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• 2020 metais švenčiame Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 30-
metį. 1990 metų kovo 11 d. 
Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji Taryba pasirašė
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo aktą, kuriuo grąžintas
nepriklausomos valstybės
statusas. Tačiau ne mažiau 
svarbus mūsų tėvynei yra ir kitas 
įvykis - tai Lietuvos įstojimas į 
Europos Sąjungą. Savo darbe 
mes siekėme pavaizduoti 
Lietuvos kelią į ES



Ši diena primena, kad esame stiprios ir modernios Bendrijos nariais. 
Pasirinkome tokį kelią, jog galėtumėme su kitomis šalimis drauge kurti
klestinčią ir saugią Europą. Tai reiškia, kad nusprendėme ir kartu įveikti
kylančius iššūkius, spręsti ekonominius bei politinius uždavinius. Tokia
valstybių narių atsakomybė, vienybė ir solidarumas tvirtina pamatus, 
užtikrinančius taiką bei gerovę Europos gyventojams



• Prisiminkime svarbiausias šio proceso detales. 1995 metų gruodžio 9 
dieną tuometinis Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas pasirašė 
Lietuvos prašymą tapti ES nare. Tuo metu buvo daug abejojančių, ar 
mums pavyks pasiekti šį tikslą per istoriškai trumpą laiką, ar sugebėsime 
atlikti būtinas reformas.



• Lietuva padarė didžiulę pažangą - per 
pusantrų metų iš autsaiderių šoktelėjo į 
trečiąją vietą. Briuselio pareigūnai 
teigiamai įvertino spartų Lietuvos 
ekonomikos augimą, pažangą branduolinės 
energijos saugos srityje, sėkmingą tautinių 
mažumų integraciją. Su tuometinių 
valstybių ES narių (Airijos, Austrijos, 
Belgijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, 
Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, 
Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, 
Švedijos, Vokietijos) pritarimu Lietuva 
2002 metų gruodį vykusiame Kopenhagos 
viršūnių susitikime gavo oficialų kvietimą 
prisijungti prie ES



• Savo darbe mes siekėme parodyti kokį didelį kelią praėjo mūsų tėvynė, 
kad tapti ES nare. Siekėme parodyti kada ir kaip į ES įžengė kitos šalys.



• Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija nuo 2017 metų yra Europos 
Parlamento ambasadorė. Vyresniųjų ir jaunesniųjų ambasadorių tikslas –
skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos 
sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento įtaka Europos 
demokratijai. Gimnazijoje yra organizuojamos integruotos pamokos apie 
ES ir Europos Parlamentą, vyksta Europos dienos renginiai, diskusijos, 
informacijos apie EP ir ES sklaida.



• Mokinių darbas buvo įvertintas ir 2019 metų kovo 29 dieną bei 2019 
lapkričio 29 dieną mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo EUROSCOLA 
renginiuose. Mokiniams buvo suteikta galimybė aplankyti Europos 
Parlamento būstinę Strasbūre ir dalyvauti jaunimo debatuose, balsuoti dėl 
įvairių ES klausimų, imituojant realaus Europos Parlamento darbą. Šių 
renginių tikslas yra supažindinti jaunimą su Europos Parlamento darbu, 
skatinti domėjimąsi Europos Sąjungoje vykstančiais procesais ir pateikti 
gilesnį Europos, kaip visumos, vaizdą.



• Reiktų pažymėti, kad mūsų gimnazija yra aktyvi Erasmus+ projektų 
dalyvė. Šiuo metu mokykloje vykdomi trys Erasmus+ projektai: 
Museum Education in a Digital Era, Juggling among cultures: Drama 
dance Arts Music for a Multicultural Europe ir Tiles - A Cultural Journey 
from the Past to the Future.



• Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija yra tautinių mažumų (rusų, 
lenkų mokamųjų kalbų) ugdymo įstaiga. Dalyvavimas įvairiuose 
konkursuose ir projektuose ugdo ne tik mokinių bei visos bendruomenės 
pilietiškumą, patriotizmą, bet ir formuoja suvokimą, kad nesvarbu kokios 
šalies piliečiai esame, kokios tautybės ar kokio tikėjimo, bet visi mes 
europiečiai - tokie skirtingi ir kartu tokie panašūs.



Ačiū už dėmesį!


