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MEPA veiklų 2020-2021 mokslo metais 
ataskaita

Žvaigždute * pažymėtus laukelius užpildyti privaloma.

Projekto "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" įgyvendinimo ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pamokas, renginius ir kitas veiklas, įgyvendintus vykdant 
projektą.

Pildoma viena ataskaita mokyklai.

SVARBU: ataskaitos informaciją galite saugoti ir grįžti prie jos pildymo vėliau. Nepamiškite išsisaugoti 
dešinėje matomos nuorodos, kad vėliau galėtumėte tęsti. 

Dažniausiai užduodamus klausimus apie ataskaitos pildymą .rasite čia

Ataskaitos pateikimo terminas - 2021 m. gegužės 31 d.

Iškilus neaiškumams ar techninėms problemoms, rašykite natalija.bruziene@europarl.europa.eu

Pagrindinė informacija

Gimnazijos pavadinimas

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

Atsakingo mokytojo vardas ir pavardė

Regina Baronienė

Atsakingo mokytojo el. pašto adresas

regina.baroniene@gmail.com

Kiek moksleivių mokosi jūsų gimnazijoje/mokykloje?

*

*

*

*

https://docs.google.com/document/d/1pm9-ifTJVQjsJ6iKSpjHijte13NWJheUqhcNfZC8jWE/edit
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Parsisiųskite lentelę, į kurią prašytume surašyti visų ambasadorių duomenis.
Jaunesnieji ambasadoriai - moksleiviai, kurie aktyviai dalyvavo projekte, organizavo veiklas, vedė pamokas, 
komunikavo apie projektą. Ne visi renginių dalyviai. Vyresnieji ambasadoriai - mokytojai, kurie aktyviai naudojo 
MEPA medžiagą pamokose, organizuojavo projekto veiklas.

 Ataskaita_2020-2021_ambasadoriu_sarasas.xlsx

Įkelkite užpildytą failą su ambasadorių duomenimis.
Failo dydis iki 1 MB. Jei sistema nepriima failo - siųskite jį natalija.bruziene@europarl.europa.eu.

Mokymosi medžiagos ir pamokų modulių panaudojimas

Šioje dalyje aprašykite mokymosi medžiagos ir pamokų modulių naudojimą projekto metu. 

Pagal MEPA projekto reikalavimus, pamokos yra vienas iš trijų privalomų MEPA vertinimo elementų (kiti du 
- informacijos centro įrengimas ir Europos dienos šventė). 

Norint atitikti šį minimalų kriterijų, MEPA dalyvis turi pravesti bent 20 MEPA pamokų.

Pamokų vertinimo balas skaičiuojamas taip:

MEPA pamokų skaičius/10 
Dalyvių skaičius/mokyklos moksleivių skaičiaus

Nurodykite bendrą pamokų, pravestų naudojant MEPA mokymosi medžiagą ir mokymo modulius, skaičių.
Skaičiuojamos individualios pamokos per metus atskirose klasėse. MEPA pamoka - pamoka, kurios didžiąją dalį 
sudarė MEPA projekto medžiaga (Europe@School, ES biudžetui skirti moduliai ir kiti MEPA medžiagos elementai).

Kiek mokinių dalyvavo visose pamokose?
Pateikiamas vadinamasis "kontaktų", t.y. visų pamokų dalyvių skaičius. Jei ta pati 20 moksleivių klasė išklausė 5 
pamokas, pamokų dalyvių skaičius bus 100 (5x20). Jei ta pati pamoka buvo pravesta 3 skirtingose klasėse - 
sumuojamas moksleivių klasėse skaičius. Patikrinimui: padalinkite bendra dalyvių skaičių iš pamokų skaičiaus - 
dalmuo turėtų atitikti vienos klasės moksleivių skaičiaus vidurkį.

Papildomi klausimai ir atsiliepimai apie mokomąją medžiagą

Informacija, kurios prašome čia, neturi įtakos vertinimui :) Bet gali turėti įtakos tolimesniam projekto 
įgyvendinimui, turiniui, taisyklėms ir t.t. Būtume dėkingi už nuomones.

Kuriose pamokose ir kurią medžiagą naudojote daugiausiai?

Europe@School medžiaga Pamokų moduliai Medžiaga apie ES biudžetą

*

*
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Pilietiškumo pagrindų

Istorijos

Lietuvių kalbos

Geografijos

Užsienio kalbos

Ekonomikos

Matematikos

Kitų dalykų

Nenaudojome
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Klausimas apie Europe@School ir ES biudžetui skirtą projekto medžiagą - kokias jos temas, dalis ir priemones naudojote?

Naudojome 
5+ kartų

Naudojome 2-
4 kartus

Panaudojome 
vieną kartą

Nenaudojome - neradome 
kur pritaikyti

Nenaudojome - 
pernelyg sudėtinga

1. Internetinė viktorina „Susipažinimas 
su ES“

2. Žaidimas „ES valstybės narės“

3. Žaidimas „Faktai apie ES“

3. Pristatymas „ES istorija“

4. Pristatymas „ES kasdieniame 
gyvenime“

4. Žaidimas „ES kasdieniame gyvenime 
- kompetencijos“

5. Pristatymas „ES vertybės“

5. Žaidimas „ES vertybės“

6. Vaidmenų žaidimas „EP nario kėdėje“

ES biudžetas - ekonomikos pamoka

ES biudžetas - geografijos pamokos

ES biudžetas - matematikos pamoka

ES biudžetas - integruotas projektas
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Informacijos centras

ES informacijos centras - vienas iš minimalių reikalavimų MEPA projekto vykdymui. Jis nėra vertinamas 
balais, bet jo įrengimas (fiziškai ar virtualiai) yra privalomas norint tapti MEPA gimnazija.

Ar mokykloje jau yra arba buvo įsteigtas ES informacijos centras?
Galimi keli atsakymai.

Taip - atskira lentyna su literatūra apie ES
Taip - virtualus centras, t.y. aplankai su nuorodomis į ES informacijos šaltinius gimnazijos kompiuteriuose
Taip - nuorodos į ES informacijos šaltinius mokyklos svetainėje
Ne

Neprivalomas klausimas. 

Jei norėtumėte plačiau pristatyti Informacijos centro veiklą - tai galite padaryti čia (pvz., jei IC yra fizinis - ar 
renkate informaciją apie tai, kiek žmonių pasinaudoja jo paslaugomis? Ar turite nuotrauką? Jei IC yra 
virtualus - kiek žmonių apsilankė šioje svetainės? Įdėkite nuorodą į svetainės vietą. Ar žinote kokios 
informacijos moksleiviai dažniausiai ieško ir t.t. Jei IC nepavyko įrengti, kodėl?

https://klaipedoskonservatorija.lt/projektai1/214-projektas-mokyklos-europos-parlamento-ambasadores

Europos dienos minėjimas

Europos dienos minėjimas yra vienas iš trijų minimalių MEPA projekto reikalavimų. 

Šioje dalyje pateikite informaciją apie Europos dienai skirtą renginį (renginius, internetines akcijas ir t.t.).

Vertinant Europos dienos renginį (renginius) atsižvelgiama į renginio temas, dalyvių skaičių, projekto 
matomumą ir pasiekiamumą (gyvai ar kitais komunikacijos kanalais), bendruomenės įsitraukimą ir 
komunikaciją. Didesnis svoris skiriamas pačių gimnazijų inicijuotiems projektams, o ne dalyvavimui kitų 
organizacijų paskelbtose veiklose.

Maksimalus balas už Europos dienos renginius - 10.

Kiek renginių surengėte paminėti Europos dienai?

Kiek iš viso žmonių dalyvavo Europos dienai skirtame renginyje (skirtuose renginiuose)?

Kas dalyvavo Europos dienos renginyje (renginiuose)?
Moksleiviai ir mokytojai
Tėvai

*

*

*

*
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Vietos bendruomenė (ne tėvai, o iš šalies atėję ar pakviesti žmonės)
Žiniasklaida
Kitų gimnazijų (darželių) moksleiviai
EP nariai
Savivaldos atstovai
Nevyriausybinių organizacijų atstovai
Bibliotekos

Europos dienos renginys buvo /Europos dienai buvo skirti...
Koncertas
Diskusija/debatai/seminaras
Flashmobas
Paroda (piešinių, plakatų ir pan.)
Protmūšis
Filmų peržiūra (moksleivių kūrybos, kitų)
Akcija socialiniuose tinkluose
Kita

Europos dienos renginių aprašymas
Maksimalus ženklų skaičius – 1500

1. Europos egzaminas.
2. Atvira integruota istorijos-etikos pamoka „Demokratijos iššūkiai“, 2021-05-07 (40 dalyvių virtuaioje 
pamokoje).
3. Tarptautinis projektas “EPAS Europe Day 2021 - United In Diversity” (100 dalyvių iš 7 ES valstybių).
Gegužės 7 d. finišavo tarptautinis projektas “EPAS Europe Day 2021 - United In Diversity”. Paminėti 
Europos dieną į virtualią konferenciją jungėsi mokytojai ir mokiniai iš visų septynių ES šalių: Austrijos, 
Kroatijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos ir Portugalijos.
Mūsų komandą šiame projekte sudarė aštuoniolika mokinių ir trys mokytojos. Visą mėnesį bendraudami 
Discord platformoje, kurdami skaitmenius plaktus, mokiniai lavino IT kompetencijas, mokslinių tyrimų ir 
komandinio darbo įgūdžius, plėtė supratimą apie kitų tautų kultūrą, tobulino anglų kalbą. Konferencijoje 
Lietuvą atstovavo ir sveikinimo kalbas sakė: vertimo ir kalbos reikalų koordinatorius iš Europos Komisijos 
atstovybės Lietuvoje Egidijus Zaikauskas, mokytoja Rasa Oberhaus ir mokinė Ksenija Petrukovič. 

Įrašykite internetines nuorodas į informaciją apie Europos dienos renginius, kurią skelbėte savo mokyklos 
tinklalapyje, Facebook paskyroje, vietos žiniasklaidoje (jei pavyko) ar kitur internete.
Rašykite per kabliataškį. Pvz.: https://mepalietuva.eu/naujienos/geguze-vyresnieji-ir-jaunesnieji-projekto-mokyklos-
europos-parlamento-ambasadores-ambasadoriai-igyvendino-ypac-daug-veiklu-kurios-buvo-skirtos-europos-dienai-
pamineti/; https://www.rytogimnazija.eu/europos-egzaminas-2020/; https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2685138885080074&id=1565628387031135

https://klaipedoskonservatorija.lt/projektai1/214-projektas-mokyklos-europos-parlamento-ambasadores
https://www.facebook.com/konservatorija/posts/243391554241139
https://www.facebook.com/konservatorija/posts/239843811262580
https://www.facebook.com/konservatorija/posts/222067723040189

Kiti renginiai (projektai, veiklos), įgyvendinti projekto metu

*

*

*
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Šioje dalyje galite aprašyti kitus renginius ir veiklas, įgyvendintas projekto metu ir skirtas ES tematikai.

Tai gali būti debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai, internetinės diskusijos, 
flashmobai, socialinių tinklų projektai ar pan. Svarbu, kad jie būtų skirti su Europos Parlamento darbu ir 
Europos Sąjungos veikla susijusioms temoms. 

Daugiau balų gaus veiklos, skirtos temoms, susijusioms su Europos Parlamento vaidmeniu, galiomis, 
būtinybe skatinti jaunųjų rinkėjų aktyvumą,ES sprendimų priėmimo procesu ir piliečių galimybėms dalyvauti 
jame. Svarbus yra jaunesniųjų ambasadorių dalyvavimas rengiant šias veiklas, komunikacija apie jas, 
vietos bendruomenės įtraukimas. 

Plačiau skaitykite .projekto reikalavimuose

Maksimalus balų skaičius - 15.

Kiek renginių surengėte?*

https://mepalietuva.eu/wp-content/uploads/2020/10/Nauji-2020-2021-MEPA-projekto-reikalavimai.pdf
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Projekto veiklų suvestinė
Nebūtina pildyti visų eilučių :) Jei teminių renginių neorganizavote, šios lentelės nepildykite.
Forma - seminaras, protmūšis, plakatų konkursas ar pan.

Renginio pavadinimas Tema, trumpas aprašymas Forma (debatai, konkursas ar pan.) Dalyvių skaičius, kas dalyvavo
Internetinės nuorodos į komunikaciją 

apie šį renginį

1
Projektas „Europos mokyklų sporto 
diena”. 

Sportas. Iniciatoriai – Vengrijos 
mokyklų sporto federacija – jau 
dešimt metų organizuoja šį renginį. 
Tokios dienos tikslas – skatinti 
fizinį aktyvumą, išbandyti naujas 
fizinio aktyvumo formas ir sporto 
šakas bei sukurti mokyklos 
bendruomeniškumo jausmą tarp 
visų dalyvių. 

Sportas, šokiai 30

https://www.facebook.com
/permalink.php?
story_fbid=3387245768027293&id=
525045967580635

2
Vertimo kursai su Egidijumi 
Zaikausku

Vertimo kursai. kursai (su įvadu, 
teorija ir praktiniu dalykiniu, 
literatūriniu ir audiovizualiniu 
vertimu) ne tik susidomėjusiems 
abiturientams, bet ir visiems 
Konservatorijos mokiniams bei 
mokytojams, pareiškusiems norą 
išbandyti jėgas vertime.

Kursai 21
https://www.facebook.com
/konservatorija/posts
/222265329687095

3

Susitikimas su Europos 
Parlamento nariu, Lietuvos 
mokslininku, Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto profesoriumi, 
politikos ir visuomenės veikėju 
Liudu Mažyliu. 

Ilgiau nei valandą trukusioje 
edukacijoje svečias plačiai aptarė 
EP veiklų perspektyvas, taip pat 
papasakojo apie savo narystę 
šiame parlamente. 

Paskaita, debatai 45

https://www.facebook.com
/permalink.php?
story_fbid=3566552920096576&id=
525045967580635
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4 Europos kalbų diena

Jau nuo pirmadienio (rugsėjo 21 
dienos) prasidėjusi Europos kalbų 
dienos savaitė Šimkinėje įnešė 
daug malonaus šurmulio bei 
sumaišties: tikrinant savo Europos 
kalbų žinias, analizuojant stendų 
dekoracijas, įvairių Europos šalių 
vėliavėles,

Interviu, koncertas 150

https://www.facebook.com
/permalink.php?
story_fbid=3388108761274327&id=
525045967580635
https://www.youtube.com/watch?
v=rdtaM2hNd_Q

5

6

7

8

9

10

11
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14

15



10

Komunikacija

Komunikacija (apie MEPA projekto veiklas ir bendras ES aktualijas) yra svarbus projekto komponentas. 
Tad čia atsižvelgsime į komunikacijos aktyvumą ir reguliarumą, naudotų kanalų įvairovę (MEPA bloge www.
mepalietuva.eu; gimnazijų tinklalapiuose ir socialinės žiniasklaidos puslapiuose, vietos žiniasklaidoje ir 
pan.), grotažymės #mepalietuva naudojimą, jaunųjų ambasadorių įsitraukimą populiarinant MEPA veiklų 
pranešimus socialiniuose tinkluose. 

Didžiausias balas už komunikaciją - 20.

Aprašykite projekto turinio komunikaciją mokslo metu eigoje
Kur buvo dedami pranešimai ir informacija, ar pavyko įtraukti vietos žiniasklaidą ar partnerius į tam tikrų projekto 
renginių komunikaciją. Kas vykdė komunikaciją (mokytojai, moksleiviai, kiti), kokiais kanalai.

Konkrečios nuorodos, susijusios su informacija apie Europos dieną ar kitas veiklas ir projektus, turi būti pridėtos 
prie tų veiklų aprašymo.

Visų veiklų viešinimai - įklijuotose nuorodose. EPAS PROJEKTAS patalpintas į e-Twininng platformą 
(matoma tik registruotam vartotojui), EPAS Europos dienos konfrenciją tiesiogiai transliavo Kroatijos 
televizijos kanalas.

Jeigu yra nuorodų į projekto komunikaciją, kuri nebuvo susijusi su atskiromis aukščiau jau aprašytomis 
veiklomis, jas galite įdėti čia (per kalbiataškį).

Kitos pastabos

Jei turite pastabų, pageidavimų ir norų - visa tai galite pateikti čia.

:)

Nuotraukos

Lauksime kelių nuotraukų iš projekto veiklų (daug nereikia, geriau pasirinkite gražiausias). Svarbu - prie 
nuotraukų turi būti pateikti jose pavaizduotų žmonių leidimai Europos Parlamentui naudoti šias nuotraukas. 
Neturėdami sutikimų, negalėsime niekur skelbti ar naudoti nuotraukų. Formos prikabintos žemiau, kad būtų 
paprasčiau rasti.

Siųsdami nuotraukas, pavadinkite failus taip, kad iš pavadinimo būtų aišku, kuri gimnazija ir kas per 
renginys (Klaipedos Azuolyno pamoka.jpg arba Ausros gimnazija Europos diena.png). 

Nuotraukas siųskite epvilnius@europarl.europa.eu

Ačiū labai už dalyvavimą projekte ir ataskaitos pildymą :)

*
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Leidimas fotografuoti nepilnametį
 Leidimas_fotografuoti_ir_filmuoti_nepilnameti_MEPA_2019.docx

Leidimas fotografuoti pilnametį
 Leidimas_fotografuoti_ir_filmuoti_pilnameti_MEPA_2019.docx

Contact
Contact Form




