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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2022 M.  

LAPKRIČIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kėlimo renginiai. 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

3 d. Dalyvavimas respublikinėje 

konferencijoje ,,Kūrybiškas ir 

personalizuotas kiekvieno mokinio 

ugdymas – įtraukiojo ugdymo sėkmė“ 

10.00 val., 

Tauragės r. 

Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko 

gerovės centre 

S. Lukšienė 

4 d. Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų 

padėjėjų pasitarimas „Pagalbos teikimo 

galimybės“ 

8.30 val., 

106 kabinete 

A. Uznė 

4 d. Dalyvavimas rajoninėje konferencijoje 

„Tremtinių vardai ir likimai“ 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

D. Juščienė 

7–30 d. Mokytojų dalyvavimas Nacionalinės 

švietimo agentūros projekte 

„Skaitmeninės švietimo transformacijos 

(„Edtech“) išbandant EdTech sprendimą 

(Spotiself) 

Nuotoliniu būdu, 

progimnazijai 

nurodytoje 

paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 

8 d. 4d klasės mokiniams integruotos pasaulio 

pažinimo, dailės ir technologijų pamokos 

su visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistu „Sveikas maistas – sveikas 

vaikas“ 

11.05 val., 

227 kabinete  

A. Pileckė, 

R. Mineikienė 

10 d. 7b ir 8c klasių mokiniams integruotos 

biologijos ir fizikos pamokos „Žmogus 

gamtai - gamta žmogui“ (susitikimas su 

miškininku A. Pieniuta) 

9.50 val., 

11.05 val., 

112 kabinete 

E. Šauklienė, 

I. Kapilovienė, 

I. Žilaitienė 

10 d.  4c klasės mokinimas integruota pasaulio 

pažinimo pamoka „Mokinio dienos 

režimas“ 

11.05 val., 

318 kabinete 

R. Mineikienė, 

Ž. Mekionienė 

10 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės posėdis „2022 m. pradinių klasių 

13.10 val.,  

320 kabinete 

E. Juškaitienė 



mokytojų metodinės grupės metinės 

veiklos aptarimas“ 

10 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

bendruomenės dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Inovatyvaus ir 

šiuolaikinio ugdymo idėjos ir galimybės“ 

seminare „Įtraukusis ugdymas: kaip 

pasiruošti naujai realybei?“ 

14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

A. Uznė, 

E. Šukienė 

11 d. 4a klasės mokiniams integruotos dailės ir 

technologijų, fizinio ugdymo pamokos  

„Popieriaus transformacija – pilis taupyklė“ 

(pagal kultūros pasą) 

9.00 val., 

kūrybinėse 

dirbtuvėlėse, 

Jurbarke 

E. Juškaitienė, 

O. Lažauninkienė 

11 d. Pagalbos mokiniui specialistų metodinės 

grupės posėdis „2022 m. pagalbos 

mokiniui specialistų metodinės grupės 

metinės veiklos aptarimas“ 

10.35 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

11 d. 2b klasės mokiniams netradicinė dailės ir 

technologijų pamoka, dalyvavimas 

tarptautiniame žymių mainų projekte 

,,2022 Bookmark Exchange Project“ 

11.05 val. 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

J. Gavėnienė, 

R. Butkienė 

14 d.  3a klasės mokiniams netradicinė lietuvių 

kalbos pamoka, dalyvavimas Šiaurės šalių 

asociacijos „Norden sąjungos“ 

vykdomame projekte skaitymai vaikams 

,,Auštant“ 

8.00 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

A. Žižienė  

14–17 d. 5–8-ų klasių mokiniams netradicinės 

istorijos pamokos, skirtos mokyklos  

50-mečiui paminėti 

Pagal istorijos 

pamokų 

tvarkaraštį, 

progimnazijos 

muziejuje 

D. Juščienė 

15 d. 6c, 7c, 8a klasės mokiniams integruotos 

istorijos pamokos „Batas, karūna arba… 

kiek kainuoja ledai Japonijoje? Pažintis su 

pasaulio valiutomis“ (pagal kultūros pasą) 

Pagal istorijos 

pamokų 

tvarkaraštį, 

207 kabinete 

D. Petrauskaitė, 

D. Baltrušaitienė, 

V. Masaitienė, 

D. Juščienė 

16 d.  4c klasės mokiniams integruota lietuvių 

kalbos pamoka „Enciklopedijos“ 

8.55 val., 

bibliotekoje 

O. Lažauninkienė, 

Ž. Mekionienė 

17 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Ilgalaikių planų struktūros, mokinio 

asmens pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

bei rezultatų analizavimo tvarkos aprašo 

atnaujinimas. Metinės veiklos aptarimas“ 

15.00 val., 

316 kabinete 

A. Tirlikas 



17 d. Kalbų mokytojų metodinės grupės 

posėdis ,,Patyriminis ugdymas. 2022 metų 

veiklos analizė“ 

15.00 val., 

110 kabinete 

V. Majorovienė 

18 d. Nepamokinė diena 1–8 klasių mokiniams 

bei konferencija pagal projektą „Stipri 

bendruomenė – saugus vaikas“ 

„Atverkime duris“ 

8.30 val., 

progimnazijoje 

L. Undraitytė, 

darbo grupė 

18 d. 2b klasės mokiniams netradicinė dailės ir 

technologijų pamoka „Magiškos 

porceliano dekoravimo dirbtuvės“ (pagal 

kultūros pasą) 

11.05 val., 

322 kabinete 

J. Gavėnienė 

21–25 d. Individualūs pokalbiai su 5b, 5c, 7a, 7d, 

8a, 8b, 8c klasėse dirbančiais mokytojais 

apie mokinių pažangą ir pasiekimus 

Pertraukų metu D. Malskytė, 

V. Majorovienė, 

A. Jocaitienė, 

O. Unčiurienė, 

V. Masaitienė, 

A. Tirlikas, 

I. Kapilovienė 

22 d. 8-ų klasių mokiniams integruotos 

biologijos pamokos „Kaip mūsų kūnas 

reaguoja į žalingus įpročius. Fizinė 

sveikata“ pagal sveikatinimo projektą 

„Myliu gyvenimą“ 

Pagal biologijos 

pamokų 

tvarkaraštį, 

112 kabinete 

R. Mineikienė, 

S. Lukšienė, 

I. Kapilovienė 

23 d.  1d klasės mokiniams lietuvių kalbos 

pamokos netradicinėje erdvėje 

„Sensoriniai skaitymai“ 

10.30 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

L. Maziliauskienė 

24 d. Metodinė valanda „Skaitymo ir rašymo 

sutrikimai“ 

15.00 val. 

aktų salėje 

J. Tamošaitienė, 

V. Leikienė 

24 d. Mokytojų tarybos posėdis „Progimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimas“ 

15.30 val., 

aktų salėje 

A. Uznė, 

R. Tirlikienė 

25 d. 8 klasių mokinių (1 pogrupio) integruota 

lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 

„Kaip išsirinkti knygą, kuri man patiktų? 

Mokinių supažindinimas su naujai gauta 

literatūra“ 

12.20 val., 

progimnazijos 

bibliotekoje 

V. Masaitienė, 

J. Savickienė 

25 d.,  

28 d. 

4-ų klasių mokiniams integruotos lietuvių 

kalbos ir tikybos pamokos Jurbarko Švč. 

Trejybės bažnyčioje ,,Karališkas 

susitikimas“ 

12.20 val. (25 d.), 

13.15 val. (28 d.), 

Jurbarko Švč. 

Trejybės 

bažnyčioje 

R. Greičiūtė 

29 d. 7b klasės mokiniams integruota žmogaus 

saugos pamoka su žalingų įpročių 

prevencija, protų mūšis „Minčių 

labirintai“  

14.10 val., 

302 kabinete 

A. Uznė, 

R. Mineikienė, 

S. Lukšienė 

 



lapkričio 

mėn. 

1-ų klasių mokytojų, mokyklos 

„Ąžuoliukas“ ir lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojų susirinkimas „Pirmokų 

adaptacija progimnazijoje“ 

13.10 val., 

106 kabinete 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

V. Leikienė, 

R. Urbutienė, 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė, 

L. Maziliauskienė 

 

2. Pradinio, pagrindinio ugdymo ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimas, tyrimai, ugdymo 

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

14–18 d.   Tyrimas ,,5-ų klasių mokinių 

nerimastingumo raiška“ 

Klasių valandėlių 

metu 

V. Beinarienė 

14–30 d. 4-ų klasių mokytojų pamokų ir VDM 

užsiėmimų stebėjimas „Įtraukusis 

ugdymas pamokoje ir visos dienos 

mokykloje“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

J. Tamošaitienė 

14–30 d. 5–8-ų klasių mokytojų pamokų 

stebėjimas „Įtraukusis ugdymas 

pamokoje“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

L. Undraitytė 

14–30 d. Pagalbos mokiniui specialistų veiklos 

stebėjimas „Įtraukusis ugdymas 

pamokoje, užsiėmime“ 

Suderinus su 

pagalbos mokiniui 

specialistais 

A. Uznė 

lapkričio 

mėn. 

Anketinė apklausa Jurbarko rajono 

bendrojo ugdymo įstaigų 5–12-ų klasių 

mokiniams „Mano poreikių piramidė“ 

pagal Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektą „Myliu 

gyvenimą“ 

Informacinių 

technologijų 

pamokų metu, 

211 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

J. Tamošaitienė, 

R. Norkienė 

  

 

3. Renginiai. 

3.1. Kultūriniai renginiai, konkursai, minėjimai bei kiti renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

iki 7 d.  2a, 3a klasių mokinių dalyvavimas 

piešinių ir fotografijų konkurse „Mano 

šeima valgo sveikai“ 

Nuotoliniu būdu I. Naujokaitienė, 

A. Žižienė  



7 d. Progimnazijos bendruomenės 

dalyvavimas iniciatyvoje „Pyragų diena“ 

Nuo 11.00 val., 

pertraukų metu, 

pirmojo aukšto fojė 

S. Lukšienė, 

darbo grupė 

7–30 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

dalyvavimas „HUMANA PEOPLE TO 

PEOPLE BALTIC“ ir Nacionalinės 

švietimo partnerystės programos „Valgyk 

protingai“ projekto „Sveikai valgau – 

sveikas augu“ veiklose (pagal atskirą 

planą) 

Progimnazijoje D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

V. Kundrotienė, 

J. Tamošaitienė 

8 d. 8-ų klasių mokinių dalyvavimas meninio 

vertimo iš anglų kalbos konkurso 

mokykliniame ture 

Namuose, 

 po pamokų 

A. Ribinskaitė, 

R. Tirlikienė 

9, 16, 23, 

30 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos „Tiltai“ užsiėmimai 7c klasės 

mokiniams 

14.10 val., 

106, 311 

kabinetuose 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

11 d. 3b klasės mokinių sveikinimai Pagėgių 

rinktinės Rociškių užkardos 

darbuotojams su Lietuvos kariuomenės 

diena 

125 kabinete, dailės 

ir technologijų 

pamokų metu, 

Darbai bus 

siunčiami nurodytu 

adresu 

O. Martinkevičienė 

14–17 d. Dalyvavimas renginiuose, skirtuose 

Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 

Pagal atskirą planą, 

(priedas Nr. 1) 

S. Lukšienė, 

darbo grupė 

16 d. 7b ir 8c klasės mokinių edukacinė išvyka 

į Kauną 

8.00 val., 

Kaune 

I. Kapilovienė, 

E. Šauklienė 

19 d. Progimnazijos 50 metų jubiliejaus šventė nuo 12.00 val., 

(pagal šventės 

programą) 

A. Uznė, 

V. Aksionovas, 

darbo grupė 

21 d.  Edukacinė išvyka–užsiėmimas   

,,Stiprybė slypi manyje“, Veliuonos 

kultūros centre pagal sveikatinimo 

projektą ,,Myliu gyvenimą“ 

9.00 val.,  

Veliuonos kultūros 

centre 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

21–25 d. Paskaita-praktikumas 7-ų klasių 

mokiniams „Chameleonas“ pagal 

sveikatinimo projektą ,,Myliu gyvenimą“ 

Klasių valandėlių 

metu 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

21–25 d. Paskaita-praktikumas 5-ų klasių 

mokiniams ,,Mnemotechnika: 

informacijos įsiminimo technikos” 

Klasių valandėlių 

metu 

V. Beinarienė 

30 d. Paskaita-praktikumas 1–8-ų klasių 

vadovams „Mindfulness: dėmesingo 

įsisąmoninimo ir streso valdymo 

technika“  

15.00 val., 

201 kabinete 

(skaitykloje) 

V. Beinarienė,  

V. Masaitienė 

lapkričio 

mėn. 

Kūrybinės dirbtuvės „Žaisloteka“ pagal 

Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

Neformaliojo 

švietimo būrelio 

„Dailusis medis“ 

užsiėmimo metu 

S. Lukšienė, 

V. Štulas 



specialiosios programos projektą „Myliu 

gyvenimą“ 

lapkričio 

mėn. 

3c klasės mokinių dalyvavimas projekto 

„Gyvenk tvariau su „Sveikatiada“ 

veiklose 

Veiklos 

integruojamos į 

pamokas 

J. Masaitytė 

lapkričio 

mėn. 

Dalyvavimas projekto „Stipri 

bendruomenė – saugus vaikas“ veiklose  

Progimnazijoje L. Undraitytė, 

R. Norkienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

8, 15,  

22 d. 

Tarpklasinės 8-ų klasių mokinių krepšinio 

varžybos 

15.00 val., 

sporto salėje 

A. Tirlikas 

11, 18, 

25 d. 

4c ir 4d klasių mokiniams fizinio ugdymo 

pamokos Šakių jaunimo kūrybos ir sporto 

centro baseine pagal projektą „Mokausi 

plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ 

(bendrai finansuojamas Sporto rėmimo 

fondo lėšomis) 

8.00–11.00 val., 

Šakių jaunimo 

kūrybos ir sporto 

centro baseine 

Ž. Mekionienė, 

A. Pileckė, 

J. Tamošaitienė 

lapkričio 

mėn. 

1d ir 4c klasių mokinių komandų 

dalyvavimas Lietuvos moksleivių futbolo 

projekte „Pradinukų lyga – iššūkių 

mėnuo“ 

Fizinio ugdymo 

pamokų metu, 

sporto aikštyne 

L. Maziliauskienė, 

Ž. Mekionienė 

 

 

3.3. Mokinių dalyvavimas miesto, rajono, zoniniuose ir šalies renginiuose. 

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

11 d.  Progimnazijos 

bendruomenės dalyvavimas 

Šv. Martyno dienos 

minėjime 

Jurbarko 

mieste, 

Jurbarko  

K. Donelaičio 

evangelikų 

liuteronų 

bažnyčioje 

1–8 klasės I. Naujokaitienė, 

darbo grupė  

iki 13 d.  Dalyvavimas moksleivių 

darbų konkurse ,,Kas man 

yra lietuvių kalba“ 

Darbai bus 

išsiųsti 

nurodytu adresu 

3a, 3b klasės A. Žižienė, 

O. Martinkevičienė 

 

14–30 d. Dalyvavimas tarptautiniame 

IT konkurse „Bebras 2022“ 

Informacinių 

technologijų, 

matematikos, 

 dailės ir 

technologijų 

2–8 klasės J. Tamošaitienė, 

R. Norkienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 



pamokų metu, 

210, 211 

kabinetuose, 

nuotoliniu būdu 

21 d.  Dalyvavimas Jurbarko 

rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų VIII–IX (I 

gimnazijos) klasių mokinių 

užsienio kalbos (anglų) 

meninio vertimo konkurse 

Jurbarke 8-ų klasių 

mokiniai 

praėję atranką 

mokykliniam

e ture  

A. Ribinskaitė, 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė 

23 d. Dalyvavimas rajoniniame 

renginyje „Protų mūšis“, 

skirtame Lietuvos 

kariuomenės dienai paminėti 

10.00 val., 

Jurbarko rajono  

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

7–8 klasių 

mokinių 

komanda 

D. Juščienė 

26 d. Dalyvavimas 

respublikiniame šokių 

konkurse „Pašvaistė“ 

A. Sodeikos 

meno 

mokykloje 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

„Iliuzija“ 

nariai 

E. Šauklienė 

lapkričio 

mėn. 

Respublikinis kūrybinių 

darbų (pranešimų) 

konkursas „Vaiko poreikių 

piramidė: vakar, šiandien ir 

rytoj“ pagal Jurbarko rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 

projektą „Myliu gyvenimą“ 

Progimnazijoje 1–8 klasės V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai, 

klasių vadovai 

lapkričio 

mėn. 

Dalyvavimas konkursuose 

,,Olympis 2022 – rudens 

sesija“ 

Nuotoliniu 

būdu, 210, 211 

kabinetuose 

1a, 2b, 2c, 2d, 

3a, 3b, 3c, 3d, 

4b, 4d, 5–8 

klasės 

R. Urbutienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė, 

U. Vylimaitytė, 

A. Žižienė, 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

A. Kriščiokaitienė, 

R. Šulinskienė, 

A. Pileckė, 

R. Norkienė, 

D. Petrauskaitė, 

A. Ribinskaitė, 

R. Tirlikienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  



9 d.  2a klasės tėvų susirinkimas 

,,Žingsniai į sėkmę“ 

17.30 val., 

319 kabinete  

I. Naujokaitienė 

9, 16, 23, 

30 d. 

Mokymai tėvams pagal tarptautinę 

įgūdžių ugdymo programą 

,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“ 

17.30 val., 

201 kabinete 

(skaitykloje) 

V. Beinarienė 

10 d. 1-ų klasių mokinių tėvų 

susirinkimas „Pirmokų adaptacija 

mokykloje“ 

17.30 val.,  

aktų salėje 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

1-ų klasių vadovai 

17 d.  4b klasės mokinių tėvų 

susirinkimas „Ugdymosi 

pasiekimai, sėkmės ir sunkumai“ 

bei 6b klasės mokinių tėvų 

susirinkimas „Kaip sutarti su 

paaugliu“ 

17.30 val., 

126, 306 kabinetuose 

 

R. Šulinskienė, 

R. Greičiūtė 

23 d. 3d klasės mokinių tėvų 

susirinkimas „Vaikų elgesys ir 

ugdymosi pasiekimai“ 

17.30 val., 

127 kabinete 

A. Kriščiokaitienė 

24 d. 5c klasės tėvų susirinkimas 

„Penktokų adaptacija“ 

17.30 val., 

110 kabinete 

V. Majorovienė 

24 d. 3b klasės mokinių tėvų 

susirinkimas ,,Mūsų pasiekimų 

dienoraštis. Koks jis?“  

18.00 val., 

125 kabinete 

O. Martinkevičienė 

28 d. 5b klasės tėvų susirinkimas 

„Penktokų adaptacija“ 

17.30 val., 

307 kabinete 

D. Malskytė 

lapkričio 

mėn. 

Individualūs pokalbiai su 1d, 2c, 2d, 

3c, 4a, 4d, 8a klasių mokinių tėvais 

Suderintu su mokinių 

tėvais laiku,  

129, 220, 223, 224, 227, 

308, 317, 320 kabinetuose 

L. Maziliauskienė, 

I. Mockaitienė, 

U. Vylimaitytė, 

J. Masaitytė, 

E. Juškaitienė, 

A. Pileckė, 

V. Masaitienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

3 d. Leidinių paroda ,,Mūsų Jurbarkas“, 

skirta Magdeburgo teisių Jurbarkui 

suteikimo progai paminėti 

8.00 val., 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė 

10 d. Foto nuotraukų paroda, skirta 

mokyklos jubiliejui ,,Mes 

šventėme…“ 

8.00 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė, 

D. Juščienė 

10, 17, 

24 d. 

Kino popietė VDM ir 1–8 klasių  

mokiniams  

15.30–16.30 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė, 

D. Baltrušaitienė, 

V. Kundrotienė, 

E. Kėkštienė 



21 d. Naujai gautų knygų paroda 

„Knygose atsiveria pasaulis“ 

Progimnazijos 

bibliotekoje, 

Facebook paskyroje, 

I aukšto fojė 

informaciniame ekrane 

J. Savickienė 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1  

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

veiklos planas Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 

 

 

Pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos namas“ tikslai:  

• išsiaiškinti, išanalizuoti žodžio Tolerancija reikšmę;  

• aptarti su mokiniais – ar mes gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, ar savo mieste / gyvenamojoje 

vietovėje matome, pastebime tolerancijos / netolerancijos pavyzdžius, situacijas;  

• surasti XX a. istorijos pavyzdžius (Lietuvos istorijos ir pasaulio istorijos), susijusius su netolerancija 

kitai tautai, religijai ar rasei. Paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, 

priešiškumas kitam bei kitokiam;  

• piešti piešinius, daryti koliažus (aplikacijas ir pan.), kurti maketus Tolerancijos miesto tema. 

Tolerancijos miestas gali būti tas, kuriame gyvename, tačiau gali būti kuriamas miestas, apie kurį 

svajojame, kuriame norėtume gyventi. 

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

14–18 d. 
Dorinio ugdymo 

pamokų metu, 

kabinetuose 

Integruotos dorinio ugdymo, 

istorijos pamokos su pilietine 

iniciatyva „Tolerancijos namas“  

Dorinio ugdymo, 

istorijos  mokytojai,  

1–4 klasių vadovai 

14–18 d. Dailės pamokų metu 
5–8-ų klasių mokinių kūrybiniai 

darbai „Tolerancijos namų 

įvairovė“  

G. Sniečkuvienė 
 

14–18 d. 
Technologijų 

pamokų metu 

5–8-ų klasių mokinių kūrybinis 

darbas „Tolerancijos namas 

visiems“ 

V. Štulas 

Nuo 18 d. I aukšto koridoriuje Kūrybinių darbų „Tolerancijos 

namų įvairovė“ ekspozicija 

G. Sniečkuvienė, 

darbo grupė 

 

 


