
NASZA GAZETKA



CO TO JEST TOLERANCJA?

Jest to poszanowanie czyichś poglądów,      

wierzeń, upodobań, różniących się od 

własnych. Oznacza również wyrozumiałość  

i akceptacje.

Szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli 

i opinii oraz sposobu życia.



Zauważ, że:

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….



Czy chcemy być tolerancyjni?

Bycie tolerancyjnym to ogromna sztuka 

kompromisu, to umiejętność szanowania 

poglądów innych. Doskonałym polem do nauki 

tolerancji jest szkoła.



Tolerancja w szkole

Szkolna codzienność stwarza wiele sytuacji, dzięki 

którym można się uczyć tolerancji albo ją doskonalić. 

Wśród uczniów są leworęczni - czyli inni, jeszcze 

więcej jest uczniów z wadami wzroku, są alergicy, 

uczniowie otyli albo bardzo szczupli, bogaci i biedni.

Stwarza to sytuacje wychowawcze sprzyjające 

tolerowaniu odmienności, bądź ich nietolerowaniu...
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A zatem, czy umiemy być tolerancyjni?

Mówienie o tolerancji nie spowoduje, że 

zaczniemy szanować poglądy innych. 

Stawanie się tolerancyjnym to proces 

długotrwały, tylko systematyczna praca 

przyniesie efekty.

Musimy wszyscy zrozumieć, że należy 

szanować poglądy każdego człowieka bez 

względu na wiek, kolor skóry czy religię.



Obszary, których tolerancja nie obejmuje:

naruszenie praw drugiego człowieka (zagrożenie 

bezpieczeństwa, zdrowia, życia itp.),

rasizm,

przestępczość, kradzież, agresja, przemoc, 

brutalność, chuligaństwo (pseudokibice, gangi, klany);

chamstwo w słowach, brak kultury słowa (poniżanie 

drugiego człowieka), ordynarność słowna,

nałogi (narkotyki, środki psychoaktywne, alkohol, 

nikotyna),

cyberprzemoc,

niechlujstwo (brud, brak higieny osobistej).



Tolerancja nie jest zgodą na każde zachowanie!

Sprzeciwianie SIĘ NIE JEST OZNAKA 

NIETOLERANCJI!

Protestowanie PRZECIWKO ZŁU JEST 

OBOWIAZKIEM KAZDEGO CZŁOWIEKA.

Godzenie SIĘ NA WSZYSTKO, TO 

TOLERANCJA ŹLE POJĘTA.
Nie wolno TOLEROWAĆ TAKIEGO 

POSTĘPOWANIA INNYCH LUDZI, KTÓRE MOŻE 

BYĆ NIEBEZPIECZNE 

I SZKODLIWE.



Dziękuję za uwagę

Życzę, abyś spotykał samych tolerancyjnych                    
ludzi na swej drodze 


