
Tolerancja  



 Tolerancja – 

co to takiego ? 

Tolerancja – termin stosowany w 
socjologii, badaniach nad kulturą i 
religią, oznaczający poszanowanie 
czyichś poglądów, wierzeń, 
upodobań, różniących się od 
własnych. W różnych językach 
indoeuropejskich przybiera ono 
niuanse, np. w angielskim w 
odniesieniu do ludzi oznacza on 
„postawę wykluczającą bigoterię lub 
srogości w osądzaniu innych” lub ich 
dyskryminację. Może oznaczać 
również „wyrozumiałość”, 
„akceptację” lub „chęć 
zaakceptowania uczuć, zwyczajów 
lub wierzeń innych niż własne” 



Czym jest dla nas empatia? 

 To zdolność odczuwania stanów psychicznych 

innych osób, umiejętność przyjęcia ich sposobu 

myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na 

rzeczywistość. 



Kto narażony jest 
na brak tolerancji? 

 Uchodźcy Migranci i ich rodziny 

  Kobiety  

 Osoby niepełnosprawne  

 Chorzy na HIV/AIDS  

 Mniejszości narodowe  

 Mniejszości religijne i wyznaniowe  

 Homoseksualiści  

 Ludzi należących do subkultur 



 Przyczyny nietolerancji: 

Złe wychowanie  

Brak szacunku dla innych religii 

Strach przed nieznanym  

Niepoprawne wzorce do naśladowania 

Brak akceptacji i poszanowania praw innych 

Egoizm  

Przyswojenie sobie stereotypów kulturowych 

Zła interpretacja i rozumienie innych wartości aksjologiczny 



 Jakie są granice 
tolerancji? Czego nie 

tolerujemy? 

 agresywne zachowanie,  

 narażanie życia i zdrowia innych, 

terroryzm, przemoc i szantaż;  

 brak poszanowania prywatności i 

intymności, 

 psychiczne i fizyczne znęcanie się 

nad innymi. 



Ważne daty dotyczące 
tematu tolerancji 

 9 listopada -Międzynarodowy Dzień 

Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem 

 16 listopada -Międzynarodowy Dzień 

Tolerancji 

  21 marca – Międzynarodowy Dzień 

Walki z Dyskryminacją Rasową  

 5 maja- Dzień Walki z Dyskryminacją 

Osób Niepełnosprawnych 



Rodzaje tolerancji 

 

 Tolerancja wobec innych ras 

 Tolerancja wobec innych orientacji 

seksualnych 

 Tolerancja wobec wyznawców 

innych religii 

 Tolerancja wobec różnych 

przekonań politycznych 

 Tolerancja wobec innych kultur  

 Tolerancja w szkole 

 



 Tolerancja wobec osób 
niepełnosprawnych jest 
nie zwykle ważna ! 

Uprzedzenia i stereotypy 

funkcjonujące w społeczeństwie 

na temat osób niepełnosprawnych 

są główną przyczyną trudności w 

ich pełnej rewalidacji i rehabilitacji. 

Idea integracji, czyli ich pełnego 

włączenia w życie społeczne, 

wymaga zmiany postaw 

negatywnych na pozytywne: 

tolerancji, akceptacji, 

współdziałania. 



Jesteśmy 
tolerancyjni i 
uczymy się 
tolerancji 
 



 Dziękujemy za uwagę oraz 

zachęcamy do 

kształtowania swojej 

tolerancji !!! 

 

 
 

Opracowały: Aleksandra Kotowicz, Renata Sadowska- Madziuk, Patrycja Kołodziej- Dżygała  


