduoti. 

Remiantis mūsų pačių atliktų mokslinių tyrimų 
duomenimis, dar neaišku, ar dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, tokių kaip CO² (anglies dioksidas), Žemė 
šiltėja. 

Be to, vadinamasis „atsinaujinančiosios energijos“ 
sektorius dar nėra iki galo pasirengęs. Todėl neįmanoma 
iki 2050 m. pasikliauti tik atsinaujinančiąja energija. Dėl 
to primygtinai raginame Europos Sąjungą nesiimti jokių 
išankstinių priemonių. 

KLIMATO POLITIKOS VEIKSMŲ 
GRUPĖ

NAFTOS IR ANGLIES BENDROVĖS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 7:
ES IR VISUOTINIS ATŠILIMAS

Ministrų Taryba džiaugiasi dėl to, kad Europos Komisija 
rimtai vertina klimato kaitą. Nepaisant to, ji prašo priimti 
šiuos pakeitimus:

2 straipsnis. Iki 2030 m. 30 proc. energijos turi būti 
išgaunama iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. 
Priemones 2050 metams nustatyti, tik jeigu JAV ir Kinija 
nustatytų ryžtingesnes priemones. 

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Tai, kad mūsų vyriausybės nesiima ryžtingesnių kovos 
su klimato atšilimu priemonių, yra nepriimtina. Europos 
Komisijos pasiūlymą vertiname atsargiai optimistiškai 
ir tikimės, kad Europos Parlamentas imsis visų jo 
galioje esančių veiksmų tam, kad pasiūlymas nebūtų 
susiaurintas. 

Nesprendžiant į klimato kaitos problemų, kils rimtų 
pasekmių visiems žmonėms ir dėl to kasmet patirsime 
934 mln. EUR nuostolių. Be to, kaip visada, sąskaitą turės 
apmokėti piliečiai, o ne bendrovės. 
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas 
Europos Parlamentas. Trumpai pristatykite 
savo naująjį teisės aktą kitiems Europos 
Parlamento nariams (savo klasės draugams). 
Naudokite savo užduočių lapą vadovaudamiesi 
tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

• Savo namus palikti priverstų žmonių skaičius 
pasaulyje yra kaip niekada anksčiau didelis – 65,6 
mln. (2017 m. duomenys).

• Europa priėmė 17 proc. visų pasaulio pabėgėlių (2017 
m. duomenys).

• Pasitraukiama dėl įvairių priežasčių – karo (Sirijoje, 
Somalyje), neramumų (Afganistane, Libijoje) ir 
terorizmo (Nigerijoje, Eritrėjoje).

• Laikotarpiu nuo 2014 m. iki 2017 m. spalio mėn. 
bandydami kirsti Viduržemio jūrą žuvo 20 172 žmonės.

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIŲ PROTESTASFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Jeigu ES iš tiesų mano, kad žmogaus teisės yra 
svarbios, ji turi imtis veiksmų ir gelbėti žmonių gyvybes 
užuot leidusi jiems skęsti jūroje. Prašome, kad Europos 
Parlamentas pritartų šiam pasiūlymui, nes būtina turėti 
bendrą Europos politiką. Taip pat primygtinai raginame 
ES sukurti teisines galimybes prašyti prieglobsčio ES. Šiuo 
metu asmenys gali prašyti prieglobsčio tik pasiekę ES 
teritoriją, todėl jie yra priversti į ją patekti neteisėtai ir be 
reikalo rizikuoti. 

Mūsų prekybos ir žvejybos laivams kyla grėsmė, 
nes prekiautojai žmonėmis slapta neteisėtai gabena 
žmones mūsų laivais. Dėl to lėtėja prekyba, o mūsų 
darbuotojai patiria traumų. Džiaugiamės visos Europos 
požiūriu ir tikimės, kad ES taip pat įsitrauks kovojant 
su prekiautojais žmonėmis. Be to, tikimės, kad ES imsis 
prevencijos priemonių, kuriomis būtų siekiama, kad 
žmonės nebevyktų į ES. Tai galima padaryti, pvz., gerinant 
padėtį kilmės šalyse. Kartu tai turėtų naudos ir prekybai. 

ORGANIZACIJA „AMNESTY 
INTERNATIONAL“

TRANSPORTO IR LAIVYBOS 
BENDROVĖS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją.

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 8:
PABĖGĖLIAI EUROPOJE

Ministrų Taryba laikosi nuomonės, kad šiuo klausimu 
valstybės narės turi priimti sprendimus savarankiškai. 
Todėl Taryba nori, kad būtų priimti šie pakeitimai:

2 straipsnis. Valstybės narės pasilieka galutinį sprendimą 
dėl to, ar dalyvauti perkėlimo plane.

3 straipsnis. Valstybės narės savarankiškai nusprendžia, 
kiek pabėgėlių priimti.

4 straipsnis. Kiekviena šalis priima galutinį sprendimą dėl 
savo indėlio.

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Mūsų šalys negali priimti prieglobsčio prašytojų. 
Tam neturime nei vietos, nei pinigų. Vienintelis būdas 
toliau užtikrinti mūsų klestėjimą – nepriimti jokių asmenų 
iš ES nepriklausančių šalių. Reikalaujame, kad kiekviena 
valstybė narė galėtų savarankiškai nuspręsti dėl to, kaip 
spręsti prieglobsčio prašytojų problemą ir kiek jų priimti. 
ES negali nustatyti jokių prievolių valstybėms narėms.
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas 
Europos Parlamentas. Trumpai pristatykite 
savo naująjį teisės aktą kitiems Europos 
Parlamento nariams (savo klasės draugams). 
Naudokite savo užduočių lapą vadovaudamiesi 
tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

•  Visame pasaulyje maždaug 150 milijonų 4–16 m. 
amžiaus vaikų dirba labai prastomis sąlygomis, dėl 
to dažnai jie negali lankyti mokyklos. 

•  Tik 1 iš 5 dirbančių vaikų gauna atlyginama už darbą, 
bet ir tokiu atveju jiems dažniausiai mokama per 
mažai. 

•  Vaikai dažniausiai dirba žemės ūkio srityje, taip pat 
gamyklose ir audyklose. 

•  Dažniausiai vaikai dirba Afrikoje (32 proc.), Azijoje (61 
proc.) ir Lotynų Amerikoje (7 proc.).

•  Visame pasaulyje uždraudus vaikų darbą ekonomika 
išaugtų 20 proc.

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIŲ PROTESTASFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

UNICEF pabrėžia, kad siekiant panaikinti vaikų 
darbą neužtenka tik jį uždrausti. ES taip pat turėtų 
sukurti politiką, skirtą kovai su pamatinėmis vaikų darbo 
priežastimis, tokiomis kaip skurdas, nes trumpuoju 
laikotarpiu toks draudimas gali būti žalingas susijusioms 
šeimoms. 

Prašome, kad Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į 
padėtį vietoje, įtrauktų su švietimu susijusias priemones 
ir skirtų finansavimą projektams, kuriais mažinamas vaikų 
darbas. 

Dėjome ir toliau dedame daug pastangų, siekdami 
patikrinti, ar mūsų gamybos grandinėse nenaudojamas 
vaikų darbas. Vis dėlto negalima lyginti daugelio tokių 
šalių darbo aplinkybių su mūsiškėmis. Be to, būtent 
Europos vartotojai nori pigių tekstilės gaminių. Todėl 
šiuo privalumu naudojasi ir jie. Turime ir toliau būti 
konkurencingi, kitaip bankrutuosime, o tos šeimos 
nebeturės pajamų. 

Prašome, kad Europos Parlamentas leistų pačiam 
sektoriui, naudojantis savireguliacijos mechanizmais, 
pašalinti blogiausias išnaudojimo formas. 

UNICEF TARPTAUTINĖS DRABUŽIŲ 
PRAMONĖS BENDROVĖS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 9:
ES IR VAIKŲ DARBAS

Ministrų Taryba siūlo priimti šiuos pakeitimus:

2 straipsnis. Galima atsisakyti tik produktų, sukurtų 
naudojantis blogiausiomis vaikų darbo formomis, 
tokiomis kaip vaikų vergija arba sunkus fizinis darbas, dėl 
kurio gali kilti pavojus sveikatai. 

3 straipsnis. Taryba siūlo sukurti savanoriškos atitikties 
deklaracijos sistemą. Taip importuotojai nurodys, kad jie 
visais gamybos grandinės etapais neįdarbina vaikų.

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Vaikų darbo negalima pateisinti jokiais atvejais, šiais 
laikais jis nepriimtinas. Vaikams turėtų būti sukurtos 
visos įmanomos galimybės lankyti mokyklą ir tobulėti. 
Vykstant pramonės perversmui vietos bendrovės taip pat 
teigė, kad negalėtų vykdyti gamybos nesinaudodamos 
vaikų darbu. Bendrovės visada sugalvoja pasiteisinimų 
siekdamos kuo didesnio pelno. 

Prašome, kad Europos Parlamentas jokiu būdu 
nesusiaurintų teisės akto ir skirtų lėšų griežtesniems 
patikrinimams. 

BESIVYSTANČIOS ŠALYS

Ši priemonė aiškiai sukurta ES protekcionizmo tikslais. 
Nederėtų kištis į mūsų šalių socialinius teisės aktus – 
jie yra mūsų reikalas. Atsižvelgiame į vaikų asmeninę 
situaciją, taip pat į priežastis, dėl kurių jiems kartais reikia 
dirbti arba jie nori tai daryti. Pvz., kartais būna našlaičių, 
kuriems reikia pinigų. 

Be to, šiuo teisės aktu pažeidžiami Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) teisės aktai. 
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie ką šis 
pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad mokytojas 
pateiktų išsamesnės informacijos (1 minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar nepritaria 
pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys paeiliui pateikia 
savo nuomonę kitiems grupės nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas 
Europos Parlamentas. Trumpai pristatykite 
savo naująjį teisės aktą kitiems Europos 
Parlamento nariams (savo klasės draugams). 
Naudokite savo užduočių lapą vadovaudamiesi 
tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

•  2008 m. buvo 800 programinės įrangos 
„Android“ programėlių. 2015 m. tokių programėlių 
buvo jau 1,5 milijono, o iki 2017 m. šis skaičius 
pasiekė 3,5 milijono.

•  Daugiau kaip 65 proc. suaugusiųjų ES turi išmanųjį 
telefoną. 

• 2016 m. daugiau kaip 71 proc. ES gyventojų kasdien 
naudojosi internetu. 2006 m. šis skaičius sudarė tik 31 
proc.

•  Be kitų interneto bendrovių, „Facebook“, „Google“ ir 
„Instagram“ bendrovėms parduoda vartotojų įkeltas 
nuotraukas ir vaizdo įrašus arba asmeninius duomenis. 

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIŲ PROTESTASFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Visi žinome apie daugybę patyčių socialiniuose 
tinkluose atvejų arba apie žmones, kurie nukentėjo dėl 
nepageidaujamos informacijos, paskelbtos internete. 
Gėdingos nuotraukos arba vaizdo įrašai, kuriuos internete 
prieš jūsų valią paskelbia kiti asmenys, gali jus persekioti 
visą gyvenimą. 

Vienas iš trijų darbdavių ieško informacijos apie galimus 
darbuotojus naudodamasis „Google“. Jeigu jie pamatys 
tas nuotraukas...

Todėl tikrai pasisakome už „teisę būti pamirštam“. Visi 
žmonės nusipelno antros progos. 

Nemokamas būna tik sūris pelėkautuose. Jeigu 
rinkodaros tikslais nebegalėsime parduoti savo 
vartotojų duomenų, žmonėms teks pradėti mokėti 
už mūsų paslaugas. Savo paslaugas galime siūlyti 
nemokamai tik todėl, kad bendradarbiaujame su 
bendrovėmis ir organizacijomis. 

Be to, „teisė būti pamirštam“ prieštarauja interneto 
atvirumo principui. Ji virsta cenzūra. 

Prašome, kad Europos Parlamentas šį pasiūlymą išmestų 
į šiukšlių dėžę. 

KOVOS PRIEŠ PATYČIAS  
INTERNETE ASOCIACIJA

PROGRAMINĖS ĮRANGOS  
SĄJUNGA

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento nariai, 
galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto pagal tai, kas, 
jūsų nuomone, geriausiai atitinka ES piliečių interesus. 
BET turite atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos 
nuomones (kortelė Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite 
interesų grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 

Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles ir garsiai 
perskaitykite, kas jose rašoma (kiekvienas grupės 
narys paeiliui perskaito po vieną kortelę). Šios 
kortelės kampe pažymėtos specialiu simboliu. 
Tęskite, kol perskaitysite visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl teisės 
akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. Pradėkite nuo 
1 straipsnio. Kurie nariai pritaria šiam straipsniui, 
o kurie nepritaria? Savo argumentams pagrįsti 
pasinaudokite interesų grupių pateikta informacija. 
Tą patį atlikite su visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio sutinka 
visi grupės nariai. Galite keisti straipsnių turinį, 
straipsnius ištrinti arba pridėti naujų straipsnių. 
Užrašykite savo naująjį (arba pakeistą) teisės aktą 
užduočių lape (6 min.). 

TEMA 10:
MŪSŲ PRIVATUMAS INTERNETE

Ministrų Taryba siūlo priimti šiuos pakeitimus:

1 straipsnis. Reikėtų visiškai pašalinti kai kuriuos vaizdus ir 
vaizdo įrašus. Kitus vaizdus ir vaizdo įrašus galima saugoti 
archyve. 

2 straipsnis. Jeigu vartotojas leidžia parduoti savo 
duomenis sutikdamas su naudojimo sąlygomis, interneto 
naršyklės neturi kaskart prašyti jo leidimo.

3 straipsnis. Šį straipsnį atmesti.  

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Atėjo metas Europos Sąjungai apsaugoti mus nuo 
bendrovių ir valdžios sektoriaus šnipinėjimo, siekiant 
gauti pinigų ar galios. Nenorime, kad „didysis brolis“ 
planuotų mūsų kasdienę veiklą. 

APSAUGOKITE MŪSŲ PRIVATUMĄ!

ŽVALGYBOS TARNYBOS

Sekdami duomenis galime lengviau kovoti su 
nusikaltimais. „Teisė būti pamirštam“ kertasi su šiuo tikslu, 
nes ja naudodamiesi nusikaltėliai gali ištrinti įrodymus. 
Taip jie gali išvengti bausmės. To juk tikrai nenorime? 
Jeigu nedarai nieko blogo, nėra ir ko slėpti. 



XI PRIEDAS.  
DISKUSIJŲ UŽDUOTIS „ES VERTYBĖS“.  
UŽDUOČIŲ LAPAS.

3-ASIS MODULIS



UŽDUOČIŲ LAPAS 

DISKUSIJŲ UŽDUOTIS - „ES VERTYBĖS. KAIP JAS AIŠKINA ES?“

1 etapas: Paskirkite pirmininką (1 minutė)
Grupė paskiria vieną asmenį, kuris jai vadovaus vykdant šiame lape pateiktus nurodymus ir užrašys 
rezultatus. 

2 etapas: Diskusija grupėje dėl ES vertybių aiškinimo (5 minutės)
Pirmininkas pakartoja konkrečius pavyzdžius, pateiktus grupės aptariamos vertybės vertybių kortelėse. 
Pirmininkas visų grupės mokinių paklausia: „Ar manote, kad ES imasi tinkamų praktinių priemonių šiai 
vertybei puoselėti?“. 

Grupė gali aptarti daugiau nei 4 pavyzdžius, pateikiamus kortelėse ir diskutuoti apie tai, kaip, jų 
manymu, ES bendrai vykdydama savo politiką atlieka su šia vertybe susijusius veiksmus. Pirmininkas 
užtikrina, kad pasisakytų visi grupės nariai. 

3 etapas: Rekomendacijos ES (14 minučių)
Pirmininkas paklausia grupės „Kokias rekomendacijas pateiktumėte ES, kad ji, vykdydama savo politiką, 
labiau atsižvelgtų į šią vertybę?“.

Šio klausimo tikslas – pateikti teigiamų svarstymų apie tai, kaip galima pagerinti ES. Grupei baigus 
diskutuoti svarbu užsirašyti (galutines) rekomendacijas.

4 etapas: Paskirkite atstovą
Grupė bendru sutarimu paskiria atstovą, kuris visai klasei praneš apie grupės rekomendacijas.



XII PRIEDAS. 
„TAVO NUOMONĖ EUROPOS SĄJUNGOJE“. 
UŽDUOČIŲ LAPAS.

4-ASIS MODULIS



UŽDUOČIŲ LAPAS 

4-ASIS MODULIS. TAVO NUOMONĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

1. EUROPOS PARLAMENTAS:  
SPRENDŽIATE JŪS

1. užduotis. Kas balsuoja?
Daugelyje šalių žmonės turi teisę balsuoti, bet balsavimas nėra privalomas. Tai reiškia, kad rinkimuose į 
Europos Parlamentą balsuoja ne visi rinkėjai. Jie gali nuspręsti neskirti savo balso. 

1.1. Pažvelkite į grafiką, kuriame vaizduojamas rinkėjų aktyvumas rinkimuose į Europos Parlamentą nuo 
1979 m: 

- Kokia procentinė dalis suaugusių ES piliečių balsavo 2014 m. rinkimuose?  proc.

- Kaip bėgant metams keitėsi rinkėjų aktyvumas?  

1.2. Pažvelkite į grafiką, kuriame vaizduojamas rinkėjų aktyvumas 2014 m. gegužės 22–25 d. rinkimuose į 
Europos Parlamentą 28 valstybėse narėse:

- Už ES vidurkio slypi keli dideli skirtumai tarp valstybių narių. Kaip skiriasi rodikliai tarp valstybių, 

kuriose rinkėjų aktyvumas buvo didžiausias, nuo valstybių, kuriose rinkėjų aktyvumas buvo 

mažiausias (procentiniais punktais)?   proc.



- Kokia procentinė dalis piliečių balsavo rinkimuose jūsų šalyje?   proc.  

Ar šis rodiklis viršijo ES vidurkį ar buvo už jį mažesnis?  

2. užduotis. Kodėl svarbu balsuoti?
Pastarieji rinkimai į Europos Parlamentą vyko 2014 m. Kiti rinkimai vyks 2019 m. pavasarį ir, greičiausiai, 
iki tada jau turėsite balsavimo teisę. 

Pažiūrėkite vieną iš šių vaizdo įrašų, sukurtų siekiant raginti žmones balsuoti (prieš 2014 m. rinkimus). 

1 VAIZDO ĮRAŠAS: “We are not sexy and 
we know it”  (įjunkite subtitrus apatiniame 
dešiniajame kampe ir nustatymuose pakeiskite 
subtitrų kalbą į lietuvių kalbą).

2 VAIZDO ĮRAŠAS: Veik. Spręsk. Paveik. 
Oficialus Europos Parlamento vaizdo įrašas. 

- Aptarkite šiuos klausimus grupėje su kitais nariais. Kodėl svarbu balsuoti? Užrašykite du ar daugiau 
argumentų. 

1.

2.

3 užduotis. Mūsų atstovai
Kas mums atstovauja Europos Parlamente? Naudokitės http://www.europarl.europa.
eu/meps/lt/map.html Europos Parlamento svetainėje esančiu interaktyviuoju 
žemėlapiu ir užrašykite atsakymus į klausimus.

- Kiek Europos Parlamento narių į Europos Parlamentą renka Prancūzija? 

- Kiek Europos Parlamento narių į Europos Parlamentą renka Liuksemburgas? 

Šaltinis: Apklausa po 2014 m. rinkimų, kurią atliko bendrovė TNS, bendradarbiaudama su Europos Parlamentu.



4 užduotis. Stebėkite jų darbą
Visa informacija apie tai, kaip Europos Parlamento nariai atlieka savo pareigas, 
teikiama viešai – kaip jie balsuoja plenariniame posėdyje, kaip dažnai dalyvauja 
posėdžiuose ir kokius teisės aktų pakeitimus jie siūlo. „VoteWatch Europe“ yra svetainė 
(informacija joje teikiama tik anglų kalba), kurioje kaupiama ir pateikiama visa tokio 
pobūdžio informacija. 

- Apsilankykite svetainėje  VoteWatch Europe ir raskite jus dominantį Europos Parlamento narį. 
Lengviausia tai padaryti naudojantis svetainės paieškos laukeliu.  Jūsų Europos Parlamento nario 
vardas ir pavardė:

- Užrašykite: ar šis asmuo lojalus savo frakcijai? (angl. loyalty to political group). Šis rezultatas 
apskaičiuojamas pagal tai, kaip dažnai Europos Parlamento narys balsuoja laikydamasis savo 

frakcijos požiūrio.   proc.

- Panagrinėkite, kaip balsuoja jūsų Europos Parlamento narys (angl. All votes, žr. žemiau esantį 
stulpelį). Ar aptikote jus sudominusių faktų?

2. PRISIJUNKITE PRIE DISKUSIJŲ
Ir laikotarpiu tarp rinkimų yra galimybių užtikrinti, kad būtų išklausyta jūsų nuomonė vykdant diskusijas 
dėl Europos, ir būti aktyviu Europos piliečiu. Šiose užduotyse rasite keletą tokių galimybių.

1. Europos piliečių iniciatyva
Apsilankykite oficialioje Europos piliečių iniciatyvos svetainėje. 

- Kiek mažiausiai parašų reikia surinkti jūsų šalyje (nuo 2017 m. liepos 1 d.)? Šią 
informaciją galima rasti skiltyje „Pagrindinė informacija“. 

 

- Raskite laukelį „Ieškoti iniciatyvos“. Paspauskite „Pasirašomos iniciatyvos“. Kuri iš iniciatyvų jums 
įdomiausia ir kodėl? Užrašykite. 



- Peržvelkite skiltį „Sėkmingos iniciatyvos“. Į kelias piliečių iniciatyvas Europos Komisija jau pateikė 
atsakymą? 

2. Diskusijos apie Europą
Svetainėje www.debatingeurope.eu galima rasti diskusijas su kitais europiečiais ir 
(arba) tarptautinio lygmens vadovais (svetainės turinys pateikiamas anglų ir vokiečių 
kalbomis).

- Apsilankykite svetainėje  www.debatingeurope.eu. Paspauskite ant skilties „Debates“ (liet. 
„diskusijos“) ir peržvelkite temas, kuriomis šiuo metu galima diskutuoti. Kuri iš diskusijų jums 
įdomiausia ir kodėl? 

3. Susisekite su savo atstovais Europos Parlamente tiesiogiai 
Taip pat galite tiesiogiai susisiekti su Europos Parlamento nariais. Europos Parlamento 
biuro Lietuvoje svetainėje rasite Europos Parlamento narių iš Lietuvos apžvalgą, jų 
kontaktinę informaciją ir saityno svetainių adresus. 

- Raskite jūsų pasirinkto Europos Parlamento nario elektroninio pašto adresą. Užrašykite jį: 

4. Tapkite Europos savanoriu arba stažuotoju
Yra daug galimybių vykdyti savanorišką veiklą arba atlikti stažuotę kurioje nors 
Europos Sąjungos institucijoje arba įstaigoje. Europos jaunimo portalo svetainėje 
https://europa.eu/youth nurodomos visos galimybės jaunuoliams visoje Europoje. 

- Apsilankykite Europos jaunimo portale. Pažiūrėkite, kokių yra savanoriškos veiklos, stažuočių, 
sezoninio darbo, „au pair“ auklės darbo ir pan. galimybių. Aptarkite šias galimybes savo grupėje. Kuri 
galimybė jums patinka labiausiai? Užrašykite, kuriuos veiksmus ir (arba) galimybes rinktųsi mokiniai 
jūsų grupėje. 

-

-

-


