EUROPE DIRECT Tauragė viešinimo renginys
Bus surengtas informacinis renginys apie EUROPE DIRECT Tauragė, dar kartą pristatytas
projektas, jo veikla ir vadovė. Bus kviečiami veiklos partneriai, rajono vadovai, žiniasklaidos
atstovai, piliečiai, vyks diskusijos. Jis bus surengtas praėjus mėnesiui po susitarimo dėl dotacijos
pasirašymo.
Žalia Europos diena Tauragėje
Prioritetai: Žaliasis kursas, žiedinė ekonomika.
Šventės tema norima prisijungti prie Tauragės rajono savivaldybės noro paversti rajoną žaliausiu
ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Kitaip tariant - žiūrėti viena kryptimi.
Tikslas: surengti visuomenei šventę bei originalią aplinkosauginę akciją, naudingai ir smagiai
paminėti Europos dieną.
Formatas: Europos dienos šventė.
Aprašymas: Europos diena Tauragėje pradėta minėti jau 2000 m. Tai graži tradicija, kiekvienais
metais vis kitokiais būdais informuoti visuomenę apie Europos dieną, Europos Sąjungą, jos
vaidmenį pasaulyje.







Gegužės 7 d.
Grupė jaunuolių ir mokytojų iš Tauragės kartu su kitomis jaunimo grupėmis iš Lietuvos
virtualiai keliaus į Europos Komisijos Lankytojų centrą Briuselyje
Tauragiškių pamėgtose kavinėse „ResPublika“ ir „Vero Cafe“ visi, atsinešusieji savo
daugkartinį puodelį, kavą skanaus per pusę pigiau.
Vyks akcija „Maišiuks“. Prie parduotuvės Maxima (Prezidento g. 82) savanoriai pirkėjams
dalins Tauragės moksleivių pasiūtus daugkartinius maišelius vaisiams ir daržovėms
susidėti. Akcijos tikslas – mažinti plastikinių maišelių naudojimą.
Gegužės 9 d.
Europe Direct centrai pabėgimo kambario formatu sukūrė virtualų žaidimą – kelionę
traukiniu po Europą, kuris startuos gegužės 9 d. Jį galima bus žaisti visus metus.
Gegužės 9 d. sekmadienį visus kviečiame į nemokamą kiną iš automobilio. Kiną rodysime
Taurų parke. Žiūrovai matys lietuviškai įgarsintą filmą „Ratas“.

Renginių ciklas „Išmani bendruomenė“
Prioritetas: skaitmeninė visuomenė.
Planuojami 2-3 renginiai regiono bibliotekininkams skaitmenine tema. Jie bus vykdomi kartu su
Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešąja biblioteka.
Tikslas: išmokyti bibliotekininkus ir senjorų organizacijų atstovus naudotis nuotolinio renginių
organizavimo, bendravimo ir kūrybiniais įrankiais.
Formatas: mokymai (tikri, virtualūs ir hibridiniai).
Aprašymas: Covid-19 karantinas bei praktika parodė, kokių žinių ir įgūdžių trūksta šiems
darbuotojams, žengiant koja kojon su besikeičiančiu pasauliu, skaitmeniniais įgūdžiais, su veikla,
persikeliančia į virtualų pasaulį. Bus surengti mokymai apie įrankius, kurių pagalba bibliotekos
galės organizuoti virtualius renginius, bendrauti su savo skaitytojais, pritraukti daugiau jaunimo.

Melagienos, „deepfake“ ir pilkoji tiesos zona internete
Prioritetas: atsigavimo planas, dezinformacija.
Informacijos prieinamumas skaitmeninėje eroje yra neabejotinas, tačiau jis taip pat kelia pavojų
mūsų saugumui. Lengva pasiklysti visame informacijos sraute, kurį mes gauname kiekvieną dieną
ir tapti melagingų naujienų auka, ypač vyresnio amžiaus žmonėms.
Tikslas: supažindinti senjorus su terminu „melagienos“, papasakoti, kiek jų mes gauname
kiekvieną dieną, kaip jas atpažinti ir nebūti suklaidintam.
Formatas: paskaita – diskusija.
Aprašymas: kas yra melagienos, ar jos visos vienodai pavojingos? Kaip sukurti kritinį mąstymą
ir visuomenės atsparumą joms? Šie ir kiti klausimai bus aptarti su senjorais, kurie šiuo aspektu yra
ypač pažeidžiamoje socialinėje grupėje. Lektoriumi bus kviečiamas Lukas Keraitis, žurnalistas,
LRT Plius laidos „Mokslo sriuba“ bendraautorius, laisvai samdomas technologijų, mokslo ir
interneto pasaulio gidas. Jis pateiks melagingų naujienų pavyzdžių, patars, kaip jas atpažinti, taip
pat pristatys deepfake technologiją.
Informacinis renginys senjorams „Svarbus pasirinkimas: perdirbti negalima teršti“
Prioritetas: Žaliasis kursas.
Aplinkos užterštumas – vienas didžiausių iššūkių pasaulyje. Tai didžiulė problema įvairiose šalyse,
miestuose ir regionuose. Tauragė – ne išimtis. O rūšiavimui vis dar nepakankamai skiriama
dėmesio arba jis vyksta klaidingai dėl tam tikrų žinių stokos.
Tikslas: suteikti senjorams daugiau informacijos apie atliekų rūšiavimą ir jo svarbą.
Formatas: susitikimas – diskusija.
Aprašymas: bendrauti su senjorais atvyks VŠĮ „Žaliojo taško“ atstovės. Tokį renginį 2020 m.
centras buvo suorganizavęs jaunimui. Labai įdomiai ir išradingai pristatoma tema. Kadangi joje
daugybė rūšiavimo subtilybių, tikrai senjorai apie jas nežino. Šiai amžiaus grupei bus naudinga
gauti tokią informaciją bei praktiškai ją įgyvendinti.
Tiltai tarp žmonių statomi bendraujant
Prioritetas: atsigavimo planas, sveikata.
Neįgalūs žmonės – didelė ir svarbi, bet socialiai pati pažeidžiamiausia mūsų visuomenės dalis.
Požiūris į neįgaliuosius atspindi visuomenės brandą. Privaloma mažinti neįgaliųjų socialinę
atskirtį, stiprinti toleranciją ir nesitaikstyti su abejingumo ar diskriminacijos apraiškomis, kurias
pandemija dar paaštrino. Neįgaliųjų įtrauktis – vienas iš Europos socialinių ramsčių.
Tikslas: suteikti žmonėms kuo daugiau informacijos apie psichikos ligomis sergančius žmones,
paskatinti sveikuosius jų nebijoti, įsileisti į savo visuomenę, pasitarti dėl būdų, kurie padėtų šią
problemą spręsti.
Formatas: TV forumas - diskusija.
Aprašymas: prognozuojama, kad per 2020 metus, maždaug kas penktas ES gyventojas turės kokią
nors negalią. Lietuvoje maždaug kas dešimtas gyventojas yra neįgalus, sergančiųjų atotrūkis yra
didžiulis. Tauragės rajone kilo žmonių nepasitenkinimas dėl neįgaliesiems statomų grupinio
gyvenimo namų.

Planuojama pasikviesti Prof. Dr. Dainių Pūrą, kitus su šia problema susidūrusius bei nuomonę
pareikšti galinčius asmenis.
„Chlorofilinės“ pamokos moksleiviams
Prioritetas: Žaliasis kursas.
2021 m. su moksleiviais planuojama gilintis į Žaliąjį kursą bei žiedinę ekonomiką. Šių metų veiklai
pasirinktos 3 mokyklos: Tauragės Jovarų ir “Aušros” progimnazijos bei Žygaičių gimnazija.
Tikslas: įdomiai ir neįprastai pristatyti moksleiviams Žaliąjį kursą.
Formatas: interaktyvių tęstinių pamokų ciklas.
Aprašymas: EUROPE DIRECT Tauragė jau yra vedęs interaktyvias pamokas apie ES, kurios
sulaukė didelio pasisekimo ir susidomėjimo. Todėl, panašiu principu planuojama sukurti
užsiėmimus ir apie Žaliąjį kursą. Vyks komandinis darbas, kurio metu moksleiviai patys ieškos
atsakymų į klausimus, spręs užduotis bei kvizus, pristatinės savo sukurtus projektus, bus ir
nuotolinė veikla. Puikiai ši medžiaga buvo išdėstyta metiniame EDIC susitikime Prahoje. Kartu
bus pristatytas ir ES mokymosi kampelis.
Gerosios patirties ekspresas mokytojams Radviliškis – Tauragė
Prioritetai: Žaliasis kursas, skaitmenizacija..
Nebūtina kaskart „išradinėti dviratį“. Visada naudinga pasidalinti savais ir pasinaudoti kitų
sukurtais puikiais projektais.
Tikslas: supažindinti Tauragės regiono gimnazijų mokytojus su Radviliškio “Lizdeikos“
gimnazijos sukurtu ir sėkmingai įvykdytu projektu „Žaliasis kursas“ bei savo gimnazijose
pabandyti įgyvendinti tokį ar panašų projektą.
Formatas: nuotolinis renginys (naudojantis patiems mokytojams patogiausia platforma).
Aprašymas: Radviliškio „Lizdeikos“ gimnazijos mokytojai sukūrė ir kartu su gimnazistais
įgyvendino puikų projektą. 2020 m. birželį trys mokytojos integravo pilietiškumą, ekonomiką ir
biologiją, pateikdamos projektą „Žaliasis kursas. Mokiniai patys rinko medžiagą, kaip skatinti
efektyvų išteklių naudojimą, pereiti prie švarios žiedinės ekonomikos, stabdyti klimato kaitą bei
biologinės įvairovės nykimą ir mažinti taršą. Jie atliko tyrimus, praktiškai įvertino aplinkos taršą
savo mieste ir jo apylinkėse, pateikė pasiūlymų, kaip kiekvienas mes galime prisidėti prie
energijos, gamtos išteklių taupymo.
Gimnazijos mokytojai yra parengę vaizdinę medžiagą, todėl mielai sutiko pristatyti ją nuotoliniu
būdu kolegoms iš Tauragės regiono.
„Šaltiniečiai“ – europiečiai
Prioritetai: atsigavimo planas, Žaliasis kursas, žiedinė ekonomika, europinės vertybės.
Penki Lietuvos miestai turi „Šaltinio“ vardo progimnazijas: Marijampolė, Panevėžys, Raseiniai
(Kauno apskritis) ir Tauragė.
Tikslas: suvienyti šias mokyklas bendrai kūrybinei veiklai – filmuko apie savo, kaip jaunųjų
europiečių, indėlį Europos ateičiai, sukūrimą bei sklaidą.
Formatas:. video filmuko kūrimas, kelionė, diskusijos.
Aprašymas: šiuose miestuose esančias mokyklas penkių
EUROPE DIRECT
Marijampolė/Kaunas/ Panevėžys ir Tauragė vadovės aplankys, prisistatys, papasakos apie savo
veiklas ir paskatins dalyvauti video filmuko kūrime. Kiekviena mokykla turės sukurti po vieną iki

1-2 minučių trukmės filmuką, kaip jie, moksleiviai, prisideda prie geresnės Europos kūrimo. Kaip
atlygis už įdėtą darbą, iš kiekvienos mokyklos po 10 prie filmuko kūrimo prisidėjusių moksleivių
bus pakviesti atvykti į Vilnių, į Europos Komisijos atstovybę Lietuvoje bei padiskutuoti gyvai,
kokie jaunimo lūkesčiai dėl Europos ateities, ko jie tikisi ir kaip žada patys prie to prisidėti

