
DIALLS Kultūros Temų Žodynas 

Tema Paprogramė Apibrėžimas 
Nuostatos Tolerancija „Tolerancija – tai pagarba, priėmimas ir 

vertės pripažinimas pasaulio kultūrų 
turtingai 
įvairovei, žmonių gyvenimo būdui ir 
išraiškos formoms. 

Toleranciją skatina žinojimas, atvirumas, 
komunikacija, minties, sąžinės ir religijos 
laisvė. Tolerancija – tai harmonija, priimant 
skirtingumus. Svarbiausia, kad tolerancija yra 
aktyvus požiūris grindžiamas visuotinių 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
supratimu“ (UNESCO 1995, 5). 

Tolerancija apima patyčių prevenciją 
ir geranorišką kultūrinių išraiškų 
įvairovės priėmimą. 

Empatija Empatija apibrėžiama kaip „tai, kas nutinka, kai 
įsivaizduojame save kito situacijoje ir patiriame 
kito žmogaus emocijas kaip savo” (Lipman 2003, 
269). 

Empatija apima ir savitarpio supratimą. 
Įsitraukimas Įsitraukimas – tai požiūris ir veiksmai, įgalinantys 

dalyvauti dialoge apie kultūrinę įvairovę. Skatinant 
bendradarbiavimą, būtina vertnti įvairovę, gerbti kitą, 
stengtis rasti kompromisą ir įveikti prietarus (EP, ET 
2006). 

Gyvenimas 
kartu 

Įvairovės priėmimas Kultūrinių skirtumų priėmimas. Į šią sąvoką taip pat 
įeina savo kultūros pažinimas, jos vertės supratimas ir 
savo kultūrinio identiteto kūrimas. 

Žmogaus teisės Tai „teisės ir pagrindinės laisvės, apimančios 
visus žmogaus gyvenimo aspektus” (ET 2010, 8). 

Demokratija Galimybė piliečiams tiesiogiai dalyvauti 
procedūriniuose ir socialiniuose 
sprendimų priėmimuose 

Lygybė Aktyvus lygybės siekimas, ypač statuso, 
teisių ir galimybių srityse. 

Solidarumas Bendras veikimas, tolygiai ir teisingai dalijantis tiek 
privalumais (pvz. materialine gerove), tiek sunkumais. 
Ši sąvoka atspindi socialinės atsakomybės jausmą ir 
yra 
netiesiogiai susijusi su empatija. 

Globalizacija Žmonių, kompanijų ir valdžios organizacijų sąveikos ir 
integracijos procesas, vykstantis visame pasaulyje. 



 

Socialinė 
atsakomybė 

Darni plėtra / 
klimato kaita 

Visuomeninių ir ekonominių problemų 
suvokimas, apibrėžiamas kaip „dabartinės 
kartos poreikių 
tenkinimas, nepakenkiant ateities kartų 
galimybėms patenkinti savo poreikius” (t. y. 
geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimas tiek 
dabartinei, tiek ateities 
kartoms). Vienas iš darnios plėtros aspektų 
yra klimato kaitos problemos sprendimas. 

 Pilietiškumas Savęs kaip valstybės nario, turinčio teises ir 
pareigas, suvokimas. Kiekvienas ES valstybės pilietis 
laikomas ES piliečiu. ES pilietybė – ne valstybinės 
pilietybės pakaitalas, bet jos priedas. Pilietiškumas 
susijęs su 
tolerancija ir demokratija. Aktyvus 
pilietiškumas suprantamas kaip „atviros ir 
demokratiškos 
visuomenės kūrimas“ (ET ir EK 2015, 25). 

Socialinės ir 
pilietinės 
kompetencijos 

Tai asmeninės, tarpasmenines, tarpkultūrinės 
kompetencijos, kurios apima visų rūšių elgseną ir 

įgalina asmenį veiksmingai ir konstruktyviai 
dalyvauti 

socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Ypač tai 
svarbu didėjant visuomenės įvairovei ir kylant 
poreikiui spręsti konfliktus. 

Pilietinės kompetencijos, grindžiamos socialinių 
ir politinių sąvokų ir struktūrų suvokimu, 
padeda asmenims visavertiškai dalyvauti ir 
įsipareigoti aktyviam, demokratiškam 
dalyvavimui pilietinės 

visuomenės gyvenime (EP ir ET 2006). 
Aktyvus 
dalyvavimas 

Asmens įsitraukimas į pilietines, politines, 
socialines, ekonomines, teisines ir kultūrines 
visuomenės veiklas. 

Bendradarbiavimas Darbas kartu bendrai gerovei kurti įvairiuose 
lygmenyse, nuo asmeninio iki valstybinio lygmens. 

Priklausymas  Narystės konceptualizavimo priemonė 
bendruomenėse (pvz. šeimose, mokyklose, 
klubuose, vietovėse) arba priklausymo 
bendruomenei jausmas. Į tai įeina kultūrinis 
paveldas, gyvenimo būdų išraiškos priemonės, 
sukurtos bendruomenėse ir perduotos iš kartos į 
kartą, bei bendro paveldo jausmas, taip pat kaip ir 
bendri pasakojimai, formuojantys tam tikrą 
bendruomenę, kaip antai: priverstinės bei 
savanoriškos migracijos. 




