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Išanalizavome tikslą: reklamuoti  Europos Sąjungą 
ir jos institucijų darbą gimnazijos bendruomenėje  

Projekto tikslas:– skatinti aktyvų jaunimo 

domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir 
aktualijomis, o ypač Europos Parlamento 
vaidmeniu Europos demokratijoje. 

http://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/mokykloms/mokyklos-%E2%80%93-
europos-parlamento-ambasador%C4%97s  
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Gimnazijoje  gegužės 8 – 12 d. 
paskelbėme  Europos savaitę 

Iš anksto sudarytas integruotų pamokų 
tvarkaraštis. 

1 mokinys  dalyvavo 

4 integruotose 

pamokose. 

 



Europos diena 

Gegužės 9 – ąją vyko: 
  Europos egzaminas;  
 Gimnazijos kiemelyje – dvi aktyviosios  ilgosios 

pertraukos su laiptažodžių sprendimu ir Europos 
žemėlapio dėlione bei viktorina. Organizavo jaunesnieji  
ambasadoriai ir gimnazijos mokinių taryba.  

 Vakare gimnazijos chorų karų laureatai koncertavo 
miesto visuomenei Utenos kultūros centre.  Koncertą  
organizavo Utenos Europe direct.  

  Miesto renginio metu savanoriavo gimnazijos 
mokiniai.  

 Renginius užbaigėme Protmūšiu, kuriame varžėsi 1 ir 2 
klasių jungtinės komandos. 
 



Projekto „Mokykla - Europos Parlamento 
ambasadorė" metu gimnazijoje lankėsi 

ypatingi lektoriai 

 Susitikimas - pamoka su Seimo nariais: politologu  

     Laurynu Kasčiūnu,  ambasadoriumi dr. Žygimantu  
     Pavilioniu  ir  Edmundu Pupiniu – tema:  ES politika,  

       aktualūs klausimai Lietuvoje.  

 Pamokas gimnazistams apie Europos Parlamento kompetencijas, politines grupes ir 

žmogaus teises vedė Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė ir Virgilijus 
Pajaujis iš Lietuvos teisės instituto.  Apie Europos Sąjungos vertybės mokiniams 

papasakojo Lietuvos teisės instituto teisinės sistemos tyrimo skyriaus tyrėjas 

Mindaugas Lankauskas. 
 Pilietiškumo pamoką ,,Politikas valstybėje'' gimnazistams vedė Utenos rajono 

savivaldybės tarybos narys,  Europos parlamentaro 

       Petro Auštrevičiaus padėjėjas Marijus Kaukėnas 

 



 Pamoka diskusija tema: „ES vertybės, Žmogaus teisės ir 
demokratija“, kurią vedė KTU Europos instituto 
vadovas Vygaudas Ušackas.  

  2018m. Europos savaitę pradėjome  – susitikimu - 
pamoka ,,Tavo galimybių Europos Sąjungoje TOP 10!“. 
Pamoką vedė Vygantas Valma -  VDU politikos mokslų 
studentas, Jaunimo Europos komandos narys. 

 2018 m. kovo 21 d. gimnazistai dalyvavo pamokoje - 
diskusijoje " Ko tikėtis ir ko nesitikėti iš ES 2018 m?". Su 
mokiniais  bendravo EK atstovybės Lietuvoje 
ekonomikos valdysenos pareigūnas Marius Vaščega.   



Bendradarbiavimo galimybės 
 2018 m. balandžio 23 d. gimnazijos MEPA projekto 5 

ambasadoriai dalyvavo konferencijoje  " Europos 
šiandiena ir iššūkiai“ Zarasuose, "Ąžuolo" gimnazijoje. 
Dalyvavo ir anykštėnai - Jono Biliūno gimnazistai. 

 Pagrindinis veidas konferencijoje - Arnoldas 
Pranckevičius, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 
vadovas – sužavėjo mokinius! 

 

 



Projekto viešinimas 

Gegužės 3d. Utenos radijo laidoje "Pirma kava" interviu apie Europos dienos šventę. 
Taip pat nuo gegužės 3-9d. per Utenos radiją skelbtos reklamos ir kvietimas į renginį. 
gegužės 4d. http://www.europedirectutena.lt/?p=1017 
gegužės 4d. http://www.kulturautenoje.lt/ (žemiau prie naujienų) 
gegužės 6d. Utenos apskrities žinios, straipsnis  
gegužės 6d. Utenis, skelbimas 
gegužės 10d. Utenos diena portalas http://udiena.lt/ivairenybes/item/9585-
uteniskiai-minejo-europos-diena 
https://www.facebook.com/violeta.develiene/media_set?set=a.10213204349691086.
1073742176.1466113155&type=3 
http://www.europedirectutena.lt/?p=1021 
https://dauniskis.utena.lm.lt/index.php/639-sventeme-europos-diena -2017-05-09 
https://www.facebook.com/Utenos-Dauni%C5%A1kio-Gimnazija-110766205624052/ 
-   Gegužės 13 d. 
https://dauniskis.utena.lm.lt/index.php/648-protu-musis-mes-europieciai -2017-05-14  
Utenos radijo st 



 



BRIUSELIS / STRASBŪRAS 



Projektą tęsiame! 

NES 

Išryškėjo naujų, 

iniciatyvių mokinių, 

jais labiausiai džiaugiamės. 

Visa  gimnazijos 
bendruomenė dirba labai 
susitelkusi.  

 Kartu – mes jėga! 



Jaunimo Europos komanda yra 
16–22 metų amžiaus 
informacijos skleidėjų, 
pristatančių ES temas savo 
bendraamžiams, tinklas 
Lietuvoje. Šios komandos 
tikslas – padėti kitiems 
jauniems žmonėms suprasti, 
kaip veikia Europos Sąjunga ir 
kokią įtaką ji turi kiekvienam iš 
mūsų.  

Linkėjimai visiems Jaunimo 
Europos komandos nariams! 
Džiaugiamės, jog Utena taip 
pat turės ES ambasadorę 
Austina Tarvydaite! 



Sėkmės 2018- 2019 m.m! 

 


