


 Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa 

wytrwałość”)– w mowie potocznej i naukach 

społecznych jest to postawa społeczna i osobista 

odznaczająca się poszanowaniem poglądów, 

zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.



 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….



 Osoby chore na AIDS/HIV,  

 Uchodźcy,  

 Migranci, 

 Osoby niepełnosprawne, 

 Mniejszości narodowe, 

 Osoby homoseksualne



 Złe wychowanie, 

 Strach przed nieznanym, 

 Egoizm,  

 Niezrozumienie,  

 Presja opinii innych.



 Tolerancja religijna, 

 Tolerancja rasowa,  

 Tolerancja w szkole.



 Uszanowanie dla poglądów religijnych innych 

osób.  

 Nie dyskryminowanie osób wyznających inną 

religie od naszej. 



 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”.



 Szkoła jest miejscem, gdzie wszyscy powinni być 

równi, niestety często zdarza się inaczej, ze 

względów poglądowych, finansowych, 

zainteresowań.



 Tolerancja dla osób niepełnosprawnych 

jestniezwykle 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 klasyczna. Polega ona na uznaniu, 

mimo wewnętrznego sprzeciwu, że inne poglądy, 

postawy lub działania są też uprawnione, chociaż 

nie powinny być takimi, ponieważ nie wyrażają 

takich wartości jak: prawda, piękno, dobro, do 

których należy dążyć. 



 Polega na dopuszczeniu wszystkich innych 

postaw, działań i poglądów jako 

równouprawnionych. Wynika to z przeświadczenia, 

że nie istnieje prawda obiektywna ani inna 

wartość, za pomocą której można by ocenić 

jakiekolwiek poglądy, postawy i działania.



 Agresywnego zachowania, 

 Terroryzmu,  

 Przemocy, szantażu…,  

 Braku poszanowania drugiego człowieka,

 Prywatności,



 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 jakiej chcesz,  

 Kolegowania się z tą osobą lub inną.



TOLERANCJA NIE JEST ZGODĄ 

NA KAŻDE ZACHOWANIE! 




