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Įvadas 

 

       Kaip mokyti, kad be įgyjamų ţinių, būtų harmoningai ugdomos ir formuojamos mokinių 

asmeninės savybės su jų motyvais ir poreikiais, su tam tikra vertybių sistema? Gyvename 

permainų laikais. Šiuolaikinė informacinė visuomenė ţmogui kelia naujus reikalavimus. Pasikeitė 

ir vertybės, kurias taip ilgai ir kruopščiai puoselėjome. Anksčiau pirmenybė buvo teikiama 

kuklumui, paklusnumui, nuolankumui, o dabar, siekiant išsilavinimo, karjeros, darbo, - aukštam 

savęs vertinimui, iniciatyvumui, gebėjimui būti lyderiu, komunikabilumui.Tikrovė dinamiška, 

konfliktiška, neapibrėţta. Tokiame pasaulyje turės gyventi mūsų mokiniai. Kad jie rastų savo 

vietą, nesukluptų, nepalūţtų, susidurdami su neišvengiamomis problemomis, išmoktų jas įveikti, 

negriaudami savojo Aš, mes suaugusieji, turime padėti. 

      Mokykla, atsiţvelgdama į pokyčius visuomenėje, taip pat gyvena permainų ir reformų 

laikotarpiu: keičiamos ugdymo programos, ugdymo bei ugdymosi metodai, pasiekimų vertinimas. 

Mes, mokytojai, tėvai turėtume daug daugiau dėmesio skirti ne akademinėms ţinioms suteikti, bet 

gyvenimo įgūdţiams, esminėms vertybėms, dorinėms nuostatoms ugdyti. Asmeniniai ir 

socialiniai įgūdţiai yra laikomi apsauginiais veiksniais, kurie padeda vaikams įveikti įvairiausius 

sunkumus.  

      Šis projektas,,Gyventi ir būti drauge‗‗ padės mokiniams augti, tobulėti kaip asmenybėms. 

Teigiamas, humaniškas mokytojų ir tėvų poţiūris į vaiką, kiekvieno vertės pripaţinimas kartais 

neatsiţvelgiant į jo pasiekimus bei kai kuriuos elgesio trūkumus padeda kasdieniam gyvenimui 

sėkmingam ugdimuisi mokykloje būtinų gebėjimų. O tai sudaro galimybę skleistis stipria 

paţinimo motyvacija pasiţyminčiai, savimi pasitikinčiai, kūrybingai, kritiškai mąstančiai vaiko 

asmenybei. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto tikslai ir uždaviniai 

 Ugdyti toleranciją ir nuoširdţią pagalbą vieni kitiems. 
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 Skatinti vaikų ir suaugusiųjų bendradarbiavimą. 

 Palaikyti saugius, tarpusavio pagalba, supratimu paremtus tarpusavio santykius ne tik 

per pamokas, bet ir per pertraukas. 

 Puoselėti atsakomybę uţ save ir greta esančius ţmones. 

 Mokytis pagarbiai bendrauti su įvairių klasių mokiniais – kurti bendruomeniškumo 

dvasią. 

 Supaţindinti vaikus su jų teisėmis ir pareigomis, bei santykiu tarp jų. 

 Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti mokyklos valdymo veikloje. 

 Sukurti tolerancijos paramos grupę ir numatyti jos veiklos principus. 

 Įkurti psichologinę studiją ,,Paţink save―. 

 Tarptautinę vaikų gynimo dieną, birţelio 1 – ąją surengti šventę mokykloje ir išrinkti 

tolerantiškiausią klasę ir mokinį (ę). 

 Projekto vykdymo aktualijas skelbti stende ,,Gyventi ir būti drauge―. 

Dalyviai 

      
 Pasvalio darţelio – mokyklos pradinių klasių mokiniai, ikimokyklinės grupės 

mokinukai. 

 Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinės. 

 Pasvalio Vaškų  vidurinės mokyklos mokiniai. 

 Darţelio mokyklos mokytojai. 

                                                                                                                                          

Numatomi rezultatai 

 

 Mokiniai mandagiai bendraus su bendraamţiais ir suaugusiais. 

 Gerbs šalia esančius ţmones ir jais rūpinsis. 

 Gebės suprasti, priimti asmeninę atsakomybę 

 Tvirtai ţinos savo kaip mokinio, kaip draugo, bendruomenės nario įsipareigojimus. 

 Mokės atpaţinti, apibūdinti savo ir kitų nesaugų, netinkamą elgesį. 

 Ţinos kaip spręsti konfliktus, konfliktines situacijas. 

 Labiau pasitikės savimi. 

 Bus sukurti mokinių savitvarkos, savivaldos pagrindai. 

 Pajus bendros veiklos, kūrybos dţiaugsmą. 

 

Laikas   

                      
2008 – 2010 m.m.  

 

Priemonės 

 

 Projektai. 

 Debatai. 

 Studijos. 

 Grupių uţsiėmimai. 

 Akcijos. 

 Šventės. 
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 Kelionės. 

 Draugystės tiltai. 

 Valandėlės. 

 Rytmečiai. 

 Viktorinos. 

 Parodos. 

 

2008 m. 

Eil.Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. Projekto ,,Gyventi ir būti drauge― 

pristatymas bendruomenei 

01 – 15 S. Bagdonienė 

R. Milašienė 

2. Tolerancijos grupės pirmasis susirinkimas 01 - 23 S. Bagdonienė 

R. Milašienė 

3. Darţelis – mokykla ,,Liepaitė― – Vaškų 

vidurinė mokykla  ,,Draugystės tiltas― 

02 - 12 I. Černiauskienė 

4. Stendo ,,Gyventi ir būti drauge― kūrimas 02 - 18 Tolerancijos 

grupės aktyvas 

5. Bendras 1-  os klasės ir gimnazijos 

psichologijos būrelio narių praktikumas  

,,Meno terapija―  

02 - 26 S. Bagdonienė 

 

6. Psichologinės studijos ,, Paţink save― 

įsteigimas  

02 - 28 S. Bagdonienė 

 

7. Akcija ,, Mano maţasis draugas― 

(ketvirtokai skaito pasakas maţiesiems) 

1 kartą per 

savaitę 

V. Balienė,  

I. Mėkelienė 

8. Bendras psichologinės studijos ir Pasvalio 

P. Vileišio gimnazijos psichologijos būrelio 

praktikumas ,, Meno terapija― 

03 - 06 S. Bagdonienė 

J. Stipinienė 

9. Bendravimo uţsiėmimas ,, Dovana 

pirmokui― 

03 - 20 R. Milašienė 

10. Debatai prie apskritojo stalo 

,,Nepakantumas – tai...― 

04 - 10 S. Bagdonienė 

R. Milašienė 

11. Stendo ,, Paţink save― atnaujinimas 04 - 17 S. Bagdonienė 

R. Milašienė 

12. Tolerancijos grupės veikla per ilgąsias 

pertraukas 

Vasario – 

geguţės mėn. 

Rugsėjo – 

gruodţio mėn. 

 

R. Milašienė 

13. Diskusija ,, Ţodis skriaudţia, ţodis 

glaudţia― 

05 - 14 I. Mėkelienė 

14. Tolerantiškiausios klasės ir mokinio 

rinkimai 

05 - 30 Pradinių klasių 

mokytojos 

15. Tolerancijos grupės posėdis 09 - 12 S. Bagdonienė 

R. Milašienė 

16. Stendo ,, Paţink save― atnaujinimas 10 - 24 Tolerancijos 

grupės aktyvas 

15. Dalyvavimas alternatyviosios mados 

šventėje ,, Išprotėjęs ruduo― 

11 – 14 S. Bagdonienė 
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16. Arbatos valandėlės 11 - 21 R. Milašienė 

R.Aukščionienė 

17. Akcija ,, Pasidabinkime― 12 - 05 Mokytojos 

18. Kalėdinės šventės 12 - 19 Mokytojos 

19. Kalėdiniai rytmečiai ar vakaronės 12 - 23 Mokytojos 

2009 m. 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. Tolerancijos grupės veikla per ilgąsias 

pertraukas 

Vasario – 

geguţės mėn. 

S. Bagdonienė 

2. Stendo ,,Paţink save― atnaujinimas 01 - 12 Tolerancijos 

grupės aktyvas 

3. Gerų darbelių pilys 01 - 19 I.Černiauskienė 

4. Akcija ,, Donvanoju Tau švelniuką― 02 - 04 R. Milašienė 

5. Debatai prie apskritojo stalo ,, Smurtui – 

ne― 

02 - 18 S. Bagdonienė 

6. Diskusija ,, Savarankiškumas ir 

pasitikėjimas savimi― 

03 - 05 S. Bagdonienė 

7. Tolerancijos grupės veikla 03 - 18 S. Bagdonienė 

R. Milašienė 

8. Psichologinės studijos ir Pasvalio P. 

Vileišio gimnazijos praktikumas ,, Ţaidimų 

terapija― 

04 - 23 S. Bagdonienė 

9. Tolerantiškiausios klasės ir mokinio 

rinkimai 

05 - 29 R. Milašienė 

10. Tolerancijos grupės posėdis 09 - 16 S. Bagdonienė 

R. Milašienė 

11. Stendo ,, Paţink save― atnaujinimas 09 - 23 Tolerancijos 

grupės aktyvas 

12. Gerumo valandėlė ,,Padovanok draugui 

šypseną― 

10 - 21 R. Milašienė 

13. Akcijos ,, Mano maţasis draugas― tąsa 1 kartą per 

savaitę 

R.Aukščionienė 

I. Mėkelienė 

14. Dalyvavimas alternatyviosios mados 

šventėje ,, Išprotėjęs ruduo― 

11 – 14 S. Bagdonienė 

15. Arbatos valandėlės 11 - 26 R. Milašienė 

R.Aukščionienė 

16. Akcija ,, Pasidabinkime― 12 – 01 S. Bagdonienė  

I.Černiauskienė 

17. Piešinių konkursas ,, Piešiu gerumą...― 12 – 07 R. Milašienė 

18. Apmąstymų ratas 12 - 23 Pradinių klasių 

mokytojos 

 

2010 m. 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. Tolerancijos grupės veikla per ilgąsias 

pertraukas 

Vasario – 

geguţės 

R. Milašienė 
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mėn. 

2. Akcijos ,, Mano maţasis draugas― tąsa 1 kartą per 

savaitę 

I. Mėkelienė 

 R. Milašienė 

I.Černiauskienė 

3. Ţaidimas tarp klasių ,, Išgelbėk draugą― 01 - 13 S. Bagdonienė 

4. Piešinių konkursas ,, Mano geriausias 

draugas― 

01 - 20 I. Mėkelienė 

 

5. Stendo ,, Paţink save― atnaujinimas 02 - 10 Tolerancijos 

grupės aktyvas 

6. Studijos veikla. Praktikumas su P. Vileišio 

psichologijos būreliu ,,Konfliktų sprendimas― 

03 - 18 S. Bagdonienė 

7. Debatai prie apskritojo stalo ,, Pagarba, 

sąţiningumas, principingumas – tai... 

04 - 15 R. Milašienė 

S. Bagdonienė 

8. Socialinis projektas ,, Trapus pasaulis― 

(mokiniai, darţelinukai su programėle Vilties 

centre) 

05 - 14 I. Mėkelienė 

 R. Milašienė  

S. Bagdonienė 

9. Tolerantiškiausios klasės ir mokinio rinkimai 05 - 28 R. Milašienė 

10. Tolerancijos grupės aktyvo posėdis, 

numatantis tolesnius projekto darbus 

09 - 10 R. Milašienė 

S. Bagdonienė 

11. Studijos veiklos atnaujinimas 09 - 22 S. Bagdonienė 

12. Gerumo pilys 10 - 20 R.Aukščionienė 

13. Ţaidimas – varţybos ,, Išradingųjų klubas― 11 - 11 I.Černiauskienė 

S. Bagdonienė 

14. Laiškas mano draugui ( neįgaliųjų dienai 

paminėti) 

12 - 03 S. Bagdonienė 

15. Akcija ,, Pasidabinkime― 12 - 08 Mokytojos 

16. Kalėdinės šventės 12 - 20 Mokytojos 

17. Kalėdiniai rytmečiai ar vakaronės 12 - 23 Mokytojos 

                                                                                         

              Mokytojos                                                             S. Bagdonienė                                                                                          

                                                                                             R. Milašienė 

                                                                       

                        

Projekto pristatymas darželio-mokyklos ,,Liepaitė‘‘ bendruomenei 
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1 pav. Projektą mokiniams pristato vadovė S. Bagdonienė 

 

Tolerancijos grupės pirmasis susirinkimas 

             Į pirmą uţsiėmimą susirinko visų klasių išrinkti atstovai. Po susipaţinimo pasiskirstė  

pareigomis mokinukų taryboje: 

 

Rokas Mainonis  –    mokinukų tarybos pirmininkas 

Dovydas Karka  –     mokinukų tarybos pavaduotojas 

Gajus Kasimovas  –  mokinukų tarybos pavaduotojas 

 

Nariai: 

 

Dominyka Vaitekūnaitė 

Ieva Grigalionytė 

Ugnė Juozapavičiūtė 

Gintarė Linkevičiūtė 

Laura Čekanauskaitė 

Žygimantas Zalensas 

Vakaris Vaičekonis 

Nojus Vaičekonis 

 

  

                                                      2 pav. Mokinukų taryba. 

 

Tolerantiškiausios klasės bruožai: 

● KALBA – vaikai neuţgaulioja ir neįţeidinėja vieni kitų; 

● TVARKA KLASĖJE – su visais elgiamasi vienodai, vaikai bendradarbiauja; 

● SANTYKIAI – mokytojai ir vaikai vieni į kitus kreipiasi pagarbiai, nuoširdţiai, rodoma 

abipusė pagarba; 

● SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS – su visais tariamasi ir visi skatinami reikšti savo nuomonę apie 

klasės reikalus; 

● BENDRADARBIAVIMAS – daţnai mokomasi ir bendradarbiaujama dirbant grupėse. 

 

 

                   Principai, kuriais vadovausimės savo darbe: 
● Tolerancija  

● Dora 

● Paslaugumas 

● Drąsa 

● Bendradarbiavimas 

● Sąţiningumas ir principingumas 

● Savarankiškumas ir pasitikėjimas savimi 

● Kantrybė 

● Išradingumas 

● Pagarba 

● Atsakomybė 
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Stendo ,,Gyventi ir būti drauge” kūrimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 pav. Dovanoju saulutę… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     4 pav. Ne visoms klasėms galime saulutę dovanoti… 

 

Debatai ,,Nepakantumas – tai... 

 
Tikslai:  

1.  Mokytis pastebėti nesaugų savo ir bendraamţių elgesį. 

2.  Mokytis būti kritiškiems nepakantumui, patyčioms mokykloje 

3. Mokytis pasakyti tvirtą ,,ne‗‗. 

4. Mokytis diskutuoti. 

      Tolerancija – tai menas. Tolerancija prasideda, kai įsivaizduoji save kito vietoje. 

Debatų pradţioje išsiaiškiname ţodţio reikšmę NEPAKANTUMAS. Po to visi 

Tolerancijos grupės nariai išsitraukia lapelius su nepakantumo apibūdinimu: 

● nepalankus kalbėjimas; 

● stereotipų kūrimas; 

● erzinimas; 

● išankstinis nusistatymas; 

● kaltės vertimas kitam; 

● diskriminavimas; 

● išskyrimas; 
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● terorizavimas; 

● turto naikinimas; 

● chuliganizmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Ruošiamės diskusijai. 

      Pamąstę keletą minučių, mokiniai aiškina prasmę, pateikia pavyzdţių, kiti taip pat įsijungia į 

diskusiją. Taip aptariami visi nepakantumo atvejai. Diskutuojama, kiekvienas išsako savo nuomonę. 

Debatų pabaigoje pasakomos išvados ir paskelbiama rezoliucija: 

KIEKVIENO MOKINIO, ŽMOGAUS PAREIGA NEPRAEITI PRO SKRIAUDŽIAMĄ 

ŽMOGŲ, SUDRAUSTI NETINKAMAI BESIELGIANTĮ, SURASTI BŪDŲ KAIP TAI 

PADARYTI(pav. pranešti suaugusiam, neleisti pravardžiuoti, erzinti draugų ir t.t.). 

     

Draugystės tiltas su Vaškų vidurinės mokyklos mokiniais 

 Tikslas: mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, pajusti bendros veiklos, kūrybos dţiaugsmą. 
  Mokiniai dalyvauja bendrame projekte ,,Ţemei reikia draugų‘‘. Ruošia projektą ,, Margas Ţemės 

rūbas‘‘, concerto programą. Vaškuose susitinka su mokiniais, apţiūri miestelį, mokyklą, po to 

dalyvauja bendrame koncerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Ketvirtokai dainuoja vaškiečiams.             7 pav. Pristatome savo projektą ,, Margas ţemės 

rūbas‘‘. 
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8 pav. Šokame ,,Milčių‖. 

Psichologinės studijos ,,Pažink save‘‘ veikla 

Tikslai ir uždaviniai:  

1. Ugdyti gebėjimą bendrauti. 

2. Mokyti vaikus efektyviai, konstruktyviai spręsti problemas, iškilusius konfliktus bei tinkamai 

elgtis jų metu.. 

3. Mokyti vaikus paţinti savo jausmus ir juos tvarkytis. 

4. Ugdyti pasitikėjimą savimi. 

 

1. Susipažinimas. 

 Ţaidimas ,,Pristatyk save‗‗. Kiekvienas išsitraukia tiek lapelių kiek tik nori. Su kiekvienu lapeliu 

turi pasakyti teiginį apie save. Kuo daugiau  lapelių, tuo daugiau reikia pasakoti apie save. 

 

2.  Psichologinis žaidimas – pratimas ,,Kur tu esi šiandien‘‘. Kiekvienas gauna lapus su 

nykštukais, kurie atitinka vaiko jausminę būseną (ţr. 1,2 priedas) Pozicijų pasirinkimas:  

I – jaučiasi puikiai, kai būna vienas, nuošalyje; 

II – lyderis; 

III – nuolat padeda, gelbėja kitus; 

IV- jaučiasi gerai, tvirtai, savarankiškai; 

V – jautėsi puikiai, pavojus – grėsmė – kritimas ţemyn; 

VI – tvirtai jaučiasi būdamas grupėje, kai kitas vykdo uţduotis; 

VII – tvirtai jaučiasi būdamas grupėje, kai vykdo uţduotis uţ kitus; 

VIII – tvirtai jaučiasi  būdamas grupėje; 

IX – tvirtai, stabiliai jaučiasi, jaučia vyresniojo paramą; 

X – jaučiasi saugus, nes šalia draugas; 

XI – jaučiasi saugus, nes šalia draugas; 

XII – jaučiasi saugiai nuošalyje, stebi kitus; 

XIII – liūdnas, slepiasi uţ kitų, bet tvirtai laikosi; 

XIV – neatsiskleidęs, ramiai kopia aukštyn; 

XV- uţsidaręs savyje, nusisukęs, nekreipia dėmesio į kitą; 

XVI – neatsiskleidęs, kito pagalba stengiasi kopti aukštyn; 

XVII – svyruoja tarp neţinios; 

XVIII – savarankiškai bando stiebtis; 
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XIX – nuolat suteikia pagalbą kitiems, pats stovi vietoje.; 

XX – stovi tvirtai, ,,mintys skraido‗‗, betikslis kitų stebėjimas; 

XXI – apatiškas (pavyzdys priede) 

Perţiūrėjus mokinių darbelius, paaiškėjo, jog net 6 pasirinko antrąją poziciją (lyderio pozicija). 3 

mokiniai pasirinko ketvirtąją (jaučiasi gerai, tvirtai, savarankiškai). 2 pasirinko šeštąją poziciją ( 

tvirtai jaučiasi būdamas grupėje). Galima daryti išvadą, jog į studiją susirinko gerai 

besijaučiantys, gerai save vertinantys mokiniai.  

3. Ar moku bendrauti?  

Pradţioje kalbama apie komunikacijos procesą. Komunikacija – tai keitimosi informacija 

procesas. Pasak M. Burcley – Allen(1995), komunikacijos procese skiriama laiko: 

▪ klausymuisi - 40%; 

▪ kalbėjimui – 35 %; 

▪ skaitymui - 16%; 

▪ rašymui -   9%;   

Kaip matome, bendraujant daugiausia laiko skiriama klausymuisi. Paradoksas tas, kad kitų 

bendravimo aspektų mes mokomi jau nuo vaikystės, bet išklausyti pašnekovą mūsų nemoko 

niekas. Dievas mums davė dvi ausis ir vieną burną, kad mes daugiau klausytume ir maţiau 

kalbėtume( Zenonas – senovės graikų filosofas). Kai bendravimo procese esame aktyvūs, o kartu 

ir efektyvūs klausytojai, mes tarsi perduotume kalbančiajam tokią informaciją: 

▪ aš girdţiu, ką tu sakai; 

▪ aš gerbiu tavo mintis; 

▪ aš suprantu, ką tu jauti; 

▪ aš esu susikaupęs ir susidomėjęs; 

▪ aš pripaţįstu tave kaip asmenybę; 

▪ aš tikiu tavo galiomis; 

▪ aš nesistengiu tavęs pakeisti. 

      Kaip ir kitus bendravimo įgūdţius, aktyvaus, empatiško klausymosi įgūdţius galima įvaldyti 

ir išmokti būti dėmesingu klausytoju. Toliau pildomas testas ,, Aš tarp kitų‗‗( ţr.3 priedas). Jo 

metu mokiniai turi galimybę pasitikrinti, kokios jų stipriosios pusės ir ką reikia ugdytis 

(auginti).Jei baravyke dominuoja  gelsva spalva, bėdų nėra. O jei – ţalia spalva, reikės daug 

pastangų ir noro nugalėti bendravimo, atsakingumo sunkumus. Daugumos baravykas 

pageltonavo, vadinasi mokame išklausyti, padėti draugui, ţaisdami laikomės taisyklių ir t. t. 

 

4. Kaip pažinti ir išreikšti savo jausmus.  

Atspėkite, kokie jausmai slypi uţ šių ţodţių: 

▪ Aš neţinau, kas čia blogai. Negaliu kitaip suskaičiuoti. Gana. Nusibodo. 

▪ Oi, vaikai, tik dešimt dienų liko iki atostogų! 
▪ Ţinai, man niekas neteikia malonumo. Nesugalvoju, ką man daryti. 

▪ Aš niekada nebuvau toks geras mokinys kaip Mantas. Mokausi iki išnaktų, o jis vis vien gauna 

geresnius paţymius. 

▪ Niekada nebuvau tokia bloga Rūtai. Man atrodo, kad pasielgiau su ja netinkamai. 

▪ Nesu vienintelis, galintis apie tai papasakoti.  

▪ Galiu tai padaryti pati. Tu man nepasakinėk ir nerodyk. 

▪ Aš nemyliu savo tėvų! Jie visą laiką ginčijasi. 

▪ Tai nuobodus darbas. Kodėl mes tai darome? 

▪ Nesuprantu, kodėl negaliu savaitgaliais grįţti namo pusę dešimtos.. Visi mano draugai gali. 
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                                                                                    9  pav. Kaip paţinti ir 

                                                                                   išreikšti savo jausmus? 

 

      Po diskusijų, išdalinami testai ,,Mano jausmai‗‗(ţr.4 priedas). Jausmai labai svarbi asmens 

psichinė būsena. Jausmais išreiškiame save, atjaučiame kitus, suprantame ,,širdimi‗‗...Testu 

pasitikriname savo jausmus. Testai surenkami, analizuojami, daromos išvados, teikiamos 

rekomendacijos ir t. t. 

 

Konfliktų sprendimas 

 Tikslas: mokytis konstruktyviai spręsti konfliktus. 

 

      Išdalinami paveikslėliai su įvairiomis situacijomis. Jos aptariamos. Grupelės gauna uţduotis, 

kurias turi suvaidinti: ,, Direktorės kabinete‗‗, ,,Įţeistas draugas‗‗, ,, Neparuoštos pamokos‗‗, 

,,Nesusipratimas‗‗. 

 

      Pokalbis apie konfliktų sprendimus. Konfliktai išsprendţiami arba ne. Konfliktų sprendimas 

gali būti: 

▪  pozityvus – kai siekiama pašalinti, išspręsti konfliktą; 

▪  negatyvus – kai konfliktas gilinamas ir aštrinamas; 

▪ konformistinis – kai daromos nuolaidos arba kai vengiama kalbėti apie skausmingus, aštrius 

dalykus. 

 

Yra įvairių konflikto sprendimo stilių: 

▪ Konkuruojantis asmuo siekia savo tikslo neatsiţvelgdamas į kito jausmus, interesus ir elgesį. 

▪ Vengiantis asmuo pasyvus ir neinformuoja kito apie konfliktą. 

▪ Prisitaikantis asmuo kilus konfliktui nusileidţia kitam, uţslopina savo interesus, kad 

patenkintų kito. 

▪ Siekiantis kompromiso asmuo derasi, kad surastų bendrą sprendimą, kuris iš dalies tenkintų 

abi puses. 

▪ Bendradarbiaujantis asmuo stengiasi rasti sprendimą, kuris patenkintų visus abiejų pusių 

poreikius. 

 Kiekvienam studijos dalyviui išdalinamos anketos – testai ,, Koks jūsų konfliktų sprendimo 

stilius‗‗ ( ţr.5 priedas). Toliau surašomi savo vertinimai į atitinkamą lentelės skiltį, susumuojami 

rezultatai. Didţiausias skaičius rodo, kokį stilių daţniausiai renkatės spręsdami konfliktus. 

 

 



 14 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

                                                             10 pav. Psichologinės studijos nariai  

                                                                        Ugnė ir Ţygimantas mąsto. 

 

 

Meno terapija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     

                                                                  11 pav. Ieškome kompromiso dirbdami kartu. 

 

Dailės terapija 

  Tikslas: mokytis atsipalaiduoti, ilsėtis. 

  Praktikumą veda Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos psichologijos būrelio mergaitės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                    12 pav. Dailės terapiją veda gimnazistės.   

                                                                                                                                                                      



 15 

 Jos su psichologinės studijos,, Paţink save‘‘ nariais kalbasi apie galimus atsipalaidavimo būdus: 

● relaksaciją; 

● meditaciją; 

● specialius kvėpavimo pratimus; 

● dailės terapiją. 

Gimnazistės pasiūlo nupiešti piešinį uţsimerkus. Piešiama uţsimerkus, ant didelių lapų. Baigus 

piešti, atsimerkiama, kalbamasi kaip jautėsi. Po pokalbio piešinys įprasminamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 pav. Studijos nariai įprasmina savo piešinį.            14 pav. Piešiame ir dailiname toliau… 

 

II užsiėmimas 

  

Meditacija  

   
  Tikslas: mokytis atsipalaiduoti, gerai ir saugiai jaustis. 

 

Praktikumą veda Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos psichologijos būrelio mergaitės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            15 pav. Meditacinį tekstą,,Roţės krūmas‘‘ skaito 

                           gimnazistės. 
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     Kalbamasi apie jausmus. Įvardijamos emocijos: jaudulys, baimė, nerimas, gėda, dţiaugsmas, 

neviltis, ilgesys, meilė, sielvartas, nostalgija, pavydas, išdidumas ir t.t. Toliau gimnazistės skaito 

meditacinį tekstą ,,Roţės krūmas‘‘(ţr.6 priedas), o mokiniai klausosi uţsimerkę. Po kurio laiko 

pakviečiama atsimerkti ir papasakoti apie savo jutimus ir regėjimus. Vėliau mokiniai piešia, tai ką 

regėjo medituodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 pav. Mokiniai medituoja. 

 

Diskusija ,,Žodis skriaudžia- žodis glaudžia’’ 
       Kiekviena tauta turi savo kalbą, kurioje daug puikių, gerų, graţių ţodţių. Deja, daţnai iš 

mūsų lūpų išsprūsta pikti, įţeidţiantys, tiesiog bjaurūs ţodţiai. Tardami tokius ţodţius mes 

nepagalvojame apie tą ţmogų , kam buvo skirti tie ţodţiai. Nesusimąstome, kokią ţalą padarome 

juos ištardami. Kodėl mes taip elgiamės? Kokiais atvejais ištariame tuos blogus ţodţius? 

(Vaikai samprotauja , diskutuoja, bando atsakyti į aukščiau pateiktus klausimus). 

Dar vienas skaudus blogų ţodţių vartojimo atvejis- pravardės. Ypač sunku vaikui girdėti tokią 

pravardę, kuri siejama su kokiu nors pravardţiuojamo vaiko fiziniu trūkumu-akinukų nešiojimo, 

ūgio, svorio nukrypimo nuo normos, plaukų spalvos ar panašiai. Na kam gi reikalingos tos 

pravardės? Tėvai kiekvienam iš mūsų davė graţius vardus, tad jais ir vadinkite vieni kitus. Patys 

neprasivardţiuokite ir neleiskite to daryti kitiems. 

      Dabar norėčiau, kad jūs paţaistumėte vieną ţaidimą. Taisyklės tokios: susėdame ratu, 

pasiimame rašiklius ir po vieną 15-20cm. ilgio popieriaus juostelę. Apačioje juostelės uţrašome 

savo vardą ir perduodame ją sėdinčiam dešinėje, o pats gauna juostelę iš kairėje sėdinčio. 

Kiekvienas vaikas turi juostelės viršuje uţrašyti ką nors gero apie tą vaiką, kurio vardas yra 

juostelės apačioje. Tada juostelė uţlenkiama ir keliauja toliau į dešinę. Taip popierius pildomas 

tol, kol apkeliauja ratą ir grįţta pas tą, kurio vardas uţrašytas lapelio apačioje. Tada kiekvienas 

atsivynioja savo lapelį ir garsiai perskaito, ką graţaus parašė apie juos draugai. 

      (Vaikai  ţaidţia pasiūlytą ţaidimą, po to skaito draugų atsiliepimus. Išklausome visus vaikus). 

      Kaip malonu apie save išgirsti tiek daug gero, ar ne, vaikai? Tai jeigu mes visi tokie geri, tad 

ir gyvenkime draugiškai- be pykčių, be blogų ţodţių, be pravardţių. Gerbkime kitus ir save. 
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                         17 pav. Ingrida veda diskusiją ,, Ţodis skriaudţia, ţodis glaudţia―. 

 

 

Akcija ,, Mano mažasis draugas” 

          Kas yra pasakos? Stebuklingos istorijos apie princus ir princeses? Ir taip, ir ne. Iš tikro 

pasakų galia labai didelė: jomis galima paprasčiausiai sudominti vaiką, uţmigdyti jį nakčiai, 

pastūmėti pokyčiams, netgi išspręsti psichologines problemas. 

Pasakojimai, pasakos ir vaiko vidinis pasaulis – vienas nuo kito neatsiejami dalykai. Bet kurioje 

visuomenėje  pasakojimai, skirti vaikams, pritraukia didelę auditoriją maţųjų klausytojų.  Tam 

yra svarių prieţasčių. Jeigu mes, suaugusieji, norime gauti informacijos, tam turime daugybę 

kelių ir kanalų: internetas, knygos... Galime pasikonsultuoti su vienos ar kitos srities  specialistu, 

gauti informacijos iš ţurnalų bei laikraščių, išklausyti paskaitų ar seminarų. Galų gale pakalbėti 

su draugais ir apsikeisti informacija, savo vertinimu . Tačiau vaikams, ypač maţiausiems, tokie 

informacijos šaltiniai nepasiekiami. Tad kaipgi juos supaţindinti su supančiu pasauliu? Pasaulis 

vaikui – naujas ir visai nepaţintas. Jį reikia ištirti, atrasti...  Vaikai gimsta turėdami stiprų 

paţinimo jausmą. Paţiūrėkite, su kokiu uţsispyrimu vaikas mokosi ţengti pirmuosius ţingsnius. 

Jis stengiasi stotis ir vėl krenta, ir taip iki tol , kol išmoksta. Pasakose ryški gėrio ir blogio kova, 

atsiveria altruizmas ir godumas, drąsa ir bailumas, geraširdiškumas ir ţiaurumas, uţsispyrimas ir 

silpnavališkumas. Jos aiškina vaikui, kad pasaulis – sudėtingas dalykas, kad jame yra daug 

neteisybės, kad baimė, gailestis ir nusivylimas  -  tam tikra mūsų tikrovės dalis, tokia, kaip ir 

dţiaugsmas , optimizmas ir pasitikėjimas. Tačiau svarbiausia - jos vaikui teigia, kad kovojantis uţ 

gėrį ţmogus, niekada neišduodantis savo paţiūrų ir principų,  galų gale pasiekia pergalę: jis 

nugali blogį, nors ir turi įveikti pavojų ir įvairiausias kliūtis. Klausydami šių pasakojimų vaikai 

 tapatinasi su  šiais herojais, ir tai padeda jiems išspręsti  realiame gyvenime iškilusias problemas. 

Be to, pasakos suteikia vaikui viltį. Tai labai svarbu. Vaikas, praradęs viltį, atsisako kovoti ir 

niekada nesulaukia pasisekimo.  Tad kur slypi  pasakų terapija?  Kiekvienoje pasakoje rasime 

kurios nors problemos sprendimą. Klausydamas pasakos nejučiomis  vaikas   randa kelią  įveikti 

ir savo sunkumus. Juk daug vaikų jaučiasi nelaimingi, nes neatsikrato  baimės jausmo . Jiems 

sunku apie tai kalbėti. Daţnai, kai jūs pradedate atvirai  su vaikais kalbėti ta tema , jie 

uţsisklendţia ir išsisuka nuo pokalbio. Klausyti istorijos — visai kitas reikalas. Šiuo atveju  

vaikams „ne skaitomos notacijos―, jų niekas neverčia kalbėti opiomis temomis - jie tiesiog 

klausosi pasakos. Jiems niekas netrukdo klausytis, suţinoti kaţką naujo, lyginti ir t.t. Vadinasi, jie 

gali apmąstyti tai, ką išgirdo. Perkėlę  jį į stebuklingą pasakų pasaulį,  suteikiame vaikui saugią 

erdvę. Tokios pasakos leidţia vaikui pajausti, kad jis ne vienas su savo baimėmis ir išgyvenimais, 
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kad kiti vaikai arba jo mėgstami herojai jaučia tą patį. Tai suteikia raminamąjį poveikį.  Vaikas 

atsikrato  nepilnavertiškumo kompleksų, jis jau nebemano , kad jis – nevykėlis, įkyrus, bailys ir 

t.t. Toks nusiraminimas suteikia pasitikėjimo savimi ir padeda įveikiant  sunkumus. Pasakos jums 

leidţia suprasti , kas neramina  vaiką. Juk pokalbis su vaiku apie jo problemas ir baimes kartais 

labiau panašėja į karo belaisvio tardymą : vardas, karinis laipsnis ir registracijos numeris – tai 

viskas, ką jums pavyksta suţinoti. Tačiau tas pats vaikas gali jus nustebinti savo atvirumu ir 

papasakoti, kas neramina  pasakos herojų. Tad jei jūs neţinote, kokios problemos kamuoja jūsų 

vaiką, paklauskite jo, kokią pasaką  jis norėtų išgirsti, kas šitoje pasakoje jį jaudina. Bendravimas 

sekant  pasakas vertingas ir tuo, kad suţinodamas kaţką nauja vaikas jaučiasi tam tikra prasme 

nepriklausomas. Kad suvoktų pasakos turinį ar jos idėją, vaikas gali jos klausytis begales kartų, 

kaskart savo dėmesį sutelkdamas į tai, kas jam šiuo momentu aktualu.  Ypač svarbu tai, kad 

maţasis klausytojas, paveiktas pasakos herojaus, nusprendţia pats vienaip ar kitaip keistis. Tai jo 

paties savarankiškas sprendimas. Tai vaikui padeda suvokti savo vertę.  Gydomąsias pasakų 

savybes pripaţįsta visų sričių medikai. Jas naudoti rekomenduoja psichoanalizės ir elgesio 

terapijos specialistai.  Tokias pasakas galime sukurti ir patys - viskas mūsų rankose. Tada  

vaizduotės sukurtas herojus palydės vaiką į  įvairiaspalvį ir įdomų suaugusiųjų 

gyvenimą.Išstudijavę tokius psichologų patarimus ir ţinodami pasakų poveikį vaikui, mes 

nutarėme pabandyti leisti savo mokinukams skaityti pasakas jaunesniesiems darţelio- mokyklos 

vaikučiams.  Kiekvieną savaitės trečiadienį antrų – ketvirtų klasių mokiniai bėga į visas darţelio 

grupes ir prieš miegą skaito pasakėles, po to patys veda diskusijas apie perskaitytą pasaką. Šis 

mūsų projektas ,,Mano maţasis draugas― pasitvirtino.  Maţieji nekantriai laukia savo vyresniųjų 

draugų skaitomų pasakų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 pav. Raminta ir Ieva skaito ,, Pelėdţiukų― grupės vaikams. 
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19 pav. Dar ilgai man turėsit skaityti...  20 pav. Mantvydas skaito pasaką  prieš miegą  

                                                                           maţiesiems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 pav. Jau keliauju į Migonių šalį… 

 

 

Tolerantiškiausios klasės rinkimai 

    Mokslo metų pabaigoje apdovanojama tolerantiškiausia klasė ir geriausi akcijos ,, Mano 

maţasis draugas‗‗ vykdytojai(ţr. 7,8 priedas). 

 

Bendravimo užsiėmimas ,,Dovana pirmokui‘‘ 

 
Tikslas: mokytis bendrauti. 

  Antros a klasės mokiniai piešia  pirmokų portretus. Juos įprasmina giliukuose, tikėdami 

jog iš maţų mokinukų išaugs geri ir dori ţmonės kaip iš maţų giliukų išauga stiprūs ir galingi 

ąţuolai. Dovanomis papuošiamas Abėcėlės šventės ąţuolas.  
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22 pav. Antrokų dovana pirmokams.                          23 pav. Pirmokai dţiaugiasi antrokų dovana. 

 

Išvados 

 
1. Projektas tęstinis, todėl darbas bus tęsiamas. 

2. Buvo ugdoma tolerancija ir nuoširdi pagalba kitiems. 

3. Buvo skatinamas vaikų ir suaugusiųjų bendravimas. 

4. Projekto metu buvo mokomasi pagarbiai bendrauti su įvairių klasių mokiniais. 

5. Sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti savivaldoje. Išrinkta mokinukų taryba. 

6. Sukurta tolerancijos paramos grupė ir numatyti jos veiklos principai. 

7. Įkurta psichologinė studija. 

8. Projekto aktualijos skelbiamos stende ,,Gyventi ir būti drauge‗‗. 
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METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis Pradinis ugdymas 

Tema Gyvenimo įgūdţių ugdymas 

Anotacija  

( iki 300 ţenklų) 

Mokykla, atsiţvelgdama į pokyčius visuomenėje, taip pat gyvena 

permainų ir reformų laikotarpiu: keičiamos ugdymo programos, 

ugdymo bei ugdymosi metodai, pasiekimų vertinimas. Mes, 

mokytojai,  turėtume daug daugiau dėmesio skirti ne akademinėms 

ţinioms suteikti, bet gyvenimo įgūdţiams, esminėms vertybėms, 

dorinėms nuostatoms ugdyti. Asmeniniai ir socialiniai įgūdţiai yra 

laikomi apsauginiais veiksniais, kurie padeda vaikams įveikti 

įvairiausius sunkumus.  

      Šis projektas,,Gyventi ir būti drauge‗‗ padės mokiniams augti, 

tobulėti kaip asmenybėms. Teigiamas, humaniškas mokytojų ir tėvų 

poţiūris į vaiką, kiekvieno vertės pripaţinimas kartais 

neatsiţvelgiant į jo pasiekimus bei kai kuriuos elgesio trūkumus 

padeda kasdieniam gyvenimui sėkmingam ugdimuisi mokykloje 

būtinų gebėjimų. O tai sudaro galimybę skleistis stipria paţinimo 

motyvacija pasiţyminčiai, savimi pasitikinčiai, kūrybingai, kritiškai 

mąstančiai vaiko asmenybei. 

Ţanras Projekto aprašymas 

Autorius Stasė Bagdonienė 

Pareigos Mokytoja 

Išsilavinimas Aukštasis 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Mokytoja - metodininkė 

Miestas/rajonas Pasvalys 

Institucija d/m ,,Liepaitė‗‗ 

Telefonas 868559757 

Elektroninis paštas stasebag@gmail.com 

Parengimo data 2008-05-30 

Darbas saugomas PŠS 
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METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis Pradinis ugdymas 

Tema Gyvenimo įgūdţių ugdymas 

Anotacija  

( iki 300 ţenklų) 

Mokykla, atsiţvelgdama į pokyčius visuomenėje, taip pat gyvena 

permainų ir reformų laikotarpiu: keičiamos ugdymo programos, 

ugdymo bei ugdymosi metodai, pasiekimų vertinimas. Mes, 

mokytojai,  turėtume daug daugiau dėmesio skirti ne akademinėms 

ţinioms suteikti, bet gyvenimo įgūdţiams, esminėms vertybėms, 

dorinėms nuostatoms ugdyti. Asmeniniai ir socialiniai įgūdţiai yra 

laikomi apsauginiais veiksniais, kurie padeda vaikams įveikti 

įvairiausius sunkumus.  

      Šis projektas,,Gyventi ir būti drauge‗‗ padės mokiniams augti, 

tobulėti kaip asmenybėms. Teigiamas, humaniškas mokytojų ir tėvų 

poţiūris į vaiką, kiekvieno vertės pripaţinimas kartais 

neatsiţvelgiant į jo pasiekimus bei kai kuriuos elgesio trūkumus 

padeda kasdieniam gyvenimui sėkmingam ugdimuisi mokykloje 

būtinų gebėjimų. O tai sudaro galimybę skleistis stipria paţinimo 

motyvacija pasiţyminčiai, savimi pasitikinčiai, kūrybingai, kritiškai 

mąstančiai vaiko asmenybei. 

Ţanras Projekto aprašymas 

Autorius Ritutė Milašienė 

Pareigos Mokytoja 

Išsilavinimas Aukštasis 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Mokytoja - metodininkė 

Miestas/rajonas Pasvalys 

Institucija d/m ,,Liepaitė‗‗ 

Telefonas 861527016 

Elektroninis paštas milarister@gmail.com 

Parengimo data 2008-05-30 

Darbas saugomas PŠS 
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Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gyvenimo įgūdţių ugdymas 

Anotacija  

( iki 300 ţenklų) 

Mokykla, atsiţvelgdama į pokyčius visuomenėje, taip pat gyvena 

permainų ir reformų laikotarpiu: keičiamos ugdymo programos, 

ugdymo bei ugdymosi metodai, pasiekimų vertinimas. Mes, 

mokytojai,  turėtume daug daugiau dėmesio skirti ne akademinėms 

ţinioms suteikti, bet gyvenimo įgūdţiams, esminėms vertybėms, 

dorinėms nuostatoms ugdyti. Asmeniniai ir socialiniai įgūdţiai yra 

laikomi apsauginiais veiksniais, kurie padeda vaikams įveikti 

įvairiausius sunkumus.  

      Šis projektas,,Gyventi ir būti drauge‗‗ padės mokiniams augti, 

tobulėti kaip asmenybėms. Teigiamas, humaniškas mokytojų ir tėvų 

poţiūris į vaiką, kiekvieno vertės pripaţinimas kartais 

neatsiţvelgiant į jo pasiekimus bei kai kuriuos elgesio trūkumus 

padeda kasdieniam gyvenimui sėkmingam ugdimuisi mokykloje 

būtinų gebėjimų. O tai sudaro galimybę skleistis stipria paţinimo 

motyvacija pasiţyminčiai, savimi pasitikinčiai, kūrybingai, kritiškai 

mąstančiai vaiko asmenybei. 

Ţanras Projekto aprašymas 

Autoriai Ingrida Mėkelienė 

Pareigos Auklėtoja 

Išsilavinimas Aukštasis 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Vyr. auklėtoja 

Miestas/rajonas Pasvalys 

Institucija Darţelis – mokykla „Liepaitė― 

Telefonas 8-451 - 51629 

Elektroninis paštas - 

Parengimo data 2008-05-30 

Darbas saugomas PŠC 

 

                                                                       


