PROJEKTO „MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“ VEIKLOS

EIL.NR.

VEIKLA

DATA

TRUMPAS VEIKLOS APRAŠYMAS
Užsiėmime dalyvauja istorijos,
geografijos, pilietiškumo ugdymo,
karjeros ugdymo, ekonomikos,
matematikos mokytojai. Aptariami
penki projekto moduliai ir numatomos
įvairios veiklos, integracijos galimybės.
Bus talpinama įvairi informacija apie
ES, renginių aprašymai, pamokų planai

1.

Susipažinimas su projektu,
projekto veiklų planavimas

Vasario 22 d.

2.

ES kampelio įruošimas
gimnazijoje

Kovo 6-10 d.

3.

Biologijos pamoka - projektas I
gimn. kl. „Maisto produktų ir
pakuočių ženklinimas ES“
(pagal 2 modulį)

Kovo 9 d.

4.

Įvadinis projekto renginys
„Europos Sąjunga. Kas tai?“

Kovo 15 d.

5.

Pilietiškumo ugdymo pamoka III gimn. kl. „ES vertybės“
(pagal 3 modulį)

Kovo 29 d.

6.

Atvira istorijos pamoka II gimn.
kl. „Lietuvos politikai Europos

Balandžio 6 d.

Mokiniai pristatys parengtą medžiagą
apie maisto produktų ir pakuočių
ženklinimą, pateiks konkrečių
pavyzdžių. Bus parengtas informacinis
projekto stendas.
Projektas bus pristatomas gimnazijos
bendruomenei. Mokiniai įvairiomis
temomis rengs pranešimus apie
Europos Sąjungos šalis, atsakinės į
viktorinos klausimus. Bus išaiškinti
geriausi viktorinos dalyviai.
Mokiniai bus supažindinti su ES
vertybėmis: žmogaus teisėmis,
demokratija, kalbų ir kultūrų įvairove.
Mokiniai grupėse atliks įvairias
užduotis (šalių kalbos, žodžių reikšmės
įvairiomis kalbomis)
Mokiniai bus supažindinti su Europos
parlamento veikla, grupėse atliks

VYKDYTOJAI
Direktorė Irena Jankevičienė,
pavaduotoja ugdymui Irena
Griškienė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Irena Griškienė,
bibliotekininkė Genovaitė
Jankauskaitė
Biologijos mokytoja
metodininkė Violeta
Jaškauskienė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Irena Griškienė,
istorijos mokytoja metodininkė
Ineta Stankuvienė, geografijos
vyresnioji mokytoja Rožė
Teišerskienė, istorijos vyresnysis
mokytojas Egidijus Vyšniauskas
Istorijos vyresnysis mokytojas
Egidijus Vyšniauskas

Istorijos mokytoja metodininkė
Ineta Stankuvienė

PASTABOS

7.

parlamente“ (pagal 2 modulį)
Fizikos pamoka I gimn. kl.
„Atsinaujinantys energijos
šaltiniai“ (pagal 2 modulį)

Balandžio 7 d.

8.

Geografijos pamoka III gimn.
kl. „Europos Sąjungos
institucijos“ (pagal 2 modulį)

Balandžio 19 d.

9.

Paroda „Euro zonos pinigai“

Balandžio mėn.

10.

Ekonomikos pamoka –
projektas „Euras mūsų
kasdienybėje“ (pagal 4 modulį)

Balandžio 21 d.

11.

Atvira geografijos pamoka I
gimn. kl. „Europos Sąjungos
ištakos ir raida“ (pagal 1
modulį)
Atvira istorijos pamoka IV
gimn. kl. „Parlamentizmas ir
demokratija“ (pagal 1 modulį)
Integruota matematikos –
informacinių technologijų
pamoka 7 kl. Statistika.
Duomenų rinkimas ir diagramų
braižymas. ES šalių plotas ir
gyventojų skaičius.
„Europos savaitė gimnazijoje“

Balandžio 26 d.

12.

13.

14.

Balandžio 27 d.
Gegužės 3 d.

Gegužės

įvairias užduotis.
Bus patikta apibendrinta informacija
apie atsinaujinančius energijos šaltinius,
klimato kaitą. Mokiniai žiūrės ir aptars
filmus, parengs informacinį stendą.
Bus pristatomos ES institucijos:
Europos Komisija, Europos Sąjungos
Taryba ir jų veikla. Mokiniai bus
supažindinti su sprendimų priėmimo
tvarka, po to atliks praktinę užduotį
sprendimų priėmimo mechanizmui
įtvirtinti.
Parodoje bus apžvelgta euro istorija,
pateikti įdomesni faktai, eksponuojami
atskirų šalių pinigai.

Pamokoje bus kalbama apie bendros
valiutos privalumus, euro naudą,
praktinę euro ir Euro zonos reikšmę,
infliaciją ir kainas. Pinigų vertei
paaiškinti mokiniai atliks praktinę
užduotį.
Pamokoje bus pristatomos demokratijos
formos, aptariami rinkimai, aiškinama
žodžio

Fizikos vyresnioji mokytoja
Dalia Venckuvienė

Geografijos vyresnioji mokytoja
Rožė Teišerskienė

Matematikos vyresnioji
mokytoja Irena Griškienė,
informacinių technologijų
vyresniosios mokytojos Daiga
Milkintienė, Genovaitė
Jankauskaitė
Informacinių technologijų
vyresnioji mokytoja Daiga
Milkintienė

Geografijos vyresnioji mokytoja
Rožė Teišerskienė

Aptariami esminiai Europos bruožai,
įstatymai. Demokratija ir
parlamentizmas.
Mokiniai rinks duomenis, braižys
dažnių lenteles ir diagramas.

Istorijos mokytoja metodininkė
Ineta Stankuvienė

Mintis apie Europą mokiniai rašys

Anglų kalbos mokytoja

Matematikos vyresnioji
mokytoja Irena Griškienė,
informacinių technologijų
vyresnioji mokytoja Daiga
Milkintienė



„Mano mintys apie
Europą“



Viktorina „Ką žinau
apie Europos sąjungą“



Svečio diena
gimnazijoje



Kavinė „Įvairių šalių
virtuvė“



„Šūkis Europai“

2 - 8 d.

lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis.
Gimnazijos vestibiulyje bus parengta
kompozicija.
Viktorinoje dalyvaus I-III gimnazinių
klasių mokiniai. Bus sudarytos trys
komandos, mokiniai atliks namų
užduotis ir atsakinės į viktorinos
klausimus. Mokiniams bus įteikti
padėkos raštai, dovanėlės.
Planuojamas užsiėmimas vyresnių
klasių mokiniams.
Mokiniai rinks medžiagą ir parengs
aplanką „Tradiciniai Europos Sąjungos
šalių patiekalai“. Gegužės 3 d.
pertraukų metu veiks kavinė, kurioje
bus galima paragauti įvairių valgių.
Kiekviena klasė sukurs šūkius.

15.

Europos dienos minėjimas.
Žaidimas „EurOlimpas“
gimnazinių klasių mokiniams.

Gegužės 9 d.

16.

Projekto veiklų aptarimas

Gegužės 15 d.

Ryte mokiniai sveikins gimnazijos
bendruomenės narius įteikdami pačių
pasigamintas mažas ES vėliavėles.
Mokiniai apsilankys seniūnijoje,
darželyje, kitose miestelio įstaigose.
Bus atliktas vertinimas (apklausa) apie
projekto naudą, išsiaiškintos sėkmės ir
silpnosios veiklų įgyvendinimo pusės.

metodininkė Rasa Danauskienė,
lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė Marytė Karpienė
Istorijos vyresnysis mokytojas
Egidijus Vyšniauskas

Direktorė Irena Jankevičienė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Irena Griškienė,
technologijų vyresnioji mokytoja
Irena Kliknienė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Marytė Karpienė,
klasių vadovai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Irena Griškienė,
istorijos mokytoja metodininkė
Ineta Stankuvienė
Projekte dalyvavę mokytojai,
mokiniai

