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Dėl dalyvavimo programoje „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“
Gerb. Direktore,
Šiais mokslo metais Europos Parlamento biuras Lietuvoje jau šeštus metus vykdys programą „Mokyklos
– Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) Lietuvoje (www.mepalietuva.eu). Programos tikslas –
ugdyti aktyvius jaunuosius europiečius, pristatyti moksleiviams Europos Sąjungos poveikį ir naudą įvairioms
gyvenimo sritims bei skatinti jaunus žmones būti aktyviais savo šalies ir Europos Sąjungos piliečiais. Ši
programa, skirta vyresnių klasių moksleiviams, vykdoma visose ES šalyse.
Šiais mokslo metais prie programos prisijungė 116 Lietuvos gimnazijų ir profesinių mokyklų. Džiaugiamės,
kad Jūsų gimnazija yra viena iš jų, ir dėkojame užsiregistravusiai mokytojai Redai Veličkaitei ir moksleiviams
už aktyvumą ir norą dalyvauti.
Europos Parlamento biuras Lietuvoje siūlo programoje dalyvaujančioms mokykloms mokomąją medžiagą,
kuri gali būti naudojama istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, matematikos, ekonomikos ir kitų dalykų
pamokose. Medžiaga taip pat tinka organizuojant debatus ir diskusijas, vaidmenų žaidimus, protmūšius ar
viktorinas. MEPA mokyklos kviečiamos įsteigti ES informacijos lentyną su leidiniais apie Europos Sąjungą,
švęsti Europos dieną bei organizuoti kitus renginius ir veiklas, skirtas ugdyti jaunuosius europiečius.
Svarbi projekto dalis – komunikacija apie projekto veiklas bei svarbiausias ES aktualijas, kurios gali būti
įdomios mokyklos bendruomenei, mokyklos tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose. Tad būtume dėkingi,
jei Jūsų gimnazijos tinklalapyje atsirastų programos skydelis su nuoroda į Jūsų gimnazijos MEPA veiklas (kelis
skydelio variantus rasite prie šio laiško).
Tikimės, kad Jūsų gimnazijos mokytojai ras galimybę aktyviai naudotis programos siūlomomis
galimybėmis, dalyvaus mūsų organizuojamuose seminaruose bei aktyviai skelbs apie savo projektinę
veiklą gimnazijos puslapyje, socialiniuose tinkluose ir projekto tinklaraštyje www.mepalietuva.eu.
Būtume labai dėkingi už paramą mokytojams, vykdantiems šį projektą.
Geriausios projekte pasirodžiusios gimnazijos įprastai kviečiamos į Europos Parlamente Strasbūre
vykstančius Euroscola renginius, kurie (kaip mes labai tikimės) atsinaujins 2022 metais, atslūgus pandemijai.
Visais klausimais, susijusiais su programa, kreipkitės į Nataliją Bružienę (tel. 8 5 2120766 arba
natalija.bruziene@europarl.europa.eu).
Pagarbiai,
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