Declaratia Principiilor Tolerantei

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA

(proclamata si semnata la 16 noiembrie 1995)
Articolul 1. Semnificatia tolerantei
1.1. Toleranta este respectul, acceptarea si aprecie rea bogatiei si diversitatii
culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie si manierelor de
exprimare a calitatii noastre de fiinte umane. Ea este incurajata prin
cunoasterea, deschiderea spiritului, comunicatie si libertatea gandirii,
constiintei si credintei. Toleranta este armonia in diferente. Ea nu e doar o
obligatiune de ordin etic; ea e, de asemenea, si o necesitate politica si
juridica. Toleranta e o virtute care face ca pacea sa fie posibila si care
contribuie la inlocuirea culturii razboiului cu o cultura a pacii.
1.2. Toleranta nu e nici concesie, nici condescendenta ori indulgenta.
Toleranta este, mai ales, o atitudine activa generata de recunoasterea
drepturilor universale ale persoanei umane si libertatilor fundamentale ale
altora. in nici intr-un caz, toleranta nu poate fi invocata pentru a justifica
violarea acestor valori fundamentale. Toleranta trebuie sa fie practicata de
catre indivizi, grupuri si State.
1.3. Toleranta e responsabilitatea care sustine drepturile omului, pluralismul
(inclusiv, pluralismul cultural), democratia si Statul de drept. Ea implica
respingerea dogmatismului si absolutismului si confirma normele enuntate
in instrumentele internationale cu privire la drepturile omului.
1.4. In conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranta
nu inseamna nici a tolera nedreptatea sociala, nici a renunta la propriile
convingeri, nici a face concesii in aceasta privinta. Ea semnifica acceptarea
faptului ca fiintele umane, care se caracterizeaza natural prin diversitatea
aspectului lor fizic, prin situatia lor, felul de exprimare, comportamente si
prin valorile lor, au dreptul de a trai m pace si de a fi cele care sunt. Ea
semnifica, de asemenea, ca nimeni nu trebuie sa-si impuna propriile opinii
altuia.
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PROGRAM

In 1995, cand UNESCO a proclamat data de 16 noiembrie drept Ziua
Internationala a Tolerantei, au fost identificate nu mai putin de 16
tratate, conventii, declaratii si recomandari, toate legate de nevoia de
toleranta. Fiecare dintre acestea este relevanta si astazi si fiecare
dintre ele trebuie respectata in totalitate.

Teme de dezbatere:
Rasism
Anti-semitism
Nationalism etnic
Xenofobie
Homofobie
Interculturalitate
Multiculturalitate
Participanţi:
Elevi ai claselor XII D şi XI E
Profesori participanţi:
Elvira Gabriela Andrei – Intoleranţa naşte violenţă
Lavinia Crişu – SUA, un spaţiu al interculturalităţii Prezentare Power Point
Laurenţiu Puicin – Grupări etnice în spaţiul doljean
Coordonatori:
Prof. Elvira Gabriela Andrei
Prof. Lavinia Crişu
Organizatori:
Prof. Adriana Stănoi – Director
Prof. Ovidiu Mihai – Director Adjunct
Prof. Elvira Andrei – Director Educativ

