
Tolerancija - tai pakantumas kitiems, 

supratimas, kad kitas žmogus gali 

skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad 

jis turi teisę būti kitoks nei mes. Šis 

žodis kilo iš lotyniško „tolerantia“, 

reiškiančio kantrybę, ir pirma buvo 

vartojamas kalbant apie religijos laisvę 

ir pakantumą kitatikiams. 

Kam reikalinga tolerancija? 

Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų 

žmonių grupių – baltaodžiai, 

juodaodžiai, katalikai, musulmonai, 

vyrai, moterys.  Mes galime nemėgti 

kai kurių iš jų, ir, žinoma, kai kurie 

gali nemėgti  -  mūsų. Tačiau jei visi 

laikysimės taisyklės, kad skirtumai – 

ne pagrindas nesantaikai, 

užgauliojimams ar persekiojimui, 

kiekvienas galėsime jaustis saugiai. 

 

 

ISTORIJA 

„Pagalba „ 
Vieną sykį miške, kuriame gausiai 

lankydavosi žmonės, kilo gaisras. 

Apimti panikos, visi pabėgo. Miške liko 

tiktai du žmonės: vienas aklas, kitas 

raišas. Drebančia iš baimės širdimi 

aklasis bėgo tiesiai į liepsną.  

- Stok!- sušuko raišasis. – Ten dega!  

-Tai kur man bėgti? – atsišaukė aklasis.  

- Galiu tau pasakyti kur,- pasigirdo 

raišojo atsakymas. – Tik aš pats bėgti 

negaliu. Jei tu užsikeltum mane ant 

pečių, kartu pabėgtume ir išsigelbėtume. 

Aklasis paklausė raišojo ir abudu 

išsigelbėjo.  

Jei mes mokėtume suvienyti savo jėgas, 

patyrimą, jei mokėtume dalytis viltimis, 

nusivylimais, nuoskaudomis ir 

laimėjimais, visi kartu lengvai 

išsigelbėtume.  
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Netolerancija siejama su patyčiomis 

Kaip elgtis, kai vaikas patiria 

patyčias? 

 Išklausyti vaiką; 

 Nepalikti vaiko vieno; 

 Prašyti specialistų (psichologų) 

pagalbos. 

Kas yra patyčios? 

 Patyčios – tai toks elgesys, kai vaikai 

žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali 

būti: 

 erzinimas; 

 gąsdinimas; 

 ignoravimas; 

 kabinėjimasis; 

 daiktų atiminėjimas; 

 mušimas; 

 pravardžiavimas; 

 stumdymas ir kt. 

 

 

 

 



Gali padėti: 

Skambučiai visais šiais numeriais yra 

nemokami. 

 

„Jaunimo linija“ - 8 800 28888 

Darbo laikas: visą parą 

Emocinę paramą teikia: savanoriai 

  

„Vaikų linija“ - 116 111 

Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien 

Emocinę paramą teikia: savanoriai 

 

„Vilties linija“ - 116 123 

Darbo laikas: visą parą 

Pagalbą teikia: savanoriai ir 

psichikos sveikatos profesionalai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draugystė yra neįkainojama, 

ir nuostabi: mes garbiname 

tą, kuris myli savo draugus, 

ir turėti daug draugų, atrodo 

labai gražu. O kai kas net 

mano, kad būti geru 

žmogumi ir draugu - tolygu. 
 

Aristotelis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė logopedė 
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