Ден на толерантността
в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново
На 16 ноември се отбелязва
Международният ден на толерантността.
През 1996 година, Общото събрание на
ООН призовава страните членки, да
почитат датата за ден на толерантността,
като с дейности да разпространяват
идеята
за
разбирателство
между
народите. Именно на 16 ноември 1995
година, държавите-членки на ЮНЕСКО
приемат Декларацията за принципите на
толерантността. ООН поставя началото
на кампания за разпространение на
равенството,
подобряването
на
условията на живот, отричането на
дискриминацията.
Традиция в нашето училище е да
се провеждат разнообразни инициативи,
чрез които учениците ни освен да се
забавляват и учат, да изразят своето
толерантно отношение към
другите.
Различните
мероприятия бяха свързани с
приятелството,
взаимоуважението,
разбирателството
и
търпимостта между хората. В
тях активно се включиха както
ученици и учители, така и
родители.
С огромен интерес и
голяма активност учениците се
включиха в няколко игри на
толерантността „Подари
усмивка“,
„Всички
мои
приятели, които…“ , „Разкажи за доброто“. Те имаха за цел участниците
да достигнат до разбирането, че всички хора заслужават уважение и
зачитане и че имат и много общи неща помежду си, също така и да
демонстрират добронамерено общуване и предаване на добри чувства.
По класове се наблюдаваха и обсъждаха презентации посветени на
толерантността. Така учениците достигнаха до разбирането, че
толерантността като качество на личността се проявява, когато приемаме

различните от нас, когато
приемаме човека такъв
какъвто е – без значение
от каква националност и
вяра е, как изглежда,
каква култура и традиции
има.
Учениците
от
няколко
класа
предварително
бяха
подготвили
своите
послания за толерантност
и взаимно уважение и ги
подредиха на табла.
Всички участници в
инициативите
–
отправиха искрените си пожелания за толерантно отношение към
съучениците си и ги закачиха на
дървото на желанията.
Участието в такива изяви дава
възможност
на
учениците
от
различните етнически групи
да
изразят себе си, своето мнение и
разбиране
към
различните,
да
призоват всички към създаването на
един по-добър свят и по - добро
междуетническо сътрудничество.

