
    Tolerancijos namo simbolis susijęs su idėja, jog
žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje name,
kuriame kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms
bendrauti, gyventi kaimynystėje. Tačiau kartais žmonių
kitoniškumas kelia pyktį. Remiantis pasiūlytu
Tolerancijos namo simboliu buvo kviečiama diskutuoti
apie skirtingus požiūrius, situacijas iš šių dienų aktualijų,
taip pat naudojant pavyzdžius iš istorijos. Vyresnių
klasių mokiniams buvo pasiūlyta aptarti pavyzdžius iš
totalitarinių valstybių istorijos, kada žmonės, dėl
tautinio pagrindo, įsitikinimų ar socialinės padėties
buvo įkalinami, žalojami, žudomi. Šiais metais, minint
Tolerancijos dieną, buvo siūloma kalbėti apie Ukrainoje
vykstantį karą, kurio viena iš priežasčių – netolerancija
kitai tautai, valstybei, siekiančiai gyventi nepriklausomai
ir laisvai.
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  2022 m. lapkričio 16 dieną, daugelyje Lietuvos
mokyklų ir ikimokyklinėse įstaigose buvo
paminėta Tarptautinė tolerancijos diena. Daugiau
nei 1200 švietimo įstaigų atsiliepė į Tarptautinės
komisijos kvietimą kūrybiškai ir įdomiai paminėti
šią datą dalyvaujant pilietinėje iniciatyvoje
„TOLERANCIJOS NAMAS“.

Alytaus lopšelis – darželis „Boružėlė“ Klaipėdos technologijų mokymo
centras

Klaipėdos „Žaliakalnio“
progimnazija

VŠĮ Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis –
darželis „Varpelis“



 Tolerancijos dienos minėjimai vyko mokyklose ir
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose bei kitose švietimo
institucijose. Švietimo bendruomenės kūrė ne tik tolerancijos
namus, bet kai kuriose mokyklose „išaugo“ gatvės, su skirtingais
namais, „išdygo“ miestai. 

Kuršėnų Pavenčių mokykla –
daugiafunkcis centras

Vilniaus automechanikos ir
verslo mokykla

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus vaikų
lopšelis – darželis „Pušelė“

Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Kauno LSMU gimnazija

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija

Kėdainių socialinės globos namai



    Kasmet į Tolerancijos dienos
minėjimus siūloma įtraukti įvairaus
amžiaus mokinius, vaikus. Kuo
anksčiau mokiniai supras ir žinos
tolerancijos žodžio reikšmę, tuo
daugiau tolerancijos bus mūsų
visuomenėje.
  Lapkričio 16–ąją, Panevėžio
„Šaltinio“ progimnazijoje, vykusio
renginio metu buvo įkurtas
Tolerancijos ugdymo centras. Tai jau
160–asis centras Tolerancijos
ugdymo centrų tinkle! 

    1995 m. UNESCO lapkričio 16–ąją paskelbė
Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinės
komisijos iniciatyva Lietuvoje ši diena minima
nuo 2003 metų.

    Daugiau akimirkų iš Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimų galite
rasti čia: https://www.komisija.lt/galerija/.

Šiaulių technologijų mokymo centras, Kuršėnų skyrius

Vilniaus r. Nemėžio lopšelis – darželis
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
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