
Lietuvoje Tarptautinę Tolerancijos
dieną

minėjo 993 švietimo įstaigos
Daugiau apie renginį:

Mokiniai dalyvavo nuotoliniu būdu 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. Daugelis demokratinių pasaulio

valstybių mini lapkričio 16 – ąją nuo 1995 metų, kai UNESCO ją

paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Lietuvoje šios dienos

minėjimą inicijuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti nuo 2003

metų.

Tarptautinės

komisijos

sekretoriatas šių

metų

paminėjimui

pasiūlė simbolį –

Tolerancijos

dėlionę.

Lapkričio 16 – ąją Lietuvoje buvo
minima

Tarptautinė tolerancijos diena!
NAUJIENLAIŠKIS 2020/11/16

Akmenės "Ventos" gimnazija



Dalyvavo: 
Tolerancijos ugdymo centrai, mokyklos, lopšeliai – dar�eliai, socializacijos, vaikų

dienos centrai ir kitos švietimo įstaigos.

Anykščių r. socialinių 
paslaugų centras

Plungės l/d "Raudonkepuraitė"

Šalčininkų l/d "Pasaka"

Šiaulių menų mokyklaTauragės l'd "Ąžuoliukas

Krakių gimnazija

Šaulių Juliaus Janonio gimnazijaŠilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija Panevėžio l/d "Jūratė"



Šių metų minėjimo simbolis - „Tolerancijos dėlionė“. Idėja

minėjimui kilo iš Tarptautinės komisijos pirmininko Emanuelio

Zingerio pasisakymo tolerancijos tema, jog „mūsų visuomenė

kaip dėlionė, sudaryta iš daug gabalėlių ir reikia džiaugtis, jog

galime turėti skirtingą nuomonę“.

Vilniaus "Ryto" progimnazijos Marijampolės "Žiburėlio"mokykla Smalininkų technologijų ir verslo 
 mokyklos specialiojo ugdymo skyrius

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija Kauno Juozo Grušo meno gimnazija
Lavėnų socialinės globos namai

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
"Meteoras"Vilniaus Lazdynų mokykla Jonavos l/d 

"Lakštingalėlė"



Palangos Senoji gimnazija Kauno Martyno Mažvydo
progimnazija

Jonavos l/d "Saulutė"

Generolo Povilo Plechavičiaus
kadetų licėjus

Vilniaus Gabijos gimnazija Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija

Akmenės "Ventos" gimnazija 
Vilkaviškio l/d "Pasaka"

Klaipėdos "Vyturio" progimnazija

Visagino "Žiburio" pagrindinė
mokykla

Jonavos l/d 
"Lakštingalėlė"

Biržų technologijų ir verslo 
mokymo centras



Dėkojame dalyvavusiems!

2020

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje:

www.komisija.lt

Alytaus l/d "Boružėlė"VIMS - International Meridian
School

Vilniaus Antano Vienuolio
progimnazija

Klaipėdos r. "Dituvos" 
pagrindinė mokykla

Radvliškio miesto kultūros centras

Palangos l/d "Pasaka"Vaiguvos Vlado Šimkaus 
pagrindinė mokykla

Pasvalio Lėvens 
pagrindinė mokykla


