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CZYM JEST TOLERANCJA?

TOLERANCJA polega na szanowaniu cudzych poglądów, uczuć, 

obyczajów i zachowań.





TOLERANCJA A AKCEPTACJA

Dzięki tolerancji każdy może pozostać sobą. Jednocześnie jednak to, że ktoś 
przyjmuje postawę tolerancyjną nie oznacza, że zdecydowanie musi 
akceptować wszystkie odmienności, ponieważ wszyscy ludzie mają prawo do 
innego zdania na dany temat. Trzeba wziąć pod uwagę to, że nie powinno się, 
a wręcz nie można reagować obojętnie na problemy społeczne takie jak np. 
bezprawne stosowanie przemocy. Tolerancję trzeba również zachować 
podczas wypełniania obowiązków patriotycznych, oczywiście można być 
dumnym z osiągnięć swojego narodu oraz dbać o to, aby nikt nie oczerniał go 
lub znieważał jego dziedzictwo, lecz przy tym trzeba zachować szacunek w 
stosunku do przedstawicieli innych wspólnot narodowych i uznawać także 
ich sukcesy w m.in. nauce oraz sporcie.



DO CZEGO PROWADZI 
NIETOLERANCJA? 

Nietolerancja prowadzi do:

• sporów oraz konfliktów

• dyskryminacji

• braku wyrozumiałości dla poglądów i 

zachowań innych ludzi

• rasizmu



CO OZNACZA KSENOFOBIA?

KSENOFOBIA oznacza niechęć lub wrogość w stosunku do innych ludzi 

spowodowaną strachem przed obcymi.



RODZAJE KSENOFOBII

Rodzajów ksenofobii jest bardzo wiele, ponieważ niechęć może dotyczyć każdego 

narodu, wyznania i orientacji seksualnej. Może to być:

• polonofobia - antypolonizm, postawy wrogości wobec Polaków

• rusofobia - wrogość i niechęć do Rosjan i do wszystkiego co rosyjskie

• germanofobia - wrogość wobec Niemców i wszystkiego co germańskie

• antysemityzm - uprzedzenia, niechęć, wrogość i dyskryminacja osób 

pochodzenia żydowskiego

• homofobia - irracjonalny strach przed homoseksualizmem i homoseksualistami



PRZEJAWY KSENOFOBII

Przejawy ksenofobii to:

• nienawiść w stosunku do obcych

• podejrzenia w stosunku do osób obcych

• wiara w negatywne przekazy medialne

• bezwarunkowa wiara w stereotypy rasowe, narodowościowe lub etniczne



CZYM JEST P IRAMIDA 
NIENAWIŚCI?

PIRAMIDA NIENAWIŚCI to skala 

uprzedzeń, ułożonych w kolejności od najmniej 

do najbardziej niebezpiecznych.



CZYM JEST STEREOTYP?

STEREOTYP to uproszczony pogląd utrwalony w danej zbiorowości, 

wynikający z niepełnej wiedzy na określony temat. Wyróżnia się stereotypy 

pozytywne i negatywne.



CECHY STEREOTYPU

• Jest przyjmowany bez dowodu.

• Ma charakter ugólnienia.

• Jest zabarwiony emocjonalnie.

• Składa się z uproszczeń.

• Odznacza się trwałością.
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SZKOŁA

W moim środowisku nie ma problemów z nietolerancją w stosunku do ludzi 

którzy wyznają inną wiarę niż katolicką lub mają inny kolor skóry niż biały, 

wiadomo są żarty, ale nie można ich nazwać brakiem tolerancji, jednakże sytuacja 

się zmienia gdy chodzi o relacje między rówieśnikami. Muszę podkreślić, że moja 

klasa sama w sobie nie jest jednak aż taka nietolerancyjna, ponieważ potrafimy 

razem że sobą współpracować, szanować się nawzajem i umiemy mieć naprawdę 

dobre kontakty, jednakże nie raz padają w rozmowach miedzy nami wyzwiska, a 

więc stwierdzam, że z tolerancją w mojej szkole jak i w klasie bywa różnie co 

myślę, że mogą potwierdzić nauczyciele.



TOLERANCJA W POLSCE
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DZISIEJSZE STANOWISKO KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO

Trudno ukryć to, że Polska nie jest krajem katolickim, ponieważ nim jest, jednakże 
obstawiam, że znajdzie się chociaż jedna osoba czytająca moją prezentację, która zada 
sobie pytanie „Co ma wiara katolicka do tolerancji?” otóż ma ona dużo, tylko teraz 
kolejne pytanie „Dlaczego?”. Kościół katolicki wiele razy zaznaczał swoją zdecydowaną 
nietolerancję do osób homoseksualnych, zresztą nie tylko homoseksualnych, a nawet 
chociażby biseksualnych bądź transseksualnych poprzez np. zakazywanie wyświęcania, 
odmowę duszpasterstwa czy wypowiedzi namawiające do izolowania takich osób. 
Trzeba zwrócić uwagę na to, że wpływ kościoła i jego nauk widać bardzo wyraźnie w 
sondażach, ponieważ może i by to niektórych zaskoczyło, ale to właśnie ci najbardziej 
wierzący uważają, że wyżej wymienione przeze mnie orientacje seksualne są czymś 
dziwnym lub zwięźle to nazywając są odstąpieniem od normy. Analizując to co 
napisałam i biorąc pod uwagę sondaż CBOS, z którego wynika, że aż 93,1 proc. 
Polaków uznaje się za katolików twierdzę, że Polska nie jest krajem tolerancyjnym.



TOLERANCJA NA ŚWIECIE
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ZRÓŻNICOWANIE

Trudno jest pisać o tolerancji na świecie biorąc pod uwagę dosłownie każdy kraj 

dlatego, że każdy kraj jest inny, ma inne zwyczaje, inną kulturę. Zróżnicowanie jest 

bardzo wielkie, a więc w dalszych slajdach mojej prezentacji opre swoją opinię na 

sytuacji w dwóch krajach- najbardziej tolerancyjnym i najmniej tolerancyjnym.



NORWEGIA I TURCJA

Norwegia jako kraj pod względem przyrodniczym jest bardzo piękny i tak jest 

także pod względem tolerancyjnym. Norwedzy nie mają problemu z akceptacją 

ludzi odmiennych zarówno względem wyglądu, wiary jak i orientacji seksualnej, 

natomiast zdecydowanie inaczej jest w Turcji. Kraj ten jest równie zjawiskowy 

jak Norwegia, ale jeśli w grę wchodzi tolerancja robi się nie za bardzo ciekawie. 

Turcja jest nietolerancyjna głównie gdy chodzi o ludzi podlegających LGBT 

(skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i 

transpłciowych), osoby te są nękane i wyśmiewane.



ŹRÓDŁA

• podręcznik do nauczania przedmiotu WOS w klasie 8

• zdjęcia są pobrane z wyszukiwarki Google i aplikacji Pinterest

• różne strony napotkane w wyszukiwarce Google


