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AKTYVIŲ, SĄMONINGŲ PILIEČIŲ UGDYMO RENGINIAI
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Ugdyti aktyvius valstybinių švenčių, minėjimų, pilietinių akcijų iniciatorius ir
dalyvius, gerbiančius savo šalies istorinę atmintį, puoselėjančius savo tautinį
identitetą bei pripažįstančius kitų kultūrų įvairovę.
Informuoti mokyklos bendruomenę apie Tolerancijos centro veiklą, skatinti ją
dalyvauti bendruose renginiuose tolerancijai ugdyti.
Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams,
mokiniams bei mokyklos bendruomenei, dalyvauti panašiuose renginiuose už
mokyklos ribų.
DATA

2017 m. spalio 3 d.

2017 m. spalis –
2018 m. gegužė,
2018 m. vasario 16
d. – 2019 – m.
vasario 16 d.

RENGINYS
Konstitucijos egzaminas
(atskiras planas), pilietiškumo
valandėlės: Lietuvos
konstitucijai - 25 m.
Projektas – pilietinė iniciatyva
„Lietuvos vaikai tikrai myli
Lietuvą“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo 100 –
mečiui paminėti.

ORGANIZATORIAI/
PARTNERIAI
Istorijos mokytojai,
kl. auklėtojai
R. Matukonienė,
E. Kanaitė,
kl. auklėtojai,
lietuvių kalbos,

2018 m. vasario 16
d.

Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetis

istorijos, dailės,
technologijų mokytojai ir
kt.
E. Kanaitė,
R. Matukonienė
Kl. auklėtojai,
istorijos mokytojai

2018 m. sausio 13 d
(01-12 d.)

Pilietinė iniciatyva „Atmintis
gyva, nes liudija“ (atminimo
žvakutės languose), skirta
Laisvės gynėjų dienai paminėti

2018 m. vasaris

Lietuvių kalbos mokytojai,
kl. auklėtojai

2018 m. kovo 11 d.
(kovo 9 d.)

Lietuvių kultūros dienos
(atsk. planas), skirtos Lietuvos
valstybės atkūrimo 100 –
mečiui paminėti.
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena.

2018 m. gegužės 22
d.

Trėmtinių operacijos
„Pavasaris“ paminėjimas

Istorijos mokytojai,
Tarptautinės komisijos
sekretoriatas kartu su
LPKTS

Istorijos mokytojai

TARPKULTŪRINIAI RENGINIAI








Mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio
okupacinių režimų aukų atminimą.
Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją.
Ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių gynimo kultūrą.
Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais.
Tvarkyti kapavietes ir kitas memorialines vietas, organizuoti talkas ir akcijas.
Ieškoti, tvarkyti informaciją apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimus ir mokytis efektyviai ja naudotis.
Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje.
DATA

2017 m. rugsėjo 20 d.

RENGINYS

ORGANIZATORIAI/
PARTNERIAI
Klasės valandėlės. Projekto Kl. auklėtojai,
E. Kanaitė
„Vilniaus geto slėptuvės“
pristatymas, skirtas
Lietuvos žydų genocido
aukų dienai paminėti

2017 m. rugsėjo 22 d.

Edukacinė išvyka „Žydų
gyvenamieji kvartalai“

E. Kanaitė,
12 klasės

2017 m. rugsėjo 18 - 23 d.

Stendo „Vilnius – Lietuvos E. Kanaitė
Jeruzalė“ išleidimas
(skirtas Lietuvos žydų
genocido aukų dienai
paminėti)

2017 m. spalio 12 d.

Tarptautinė ispanų kalbos
diena (atskiras planas)

Ispanų kalbos mokytoja
A. Soroka

2018 m. sausio 24 – 26 d.

Rusų kultūros dienos
(atskiras planas)

Rusų kalbos mokytojai,
kl. auklėtojai

2018 m. vasario 21 d.

Tarptautinė gimtosios
kalbos diena: rusų kalbos
diena

Rusų kalbos mokytojai,
kl. auklėtojai

2018 m. kovo 20 d.

Tarptautinė prancūzų
kalbos diena (atskiras
planas)

Prancūzų kalbos
mokytoja J. Vitienė

2018 m. gegužės 21 d.

Pasaulinė kultūros
puoselėjimo diena.

E. Kanaitė,
kl. auklėtojai

Tautinių mažumų dienos
paminėjimas, susitikimas
su Tautinių mažumų
bendrijų namų atstovais.
2018 m. vasaris
(Planuojamas
preliminariai)

Seminarai apie
Tarptautinės komisijos
įgyvendinamą švietimo
programą

E. Kanaitė ,
Tarptautinės komisijos
sekretoriatas

2017 m. gruodis2018 m. sausis

Tarptautinė Holokausto
aukų paminėjimo diena.
(atsk. planas)
Nacionalinė meninė
konferencija tarptautinei
Holokausto aukų dienai
paminėti „Lietuvos miestų/

E. Kanaitė,
R. Matukonienė,
Tarptautinės komisijos
sekretoriatas,
istorijos mokytojai,
kl. auklėtojai

miestelių žydų istorijos“
(Alytuje arba Ariogaloje)
2018 m. balandžio 12-18 d. Spektaklių festivalis „Žydų
(data bus skelbiama vėliau) istorijos puslapius
atvertus“ (galimos išvykos
į Vilniaus „Lėlės“ teatrą)

2018 m., balandis – gegužė Kapaviečių ir kitų
memorialinių vietų
tvarkymas

Tarptautinės komisijos
sekretoriatas kartu su
Tolerancijos ugdymo
centrais. Partneris –
Geros valios fondas.
Kl. auklėtojai,
istorijos mokytojai
E. Kanaitė,
kl. auklėtojai

2018 m. balandžio 9-13 d.

Balandžio 15 d. - Pasaulio
kultūros diena. Tautinių
mažumų kultūros dienos,
(Koncertas)

E. Avižienienė,
menų šokio, teatro, muzikos
mokytojai

2018 m. balandžio 23 d.

Pasaulinė knygos ir
autorinių teisių diena.
Anglų kalbos diena (atsk.
planas)
Europos diena

Anglų kalbos mokytojai

2018 m. gegužės 8 d.
2018 m. gegužės 8 - 9 d.

Europos egzaminas
„Pažink Europą“

Per visus mokslo metus

Susitikimai su įžymiais
žmonėmis: rašytojais,
žurnalistais, menininkais ir
kt., edukacinės išvykos

E. Kanaitė,
Istorijos mokytojai,
kl. auklėtojai
E. Kanaitė,
R. Matukonienė

TARPUSAVIO TOLERANCIJOS centro RENGINIAI






Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje
aplinkoje.
Ugdyti toleranciją kitokiai nuomonei, kitaip mąstančiam žmogui.
Ugdyti pareigos bei atsakomybės jausmą.
Stiprinti draugiškus tarpusavio ryšius.
Organizuoti savitarpio susikalbėjimo, socialinės veiklos akcijas (dienas ir/ar
savaites), klasės valandėles tolerancijos temomis

DATA
2017 m. rugsėjo 13 d.
2017 lapkričio 16 d.
(lapkričio 13 – 17 d.)

RENGINYS
Klasės valandėlė „Patyčios
mokykloje bei
elektroninėje erdvėje“
Tarptautinės Tolerancijos
dienos paminėjimas –
akcija „Padovanok
šypseną“.
Tarptautinė tolerancijos
savaitė
(atskiras planas)

ORGANIZATORIAI/
PARTNERIAI
Kl. auklėtojai

2017 m. gruodžio 13-20 d.

Labdaros kalėdinė akcija
„Aš turiu, turėk ir tu“

2018 m. vasario 12-15 d.

Užgavėnės/Масленица
(atskiras planas)

E. Kanaitė,
R. Matukonienė
kl. auklėtojai,
dailės mokytojai,
technologijų mokytojai,
soc. pedagogė,
spec. pedagogė,
psichologė, visi
mokytojai
Spec. Pedagogė |Ž.
Ramanauskienė, soc.
pedagogės, kl.
auklėtojai
Lietuvių k. mokytojos,
kl.auklėtojos

2018 m. kovo 21-28 d.

Labdaros akcija (prieš
Velykas)

Spec. pedagogė, soc.
pedagogė, kl. auklėtojai

2018 m., kovas

„Savaitė be patyčių“
(www.bepatyciu.lt)

E. Kanaitė,
R. Matukonienė
klasių auklėtojai,
dailės mokytojai,
technologijų mokytojai,
soc. pedagogė,
spec. pedagogė,
psichologė

2018 m. gegužės 14-18 d.

Atvirų durų savaitė „Savita Kl. auklėtojai, soc.
pedagogė, spec.
mokykla“ (atsk. planas)
pedagogė, psichologė
Tarptautinė šeimos diena.
Kūno kultūros
Sporto ir šeimos festivalis mokytojai, kl. auklėtojai
(atsk. planas)

2018 m. gegužės 15 d.

2018 m. birželio 1 d.

Tarptautinė vaikų gynimo
diena (atsk. planas)

Kl. auklėtojai

R. Matukonienė , E. Kanaitė

