
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 1-8 klasių mokinių užimtumas Tolerancijos dieną 2018-11-16 d. 

Eil.nr. Klasė, mokytojas 1 pamoka 2 pamoka 3 

pamoka 

4 

pamoka 

5 

pamoka 

Kaip ir kam bus ugdoma tolerancija? 

1. 1a (V. Magelinskienė) Kas yra tolerancija? Raktu rakiname ne tik 

duris... 

 Diskusija apie toleranciją, tolerancijos raktų piešimas. 

2. 1b (B. Simonavičiūtė) 

3. 1c (J. Masionienė) 

4. 2a (D. Butvilienė) Diskusija 

„Mes 

panašūs ir 

skirtingi“ 

Filmo 

„Septynžiedė 

gėlelė“ 

peržiūra ir 

aptarimas 

Kūrybinis darbas 

„Atraskime raktą į 

kiekvieną širdį“ 

Diskusija apie individo savitumą, tolerancijos raktų gaminimas. 

5. 2b (D. Versekėnaitė) 

6. 2c (G.Hofšteterytė) 

7. 3a (Z. Kuncevičienė) 

3b (V. Dautartienė) 

 

Knygos apie patyčias mokykloje „Superherojų 

vadovas“ pristatymas, aptarimas. 

„Vitebsko“ bibliotekoje mokiniai analizuos ir vaidins ištraukas, pieš 

iliustracijas, diskutuos apie toleranciją kitokiems bendraamžiams. 8.  

9.  3c (V. Dailidienė) Filmo „Didžiausias draugas“ 

peržiūra ir aptarimas. 

Tolerancijos raktų 

gaminimas. 

Diskusija apie toleranciją, tolerancijos raktų gaminimas. 

10. 4a (Ž. Miladauskienė) Tolerancijos raktų 

gaminimas. Diskusija 

Filmo „Didžiausias 

draugas“ peržiūra ir 
aptarimas. 

Diskusija apie toleranciją, tolerancijos raktų gaminimas. 

11. 4b (V. Ragauskienė) 

12. 5a (L. Davainytė, 

G.Neverauskienė) 

Tolerancijos 

raktų 

gaminimas 

Edukacinis užsiėmimas „Aklųjų kelias“ Soboro 

požemiuose. 

Praktiniame užsiėmime mokiniai stengsis suvokti aklųjų pasaulį ir 

gyvenimą tamsioje. 

13. 5b (V. Savickienė) Filmo „Gerumo stebuklas“ 

peržiūra ir diskusija. 

Rašinys „Kodėl 

gerumas kuria 

stebuklus?“ 

Raktų 

jūra 

Mokiniai žiūrės filmą apie veido traumą patyrusį penktoką ir mokysis 

užuojautos bei supratimo. Rašys rašinį. Gamins tolerancijos raktus. 

14. 6a (V. Jasulaitienė, 

O.Kaminskienė) 

Tolerancijos pamokos Ramučių senelių globos namuose. Mokiniai bendraus su seneliais, vaišins juos savo kepiniais, dovanos 

rankdarbius, koncertuos. 

15. 6b (E. Vairienė) Edukacija V. Žilinsko galerijoje. Ugdys toleranciją skirtingų tautų papročiams. 

16. 6c (A. Adomaitytė) Filmas 

„Pažink 

negalią“ 

Rašinys „Laiškas žmogui 

su negalia“ 

Aklųjų kelias Soboro 

požemiuose 

Ugdys toleranciją žmonėms su negalia. 

17. 7a (R. Saveiskytė) Tolerancijos pamokos IX-tajame forte Edukacinis užsiėmimas apie sovietų ir nacių nusikaltimus. 

18.  7b (D. Sperskaitienė) Orientacinis-komandinis 

žaidimas Kauno senamiestyje.  

Aklųjų kelias Soboro 

požemiuose. 

Ugdys mokinių tarpusavio supratimą, pakantumą skirtingiems 

bendraamžiams. 

19. 7c (I. Kaklauskienė, 

I.Nadieždinienė) 

Tolerancijos pamokos VšĮ Kauno miesto poliklinikos Jaunimo 

centre („Draugystės stovykla“) 

Ugdys toleranciją skirtingiems požiūriams ir bendraamžiams iš kitų 

mokyklų. 

20. 8a (I. Čimžienė) Projektas „Kaunas – įvairių religijų miestas“. Įvairių konfesijų maldos namuose mokiniai susipažins su religijomis, 

ruoš pristatymus. 

 


