
 
 

 

TOLERANCIJOS DIENOS MINĖJIMAS KULIŲ GIMNAZIJOJE 
 

 

 Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti ( Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) jau keturioliktus metus 

inicijuoja lapkričio 16-osios –  Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje.  

 

Pilietinės iniciatyvos tikslai:  

 išsiaiškinti bei prisiminti žodžio Tolerancija reikšmę; 

 aptarti su mokiniais temą, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar 

tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos 

pavyzdžius mokiniai prisimena; 

 rasti ir aptarti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai 

tautai, religijai ar rasei.  Paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti 

netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam; 

 aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktus (nacių okupaciją ir sovietinės 

okupacijos laikotarpius)  rasti tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius mūsų 

Lietuvos istorijoje ar jos vertinime.  

 

 

Tolerancijos dienos simbolio reikšmė ir pasiūlymai, kaip paminėti Tolerancijos 

dieną 

 

 Šiais metais Tolerancijos dienos simboliu siūlome PAUKŠČIUS. Šį simbolį 

Tolerancijos dienai pasiūlė Klaipėdos Gedminų progimnazijos Tolerancijos ugdymo 

centras. Paukščio simbolis (daugiau – balto balandžio) dažnai sutinkamas įvairiose 

religijose ir kultūrose. Balto paukščio reikšmė: meilė, tyrumas, atnešama gera žinia, 

taika ir t. t. Tolerancijos žodis nereiškia meilės ar taikos. Tai – pakantumas kitam, 

kitokiam. Todėl Tolerancijos dienai pasiūlytą paukščio simbolį siūlome kaip galimybę 

išplėtoti tolerancijos temą, pasitelkiant pavyzdžius iš gamtos, žmonių gyvenimo, 

istorijos bei artimiausios aplinkos. 

 

 



 
 

 

JUNGIANTIS PRIE PILIETINĖS INICIATYVOS KULIŲ GIMNAZIJOJE  

2016 11 16 DIENĄ  

NUMATOMOS ŠIOS VEIKLOS: 

 

 

1. Rekomenduojama Tolerancijos temą aptarti įvairių dalykų pamokose, 

įtraukiant mokinius į pokalbius, diskusijas bei kūrybinę veiklą. Tolerancijos 

temą siūlome aptarti ir klasių valandėlėse bei kitose organizuojamose veiklose.  

 

2. Pradinių klasių mokiniai pieš arba gamins darbelius panaudodami Tolerancijos 

paukščio simbolį. Mokinių darbelius rekomenduojama eksponuoti  pradinių 

klasių koridoriuje. 

 

3. Mokyklos fojė bus ,,gaminamas”- TOLERANCIJOS MEDIS ( 5- 11 klasių 

mokiniai turi pristatyti savo klasės darbus su  tolerancijos dienos simboliu- 

paukščiu)  Paukščių kiekį ir gamybos techniką kiekviena klasė pasirenka 

savarankiškai. Pagamintus paukščius klasės pakabina ant šakos iki lapkričio 

15 dienos. 

 

4. Mokinių tarybos iniciatyva fojė bus parengta – FOTO SIENA.  

 

5. Lapkričio 16 dieną per ilgąsias pertraukas  mokyklos foje bus rodomi   

trumpametražiniai filmai tolerancijos tema. 

 

 

 

Kviečiame visus aktyviai įsitraukti į  šios dienos 

paminėjimą. 


