
Sąsajos tarp mokomosios medžiagos Europe@School ir Lietuvos BUP 

Dalykas/neformalus 
švietimas 

klasė BUP temos MEPA medžiaga 

Anglų k., / pilietiškumas / 
istorija / geografija 
(rekomenduojama 
integruoti) 

9-12  ES integracija 

 Tarptautinės 
organizacijos 

 Europos dienai ir kitoms 
progoms 

1. Viktorina: 
       - Interaktyvi viktorina: faktai apie ES (kahoot) ir gairės mokytojui. 
4. ES kasdieniame gyvenime: 
      - Gairės mokytojui, žaidimas ir pristatymas; 
 
Naudingos nuorodos: 

- Ką mano labui daro Europa? 
- Interaktyvus žaidimas: 12 kasdienių ES aspektų mūsų gyvenime (anglų k.) 

Geografija / Istorija / 
pilietiškumas 
(rekomenduojama 
integruoti) 

9-12  Politiniai ir ekonominiai 
susivienijimai 

 Europos istorija 

2. Žaidimas ES narės: 
         - Gairės mokytojui ir kortelės, atsakymo lapas, žemėlapis. 
3. Faktų apie ES žaidimas 
       - Gairės mokytojui ir kortelės. 
       - Šalys, sutartys, prezentacija apie ES istoriją 
 
Naudingos nuorodos: 

- Europos istorijos namai 
- Europos Sąjunga skaidrėse 
- Brošiūra: „ES ir Aš“ ir su ja susijusi viktorina 
- ES pradininkai 

Etika / pilietiškumas / istorija 
(rekomenduojama 
integruoti) 

9-12  Vertybės 

 Žmogaus teisės 

5. ES vertybės: 
      - Gairės mokytojui, kortelės ir diskusijų medžiaga, pristatymas; 
 
Naudingos nuorodos: 

- Demokratija ir žmogaus teisės Europos Parlamente 
       -      Viktorina apie ES žmogaus teises 
       -      Pamokų ciklas Lygios teisės visiems? Žmogaus teisės: 

1 dalis. Mano teisės. 
2 dalis. Tavo teisės. 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6a183f00-ae4e-4ad5-ac59-305b0b52564a
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/1.-viktorina-gair-s-mokytojui-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/2.-aidimas-es-nar-s-gair-s-mokytojui-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/4.-es-kasdieniame-gyvenime-aidimas-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/4.-pristatymas-es-kasdieniame-gyvenime-2021.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/lt/portal
https://www.the12differences.eu/en/home/1
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/2.-aidimas-es-nar-s-gair-s-mokytojui-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/2.-aidimas-es-nar-s-kortel-s-atsakymo-lapas-em-lapis-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/3.-fakt-apie-es-aidimas-gair-s-mokytojui-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/3.-fakt-apie-es-aidimas-kortel-s-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/3.-laiko-juosta-salys-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/3.-laiko-juosta-sutartys-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/3.-pristatymas-es-istorija-2021.pdf
https://historia-europa.ep.eu/lt/sveiki-atvyke-i-europos-istorijos-namus
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_lt
https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://europa.eu/learning-corner/quiz_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/5.-es-vertyb-s-gair-s-mokytojui-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/5.-es-vertyb-s-kortel-s-diskusij-med-iaga-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/5.-es-vertyb-s-pristatymas-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt/democracy-and-human-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20191205STO68454/viktorina-apie-zmogaus-teises
https://historia-europa.ep.eu/lt/pedagogai-ir-mokytojai/jusu-klases-uzsiemimai/lygios-teises-visiems-zmogaus-teises


              3 dalis. Kaip užtikrinamos teisės? 
- Išsamiau apie ES pagrindinių teisių chartiją (anglų k.) 
- Išsamiau apie Sacharovo premiją (anglų k.) 

Socialinė – pilietinė veikla / 
geografija / Pilietiškumas 
(rekomenduojama 
integruoti) 

9-12  Globalūs iššūkiai 

 Bendruomenės 
poreikiai/problemos: 
(sveikata, visuotinis 
atšilimas, pabėgėliai) 

 Demokratija 

 EP veikimo struktūra 

6. Vaidmenų žaidimas: 
      - Gairės mokytojui, medžiaga, pristatymas; 
 
Naudingos nuorodos: 

- Kaip veikia Europos Parlamentas (filmukas) 
- Politiniai EP organai 
- Apie EP teisėkūros galią  

Pilietiškumas / istorija / 
anglų k. / geografija / 
psichologija 

9-12  Žiniasklaida 
demokratinėje 
visuomenėje 

 Netikros naujienos ir 
medijų raštingumas 

7. Medijų raštingumas: 
     - Gairės mokytojui ir skaidrės 
 
Naudingos nuorodos: 

- Žaidimas kaip veikia trolių fabrikus 
- Žr. Gairės mokytojui p. 8 („Papildoma medžiaga“) 

Kitos naudingos nuorodos 

Geografija / pilietiškumas / 
istorija 
 

9-12  Migracija 

 Migrantų krizė 

 Dezinformacija 

Pamokų ciklas Sienos ir tiltai. Migracija: 
- 1 dalis. Kodėl migracija tokia opi XXI amžiaus tema? 
- 2 dalis. Migracijos patirtis: kiekvienos istorijos ašis – žmogus. 
- 3 dalis. Žiniasklaidos informacija apie migrantus ir migraciją 

Geografija / etika / 
pilietiškumas / istorija 
(rekomenduojama 
integruoti) 

9-12  - Konfliktas ir taika Pamokų ciklas Jėgos ir taikos šalininkai. Konfliktas: 
- 1 dalis. Kaip vystosi konfliktai? 
- 2 dalis. Konflikto žmogiškoji kaina. 
- 3 dalis. Ko reikia norint, kad įsiviešpatautų taika? 

Etika / pilietiškumas / istorija 
(rekomenduojama 
integruoti) 

9-12  Tapatumas 
 

Pamokų ciklas Kuo jūs save laikote? Tapatybė: 
- 1 dalis. kokia mano tapatybė? 
- 2 dalis. kaip formuojama ir išsaugoma tapatybė? 
- 3 dalis. Mes ir kiti: kaip tapatybė pritraukia ir atstumia 

Visi dalykai (arba atskiras ES 
modulis/pamoka/būrelis) 

Visos  Kultūra, istorija, šalys, 
aplinka ir kt. 

- Mokymosi kampelis pagal visas amžiaus grupes skirtingomis temomis. 
- 12 Europos pamokų 

 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/6.-vaidmen-aidimas-gair-s-mokytojui-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/6.-vaidmen-aidimas-med-iaga-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/6.-vaidmen-aidimas-pristatymas-2021.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/how-it-works-the-european-parliament_V003-0071_ev
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt/organisation-and-rules/organisation
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt/organisation-and-rules/organisation
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/7.-suprasti-iniasklaid-gair-s-mokytojui-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/7.-suprasti-iniasklaid-pristatymas-2021.pdf
https://trollfactory.yle.fi/
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/resource/static/files/EPAS/Europe%20at%20School%202021/0.-europeatschool-med-iagos-ap-valga-2021.pdf
https://historia-europa.ep.eu/lt/pedagogai-ir-mokytojai/jusu-klases-uzsiemimai/sienos-ir-tiltai-migracija
https://historia-europa.ep.eu/lt/pedagogai-ir-mokytojai/jusu-klases-uzsiemimai/jegos-ir-taikos-salininkai-konfliktas
https://historia-europa.ep.eu/lt/pedagogai-ir-mokytojai/jusu-klases-uzsiemimai/kuo-jus-save-laikote-tapatybe
https://europa.eu/learning-corner/home_lt
https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/2d85274b-0093-4e38-896a-12518d629057

