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DIALLS Moksleivių Manifestas - tai šimtų 
jaunuolių pareiškimas apie tai, kaip mes turime 

elgtis tarpusavyje ir globaliame pasaulyje.

2020 rudenį dvidešimt klasių, 
įgyvendinusių Kultūrinio 
Raštingumo Ugdymosi Programą, 
apžvelgė visas praeitų metų temas: 
tolerancija, empatija, įsitraukimas, 
klimato kaita ir demokratija. 
Kiekviena klasė sukūrė “gyvenimo 
taisyklės” rinkinį: gaires, kuriomis 
jų nuomone turi vadovautis 
jaunimas, 

norėdamas įgyvendinti DIALLS 
projekte deklaruojamas vertybes. 
Šie pareiškimai sudaro DIALLS 
Mokinių  Manifestą. Tai mokinių 
balso ir jaunimo sugebėjimo 
apžvelgti savo vaidmenį pasaulyje 
dokumentas. Manifestą kūrė apie 
penki šimtai 5-15 metų amžiaus 
mokinių iš 5 šalių. 
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JUNGTINĖ KARALYSTĖ KLASĖ 14

Draugystė pasaulyje - mes turime 
visus priimti ir elgtis su kiekvienu 
vienodai.
Būsime draugai pasaulyje, jeigu:
• Būsime malonūs su kiekvienu 
• Gerbsime planetą ir palaikysime 
joje tvarką
• Nespręsime apie knygą iš jos 
viršelio, bet kiekvienam leisime 
pajustį tikrąjį spalvos švytėjimą

Global Friendship - 
we should treat everyone 
and everything equally.

To be a good global friend:
• We must be kind to all
• We must respect our planet 
and keep it tidy
• We mustn't judge a book by 
its cover but give everybody 
the opportunity to let their true 
colours shine through.



Branginkime kiekvieną asmenį.

Žinokime, kad užteks vietos kiekvienam.

Laikykite kitus sau lygiais, nei 
žemiau nei aukščiau savęs.

Sukurkite savo muziką, dainuokite 
savo ypatingas dainas.

Klausykite kitų žmonių dainų ir jas 
gerbkite, net jei jūsų tikėjimai skiriasi.

Būkite ištikimi sau, būkite ištikimi savo 
tikėjimui, būkite ištikimi vienas kitam.

Įsiklausykite net ir į silpniausią balsą.

Klausykite, bet neleiskite savo 
balsui pasimesti.

Turėkite dideles svajones.

Padėkite kitiems pasitikėti 
savųjų svajonių grožiu.

Nuveikite mažus darbus su didele meile.

Pastebėkite viską, ką kiti jau 
nuveikė jūsų labui. 

Gyvenimo chore dainuokite sutartinai 
ir taikiai su kitais.

Būkite maža dėlionės, pasaulinio 
vaizdo, dalele.

Dirbkite kartu, kad pasaulis būtų 
geresnis, nelaukdami kol tai įvyks. 
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Value the preciousness 
of each person.

Know that there’s a 
place for everyone.

Keep others beside you,  
not above you or below you.

Make your own kind of music, 
sing your own special song.

Listen to the songs of others and 
treat them with respect, even if you 

don’t share their beliefs.

Be true to yourself, be true to what 
you believe, be true to each other.

Choose to listen to even the 
smallest voice. 

Listen but don’t let your 
voice be lost.

Dream big dreams.
Help others believe in the 
beauty of their dreams.

Do small things with great love.

Notice the things that others 
do for you before they stop  

doing them.

Sing in unison and sing in harmony 
with others in the choir of life.

Be a small piece of the puzzle, 
the global picture.

Work together for a better world 
rather than waiting for it.



JUNGTINĖ KARALYSTĖ KLASĖ 36

Respect everybody for the things they do that are different.

Talk to someone and if you disagree tell them 
what you think and combine them together.

Always be kind to each other.

Sharing different ideas to make the world a better place.

Listen to each other, even if you disagree.

Live happily with other people.

Please don't drop litter.

We all have a responsibility to care for and respect the world.

Celebrate our differences.

Help others when they need it.

Welcome people into your games.

Be a shining light for each other.

Gerbkite visus aplinkinius už 
jų skirtingus veiksmus.

Kalbėkite su kitais, jeigu jūsų 
nuomonės nesutaptų, mėginkite 

jas apjungti kartu.  

Visada būkite geranoriški kitiems.

Kurdami geresnį pasaulį, dalinkitės 
skirtingomis idėjomis. 

Išklausykite vieni kitų, net jei 
nesutinkate su jų nuomone.

Laimingai gyvenkite 
su kitais žmonėmis.

Prašome nešiukšlinti.

Mes visi turime atsakomybę 
rūpintis pasauliu ir jį gerbti.

Vertinkime savo skirtumus.

Padėkite kitiems, kai jiems 
reikalinga jūsų pagalba.

Priimkite kitus į savo žaidimus.
Būkite šviesa vieni kitiems.

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?
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Tolerancijos turi skleisti visur.
Kitaip mes išgyvensime  
chaotišką nekantrumą

Empatija turi būti jaučiama visur, kad  
neapykanta nekurstytų mūsų kančių.
Niekas neturėtų išgyventi atskirties

Juk visi mes esame žmonės. Ar ne taip?

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?
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Participar com Alegria e 
Harmonia respeitando a 
Diferença e a Identidade do 
Outro.
Participar com Tolerância 
chamando todos à Razão.
Acreditar nos nossos sonhos 
e ser Resiliente.
Criar um Planeta Saudável é 
Criar um Planeta Seguro.
Ajudar o Outro sem esperar 
nada em troca. 
Com a Empatia se faz a 
Inclusão.

Participate in joy and harmony, 
respecting the difference  
and the identity of the other.
Participate with tolerance by 
bringing everyone to reason.
Believe in our dreams  
and be resilient.
Building a healthy planet  
is building a safe planet.
Help the other without 
expecting anything in return.
With empathy comes inclusion.

Declaração de 
Regras para a Vida: 

Rules for Living Statement:

                  D iversidade

   I nclusão

Emp A tia

           To L erância

     Dia L ogo

                     S olidariedade

             D iversity

               I nclusion

Emp A thy

         To L erance

     Dia L ogue

               S olidarity

Gyvenimo taisyklės pareiškimas: 

Dalyvauk džiaugsmingai ir 
harmoningai, gerbdamas  
skirtybes ir kitų tapatumą. 
Dalyvauk, tolerantiškai  
pareikšdamas kiekvienam  
savąją nuomonę. 
Tikėk savo svajonėmis ir  
būk atsparus.
Sveikos planetos kūrimas  
yra saugios planetos kūrimas.
Padėk kitiems, nesitikėdamas 
atpildo. Įsitrauk su empatija. 
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ĮsItraukimaS
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Deveres de um bom cidadão:

Fazer sempre o melhor para 
o mundo por exemplo nesta 
altura de pandemia respeitar 
as regras para manter a 
nossa segurança e saúde. Ser 
solidário e ajudar sempre o 
próximo doando roupas ou 
brinquedos que já não usamos.
 
Ser um cidadão ativo, votando, 
e ter alguns cuidados com 
o ambiente como reciclar e 
reutilizar. Chamar a atenção 
dos que poluem.

Saber respeitar as diferenças 
dos outros, a cor da pele, a 
religião e as suas opiniões. 
Incluir, julgar menos e dar 
sempre uma oportunidade 
para conhecer as pessoas. 

Duties of a good citizen:
Always do what’s best for the world, 
for example in this time of a pandemic 
respect the rules to maintain our safety 
and health. Always act in solidarity 
and help the next person by donating 
clothes or toys that we no longer use. 

Be an active citizen, vote, and take 
care of the environment by doing 
things like recycling and reusing. Call 
out and correct those who do pollute. 

Know how to respect the differences 
of others, their skin colour, religion and 
their opinions. Include more, judge 
less and always take the opportunity 
to get to know someone.

TODOS OS JOVENS DEVEM:

- Respeitar a diversidade cultural
- Ser solidários
- Ser tolerantes
- Ter espírito crítico
- Demonstrar empatia
- Procurar alcançar o conhecimento 
- Respeitar o planeta
- Usar os recursos de forma racional 
- Respeitar o outro
- Exercer uma cidadania ativa
- Respeitar os direitos humanos

ALL YOUNG PEOPLE SHOULD: 

- Respect cultural diversity
- Act in solidarity
- Be tolerant
- Use critical thinking
- Show empathy
- Pursue knowledge
- Respect the planet
- Use resources wisely
- Respect the other
- Exercise active citizenship
- Respect human rights

VISI JAUNI ŽMONĖS TURI:

- Gerbti kultūrinę įvairovę
- Veikti solidariai
- Būti tolerantiškais
- Būti kritiškais
- 4 Būti empatiškais
- Siekti žinių
- Gerbti planetą
- Racionaliai naudoti išteklius
- Gerbti kitus
- Ugdytis aktyvų pilietiškumą
- Gerbti žmogaus teises
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Gero piliečio pareigos:

Visada daryk tai, kas geriausia pasauliui, 
pavyzdžiui pandemijos metu gerbk 
saugumo ir sveikatos palaikymo 
taisykles. Visada elkis solidariai ir padėk 
kitiems, atiduodamas nebereikalingus 
drabužius ar žaislus.

Būk aktyvus pilietis, balsuok ir rūpinkis 
aplinka, perdirbdamas ir pakartotinai 
naudodams daiktus. Duok pastabą 
teršiantiems ir ištaisyk jų klaidas.
Žinok kaip gerbti kitų žmonių 
skirtingumą, jų odos spalvą, religiją ir jų 
nuomones. Įtrauk daugiau, teisk mažiau 
ir visada naudotis galimybe geriau 
pažinti kitus.
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Vaikų darželyje mes 
draugaujame, kuriame, 
mokomės ir žaidžiame. 
Todėl būtent čia ir 
išmokstame padėti  
kitiems, įveikiant 
sunkumus. Jei padarome 
klaidų ar susipykstame, 
tai labai daug apie tai 
kalbamės. Suprasdami, 
kad pasaulis keičiasi, 
norime prisidėti, kad jis 
taptų įvaresniu. Todėl 
mes rūšiuojame atliekas, 
pavyzdžiui popierių. Mums 
yra labai įdomu gyventi 
kartu šiame pasaulyje. 
Taigi būkime ir pasilikime 
gyventi visi kartu!



Mes galvojame, kad namai 
yra ten, kur mūsų šeima. Kai 
šeimoje yra meilė, šiluma ir
sutarimas gera gyventi 
savoje šalyje ir visoje 
žemėje. Mes galvojame, 
kad galime pastatyti gražius 
namus ir išpuošti žemę taip, 
kad joje būtų gera gyventi 
kiekvienam ir visiems kartu.
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Mes manome, kad žmonės 
neturi galimybės pasirinkti 
kokioje šeimoje ar kultūroje 
gimti, tai yra duotybė. Mieste, 
šalyje, pasaulyje yra daugybe 
žmonių su skirtingomis 
žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais, 
išvaizda. Manome, kad šie 
skirtumai turi mus ne priešinti, 
bet vienyti juk tik dėl to 
pasaulis yra toks įdomus! 
Neteisti, nesmerkti, neniekinti – 
priimti, draugauti, gerbti!

14 LIETUVA KLASĖ 3
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Grenze niemanden aus, 
weil er aus Deinen Augen 
anders erscheint.  Versuche 
immer die Lage der anderen 
zu sehen, weil man andere 
Voraussetzungen hat: 
Verhältnisse zwischen arm 
und reich, Lebensstandards, 
Dorfkind/Stadtkind, 
Erziehungsweisen. Egal 
ob dick oder dünn, egal 
ob groß oder klein oder 
auch unabhängig von 
der Hautfarbe oder der 
Sprache, die gesprochen 
wird: Seht es als Vielfalt.

Nepalikite nei vieno nuošalyje 
vien dėl to, kad Jie yra skirtingi. 
Visada bandykite pasijusti kieno 
nors kito vietoje, kadangi mes 
visi esame skirtingos kilmės ir 
turime skirtingus poreikius, ar 
mes būtume turtingi ar vargšai, 
kaimo vaikai ar miestiečiai, koks 
bebūtų mūsų pragyvenimo lygis 
ar kaip mes būtume išauklėti. Ar 
kas yra storas ar plonas, aukštas 
ar žemas; nesvarbu, kokia yra jų 
odos spalva ar kalba: matykite 
tai, kaip įvairovę.

VOKIETIJA KLASĖ 116



Behandle jeden so, wie du 
auch gerne von ihm behandelt 
werden möchtest, um die 
Gerechtigkeit zu decken.

1. Man sollte niemanden 
ausgrenzen
2. Sei immer höflich, auch  
wenn die Person
gegenüber nicht unbedingt 
höflich zu dir ist 
3. Verurteile niemanden auf 
Grund seiner Hautfarbe oder 
Herkunft 

Sei tolerant, 
begeisterungsfähig und drücke 
auch mal ein Auge zu.

1. Toleriere Fehler von 
anderen, denn auch du kannst 
mal Fehler machen
2. Lass dich von anderen 
begeistern
3. Nimm nicht immer jedem 
alles übel, denn jeder hat mal 
einen schlechten Tag

Elkitės su visais taip, kaip jūs 
norėtumėte, kad su jumis 
elgtųsi tam, kad išsaugotumėte 
teisingumą.
1. Jūs neturite nei vieno palikti 
nuošalyje.
2. Visada būkite mandagūs net jei 
kiti asmenys nėra mandagūs su 
jumis.
3. Nespręskite apie kitus iš jų odos 
spalvos ar kilmės.

Būkite tolerantiški, entuziastingi ir 
suteikite žmonėms laisvę.
1. Toleruokite kitų žmonių klaidas, 
nes jūs taip pat galite suklysti.
2. Leiskite kitiems jus įkvėpti.
3. Neįsižeiskite dėl visko, 
kiekvienam pasitaiko bloga diena.

VOKIETIJA KLASĖ 2 17



Susitikę berniuką ar mergaitę, 
besiskiriančią nuo mūsų, turėtume 
su jais elgtis pagarbiai, empatiškai ir 
tolerantiškai kaip ir su kiekvienu sutiktu 
žmogumi. Neturėtume kreipti dėmesio 
į šiuos skirtumus, kuriančius socialines 
distancijas tarp žmonių.

IZRAELIS KLASĖ 118

כאשר אנו נפגשים עם ילד או ילדה ששונים מאתנו, 
צריך להתיחס אליהם כבני אדם ולא לראות רק את 

השונות שלהם.
צריך להתייחס אליהם ולנהוג בהם בכבוד- כי לפני 

הכל כולנו בני אדם.
כדי שיהיה נעים לכולם בחברה שלנו, אנחנו צריכים 

לגלות לשונות סובלנות, אמפטיה וכבוד.
צריך לכבד את השונות בין בני האדם ולא לראות 

אותה כמשהו שמרחיק ביניהם.



Įsiklausyk į save, kitus ir gamtą
Prisiimdami atsakomybę už save ir aplinką
Atnešime asmeninę ir kolektyvinę harmoniją ir pažangą.

IZRAELIS KLASĖ 2 19

הקשבה לעצמך, לאחר ולטבע
לקיחת אחריות אישית וסביבתית

תגרום להרמוניה ולתנועה חיובית של 
היחיד והכלל



Geresnės visuomenės  
kūrimo taisyklės: 

Pirmiausia, tai gamtos ir gyvūnų 
išsaugojimas.
Antra, tam, kad būtų apsaugota 
aplinka, kiekvienas turime 
prisiimti asmeninę atsakomybę, 
pavyzdžiui nešiukšlinti parke ar 
kitose vietose, šiukšles mesti tik 
į šiukšliadėžę. 
Trečia, jei mes tinkamai ir 
kantriai priimsime kitus – tai ir 
visuomenė taps geresne. 
Žodžiu, gyvenimas bus geresnis 
ir gražesnis, jeigu tinkamai 
saugosime aplinką ir pačią 
visuomenę. 

IZRAELIS KLASĖ 320

כללים לחיים בחברה טובה יותר.
הכללים לחיים בחברה טובה יותר הם

ראשית לשמור על הטבע ועל בעלי החיים.
כדי לשמור על הסביבה כל אחד צריך אחריות 

אישית.
לדוגמה- לא להשליך את הפסולת בפארק או 

בכל מקום אחר ולזרוק לפח.
יתר על כן אם נדע לקבל את האחר ונדע 

להיות סובלניים אז החברה תהיה טובה יותר.
לסיכום דברינו, כדי שנחיה חיים טובים ויפים 

יותר צריך לשמור על הסביבה ועל החברה.
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Ranka rankon 
Širdis širdin
Mes gerbsime vieni kitus

יד ביד
לב אל לב

את כולנו נכבד

Mūsų klasėje
Mes laikomės
Pokalbio taisyklių
Ir kiekvienam
Tai daug maloniau

IZRAELIS KLASĖ 5

בכיתה שלנו
על כללי השיח מקפידים

ולכולנו הרבה
יותר נעים. 
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Gerbdami vienas kitą
Mes visi gyvensime kartu laimingai

אחד את השני
מכבדים

לכולנו יהיו חיים
משותפים ונעימים.



23IZRAELIS KLASĖ 7

Mes įsipareigojame būti gerais žmonėmis, 
padėti vieni kitiems, elgtis pagal taisykles 
ir įstatymus. Gerbti ir klausytis vieni kitų, 
spręsti problemas taraintis, kantriai ir 
tolerantiškai elgtis vieniems su kitais. 
Taip pat mes padėsime aplinkai, 
atiduodami kitiems mums nereikalingus 
daiktus – “kas jums yra šiukšlės, kitiems 
yra turtas”, mes išlaikysime švarią aplinką 
ir būtinai perdirbsime daiktus.

אנחנו מתחייבים להיות אנשים 
טובים, לסייע אחד לשני, לנהוג לפי 
כללים וחוקים. לכבד ולהקשיב אחד 

לשני, לפתור בעיות בדרכי שיח 
ולגלות אחד כלפי השני סבלנות 

וסובלנות.
בנוסף, אנחנו נעזור לסביבה על ידי 
תרומה של חפצים שאין לנו שימוש 
בהם לאחרים – "זבל בשבילך זה 

אוצר לאחר".
נשמור על הניקיון של הסביבה 

ונדאג למחזר.
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