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    2022 LAPKRITIS 

Tolerancijos miesto statybos 

 Tolerancijos namus pirmiausia turime pastatyti savo širdyje, 

tuomet pakantumas kitos rasės, tautybės, tikėjimo žmogui tampa 

savaiminis. Mokiniai kasdien plečia savo tolerancijos ribas, o lapkričio 16 

minėdami tarptautinę Tolerancijos dieną įgijo ir istorinių 

žinių apie nepakantumą pasaulyje. 

                      Gimnazijos Savanoriai ir Mokinių tarybos nariai 

konsultuojami istorijos mokytojo Miroslavo Bazio parengė 

prezentaciją apie XX amžiaus netolerancijos atvejus kitos 

rasės, tautos ar religijos atstovams. Dalyvaudami 

interaktyvioje viktorinoje mokiniai įtvirtino žinias apie 

netoleranciją. Įvertinę istorinę tikrovę ir jos pasekmes, 

tikimės, mokiniai užaugę nekartos pirmtakų darytų nepakantumo klaidų. 

                      Po netradicinės istorijos pamokos mokiniai, paskatinti dailės 

mokytojos Anželikos Valiavičienės ir klasių vadovų, ėmėsi kurti popierinius 

Tolerancijos namus, gatves, miestus. 

                      Iš popieriaus pastatytas tolerancijos miestas istorijos tėkmėje 

virs dulkėmis, tačiau širdyje 

pastatyti pakantumo namai leis 

gyventi draugiškiau, išvengti karų 

ir persekiojimų ir tikruose 

namuose jaustis saugiai. 

 

 

Be pavadinimo... 



Gyvenimo linksniai pagal... 

 fizinio ugdymo mokytoją Valdemarą 

Kas įkvėpė jus tapti mokytoju? 

Iš tikrųjų mane įkvėpė kitas treneris, mano kūno kultūros mokytojas. 

Buvau apkūnus vaikas iki 10 klasės, bet tada jis mane paskatino sportuoti, 

sveikiau maitintis. Jis, būdamas 70-ies metų, sugebėdavo stovėti ant 

rankų, aktyviai sportuoti ir palaikyti puikią formą. 

Ko trūksta mūsų gimnazijai? 

Mūsų gimnazijai, manau, trūksta daugiau tolerancijos ir draugiškumo.  

Kam iš mokinių patikėtumėte savo automobilio raktelius? 

Raktelius pasaugoti kaip daiktą patikėčiau kiekvienam, bet vairuoti 

mašinos - niekam. 

Ką neįprasto planuojate nuveikti per kitas atostogas? 

Planuoju nuvykti į Gruziją “užbaigti” savo šypseną. Tai bus trečias kartas ir, 

tikiuosi, paskutinis. 

Kuo žavitės iš sportininkų? Ar turite tokį asmenį? 

Taip turiu tokį asmenį ir jis yra Arnoldas Švarcenegeris, nes jis mane 

pastūmėjo sportuoti. Bet taip pat ir kiti sportininkai internete gali suteikti 

įkvėpimo. 

Kur galima skaniai pavalgyti? 

Tikriausiai kavinėje “Soja”. Mano mėgstamiausias patiekalas pavadinimu 

“Vištiena Gong Bao”, tad rekomenduoju ir jums išbandyti 

Kalbino Jaunoji žurnalistė  

Elinga Simanavičiūtė 

 

 

 



Kritinio mąstymo ugdymas 

 per neapykantos kalbos ir migracijos procesų 

analizę 
 Lapkričio 10 dieną Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos 8-IV G klasių mokiniai turėjo 

galimybę dalyvauti „Kritinio mąstymo ugdymas per neapykantos kalbos ir migracijos procesų 

analizę“ mokymuose. Interaktyvią paskaitą vedė Jogaila Vaitekaitis, Diversity Development Group 

tyrėjas, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto edukologijos doktorantas, darnaus 

vystymosi švietimo lektorius, turintis 8 metų darbo 

patirtį.  

Jaunieji žurnalistai pakalbino Jogailą Vaitiekūną.  

Kas paskatino rinktis tokį darbą? 

Mane paskatino tas faktas, kad aš pats esu mažumos 

atstovas. Ir dėl pasaulyje vyraujančios neteisybės 

rinkausi darbą labiau ne dėl pinigų, bet dėl galimybės 

prisidėti prie pasaulio gerinimo. 

Ko siekiate bendraudami su jaunimu? 

Siekiu paskatinti kritinį mąstymą, pasakojant žiaurius, realius įvykius, nes vaikams reikia socialinio 

jautrumo, sugebėjimo suprast kitus, save įsijaučiant į jų padėtį, būti labiau empatiškiems. 

Kam skiriate prioritetą darbe? 

Organizacija dirba su žmogaus teisėmis, kurios įtraukia ir imigrantus, pabėgėlius, taip pat ir jų 

prieglobstį. Netenka dirbti mūšio lauke, važinėti ir teikti pagalbą kitiems. Mes dirbame su antriniais 

šaltiniais - analizėmis, ataskaitomis. 

Ką mes galėtume pakeisti, kad pasaulis taptų geresnis? 

Reikia pasitikėti švietimu ir jo teikiamomis žiniomis, susimąstyti, ką jaučia kiti, būti empatiškiems. 

Svarbios ir antikapitalistinės pažiūros. 

Kuo negalima pasitikėti? 

Negalima pasitikėti niekuo, reikia viską patikrinti bent kelis kartus, įsitikinti, kad skaitote teisingą 

informaciją. Ypač negalima pasitikėti veikėju, kuris turi didesnę galią, nes galima stipriai apsigauti. 

Kur šiuo metu yra saugiausia? 

Nuo globalinio atšilimo sunku pabėgti, todėl liūdna net pagalvoti, kad saugios vietos net pats 

neišsirinkčiau. Dėl įvairių krizių būna daug pabėgėlių, bet dėl klimato kaitos bus dar daugiau. Bet 

pabėgus į kitą šalį galima susidurti su kitomis problemomis. Tik laiko klausimas, kada pasaulyje 

visur bus sunku gyventi. Todėl reikia galvoti ne kur būtų saugu, o ką daryti, kad būtų saugiau čia, 

kur esu. 

Ko palinkėtumėte mūsų gimnazijai? 

Palinkėčiau daugiau kritinio mąstymo, taip pat jautrumo ne tik žmonėms, bet ir gamtai. 

 

 



 

Talento po suolu nepaslėpsi 

 Šiemet žiema užklupo netikėtai, pirmas sniegas, iškritęs lapkričio 

17 d., užsiliko ilgam. Žinoma, vaikams sniegas – tai skaniausias maistas, 

geriausias ginklas, tvirčiausia statybinė medžiaga. Jaunieji žurnalistai 

pastebėjo, kad gimnazijos kieme „pridygo“ sniego senių besmegenių ir 

nusprendė išsiaiškinti, kas yra talentingiausi kūrėjai. Pasirodo, kad septintos 

klasės mokiniai geba sukurti tokius gražuoliukus. Dominyka Lapeiko 

pasakojo, kad ne pirmą kartą lipdė sniego senį ir „tupdė“ ant suoliuko, 

kadangi tądien buvo lipnus sniegas, labai draugiškai ėmėsi darbo su 

bendraklasiais. Kur kas sunkiau buvo ne lipdyti, o ginti besmegenį nuo 

penktokų, norėjusių jį nugriauti. 
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