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Vilniaus lopšelis – darželis „Nykštukas“

TARPTAUTINĖS KOMISIJOS
SEKRETORIATAS ŠIAIS METAIS PASIŪLĖ
SIMBOLĮ – KURTI TOLERANCIJOS
MIESTĄ.
Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija

Lietuvoje Tarptautinę tolerancijos dieną
minėjo 1 395 švietimo įstaigos.
Lapkričio 16-oji yra minima
daugelyje demokratinių
valstybių nuo 1995 m., kai
UNESCO šią dieną paskelbė
Tarptautine tolerancijos diena.

Tarptautinė istorinio
teisingumo komisija kasmet,
nuo 2003 metų, inicijuoja
šios dienos minėjimą.
Tarptautinės Tolerancijos
dienos minėjimas yra
Tarptautinės istorinio
teisingumo komisijos
įgyvendinamos Švietimo apie
totalitarinių režimų nusikaltimus,
nusikaltimų žmogiškumui
prevencijos ir tolerancijos
ugdymo programos dalis.

Kelmės r. Elvyravos pagrindinė mokykla

Kauno LSMU gimnazija

Daugiau apie renginį:
Mokiniai dalyvavo pamokose tolerancijos tema, analizavo istorijos pavyzdžius, skaitė kūrinius
ieškodami tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžių. Tolerancijos dienos paminėjimo rezultatas –
vaikų, jaunimo sukurti piešiniai, instaliacijos, koliažai ir kt.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla – darželis

Plungės r. Kulių gimnazija

Biržų r. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras

Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyrius

Kaišiadorių meno mokykla

Kalvarijos gimnazija

Vilnius International Meridian School

Tarptautinė Komisija siūlė įtraukti įvairaus
amžiaus mokinius į Tarptautinės tolerancijos
dienos minėjimą. Su vyresnių klasių mokiniais –
paanalizuoti istorinius pavyzdžius, aptarti, kaip
totalitarinėse valstybėse, tokiose, kaip
nacistinė Vokietija ar Sovietų Sąjunga buvo
nepriimtinas dalykas, jog visuomenė susideda
iš skirtingų žmonių. Tokioje visuomenėje
neturėjo likti vietos tiems, kurie buvo kitokie
ar jautėsi kitokiais.
Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė
mokykla

Kauno r. Garliavos Juozo
Lukšos gimnazija

Šiaulių sanatorinė mokykla

Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazija

Grinkiškio Jono Poderio gimnazija

Kauno Antano Smetonos gimnazija

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Tarptautinės komisijos sekretoriatas
kvietė mokytojus pakalbėti apie vietovę, kurioje gyvenama, paskatinti mokinius papasakoti apie juos
supančią aplinką – padiskutuoti ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius,
tolerancijos/netolerancijos atvejus. Atkreipti dėmesį į tai, jog bet kuris miestas ar miestelis yra gyvas
todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi.

Užusalių biblioteka ir vaikų dienos centras

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Širvintų meno mokykla

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus

Kuršėnų Daugėlių progimnazija

Trakų pradinė mokykla

Jonavos Justino Vareikio progimnazija

Dėkojame dalyvavusiems!
Daugiau informacijos internetiniame puslapyje:
www.komisija.lt

