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RESPUBLIKOS UGDYMO ĮSTAIGŲ „ŽIBUTĖ“ PROJEKTO 

„ATSAKINGA TOLERANCIJA DRAUGUI II“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių 

interaktyvaus ir ikimokyklinio ugdymo grupių dalyvaujančių vaikų (izoliaciniu principu) projekto 

,,Atsakinga Tolerancija Draugui II“ 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. 

 Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ lapkričio 16 d. organizuoja projektą „Atsakinga 

Tolerancija Draugui II“. 

Respublikos ugdymo įstaigos „Žibutė“,  dalyvaujančios projekte, užpildo priedą ir atsiunčia 

el. paštu panzibute@gmail.com iki 2021 m. lapkričio 11 d.   

3. Projektas vyks 2021 m. lapkričio 16 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu (per ZOOM) įstaigų 

priešmokyklinio ugdymo vaikų komandoms (5 vaikai).    

4. Projekte dalyvauja įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai (visi arba komandos), 

izoliaciniu principu, grupėse. 

              5. Projektą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ (Pušaloto 26, Panevėžys, 

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

vyresnioji mokytoja; Daiva Andriūnienė, meninio ugdymo mokytoja; Edita Miežinienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; koordinatorė – Loreta Simanavičienė, direktorė.   
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II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

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

bendruomenių, minint Tolerancijos ir draugo dienas, sukuriant 2021 m. Tolerancijos dienos simbolį 

– „Tolerancijos miestą“ kiekvienoje ugdymo įstaigoje „Žibutė“.  

7. Uždaviniai:  

7.1. priešmokyklinio ugdymo vaikai atliks muzikinį kūrinėlį; 

7.2. aiškinsis, analizuos žodžio Tolerancija reikšmę; 

7.3. aptars, ar mes gyvename tolerantiškame mieste; kokius matome pastebime 

tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius, situacijas; 

7.4. iš pasirinktų priemonių, medžiagų, panaudojant STEAM metodo elementus sukurs 

Tolerancijos dienos simbolį – „Tolerancijos miestą“; 

7.5. teletiltu bendraus su respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus 

vaikų komandomis; 

7.6. kiekvienos respublikos ugdymo įstaigos „Žibutė“ IU grupių ugdytiniai iš pasirinktų 

priemonių, medžiagų, panaudojant STEAM metodo elementus sukurs „Tolerancijos miestui“ 

(pastatą (-us));  

7.7. iš PU ir IU grupių vaikų sukurtų pastatų, bus sukurtas „Tolerancijos miestas“.  

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

8. Projekto dalyviai - respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ bendruomenės (priešmokyklinio 

ugdymo ugdytinių komandos – 5 vaikai, ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai, IU/PU, meninio 

ugdymo, kiti mokytojai). 

9. Projekto vykdymo etapai: 

9.1. Įstaigos, dalyvaujančios projekte, išsirenka priešmokyklinio amžiaus vaikų komandą iš 

5 vaikų. Apie apsisprendimą dalyvauti projekte, įstaigos informuoja Panevėžio lopšelį-darželį „Žibutė“, 

užpildydamos projekto nuostatų 1 priedą (dalyvio kortelė). 

9.2. 2021-11-16 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių komandos  

bendrauja  ZOOM platformoje (nuoroda bus išsiųsta 2021-11-15 d.). 

9.3. Priešmokyklinio ugdymo grupių komandų (prisijungimo per ZOOM metu) prisistatymo 

eiga:  

1) Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“; 

2) Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“; 

3) Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“; 

4) Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“; 

5) Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“. 

9.4. I užduotis -  kiekviena komanda prisistato muzikiniu kūrinėliu (2-3 min.); 

9.5. II užduotis – komandų ugdytiniai keliais sakiniais apibūdina toleranciją ir pristato 

pasiruoštas priemones užduoties („Tolerancijos miesto“) įgyvendinimui (5 min.); 



9.6. III užduotis – ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo komandos stato 

„Tolerancijos miestą“ (10 min.); 

9.7. IV užduotis – ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo komandos pristato sukurtą 

„Tolerancijos miestą“ (5 min.).  

9.8. V užduotis – projekto užbaigimas – bendra respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ 

daina „Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ himnas“ (2-3 min.).  

9.9. VI užduotis - ZOOM prisijungimo metu, kai priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikai  kuria „Tolerancijos miestui“ pastatą(-us), tuo pat metu ikimokyklinio ugdymo grupių 

vaikai su IU mokytojomis grupėse kuria pastatą(-us) „Tolerancijos miestui“.  

9.10. VII užduotis – kuriamo pastato(-ų) eiga fotografuojama. 

9.11. VIII užduotis – pasibaigus ZOOM prisijungimui, ikimokyklinio ugdymo grupių 

vaikai su IU mokytojomis atneša sukurtus pastatą(-us) į erdvę, kurioje vyko ZOOM 

prisijungimas. 

9.12. IX užduotis - visi ugdytiniai, iš atneštų sukurtų pastatų, sukuria bendrą 

„Tolerancijos miestą“.  

9.13. X užduotis – iš respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ kuriamų „Tolerancijos 

miestui“ pastatų bei iš sukurto bendro (IU ir PU grupių ugdytinių) „Tolerancijos miesto“ pastatų, 

bus sukurtas kompiuteriniu variantu kiekvienai respublikos ugdymo įstaigai „Žibutė“ bendras 

„Tolerancijos miesto“ albumas, pavadinimu „Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ 

„Tolerancijos miestas“.  

10. Užfiksuotas kuriamo „Tolerancijos miesto“ pastato(-ų) ir sukurto įstaigos „Tolerancijos 

miesto“ nuotraukas atsiųsti el. paštu panzibute@gmail.com iki 2021 m. lapkričio 19 d.  

11. Apie vykusį renginį bus publikuojama Panevėžio darželio-lopšelio „Žibutė“ 

internetinėje svetainėje www.zibute.eu „Atsakinga Tolerancija Draugui II“.   

12. Apie vykusį renginį bus pasidalinta Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ facebook 

paskyroje.  

13. Sukurto kompiuteriniu variantu „Tolerancijos miesto“ albumo, pavadinimu 

„Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ „Tolerancijos miestas“, nuoroda, bus išsiųsta kiekvienai 

respublikos ugdymo įstaigai „Žibutė“ el. paštu 2021-11-30 d.   

 

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Respublikos ugdymo įstaigos „Žibutė“ ir projekte dalyvavę IU/PU, meninio ugdymo, kiti 

mokytojai, priešmokyklinio ugdymo vaikai Lietuvos paštu gaus Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 

padėkos raštus už dalyvavimą projekte. 

15. Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ IU/PU, meninio ugdymo, kiti mokytojai, 

užsiregistravę semiplius paskyroje, gaus 4 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymas (renginys 

nemokamas).  

16. Įsimintinos datos:  

1) užpildytą priedą atsiųsti iki 2021-11-11 d.;  

2) prisijungimo prie ZOOM nuorodos gavimas 2021-11-15 d.; 

3) projekto įgyvendinimas 2021-11-16 d. 10.00 val.; 
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4) užfiksuotų projekto įgyvendinimo metu nuotraukų atsiuntimas į Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ el. paštą (panzibute@gmail.com) iki 2021-11-19 d.  

5) sukurto „Tolerancijos miesto“ albumo, pavadinimu „Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ 

„Tolerancijos miestas“ nuorodos gavimas 2021-11-30 d.  

17. Dėl informacijos kreiptis: Edita Miežinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, telefonu 

 845-464313., el. p. panzibute@gmail.com 
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Priedas 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO „ATSAKINGA TOLERANCIJA DRAUGUI II“ 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

PU grupė  

Ugdymo įstaigos adresas, tel., el. p.  

PU, kitų mokytojo (-ų) vardas, pavardė  

PU, kitų mokytojo (-ų) telefonas, elektroninis 

paštas 

 

PU ugdytinių vardai, pavardės  

 


