
TOLERANCJA 



CZYM JEST TOLERANCJA? 
• poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych 



CZYM JEST TOLERANCJA? 

• Słowo tolerancja pochodzi od łacińskiego tolerare, co znaczy cierpliwą wytrwałość. 

Tolerancja jest sposobem radzenia sobie z napięciami wynikającymi z różnic 

międzyludzkich. 



TERMIN TOLERANCJA 

• łac. tolerantia – słowo tłumaczone jako „cierpliwa wytrwałość”  

• od łac. tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”, „ścierpieć”,  

• również „popierać” i „podtrzymywać” 



TOLERANCJA WSPÓŁCZEŚNIE  

Termin odnoszony nie tylko do mniejszości wyznaniowych czy religijnych, ale również do 

przesłanek takich jak:  

• kolor skóry  

• narodowość; pochodzenie etniczne  

• orientacja seksualna  

• płeć  

• niepełnosprawność  

• wiek  

• inne (np. styl życia, światopogląd, migracja)  



GRANICE TOLERANCJI?  
 





TERMIN AKCEPTACJA 

• Akceptacja (z łac. acceptatio, dosł. przyjmowanie):  

• uznanie czegoś, aprobata, potwierdzenie czegoś formalna zgoda na jakieś działania, zwykle 

wyrażona podpisem na odpowiednim dokumencie i niekoniecznie wynikająca z ich pozytywnej 

oceny 

• pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić, uznanie czyichś cech postępowania za 

zgodne z oczekiwaniami 



TOLERANCJA = AKCEPTACJA? 

• Akceptacja, to najprościej mówiąc wyrażenie swojej aprobaty, przyjęcie czegoś do 

wiadomości.  

• Tolerancja to natomiast termin socjologiczny. Oznacza on po prostu 

niedyskryminowanie zachowań, postępowania, poglądów czy odmienności od norm 

przyjętych w danej grupie społecznej. Możemy coś tolerować, ale nie musimy tego 

akceptować. Akceptując coś, wyrażamy tym samym całkowite poparcie.  

• Natomiast, gdy dana rzecz podlega naszej tolerancji to po prostu ją szanujemy, 

jednak niekoniecznie popieramy. 



NIETOLERANCJA 

Można wyróżnić trzy główne obszary nietolerancji – indywidualny, mikrospołeczny 
i makrospołeczny. 

1.Obszar indywidualny to postawa nietolerancji dla samego siebie, gdy nie 
akceptujemy np. niektórych cech swojego charakteru. Ten, kto nie potrafi 
zaakceptować siebie, nie będzie również zdolny do akceptacji innych. 

2.Obszar mikrospołeczny odnosi się do relacji z najbliższym otoczeniem (rodzina, 
praca, grupa rówieśników). Poznanie drugiego człowieka wymaga pewnego 
zaangażowania i wysiłku; jeśli go nie podejmiemy, zamykamy się na innych. W ten 
sposób dochodzi do nieporozumień a czasem także do nietolerancji. 

3.Obszar makrospołeczny to relacje między wielkimi grupami społecznymi, w których 
występują najbardziej tragiczne konsekwencje nietolerancji przez takie postawy jak 
nacjonalizm, integryzm i rasizm. 

 



NIETOLERANCJA 
Rasizm [fr. < wł.],  

• zespół poglądów, według których istnieją naturalne i wrodzone różnice między rasami 

ludzkimi, co musi prowadzić do dominacji jednej nad pozostałymi. 



NIETOLERANCJA 

Homofobia 

to lęk przed homoseksualizmem oraz homoseksualistami. Terminem tym określa się 

również odczuwanie niechęci lub nienawiści do osób LGBT, prezentowanie wobec 

nich negatywnych postaw, a także stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej. 



NIETOLERANCJA 

Nacjonalizm – ideologia, która podkreśla wartość przynależności do określonego 

narodu lub państwa. Idea nacjonalizmu zrodziła postawę opartą na miłości do 

ojczyzny i interpretowaniu dziejów z tego (a nie obiektywnego) punktu widzenia. 
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