
VISI SKIRTINGI, VISI LYGŪS!

V i l n i a u s  šv . K r i s t o f o r o  p r o g i m n a z i j o s 
  š v i e t i m o  p a g a l b o s  m o k i n i u i  s p e c i a l i s t ų  n a u j i e n l a i š k i s  

#SvarbusKiekvienas

Pakantumas, pripažinimas, pagarba, kantrybė. Visi šie atskiri žodžiai sutelpa į vieną -
TOLERANCIJA. Apie ją privalome ne tik kalbėti, bet ir prisiminti kasdieniniame savo
gyvenime: būnant namuose, einant į mokyklą, parduotuvėje, autobuse ar net žaidimų
aikštelėje. Jei pažiūrėtumėte atidžiau, pastebėtume, kad kiekvienas žmogus atrodo ar
elgiasi skirtingai. Ir vis tik, kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos ir jūsų tolerancijos. 

Ir visai nesvarbu, kokio jis kūno sudėjimo, socialinės padėties ar sveikatos. Nesvarbu,
kokios spalvos yra jo plaukai ar akys, kokia kalba jis kalba arba kokį tikėjimą išpažįsta.
Visi mes esame skirtingi, tačiau visi lygūs! 

Tolerancijos diena yra šventė, kurią turime švęsti visi! Tai kviečiame daryti lapkričio 16
d., kada yra minima Tarptautinė tolerancijos diena. Ją minėsime ir mūsų mokykloje :)   

2022, LAPKRITIS I NAUJIENLAIŠKIS MOKYKLOS BENDRUOMENEI



Tie, kas galbūt nesate susipažinę su tolerancijos sąvoka ir tie, kurie žino, bet nori prisiminti: Tolerancija – tai
pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę
būti kitoks nei mes. 

Tolerancija, tai paprasčiausiai supratimas, kad visi žmonės yra tau lygūs, kad jie – tokie patys piliečiai, asmenybės,
ir turi vienodas teises kaip ir tu.  

Tiesa, svarbu atkreipti dėmesį, kad tolerancija yra apie kitų žmonių priėmimą, tokių, kokie jie yra. Tačiau tai nėra
apie žmonių blogo elgesio priėmimą. Jei žmogus blogai elgiasi su tavimi ar aplinkiniais, tokio elgesio jokiu būdu
toleruoti negalima!

#SvarbusKiekvienas

Ar kada girdėjote apie žmogų, kuris gimė ir gyvena be rankų ir kojų? 

Jei ne, norime jus supažindinti su Australijoje gimusiu Nick Vujicic.
Gyvenime jis girdėjo daug replikų, susilaukdavo begalės žmonių žvilgnsių,
tačiau nepasidavė ir net neatrodydamas kaip visi kiti - pasiekė tiek daug! Jo
vardą žino visas pasaulis, jis tapo motyvacinių kalbų sakytoju, žmonių
įkvėpėju, rašytoju. Susižavėjimas žmonių akyse, juokas ir tolerancija – tai keli
žodžiai, kurie kyla stebint Nick. Kviečiame ir jus pasižiūrėti vaizdo įrašą apie
jo gyvenimą, patirtus sunkumus, džiaugsmus ir įsikvėpti motyvacijos bei
tolerancijos!

TOLERANCIJA
Kokia šio žodžio reikšmė?

Įkvepiantys pavyzdžiai

Dažnai net nesusimąstome, o kodėl esame tokie skirtingi?

Socialinis filmukas apie Dauno sindromą ,,Nenurašyk, o palaikyk” kviečia iš
arčiau susipažinti su sindromu bei šių žmonių gyvenimais ir pamatyti, kokią
stipirą galią turi tolerancija! Kviečiame peržiūrėti filmą, kuriame pamatysite
kaip atrodo šį sindromą turinčių vaikų kasdienybė, su kokiais sunkumais šie
mokiniai susiduria, kuo jie yra ypatingi ir ar tikrai, jie labai skiriasi nuo mūsų?

https://www.youtube.com/watch?v=jI4R80k40uQ
https://www.youtube.com/watch?v=FblHrHmGR4w


#SvarbusKiekvienas

Pasikalbėkime apie disleksiją?: vadovas draugams, artimiesiems, spe cialistams.
Pasikalbėkime apie dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimą?: vadovas draugams, artimiesiems,
specialistams.
Pasikalbėkime apie nerimą?: vadovas draugams, artimiesiems, specialistams.
Pasikalbėkime apie Aspergerio sindromą?: vadovas draugams, artimiesiems, specialistams.
Pasikalbėkime apie mikčiojimą?: vadovas draugams, artimiesiems, specia listams.

Pristatome ir nuoširdžiai rekomenduojame knygų seriją
 „Pasikalbėkime apie...“: vadovai draugams, artimiesiems, specialistams. 

 
Knygų herojai, tam tikrų specialiųjų poreikių turintys vaikai, pasakoja savo draugams, kaip sutrikimai
veikia jų mintis ir elgseną bei apie jų patiriamus sunkumus namuose ir mokykloje. 

Perskaitę knygas sužinosite, kaip panašiems vaikams būtų galima padėti, priimant jų savitumus ir
vertinant kitus jiems būdingus talentus. Šios iliustruotos knygelės idealiai tinka 7–15 metų berniukams ir
mergaitėms, be to, jos – puikus atspirties taškas diskusijoms šeimoje ir klasėje.

 

AR ŽINOJAI?

Pažinkime mūsų skirtumus

Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995 m. lapkričio 16 d.
UNESCO sprendimu. 
1996 m. šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. 

Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų
nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių
problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją.

Įvairiose šalyse organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją,
pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. 


