
                       

 

 

Tolerancijos ugdymo centrų  – mokyklų bendruomenėms  

(mokiniams ir mokytojams) 
 

 

 

KVIETIMAS 
dalyvauti nacionaliniame renginyje 

„Tolerancijos mugė 2017“ 

2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. 
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NACIONALINIO RENGINIO „TOLERANCIJOS MUGĖ 

2017“ TIKSLAI: 

 

❖ Susipažinti su Lietuvos TUC gerąja patirtimi skleidžiant 

tolerantiškumo idėjas mokyklose. 

❖ Susipažinti su tarpkultūrinio ugdymo formomis, metodais. 

❖ Su mokiniais aptarti, ar mūsų visuomenė tolerantiška, tolerancijos 

ar netolerancijos pavyzdžius. 

❖ Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą. 

 

 

PRELIMINARI RENGINIO PROGRAMA 

 

 

Lapkričio 30 d. 

10.00 – 10.30 Dalyvių atvykimas, registracija 

10.30 – 11.00 Nacionalinio renginio „Tolerancijos mugė 2017“  

atidarymas 

11.00 – 12.30 TUC prisistatymai erdvėse (TUC komandos mugės  

principu pristato centro veiklos išskirtinumus;  

pristatymo forma – stendinis pranešimas, vaizdo medžiaga, gyvas bendravimas, 

užduotys dalyviams ir t.t.) 

12.30 – 13.30 Pietūs 

13.30 – 16.30 Konferencija „Ar yra vietos tolerancijai Lietuvos  

mokyklose?”  (mokytojams) 

 Kūrybinės dirbtuvės „Būti KITOKIAM: pliusas ar  

minusas?“ I dalis (mokiniams) 

16.30 – 17.00 Kavos pertrauka 

17.00 – 19.30 Tolerancijos ugdymo centrų vakaras „Klaipėda –  

Tolerancijos uostas“ 

19.30 – 20.00 Vakarienė  

20.00 – 23.00 „Sniego gniūžtės“ veiklos mokiniams 

  

 

 

 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti kartu su Klaipėdos Gedminų progimnazijos Tolerancijos ugdymo centru, 

minėdami Tarptautinę tolerancijos dieną, antrą kartą kviečia dalyvauti Tolerancijos ugdymo 

centrų bendruomenėms skirtame nacionaliniame renginyje „Tolerancijos mugė 2017“. 



 

 

Gruodžio 1 d. 

  9.00 – 10.30 Pusryčiai „Bendrystės galia“ 

10.40 – 12.40 Kūrybinės dirbtuvės „Tarpkultūrinis ugdymas: iššūkiai ir  

galimybės“ (mokytojams) 

 Akcija „Būti KITOKIAM: pliusas ar minusas?” II dalis 

(mokiniams) 

12.40 – 13.30 Pietūs 

13.30 – 14.30 Renginio „Tolerancijos mugė 2017“ uždarymas 

 

 

SVARBI INFORMACIJA 

 

Renginio vieta: Klaipėdos Gedminų progimnazija, Gedminų g. 3, Klaipėda. 

Renginio laikas: 2017 m. lapkričio 30 – gruodžio 1 d. 

 Dalyviai: Tolerancijos ugdymo centrų komandos (iki 8 žmonių – 2 

mokytojai, 6 mokiniai). Jei ketina dalyvauti didesnė nei 8 žmonių komanda, 

prašome kontaktuoti su Gedminų progimnazijos Tolerancijos ugdymo 

centro koordinatore Asta Jankauskiene. 

Namų darbas: vaizdo filmukas (iki 3 min.), kuriuo pristatomas mokyklos 

TUC. Filmukus kuria visos dalyvaujančios komandos. Sukurti darbai bus 

rodomi “Tolerancijos mugės” metu, vėliau bus panaudoti kuriant bendrą 

filmuką apie Tolerancijos ugdymo centrus. 

Nakvynė: mokiniai nakvos mokykloje (reikia turėti miegmaišius); 

mokytojams numatyta nakvynė viešbutyje “ibis Styles Klaipėda Aurora”; 

nakvynės kaina asmeniui dviviečiame kambaryje – 17 Eur 

Išlaidos: maitinimas – organizatorių išlaidos; atvykstantys dalyviai 

susimoka už kelionę ir nakvynę viešbutyje.   

Norintys dalyvauti renginyje registruojasi el. paštu 
 

GTUC koordinatorė Asta Jankauskienė - a.jankauskiene@gedminai.lt, 

telefono nr. 8 (612) 57 664 

Registruojantis reikia nurodyti:  

• Mokyklos pavadinimą; 

• Mokytojo (-ų) vardus ir pavardes; 

• Atvykstančių mokinių skaičių ir amžių; 

• Techninius reikalavimus, kurių reikės pristatymui.   

 

Registracija vyks iki 2017 m. lapkričio 3 d. 
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