VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJA
TOLERANCIJOS DIENA 2020

PROGRAMOS projektas
2020 m. lapkričio 16-20 d.
PILIETINĖ INICIATYVA TOLERANCIJOS DĖLIONĖ inicijuojama Tarptautinės istorinio
teisingumo komisijos. Dalyvauja 1-4 kl., 5-8 kl. mokiniai. Atsakingi: Mokinių taryba, mokinių
tarybos kuratorė, etikos vyresnioji mokytoja Janė Radziulienė
DORINIO UGDYMO PAMOKŲ SAVAITĖ













Dorinio ugdymo pamokos 1 klasių mokiniams „Mandagumas ir tolerancija“.
Atsakinga tikybos mokytoja D. Gedvidzienė.
Dorinio ugdymo pamokos 2 klasių mokiniams „Tolerancija – kas tai ?“. Atsakinga
tikybos mokytoja D. Gedvidzienė.
Dorinio ugdymo pamokos 3 klasių mokiniams „Tolerancija – suprasti kitą“.
Atsakinga tikybos mokytoja D. Gedvidzienė.
Dorinio ugdymo pamokos 4 klasių mokiniams „Kaip aš galiu prisdėti prie
tolerancijos“. Atsakinga tikybos mokytoja D. Gedvidzienė.
Dorinio ugdymo pamokos 5 klasių mokiniams „Tolerancija“. Atsakinga tikybos
mokytoja D. Gedvidzienė.
Dorinio ugdymo pamokos 6 klasių mokiniams „Tolerancija – neteisti, nevertinti,
priimti“. Atsakinga tikybos mokytoja D. Gedvidzienė.
Dorinio ugdymo pamokos 5 klasių mokiniams filmo ,, Paskutinė atostogų diena “
peržiūra, aptarimas. Atsakinga etikos vyresnioji mokytoja J. Radziulienė.
Dorinio ugdymo pamokos 6 klasių mokiniams fimo „ Kada tolerancija yra dorybė, o
kada ji tėra abejingumas “ peržiūra, aptarimas. Atsakinga etikos vyresnioji mokytoja
J. Radziulienė.
Dorinio ugdymo pamokos 7 klasių mokiniams tema „Raktas į toleranciją“. Pokalbis
apie toleranciją: ar mes gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja
vienas kito atžvilgiu. Atsakinga etikos vyresnioji mokytoja J. Radziulienė.
Dorinio ugdymo pamokos 8 klasių mokiniams tema „Tolerancija įvaizdžio dalis“.
Pokalbis apie toleranciją: ar mes gyvename Atsakinga etikos vyresnioji mokytoja J.
Radziulienė.

KLASĖS VALANDĖLĖS 1- 4 klasių mokiniams. Atsakingi klasių vadovai.







1a, 1b, 1c, 1d klasės valandėlės „Kas yra tolerancija“
2b klasės valandėlė ,,Esu toks, koks esu"
2a, 2c klasės valandėlės „Mes panašūs, bet skirtingi“
3a, 3b, 3c, 3e klasės valandėlės „Būkime kartu"
3d klasės valandėlė. „Leisk jam būti?“
4a, 4b, 4c, 4d klasės valandėlės „Atrakink širdį“

KLASĖS VALANDĖLĖS 5- 8 klasių mokiniams. Dalyvavimas Fabijoniškių bendruomenės
asociacijos organizuojamoje tolerancijos skatinimo iniciatyvoje. Edukacinio filmo „Nenurašyk, o
palaikyk" peržiūra ir aptarimas. Atsakingi klasių vadovai.
GARSINIS SKAITYMAS VDM grupių mokiniams L. Sepulveda „Apie žuvėdrą ir katiną, kuris
išmokė ją skraidyti“, I. Pavilonytė, M. Pavilonis „Marmiai: Olis ir dažų kibiras“, „Marmiai ir
džiaugsmo fabrikėlis“, E. S.Wicke, C. Holland „Varniukas, kuris buvo kitoks“, I. Stark „Apie ežį,
kuris mėgino tapti kitu žvėrimi“ Atsakingos bibliotekininkės R. Zavurskienė, A. Vilkevičienė.
KNYGŲ PARODOS progimnazijos bibliotekoje TOLERANCIJA TAIKOS PRADŽIA.
Atsakingos bibliotekininkės R. Zavurskienė, A. Vilkevičienė.
Programą parengė Ilona Šumskienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

