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TOLERANCJATOLERANCJA to:

cierpliwość i wyrozumiałość dla 
odmienności;

poszanowanie cudzych uczuć, wierzeń, 
poglądów, upodobań, obyczajów, 
postępowania, choćby były całkowicie postępowania, choćby były całkowicie 
odmienne od naszych, albo zupełnie 
z nimi sprzeczne;

szacunek dla wolności innych ludzi, ich 
myśli i opinii oraz sposobu życia.



Żyjemy w świecie, w którym często sami wykazujemy się 
brakiem tolerancji.

Śmiejemy się, gdy ktoś źle czyta. Dokuczamy komuś, kto 
słabo biega czy źle gra w piłkę, kto nie ma markowych 
ubrań czy gadżetów.

Brak nam wyrozumiałości dla słabych, powolnych i cichych.

Na przerwach w szkole liczą się ci, którzy najgłośniej 
krzyczą.…



Przyczyny  nietolerancji:Przyczyny  nietolerancji:



Kto jest narażony Kto jest narażony na brak na brak tolerancji?tolerancji?

• osoby innej rasy, 

• uchodźcy,

• emigranci,

• osoby niepełnosprawne,• osoby niepełnosprawne,

• osoby chore psychiczne,

• mniejszości narodowe,

• osoby homoseksualne,

• ludzie należący do subkultur.



NIETOLERANCJA NIETOLERANCJA RELIGIJNARELIGIJNA

Brak poszanowania dla innych wierzeń, religii, 
uznawanie swojej za jedyną słuszną i prawdziwą.



NIETOLERANCJA NIETOLERANCJA POLITYCZNAPOLITYCZNA

Uprzedzenie wobec cudzych poglądów,
ciągłe negowanie innych ideologii.

NIETOLERANCJA RASOWA NIETOLERANCJA RASOWA 
potocznie rasizm 

Uprzedzenie względem ludzi innej rasy,
koloru skóry czy pochodzenia.



NIETOLERANCJA W SZKOLENIETOLERANCJA W SZKOLE

Szkoła jest miejscem, gdzie wszyscy powinni być równi.

Ale często to nie charakter, a ubiór staje się decydującym czynnikiem 
zawarcia nowej znajomości.

Wielu uważa, że jeśli ktoś nie ubiera się w markowych sklepach musi być 
gorszy. Zapominamy, a czasem nie rozumiemy, że wygląd w przyjaźni 
między ludźmi jest najmniej ważny.



CZY UMIEMY BYĆ TOLERANCYJNI?CZY UMIEMY BYĆ TOLERANCYJNI?

Mówienie o tolerancji nie spowoduje, że zaczniemy szanować 
poglądy innych. 

Stawanie się tolerancyjnym to proces, w którym musimy 
wszyscy zrozumieć, że należy szanować każdego człowieka bez 
względu na wiek, kolor skóry czy religię.

Bycie tolerancyjnym to ogromna sztuka kompromisu.Bycie tolerancyjnym to ogromna sztuka kompromisu.



Zacznij od tolerancji wśród grona znajomych, w klasie, w szkole.

Szanuj odmienność innych, ich prawo
do bycia sobą, a wtedy możesz żądać

poszanowania swoich praw.



……



TOLERANCJA NIE JEST TOLERANCJA NIE JEST ZGODĄZGODĄ
NA NA KAŻDE ZACHOWANIE!KAŻDE ZACHOWANIE!

Tolerancji nie podlega:

• naruszanie praw drugiego człowieka,

• przestępczość,

• brak kultury słowa,

• agresja, przemoc, brutalność, chuligaństwo,

• brak szacunku dla starszych,

• kłamstwo, oszustwo,

• nieposzanowanie czyjejś pracy,

• nałogi (narkomania, alkoholizm, nikotynizm),

• niechlujstwo (brud, brak higieny osobistej).



Tolerancją nie jest np.:

• zgoda na prowadzenie samochodu
po wypiciu alkoholu,

• zgoda na przemoc fizyczną i agresję,

• zgoda na palenie papierosów, picie alkoholu,
zażywanie narkotyków przez dzieci i młodzież,

• zgoda na niekompetencję i niedouczenie
(np. lekarza czy inżyniera budującego mosty).

Godzenie się na wszystko to tolerancja źle pojęta.

Nie wolno tolerować takiego postępowania innych, 
które może być niebezpieczne i szkodliwe, może 
zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.

Protestowanie przeciwko złu jest obowiązkiem 
każdego człowieka.

(np. lekarza czy inżyniera budującego mosty).



CYTATY O TOLERANCJI I NIETOLERANCJICYTATY O TOLERANCJI I NIETOLERANCJI

„Nie obchodzi mnie to, czy jesteś biały czy czarny, wysoki czy 
niski, gruby czy chudy, bogaty czy biedny, hetero czy homo. 
Jeżeli będziesz miły dla mnie, ja będę miły dla Ciebie.”

Eminem

„Tolerancja jest uprzejmym uznaniem cech, poglądów i działań
innych osób, które są obce naszym własnym zwyczajom,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

„Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga
oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać.”

Papież Franciszek



Ważne daty związane Ważne daty związane z tolerancją:z tolerancją:

• 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.



Źródła:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/tolerancja
http://spglogow.pl/tolerancja-a-coz-to-takiego/
https://sp3.darlowo.pl/old/Archiwum7/tolerancja.htm


