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RESPUBLIKOS UGDYMO ĮSTAIGŲ „ŽIBUTĖ“ PROJEKTO 

„ATSAKINGA TOLERANCIJA DRAUGUI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

mokytojų projekto ,,Atsakinga Tolerancija Draugui“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, atsakingus vykdytojus, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Projekto aktualumas: 

             Nuo 1995 m. UNESCO sprendimu lapkričio 16 d. minima Tarptautinė tolerancijos (lot. 

tolerantia – kantrybė) diena. Šią dieną minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija, skatindama 

atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, tautybių, sergančiųjų ir turinčių problemų žmones.  

             Lietuvos televizijos LNK kanalo ir mobiliojo ryšio paslaugų bendrovės „Omnitel“ 2003 m. 

iniciatyva, 2020 m. lapkričio 29 d. paskelbta draugo diena. 

             Šiomis atmintinomis dienomis siekiama bendrumo jausmo, puoselėjamas gėris, samprotaujant, 

ką reiškia būti tolerantiškam; suvokiant, kad norai, poreikiai, interesai gali būti skirtingi, tačiau visi yra 

vertingi ir turi teisę egzistuoti. Kviečiami prisiminti, pasveikinti respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ 

draugus, gaminant draugystės kūrybinius darbelius, pasveikinant vieni kitus. Norintys dalyvauti 

projekte, užpildo priedą ir atsiunčia el. paštu panzibute@gmail.com iki 2020 m. lapkričio 30 d.   

3. Projektas vyks nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.  

              4. Projektą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ (Pušaloto 26, LT-5300, Panevėžys, 

telefonas (8 45) 46 43 13 el. paštas panzibute@gmail.com). Organizatorės: Aušra Žaromskienė, 

vyresnioji mokytoja; Sandra Belazaravičienė, mokytoja metodininkė; Daiva Andriūnienė, meninio 

ugdymo mokytoja; koordinatorė – Edita Miežinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – puoselėti draugiškus santykius tarp respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ 

bendruomenių, minint tolerancijos ir draugo dienas, sukuriant video „„Žibučių“ tolerancijos ir 

draugystės žiedas“. 

6. Uždaviniai:  

6.1. sukurs tolerancijos dienos simbolį – dėlionę.  

6.2. sukurs sveikinimą, pasveikins respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ draugus su 

tolerancijos ir draugo diena.  
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III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

7. Projekto dalyviai - respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ bendruomenes (ugdytiniai, 

mokytojai). 

8. Projekto vykdymo etapai: 

8.1. 2020 m. lapkričio 16 d. įstaigų ugdytiniai aiškinsis tolerancijos, draugiškumo sąvokas, 

kas yra toleruotinas ir netoleruotinas elgesys; 

8.2. geranoriškai, konstruktyviai, bendradarbiaujant su kitais grupės/klasės draugais, 

mokytojais (laikantis saugaus atstumo), kurs dėlionę (tolerancijos metų simbolį) iš pasirinktų priemonių 

įstaigos erdvėse; 

8.3. mokytojai užfiksuos dėlionės eigą, pačią dėlionę keliomis nuotraukomis (nuo įstaigos 

skaičius neribojamas); 

8.4. 2020 m. lapkričio 27 d. kurs kūrybinius darbelius (skaičius neribojamas) respublikos 

ugdymo įstaigų „Žibutė“ ugdytiniams; 

8.5. su vaikų palinkėjimais ir sveikinimais kūrybinius darbelius nufilmuos, (filmukų trukmė 

iki 1 min.); 

 

9. Kokybiškas skaitmenines nuotraukas ir filmuotą medžiagą atsiųsti organizatoriams el. paštu  

panzibute@gmail.com iki 2020 m. lapkričio 30 d. 

10. informacija viešinama: iš atsiųstų nuotraukų, filmuotos medžiagos bus sukurtas video 

„„Žibučių“ tolerancijos ir draugystės žiedas“, kuris bus patalpintas Panevėžio lopšelio-darželio 

„Žibutė“ internetinėje svetainėje www.zibute.eu ir https://www.youtube.com. Nuoroda bus išsiųsta 

Lietuvos ugdymo įstaigoms „Žibutė“.  

11. Nuotraukose, filmuotoje medžiagoje turėtų atsispindėti dėlionės, kūrybinių darbelių veiklų 

procesas ir rezultatas.  

 

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Respublikos ugdymo įstaigos „Žibutė“ ir projekte dalyvavę mokytojai elektroniniu paštu 

gaus padėkos raštus už dalyvavimą projekte. 

13. Dėl informacijos kreiptis: Aušra Žaromskienė, vyresnioji mokytoja, telefonu 

 +370 68256992., el p. panzibute@gmail.com 
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Priedas 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO „ATSAKINGA TOLERANCIJA DRAUGUI“ 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Grupė / klasė  

Ugdymo įstaigos adresas, tel., el. p.  

Mokytojo vardas, pavardė  

Mokytojo telefonas, elektroninis paštas  

Dėlionės pavadinimas  

 

    

 

Kūrybinio darbelio pavadinimas  

 


