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Tolerancja



Tolerancja  to przede wszystkim akceptowanie 
ludzkiej odmienności i obiektywne patrzenie na 
innych

Tolerancja to poszanowanie 
cudzych poglądów,  uczuć, 
obyczajów i zachowań

Co to jest tolerancja?



Tolerancja to:

 Zrozumienie    

 Dobroć

 Akceptacja

 Pomoc

 Szacunek

 Życzliwość



Rodzaje tolerancji:

Tolerancja rasowa - każdy człowiek chce być 

akceptowany przez innych z którymi przebywa.

Nie możemy potępiać ludzi tylko ze względu na kolor 

skóry czy inny język.



Tolerancja religijna to akceptacja poglądów religijnych 
innych osób , chociaż mogą one być nie właściwe

Nie należy dyskryminować 

osób wyznających 

inne religie od naszych.

,,Żadna religia nie jest gorsza od twojej”



Tolerancja w  szkole- należy akceptować  wszystkie 
dzieci w szkole ich hobby , wygląd oraz ubiór . Nie 
można traktować dzieci inaczej ze względów  
finansowych.



Tolerancja dla osób 
niepełnosprawnych-
niepełnosprawność jest związana    
z licznymi przeszkodami w życiu 
codziennym . Dla sprawnych osób 
czynności w życiu codziennym są 
bardzo proste lecz dla 
niepełnosprawnych może być 
problemem. Osoby 
niepełnosprawne mogą nie 
tolerować nawet siebie. Osoba 
niepełnosprawna powinna być 
odbierana jako ważny i pełni 
wartościowy człowiek , ponieważ 
nie tolerancja może prowadzić 
nawet do depresji i innych chorób.



Tolerancja dla osób ubogich- nie należy dyskryminować 
ludzi bezdomnych i ubogich. Już w szkole dochodzi do 
wywierania dzieci bogatych i biednych.



Czego nie możemy tolerować?

 Przemocy

 Braku szacunku

 Agresji

 Szantażu

 terroryzmu



Przeciwieństwa tolerancji
 Nietolerancja- jest to uprzedzenie, które  niszczy 

dobre relacje z otoczeniem i uniemożliwia 
rozwiązywanie konfliktów.

 Ksenofobia- jest to niechęć lub wrogość w stosunku 
do innych ludzi  spowodowaną strachem przed 
obcymi.

 Stereotyp- jest to pogląd wynikający z niepełnej 
wiedzy  na określony  temat.



Ważne daty
 16 listopada- Międzynarodowy Dzień Tolerancji,

 9 listopada- Międzynarodowy Dzień Walki z 
Faszyzmem i Antysemityzmem,

 21 marca- Międzynarodowy Dzień Walki z 
Dyskryminacją Rasową,

 5 maja- Dzień Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych



Tolerancja jest niezbędnym elementem do zachowania 
pokoju na świcie.

Brak tolerancji prowadzi do konfliktów.

Wszyscy jesteśmy rodziną.


