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PROJEKTO DALYVIAI 

 

Projekte 2017-2018 mokslo metais dalyvauti užsiregistravo 88, o galutines 

ataskaitas pateikė 81 Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla, visos ataskaitas 

pateikusios mokyklos įvykdė projekto reikalavimus (2016-2017 mokslo metais 

dalyvauti projekte užsiregistravo  59, o ataskaitas pateikė ir projekto reikalavimus 

atitiko 57 mokyklos).  

Projekte dalyvavo 390 mokytojų - vyresniųjų ambasadorių (daugiau nei 

dvigubai daugiau nei praėjusiais mokslo metais, kuriais vyresniųjų ambasadorių 

buvo  158 asmenys) - ir 590 moksleivių - jaunesniųjų ambasadorių (2016-2017 m.m. 

jų buvo  390 asmenys). Projekte dalyvavusiose mokyklose iš viso mokosi per 36 790 

moksleivių (2016-2017 m.m. šis skaičius siekė 26 690).  

2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metų dalyvių pokytis: 
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Projekte 2017-2018 m.m. dalyvavusių mokyklų žemėlapis: 

 

 

 

 

PAMOKOS 

 

Projekto metu buvo surengta 3421 pamokų apie ES, kuriose iš viso dalyvavo 

58 612 mokinių (2016-2017 m.m. surengta 1480 pamokų, kuriose dalyvavo 40 500 

mokinių). 

Projekto mokomoji medžiaga dažniausiai naudota gimnazinėse klasėse, ypač  

10 (II gimnazijos klasėse) ir 9 (I gimnazijos klasėse), rečiau - žemesnėse pagrindinio 

ugdymo klasėse. 
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Pamokose naudota parengta mokomoji medžiaga ir penki mokymo moduliai. 

1 modulis (Demokratijos ištakos) ir 2 modulis (Parlamentas) dažniausiai naudoti 

pilietiškumo pagrindų ir istorijos pamokose; 3 modulis (Vertybės) ir 5 modulis 

(Ateities perspektyvos) - pilietiškumo pagrindų pamokose, 3 modulis taip pat dažnai 

naudotas ir kitų dalykų pamokose; 4 modulis (Euras) žinoma daugiausia naudotas 

Ekonomikos pamokose.  Projekto mokomoji medžiaga (pratybos) naudota panašiai 

įvairiuose mokomuosiuose dalykuose. 

 

 
 

Mokytojų nuomone projekto mokomoji medžiaga buvo naudinga ir įdomi, šiek 

tiek mažiau -  pritaikoma ugdymo programoje ir atitinkanti projekto moksleivių amžių, 

tačiau bendras jos vertinimas - teigiamas. 
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Jaunesniųjų ambasadorių ir mokinių, dalyvavusių pamokose, nuomone 

pamokos apie ES labiausiai buvo informatyvios ir naudingos (su šiais teiginiais 

sutiko po 76% respondentų), taip pat įdomios (72% respondentų). Šiek tiek mažiau 

respondentų nurodė jas kaip įtraukiančias ir naujoviškas (64% ir 56% atitinkamai). 

16% respondentų pamokos pasirodė pernelyg sudėtingos. 
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EUROPOS DIENA 

 

Europos dienai surengti 439 renginiai, kuriuose dalyvavo 26 712 dalyviai 

(2016-2017 m.m. surengti 264 renginiai, kuriuose dalyvavo 18 500 asmenų). 

Dažniausiai naudota renginio forma - viktorinos/protmūšiai, kitos populiarios formos - 

filmų peržiūros, kviestinės paskaitos, parodos, koncertai. Pažymėtini renginiai, 

išsiskyrę savo forma: akcijos, kuriomis sveikinami miestiečiai, geltonų ir mėlynų 

kojinių akcija Telšiuose, kūrybinės dirbtuvės, debatai, pavyzdžiui, Europos kultūros 

paveldo temomis, orientaciniai žaidimai, pavyzdžiui, „Europos Sąjunga ir mes“. 

Mokytojų ataskaitose dažnai minėtas ir dalyvavimas Europos egzamine, kuris turėtų 

būti priskirtas prie kitų renginių, taip pat abejonių kelia ir sporto varžybos, skirtos 

paminėti Europos dieną.  

 

 
 

Jaunesnieji ambasadoriai ir renginiuose dalyvavę moksleiviai Europos dienos 

renginius vertina labai teigiamai, t.y. 80-90% respondentų juos vertina kaip smagius, 

įdomius, interaktyvius, surengtus kūrybiškai, taip pat patraukusius bendruomenės 

dėmesį, padėjusius jiems patiems sužinoti naujų dalykų. 
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TEMINIAI RENGINIAI 

 

Šiais mokslo metais surengta 250 teminių renginių, kuriuose dalyvavo 18 099 

dalyvių. Renginių temas galyviai galėjo pasirinkti iš šių: 1) Europos Parlamentas kaip 

žmogaus teisių gynėjas. Sacharovo premija už minties laisvę. 2) Kultūrų įvairovė ES. 

Daugiakalbystė Europos Parlamente. LUX kino apdovanojimas. 3) Kova su 

diskriminacija, lyčių lygybė, šeimos ir darbo gyvenimo derinimas. 4) Europos 

Parlamento galios. Konkretūs teisėkūros pavyzdžiai.  

Dažniausiai rengtos kviestinės paskaitos ir diskusijos su atitinkamų sričių 

ekspertais, LUX ar kitų filmų peržiūros, EP simuliacijos/Balsuojam žaidimas. 

Pastebėtina, kad pateiktose ataskaitose ne visi renginiai atitiko nurodytas 

temas, todėl teminių renginių skaičius gali būti šiek tiek mažesnis. Taip pat 

ataskaitose ne visada aiškiai nurodyta, kaip renginys susijęs su konkrečiomis 

temomis, dažnai nurodomi bendro pobūdžio renginiai bei mokinių dalyvavimas 

įvairiuose konkursuose, tie patys renginiai kartojami Europos dienos, teminių ir kitų 

renginių skiltyse, todėl ateityje rekomenduojama aiškiai nurodyti, kurioms 

kategorijoms  turėtų būti priskiriami konkretūs renginiai, atkreipti dėmesį į projekto 

temas ir teminius renginius. 
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 KITI RENGINIAI 

 

Projekto metu surengti 676 papildomi renginiai (2016-2017 m.m. - 301). 

Dažniausios renginių formos - dalyvavimas Europos egzamine, diskusijos, paskaitos, 

protmūšiai.  

Tarp papildomų renginių išskirtini kaip inovatyvūs ir atraktyvūs yra šie: dailės 

paroda "EP veidai", kurioje pristatomi 2-okai nutapyti EP nusipelniusių asmenybių 

portretai; stalo žaidimų Europa čempionatas; filmukas “Smalsutė Deima”, pristatantis 

pagrindinius objektus, įrengtus, naudojant ES paramą; Tolerancijos ir Savanorių 

dienos,  mokinių sukurta ES pamoka (virtualios kelionės maršrutas), I ir II klasių 

gimnazistų parengtas matematinių užduočių rinkinys „28 matematinės užduotys 

Europos Sąjungai“. 

 

  

   EP NARIŲ IŠ LIETUVOS DALYVAVIMAS 

 

 Europos dienos, teminiuose bei kituose renginiuose dalyvavo 5 EP nariai iš 

Lietuvos. Petras Auštrevičius dalyvavo 7 renginiuose, Antanas Guoga - 3 

renginiuose (+1 kuriame dalyvavo jo padėjėjas A. Borzenko), Vilija Blinkevičiūtė - 3 

renginiuose, Laima Liucija Andrikienė - 4 renginiuose, Bronis Ropė - 1 renginyje. 

 

 

 

INFORMACIJOS CENTRAI  

 

Visi projekto dalyviai savo mokyklose įsteigė informacijos apie ES centrus. 

Daugiausia mokyklose buvo įrengta atskira lentyna su literatūra apie ES. Mažiau 

populiarios buvo virtualios priemonės: virtualus centras, t.y. aplankai su nuorodomis į 

ES informacijos šaltinius gimnazijos kompiuteriuose ir nuorodos į ES informacijos 

šaltinius mokyklos svetainėje. Tokie virtualūs informacijos centrai įgyvendinti tik 14 

mokyklų.  
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Moksleivių apklausa parodė, jog informacijos centrais pasinaudojo 53% 

atsakiusiųjų (praėjusiais mokslo metais šis rodiklis siekė 70%), beveik du trečdaliai jų 

- daugiau nei vieną kartą.   
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PROJEKTO KOMUNIKACIJA 

 

Vidinė projekto dalyvių komunikacija buvo vykdoma uždaroje socialinio tinklo 

Facebook grupėje adresu www.fb.com/groups/173195889848851  

Išorinei komunikacijai mokyklos dažniausiai naudojo mokyklų turimus 

viešinimo kanalus ir priemones: internetinius puslapius, skelbimų lentas, mokyklos 

radijus ar garsiakalbius, elektroninius dienynus. Taip pat pakankamai dažnai 

naudotos mokyklų paskyros socialiniuose tinkluose, savivaldybių internetiniai 

puslapiai. Mažiau bendradarbiauta su  regionine ir vietos  žiniasklaida: spauda, radijo 

stotimis ir  televizijos kanalais, tačiau, lyginant su praėjusiais mokslo metais, 

matomas teigiamas pokytis ir aktyvesnis bendradarbiavimas su regionine 

žiniasklaida.  

 

 

PROJEKTO VERTINIMAS 

 

Projektas įvertintas labai teigiamai. Absoliuti dauguma vyresniųjų 

ambasadorių - mokytojų - sutinka, jog projekto veiklos padėjo padidinti dalyvių 

supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją. Taip pat teigiamai įvertinta ir EP 

informacijos biuro pagalba projekto metu bei mokomoji medžiaga ir jos pagalba 

mokytojų vedamose pamokose ES temomis. 

 

 
 

Projektą teigiamai vertina ir jaunesnieji ambasadoriai bei mokyklų moksleiviai. 

Daugiausia respondentų (per 70%) sutinka, jog projektas padėjo sužinoti daugiau 

apie ES ir Europos Parlamentą. Per 60% atsakiusiųjų pritaria teiginiams, jog projekto 

http://www.fb.com/groups/173195889848851
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veiklos prisidėjo prie bendrųjų įgūdžių tobulinimo ir supratimo, kodėl reikia balsuoti ir 

domėtis politika. Beveik pusė atsakiusiųjų nurodė ir savo indėlį skleidžiant 

informaciją apie ES tarp savo bendraamžių. 

 

 
 

 

MOKINIŲ VERTINIMAS 

 

Mokinių vertinimu jiems itin patiko vestos pamokos apie ES, ypač tai, jog jos 

buvo integruotos, naudoti naujoviški mokymo metodai (Patiko, kad keli mokymo 

dalykai buvo sujungti ir pasakojo apie ES iš savo srities; Man kaip pamokų dalyvei 

labiausiai patiko tai jog informacija ir aktualūs ir svarbūs klausimai Europai buvo 

pateikti ir sprendžiami labai neįprastais ir naujoviškais būdais.), taip pat 

bendruomenės įsitraukimas į projekto veiklas (Buvome nustebę, kaip visa 

bendruomenė įsitraukė į visas veiklas ir noriai dalyvavo. Buvo ypač smagu ir 

informatyvu; Labai puikus projektas, kuris įtraukė visą mokyklą ir ne tik), dėmesys 

savanorystei, balsavimui, taip pat galimybė patiems pasijusti mokytojais (Patiko 

savanorystės idėja. Sužinojau apie atsakingumą balsuojant. Domina ES 

ekologiškumas; Padėjo man suprasti kodėl reikia domėtis politika ir kodėl turime 

šviesti ir skleisti informaciją apie ES ir EP savo krašto žmonėms. Labiausiai patiko tai 

jog galėjome įsijausti į mokytojus ir mokyti ne tik savo mokyklos mokinius bet ir 

suaugusiuosius, senjorus bet ir savivaldybės darbuotojus.) 

 

Tačiau taip pat mokiniai atkreipė dėmesį, jog ne visada mokytojai noriai 

vykdo veiklas (Pastebiu, kad mūsų mokykloje šis projektas yra vykdomas ne iš 

nuoširdaus žavėjimosi Europos sąjunga ar norėjimo skleisti žinią apie ją, o todėl, kad 

kažkas kažko paprašė kažką padaryti. Žmonės darydami veiklas nėra nelaimingi ar 

nepatenkinti, bet jie patys neinicijuoja jokių veiklų, nes ši tema tiesiog nėra jiems 
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įdomi, jie negyvena šiomis idėjomis.). Pastebėtina, jog buvo mokinių vertinimų, 

kuriuose jie nurodo nedalyvavę projekto veiklose ir nežinoję apie projektą, tačiau 

gavę vertinimo anketas ir jas užpildę (blogai, neįdomiai pateikta informacija, valdžia 

mus vertė atsakinėti teigiamai tik tam, kad gauti gerą įvertinimą, nors visiškai 

nepasistengė; Pasitikrinkit prieš duodant mokiniams pildyti. Nesutinku), todėl galbūt 

vertėtų patikslinti, kokie mokiniai turėtų pildyti vertinimo anketas arba įsitikinti, jog 

pildydami anketas jie tikrai žinotų, kokį projektą juos prašoma įvertinti.  

 

 

MOKYTOJŲ VERTINIMAS 

  

 

Stiprybės ir galimybės 

Didžioji dauguma mokytojų MEPA projektą vertina itin teigiamai, 

akcentuodami jiems ir mokiniams teikiamą galimybę išplėsti žinias apie ES ir 

gilintis į aktualijas. Daugelis mokytojų pabrėžia mokomosios medžiagos 

naudingumą: pateikiamos informacijos aiškumą ir siūlomos metodikos patrauklumą, 

pritaikymą skirtingų gebėjimų mokinių grupėms: 

 

Tiek mokytojai, tiek mokiniai praplėtė savo žinias, gilinosi į  ES aktualijas.  

Puiki idėja, padeda sudominti mokinius ir bendruomenę, mokytojai gavo 

metodinius "įrankius", kurie padėjo ugdyti mokinių kompetencijas, vertybes, plėst 

akiratį ir žinias. 

Pateikta medžiaga, kuria naudojomės labai informatyvi, aiški, mokiniams 

suprantama. Užduotis galime diferencijuoti skirtingų gebėjimų mokiniams.  

Esame dėkingi mokomosios medžiagos rengėjams: daug įdomių užduočių, 

faktų, tai paskatino mokinius domėtis Europos Parlamento veikla. Medžiaga 

paįvairino pamokas. Daug sužinojo ir pačios mokytojos, ir mokiniai pagilino žinias. 

Jūsų teikiama informacija ir paruošta medžiaga leidžia lengviau pasiruošti 

pamokoms, jos tapo įdomesnės, patrauklesnės. 

 

Daug mokyklų į projekto veiklas aktyviai įtraukė jaunesniuosius 

ambasadorius, mokyklos ir vietos bendruomenes, bendradarbiavo su įvairiais 

partneriais: 

 

Šis projektas labai subūrė mūsų gimnazijos bendruomenę, paįvairino 

pamokas, mokiniai turėjo galimybę laikinai tapti mokytojais.  

Šiemet pamokas vedė, jas integravo ne tik mokytojai, bet patys jaunesnieji 

ambasadoriai. Mokiniams patiko daug labiau: jauni veidai, autoritetai, pamokos 

aktyvios, gaudavo prizų, netikėti sprendimai, prisitaikoma prie klasės lygio… 
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Mokyklai dalyvauti projekte labai padėjo [...] Europe direct informacinis 

centras, pakvietęs mokyklos mokinius ir mokytojus  dalyvauti renginiuose ir suteikęs 

pagalbą, ruošiant mokykloje informacinį centrą. 

Pavyko užmegzti glaudžius ryšius, bendradarbiauti ir gauti paramą iš [...] 

savivaldybės. Vykdant veiklą puikiai sekėsi kartu dirbti su [...]  švietimo įstaigomis ir 

Europe Direct informaciniu centru. 

Šis projektas subūrė mūsų gimnazijos kolektyvą, mielai priėmė mus 

gimnazijos, progimnazijos ir darželiai. Mokomoji medžiaga, protmūšiai, viktorinos, 

paskaitos, kūrybinės dirbtuvės buvo įdomios ir sulaukusios bendruomenės dėmesio. 

Į projektą įsitraukė ir mokinių tėveliai, kurie parėmė mūsų projekto veiklą finansine 

parama.. 

Šių metų pavasarį išryškėjo pasiekti rezultatai per  beveik 2 MEPA projekto  

metus - į jaunuosius ambasadorius pradėjo kreiptis mokytojai, miestelio 

bendruomenės atstovai dėl šviečiamosios veiklos apie Europą, jos kultūrą, politiką 

organizavimo. 

Mokiniai aktyviai įsitraukia, dalyvauti MEPA yra lygis, stilius, mada; lengvai 

kalba taip nemėgtomis politikos temomis, stebi aktualius FB puslapius. Mokykla visa 

žino apie MEPA, šiemet pavyko labai smarkiai įsukti veiklas, kitiemet norėtųsi 

išlaikyti ir dar labiau permesti vaikams galimybę su EP ir ES susijusias temas derinti 

kuo plačiau per pamokas. Labai pagerėjo kalbų mokymasis, noriau renkasi prancūzų 

(dėl Briuselio ir Strasbūro). 

...dalyvavimas prisidėjo prie mokyklos patrauklumo didinimo, atvirumo vietos 

bendruomenei, įtraukties. Mokinių aktyvumas turėjo galimybę pasireikšti per 

kūrybines veiklas bei galimybę kartu su pedagogais planuoti ir organizuoti įvairias 

šventines veiklas. 

 

Iššūkiai 

   Kaip didžiausią iššūkį kai kurie mokytojai nurodė didelius darbo 

krūvius ir apkrautas mokymo programas, dėl kurių jiems kilo sunkumų 

įgyvendinant projektą, ypač pravedant visą pamokų ciklą, o mažesnėse mokyklose 

dėl bendrų renginių darbotvarkės ir mažo mokinių skaičiaus - organizuojant naujus 

renginius: 

  

Vis dar susiduriame su programų vykdymų. Sunku viską suderinti.  

...pravesti visas 20 pamokų vienai grupei labai sudėtinga, Teminių  renginių 

pravesti negalėjome, nes mokykla dalyvauja ir kituose projektuose, bei organizuoja 

įvairius renginius, o mokinių nelabai daug, todėl fiziškai tai darosi nebeįmanoma. 

Patirtis įdomi, bet mokytojui didelis krūvis, pagalba minimali. 

Šiemet buvo iššūkis suspėti pravesti laiku pamokas, nes jau ugdymo 

procesas buvo įsibėgėjęs ir planai buvo parašyti.  
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Siūlymai 

Mokytojų siūlymai daugiausia yra  susiję su mokymo modulių 

išplėtimu ir tobulinimu: 

MEPA veiklos būtų paveikios, jei įsitrauktų pradinukai. Išugdytume pilietišką, 

žingeidų europietį. 

Labai būtų malonu, kad pamokų moduliai būtų papildyti, atnaujinti naujomis 

temomis ir medžiaga. 

Vyr. ambasadorių ir kitų mokytojų manymu per didelis dėmesys skiriamas 

Europos dienos paminėjimui. Mes, veiklas, susijusias su projektu, paskirstėme 

tolygiai per visus mokslo metus, nes ugdymo procese visuomet pasiteisina 

nuoseklus darbas. Tarsi jaučiamas spaudimas dėl renginių skaičiaus, o mūsų 

manymu, labiau reikėtų orientuotis į organizuojamų veiklų kokybę ir realią naudą 

mokyklos bendruomenei. 

Praverstų pratybų sąsiuvinis jaunesniųjų klasių mokiniams, mokymai 

jaunesniesiems ambasadoriams. 

 

Keli mokytojai siūlo sudaryti galimybes aktyviau dalintis patirtimi tarp 

projekto dalyvių, suteikti daugiau skatinimo priemonių ir pagalbos: 

Norėtume, kad visos įgyvendintos veiklos būtų matomos online formatu. 

Norėtųsi matyti visų projekto dalyvių veiklas.  

Projektas įdomus, informatyvus, tačiau trūksta mokinių ir mokytojų skatinimo 

priemonių. Mūsų gimnazija yra tautinių mažumų (rusų, lenkų) gimnazija. Šiuo metu 

visuomenėje vyrauja ne tik euroskepticizmo nuotaikos, bet ir Rusijos propagandos 

įtaka. Esant tokiai situacijai tenka daug aiškinti, dirbti, diskutuoti ne tik su mokiniais, 

bet ir jų šeimos nariais. Norėtųsi daugiau pagalbos keičiant mūsų piliečių savimonę 

bei ugdant pilietiškumą ir patriotizmą. 

 

 Taip pat atkreipiamas dėmesys į kitas informacijos apie ES sklaidos 

formas: 

Šiemet labiau suveikė ne bibliotekos skyrelis, bet vyr.ambasadoriaus 

platinimas, knygų parinkimas, mainai (mokiniai žino spintą su knygomis, ieško, 

dalinasi - kaip namų erdvė; virtualus pasidalinimas leidiniais, puslapiais FB yra 

tobulas ). 


