
KAŻDY INNY  

WSZYSCYRÓWNI



TOLERANCJA(ŁAC. TOLERANTIA –„CIERPLIWA

WYTRWAŁOŚĆ”)– WYROZUMIAŁOŚĆ W STOSUNKU DO CUDZYCH

WIERZEŃ, PRAKTYK, POGLĄDÓW, POSTĘPKÓW, POSTAW, CHOĆBY

RÓŻNIŁY SIĘ ODWŁASNYCH.

(…)tolerancja jest uprzejmym uznaniem cech, poglądów i działań innych osób,

które są obce naszym własnym zwyczajom, wierzeniom i upodobaniom. W

ten sposób bycie tolerancyjnym nie oznacza obojętności wobec działań i

uczuć innych. Musi też istnieć zrozumienie i empatia.

-Albert Einstein

W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne i szanujące podejście

wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka.



NIETOLERANCJA

Brak tolerancji, szacunku,  

wyrozumiałości dla  

cudzych poglądów,  

upodobań, dla cudzego  

postępowania, wyglądu,  

nieuznawanie cudzych  

przekonań.



PRZYCZYNY

NIETOLERANCJI

Brak wiedzy,

Złe wychowanie,

Strach przed nieznanym,  

Egoizm,  

Niezrozumienie,

Presja opinii innych.



PRZECIWIEŃSTWA

TOLERANCJI:

Nietolerancja,  

Niewyrozumiałość,  

Nieakceptacja,  

Uprzedzenie,  

Dyskryminacja,

Ksenofobia (wrogość do  

cudzoziemców),

Fanatyzm w różnych sferach

życia: religijnej, politycznej,

społecznej, obyczajowej.



O CO CHODZI W

TOLERANCJI?
Tolerancja to przede wszystkim akceptowanie ludzkiej

odmienności, a także obiektywne patrzenie na innych.

Tolerancyjni ludzie nie oceniają na podstawie odmiennego

wyglądu, wyznania czy pochodzenia etnicznego, tylko na

podstawie tego, co dana osoba ma do powiedzenia i jak

zachowuje się w stosunku do innych ludzi.





PAMIĘTAJMY!!!

Tolerancja nie jest zgodą na każde zachowanie!  

Sprzeciwianie się nie jest oznaką nietolerancji,

Protestowanie przeciwko złu jest obowiązkiem  

każdego człowieka,

Godzenie się na wszystko to tolerancja źle pojęta,

Nie wolno tolerować takiego postępowania innych

ludzi, które może być niebezpieczne i szkodliwe,  

może zagrażać życiu i zdrowiu innych ludzi.



TOLERANCJA, ALE DO

PEWNEGO STOPNIA
Będąc tolerancyjnymi, nie musimy się  

zgadzać na złe zachowanie.

Tolerancji nie podlega:
Naruszanie praw drugiego człowieka,  

Przestępczość,

Kradzież,

Brak kultury słowa, lekceważenie  

drugiego człowieka,

Brak szacunku dla wieku, czyjejś pracy,  

Nałogi.



CZEGO JESZCZE NIE

POWINNIŚMY  

TOLEROWAĆ?- Agresywnego zachowania,

przemocy, brutalności,  

chuligaństwa,

- Terroryzmu,

- Przemocy, szantażu,

-Braku poszanowania drugiego  

człowieka.



TOLERANCJA DLAOSÓB  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Problem tolerancji w dużym stopniu  

dotyczy osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność wiąże się z licznymi  

przeszkodami w codziennymżyciu. To, co  

dla sprawnych osób jest banalnie proste,

niepełnosprawnym może sprawiać wiele  

problemu. Czynności, które trzeba  

wykonywać codziennie często są nie lada  

wyzwaniem. Jest to codzienna walka ze  

swoją niepełnosprawnością. Często osoby  

niepełnosprawne nie potrafią tolerować  

siebie. Nie lubią się za to kim są, a  

szczególnie nie lubią swojego ciała.

Dlatego osoba niepełnosprawna musi być  

odbierana jako człowiek w pełni  

wartościowy.

Tolerancja dla osób  

niepełnosprawnych jest niezwykle  

ważna. Dzięki niej mogą się  

poczuć pełnoprawnymi  

obywatelami i wartościowymi  

ludźmi. Natomiast brak tolerancji  

może nawet doprowadzić do  

przypadków depresji i załamania.  

Mamy więc bardzo duży wpływ na  

życie osób niepełnosprawnych.



TOLERANCJA DLA OSÓB

CHORYCH  

PSYCHICZNIE
Istniejące w naszym społeczeństwie  

stereotypy na temat osób chorych  

psychicznie są źródłem dyskryminacji i  

wykluczenia społecznego. Często uważa  

się, że zachowanie osób z zaburzeniami  

psychicznymi jest niezrozumiałe, co u

ludzi  zdrowych wywołuje strach i 

przypisywanie  chorym zachowania 

agresywnego. Osoby  ciężko chore 

psychicznie podlegają  wykluczeniu 

społecznemu. Osoby chore  psychicznie 

są negatywnie naznaczane i  

etykietowane. Ich zachowanie określane  

jest jako niebezpieczne dla otoczenia i  

nieprzewidywalne. Często również  

podkreśla się ich niższość intelektualną,  

słabość intelektu (np. nienormalni,  

umysłowo niedorozwinięci ).



TOLERANCJA DLA LUDZI

UBOGICH
W dzisiejszych czasach często  

dyskryminuje się także ludzi  

bezdomnych i ludzi z ubogich  

rodzin. Już małe dzieci w  

przedszkolach, w szkole  

podstawowej i gimnazjach często  

wybierają do grona swoich  

kolegów tylko dzieci bogate , które  

mają tak jak one szereg  

elektronicznych błyskotek do  

swojej dyspozycji , chodzą w  

markowych ciuchach , grają w  

najnowsze gry . A dzieci z rodzin  

ubogich bardzo często w szkołach  

znajdują się na marginesie, poza  

klasową przynależnością. To  

okrutne ,że już dzieci klasyfikują  

ludzi pod względemzamożności.



TOLERANCJA DLA LUDZI

STARSZYCH
Koncert życzeń - Tadeusz Różewicz

Opowiadanie babuni okraju  chrześcijańskiego

Chodzę po domu na czworakach  Na palcach

chowam się po kątach  Udaję starą salopkę

Miotełkę do zamiatania

Nie rzucam się w oczy w ten sposób  

Uśmiecham się do wszystkich  Nawet do

klamki słucham kroków

Kiedyś wsadziłam palec do garnuszka  Z

miodem

Odezwały się głosy trąb  Sąd

ostateczny

Mdli mnie  Z miłości

Przedmioty mają zęby i pazury  Ta szafa co

stoi otwarta

To mamusia wasza i babcia  To krzesło

Które przestawiają z kąta w kąt  To też
babcia

Kochanej mamuni i babuni

W dniu sto pierwszych urodzin  Dwustu lat

życia życzą

Syn synowa i wnuki



TOLERANCJA

RELIGIJNA

W większości państw jest  

swoboda wyznawania  

dowolnej religii. W Polsce  

większość ludzi jest  

katolikami. Jednak są też  

ludzie wyznający prawosławie  

czy protestantyzm. Takich  

ludzi należy traktować tak  

samo jak siebie, nie można  

ich od siebie odseparowywać,  

ani uważać zagorszych.



TOLERANCJA  

RASOWA

Nie dyskryminowanie osób  

innego koloru skóry.

Dawniej, stosowano segregacje  

rasową – np. czarni ludzie  

mogli pić wodę tylko z  

napisem „woda dla  

kolorowych”, ludzie innego  

koloru skóry mieli zakaz  

wstępu na kąpieliska z  

napisem „tylko dla białych”.



TOLERANCJA W

SZKOLE

Szkoła jest miejscem,  

gdzie wszyscy powinni  

być równi, niestety  

często zdarza się  

inaczej, ze względów  

poglądowych,  

finansowych,  

zainteresowań.



ZAUWAŻ:

Żyjemy w świecie, w którym na brak tolerancji chorujemy często  

my sami. Śmiejemy się, gdy ktoś źle czyta. Dokuczamy komuś,  

kto słabo biega czy źle gra w piłkę. Brak nam wyrozumiałości dla  

słabych, powolnych i cichych. Na przerwach w szkole liczą się ci,  

którzy najgłośniej krzyczą….



TOLERANCJA

SZKOLNA

• Akceptuj hobby innych dzieci, nawet jeżeli  uważasz je 

za starodawne np. zbieranie  znaczków, monet,

widokówek;

• Akceptuj wygląd oraz styl ubierania się, nawet  jeżeli

według ciebie jest on niemodny.



NIKT NIE ZABRONI CI:

Ubierania się jak chcesz i jak ci się podoba,  

Bycia chudym, grubym, bycia w sam raz,  

Noszenia ulubionej fryzury,

Wierzenia w co chcesz,  

Posiadania odmiennego zdania,

Słuchania muzyki takiej jakiejchcesz,

Kolegowania się z tą osobą lub inną.



„NIE RÓB DRUGIEMU, CO

TOBIE NIE MIŁE”

Nie zapominajmy o  

uczeniu się tolerancji  

nawzajem. Przy dobrych  

chęciach nie jest to takie  

trudne.

Wystarczy tylko  

przestrzegać  

przykazania :

„Nie rób drugiemu, co 

tobie nie miłe”.



JAN TWARDOWSKI

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję ci że nie jest wszystko tylko białe albo  

czarne

za to że krowy łaciate  

bladożółta psia trawka

kijanki od spodu oliwkowozielone

dzięcioły pstre z czerwoną plamą pod ogonem  

pstrągi szaroniebieskie

brunatnofioletowa wilcza jagoda

złoto co się godzi z każdym kolorem i nie  

przyjmuje cienia

policzki piegowate

dzioby nie tylko krótkie albo długie  

przecież gile mają grube a dudki krzywe  

za to

że niestałość spełnia swe zadanie

i ci co tak kochają że bronią błędów tylko my  

chcemy być wciążalbo-albo

i jesteśmy na złość stale w kratkę
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Ważne daty związane z tolerancją

16 listopada–Międzynarodowy DzieńTolerancji,

9 listopada–Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem  

i Antysemityzmem,

21marca–Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją  

Rasową,

5 maja –Dzień Walki z Dyskryminacją Osób  

Niepełnosprawnych


