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APIE PRIEMONĘ „EUROPA MOKYKLOJE. AKTYVIOJO 
MOKYMO APIE EUROPOS SĄJUNGĄ PAMOKOS“ 

APŽVALGA: KAS YRA PRIEMONĖ „EUROPA MOKYKLOJE“?

Mokymo priemonė „Europe@school“: aktyvios pamokos Europos Sąjungą“ iš pradžių buvo sukurta 
Europos Parlamento ambasadorių mokyklos programoje dalyvaujančioms mokykloms, kad naudojantis 
ja moksleiviai galėtų būtų aktyviai mokomi apie Europos Sąjungą. Ją sudaro specialiai pritaikytos 
naudingos, efektyvios ir patrauklios pamokos apie Europą, skirtos 14–18 metų amžiaus 
moksleiviams. 

Tikslas yra užtikrinti, kad visos Europos mokyklos turėtų priemonių moksleiviams apie Europos 
parlamentinę demokratiją mokyti ir informaciją, būtiną norint dalyvauti Europos Parlamento 
jaunimo veikloje bei ja domėtis. Be abejo, medžiaga gali būti taikoma ir platesnei auditorijai. 

Modulinis metodas ir aktyvi metodika
Kaip buvo galima įsitikinti, parinkus aktyvią metodiką, įskaitant šviečiamojo pobūdžio žaidimus, 
vaidmenų žaidimą ir debatus, ši medžiaga tapo populiari tarp moksleivių ir mokytojų. Moksliniai 
tyrimai yra parodę, kad patirtimi grindžiamas mokymasis yra didelį poveikį daranti įtrauki mokymosi 
strategija. 

All modules of the material can be used separately. As a teacher, you are free to select the module(s) 
that correspond best to your students and their curriculum. 

Moreover, at the end of this teacher’s manual you can find a list of complementary learning resources 
that follow a similar active approach.  

Pagrindas – švietimo principai
Priemonė „Europe@school“ sukurta remiantis keletu tvirtų švietimo principų, kuriais remiantis 
užtikrinama, kad medžiaga skatintų kūrybiškumą, būtų nuosekli ir išties paveiki.

- Ji specialiai pritaikyta tikslinei grupei: „Europe@school“ sukurta visos Europos Sąjungos 14–
18 metų amžiaus moksleiviams. Kadangi tai didelė tikslinė grupė, buvo nuspręsta, kad geriausia 
vadovautis moduliniu principu: mokytojas parenka užduotis, kurios labiausiai atitinka jo mokinių 
ugdymo poreikius.

- Ją galima naudoti iš karto: medžiagą galima iš karto naudoti klasėje, be to, ja naudotis patogu. 

- Rengiant šias mokymosi priemones, dalyvavo mokytojai ir suinteresuotosios šalys: 
medžiaga buvo išbandyta ir panaudota mokyklose, kurios dalyvauja Europos Parlamento 
ambasadorių mokyklos programoje.

- Ji yra šiuolaikiška: „Europe@school“ naudoja šiuolaikines medijas ir yra moderni. 

- Ji yra neutrali: informacija pateikiama neutraliai. Nuomonę turi susidaryti patys moksleiviai. 
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- Ji yra kūrybiška ir motyvuojanti: „Europe@school“ taiko aktyvią ir šiuolaikišką metodiką, pagal 
kurią ir mokytojai, ir moksleiviai motyvuojami nagrinėti Europos temą 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.“

„EUROPE@SCHOOL“ MODULIAI
1. Internetinė viktorina apie Europos Sąjungą
 -  Gairės mokytojams
 - Internetinė viktorina

2. ES valstybės narės
 -  Gairės mokytojams
 - Šviečiamojo pobūdžio žaidimas
 -  Pristatymas

3. ES istorija ir faktai apie ES
 -  Gairės mokytojams
 - Šviečiamojo pobūdžio žaidimas
 -  Pristatymas
 -  Europos integracijos proceso chronologija, skirta atsispausdinti

4. ES mūsų kasdieniame gyvenime
 -  Gairės mokytojams
 - Šviečiamojo pobūdžio žaidimas
 -  Pristatymas

5. ES vertybės 
 -  Gairės mokytojams
 - Šviečiamojo pobūdžio žaidimas
 - Debatai remiantis teiginiais

6. Europos Parlamento vaidmenų žaidimas 
 -  Gairės mokytojams
 - Vaidmenų žaidimas pasirenkant vieną ar kelias iš 5-ių aktualijų
 -  Pristatymas siekiant įvertinti užsiėmimą

7. Gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis 
(Šį modulį parengė ne autorius, o Europos Parlamentas.)
 -  Šviečiamojo pobūdžio žaidimas
 -  Pristatymas

8. Bendras mokytojo vadovas (šis dokumentas)
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PAPILDOMOS MOKYMOSI PRIEMONĖS
1. EUROPOS SĄJUNGA APSKRITAI

• „ES skaidrėse“: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_lt 

•   Internetinis žaidimas apie ES mūsų kasdieniame gyvenime: www.the12differences.eu 

•  Europos Parlamento bendro pobūdžio internetinė viktorina apie ES ir Parlamentą (trukmė – 
15 min.): https://www.europos-parlamento-rinkimai.eu/viktorina

•  Brošiūra „ES ir aš“: https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  Internetinė viktorina „ES ir aš“: https://europa.eu/learning-corner/quiz_lt 

2. ES VERTYBĖS
• Europos Parlamento internetinė viktorina apie žmogaus teises (trukmė – 15 min.): https://

www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20191205STO68454/viktorina-apie-
zmogaus-teises 

3. KITOS MOKYMO PRIEMONĖS
• Europos istorijos namai: https://historia-europa.ep.eu/lt/pedagogai-ir-mokytojai 

• Mokymosi kampelis: https://europa.eu/learning-corner/home_lt
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