
PATVIRTINTA 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d. 

įsakymu Nr. V-204(1.4) 

 

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJA 

PROJEKTINĖS TOLERANCIJOS DIENOS VEIKLOS PLANAS  

 

Dalyviai: PUG, 1-4, 5-8, I-IV klasių mokiniai. 

Organizatoriai: Mokinių savivaldos taryba, N. Bessarab, R. Fabijūnas, O. Legackaja, O. Mirnaja. 

Partneriai: Šiaulių Sanatorinė mokykla. 

Tikslas: išsiaiškinti bei prisiminti žodžio Tolerancija reikšmę. 

Uždaviniai: 

 aptarti su mokiniais temos, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija 

vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai prisimena 

aptarymas; 

 koncertinė programa Šiaulių Sanatorinės mokyklos mokiniams„Draugystės rankų tiltas“. 

Ugdomi gebėjimai: 

 Mokėjimo mokytis: mokosi pasitikėdamas savo jėgomis, supranta savo mokymosi prasmę; 

išsikelia realus mokymosi tikslus ir uždavinius, numato sėkmės kriterijus; padedamas planuoja 

mokymosi laiką sudėtingoms užduotims atlikti; pasitardamas pasirenka ir išbando mokymosi 

strategijas. 

 Asmeninė: pažįsta save ir remiasi stipriosiomis savybėmis; atsižvelgdamas į situaciją 

įvertina savo jėgas, priima iššūkius; kryptingai siekia tikslų 

 Komunikavimo: kritiškai vertina informacijos šaltinius, atrenka reikalingą informaciją ir ją 

apibendrina; atsakingai naudoja įvairias priemones ir būdus informacijai perteikti; 

komunikuodamas atsižvelgia į temą, tikslą, adresatą ir situaciją; drąsiai išsako ir pagrindžia savo 

požiūrį nepažeisdamas savo ir kitų orumo. 

 Pažinimo: domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos; įvairiais aspektais 

nagrinėja problemą ir pasirenka sprendimo būdus; pasitardamas išskiria esminius dalykus ir daro 

išvadas; saugiai veikia, nekenkdamas sau ir aplinkai. 

 Iniciatyvumo ir kūrybingumo: kūrybiškai mąsto, drąsiai kelia idėjas; atsirenka idėjas pagal 

sutartus kriterijus; imasi iniciatyvos idėjoms įgyvendinti, sukuria veiksmų planą; aktyviai ir 

kūrybiškai veikia įgyvendinant idėjas, įtraukia kitus. 

Integracija: 

Dorinis ugdymas: ugdyti mokinių pagarbą, pakantumą ir toleranciją kitiems. 

Lietuvių, rusų ir anglų kalbos: trikalbystės įgūdžių ugdymas. 

Istorija, pilietiškumo pagrindai: istorinių įvykių tolerancijos/netolerancijos temą aptarimas. 

Dailė: meninėmis priemonėmis vaizduojamų objektų perteikimas. 

Veikla: 

Eil. 

Nr. 

Užsiėmimo 

pavadinimas 

Laikas Dalyviai 

(klasės) 

Atsakingi Veikla Vieta 
(kabinetas) 

 

 

1 

 „Pagalbos 

ranka“ 

8.30 – 9.00 PUG ir 1   Mokinių 

savivaldos taryba 

Kūrybinės dirbtuvės. 

Projektinės dienos simbolio 

„rankos“ kūrimas. 

1  

 „Tolerancijos 

emblema“  

4 ir 5  Mokinių 

savivaldos taryba 

Projektinės dienos simbolio 

„rankos“  kūrimas 

6  

„Savipagalbos 

ratas“ 

6 ir 7 Mokinių 

savivaldos taryba, 
bibliotekos vedėja  

Diskusija Skai-

tykla 



Eil. 

Nr. 

Užsiėmimo 

pavadinimas 

Laikas Dalyviai 

(klasės) 

Atsakingi Veikla Vieta 
(kabinetas) 

O. Mirnaja  

„Kas yra 

Tolerancija?“ 

8 ir 9  Mokinių 

savivaldos taryba 

Diskusija 12  

PERTRAUKA 

 

 

 

2 

 „Tolerancijos 

emblema“  

9.10 – 9.40 PUG ir 1   Mokinių 

savivaldos taryba 

Projektinės dienos simbolio 

kūrimas 

6  

 „Pagalbos 

ranka“ 

2 ir 3  Mokinių 

savivaldos taryba 

Kūrybinės dirbtuvės. 

Projektinės dienos simbolio 

„rankos“ kūrimas. 

1  

 „Savipagalbos 

ratas“ 

4 ir 5  Mokinių 

savivaldos taryba, 

bibliotekos vedėja 

O. Mirnaja 

Diskusija Skai-

tykla 

„Kas yra 

Tolerancija?“ 

6 ir 7  Mokinių 

savivaldos taryba 

Diskusija 12  

PERTRAUKA 

 

 

 

3 

 „Savipagalbos 

ratas“ 

9.50– 10.20 PUG ir 1   Mokinių 

savivaldos taryba, 

bibliotekos vedėja 

O. Mirnaja 

Diskusija Skai-

tykla 

„Kas yra 

Tolerancija?“ 

2 ir 3  Mokinių 

savivaldos taryba 

Diskusija 12  

 „Pagalbos 

ranka“ 

 

4 ir 5 Mokinių 

savivaldos taryba 

Kūrybinės dirbtuvės. 

Projektinės dienos simbolio 

„rankos“ kūrimas. 

1  

 „Tolerancijos 

emblema“  

8 ir 9  Mokinių 

savivaldos taryba 

Projektinės dienos simbolio 

kūrimas 

6  

PERTRAUKA 

 

4 

 „Tolerancijos 

emblema“  

 2 ir 3   Mokinių 

savivaldos taryba 

Projektinės dienos simbolio 

kūrimas 

6  

„Kas yra 

Tolerancija?“ 

4 ir 5  Mokinių 

savivaldos taryba 

Diskusija 12  

 „Pagalbos 

ranka“ 

6 ir 7  Mokinių 

savivaldos taryba 

Kūrybinės dirbtuvės 

Projektinės dienos simbolio 

„rankos“ kūrimas. 

1  

 „Savipagalbos 

ratas“ 

8 ir 9  Mokinių 

savivaldos taryba, 

bibliotekos vedėja 

O. Mirnaja 

Diskusija Skai-

tykla 

PERTRAUKA 

 

 

 

5 

„Kas yra 

Tolerancija?“ 

11.10–

11.30 

PUG ir 1   Mokinių 

savivaldos taryba 

Diskusija 12  

 „Savipagalbos 

ratas“ 

2 ir 3  Mokinių 

savivaldos taryba, 

bibliotekos vedėja 

O. Mirnaja 

Diskusija Skai-

tykla 

 „Tolerancijos 

emblema“  

6 ir 7  Mokinių 

savivaldos taryba 

Projektinės dienos simbolio 

kūrimas 

6  

 „Pagalbos 

ranka“. 

 

8 ir 9  Mokinių 

savivaldos taryba 

Kūrybinės dirbtuvės. 

Projektinės dienos simbolio 

„rankos“ kūrimas 

1  

  11.00–11.15 Dalyviai, vykstantys su koncertinė programa 

 į Šiaulių Sanatorinę mokyklą 

 

Val-

gykla 



Eil. 

Nr. 

Užsiėmimo 

pavadinimas 

Laikas Dalyviai 

(klasės) 

Atsakingi Veikla Vieta 
(kabinetas) 

6  „Draugystės 

rankų tiltas“ 

11.15–13.30 Koncertinės 

programos 

dalyviai 

O. Legackaja,  

R. Fabijūnas 

Koncertinė programa 

Sanatorinėje mokykloje 

 

  11.30 – 

12.00 

PUG, 1-4 Valgykla   

7 Refleksija 11.30 – 

12.00 

5 – 12 kl. Klasių  

kabinetuose 

Projektinės dienos veiklos 

aptarimas 

 

  12.00 – 

12.30 

5-12/IV Valgykla   

8 Refleksija 12.00 – 

12.30 

PUG, 1-4 Klasių 

 kabinetuose 

Projektinės dienos veiklos 

aptarimas 

 

 

Nuo 11.00 iki 12.30 teikia pagalbą valgykloje: 

V. Mečionytė – 11/III kl. mok., O. Točionova – 12/IV kl. mok., I. Ivchenko – 12/IV kl. mok.,          

G. Šarauskaitė – 12/IV kl. mok., S. Chlebanov – 12/IV kl. mok. 

 

Klasių auklėtojai dalyvauja užsiėmimuose su savo klasių mokiniais pagal tvarkaraštį. 

Mokytojai dalykininkai dalyvauja užsiėmimuose su klasėmis, kuriems turi būti pamoka 

pagal tvarkaraštį. 

 


