
„TOLERANCJA-
DYSKRYMINACJA-

UPRZEDZENIA”



TOLERANCJA

Pochodzi od łacińskiego słowa tolerare

oznaczającego „ znosić” , „wytrzymywać”, 
oraz od rzeczownika tolerantia

oznaczającego „cierpliwa wytrwałość”.





Tolerancja to cierpliwość i wyrozumiałość 
dla odmienności, poszanowanie cudzych 

uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, 
obyczajów i postępowania choćby były 

całkowicie odmienne lub nawet 

sprzeczne z naszymi. 



We współczesnym świecie 
tolerancja oznacza szacunek dla 
wolności innych ludzi, ich myśli 

i opinii oraz sposobu życia.



Największy ateński polityk z V wieku p.n.e., Perykles,
uznał, że tolerancja jest jedną z podstaw stabilności
demokratycznego państwa. Twierdził, że Ateńczycy
stworzyli demokrację „kierując się wyrozumiałością
w życiu prywatnym i szanując prawa w życiu publicznym”.

Tolerancja oznacza wiec rezygnację z przymusu jako 
środka wpływania na postawy innych ludzi. 

Wyjątkami są sytuacje, w których owe postawy
zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia
(tolerancja, nie rozciąga się wiec na zabójców, gwałcicieli
czy złodziei, nie dotyczy tez ludzi, którzy są niezdolni do
rozpoznawania znaczenia swoich czynów.)



Z terminem tolerancji związane są takie 
pojęcia jak:

dyskryminacja, uprzedzenia, stereotypy.



DYSKRYMINACJA

z łac. discriminatio-”rozróżnianie”

oznacza odmienne traktowanie różnych
podmiotów, które znajdują się w podobnej
sytuacji.

Powodem może być płeć, tożsamość
seksualna, wiek, religia, przekonania,
pochodzenie, niepełnosprawność.



Rodzaje dyskryminacji



Rasizm- dyskryminacja ze względu na rasę-
kolor skóry.



Seksizm- dyskryminacja ze względu na płeć.

Homofobia- dyskryminacja ze względu na 
orientację seksualną.

Ksenofobia- dyskryminacja ze względu na 
pochodzenie i narodowość.



Antysemityzm-uprzedzenie 
względem osób 
pochodzenia żydowskiego.

Ageizm- dyskryminacja ze względu na wiek.

Atrakcjonizm- dyskryminacja ze względu na 
wygląd zewnętrzny.

Handicapizm- ableism- dyskryminacja ze 
względu na niepełnosprawność.



UPRZEDZENIE

To wroga bądź negatywna postawa wobec
osób w wyróżnionej grupie, oparta wyłącznie
na tym, że są one jej członkami.

Słowo uprzedzenie w języku angielskim
prejustice w dosłownym tłumaczeniu znaczy
osąd przed, czyli wydawanie opinii,
osądu, przed poznaniem zjawiska
go dotyczącego.



Skąd biorą się uprzedzenia?

ze strachu przed obcym i nieznanym,

z niewiedzy,

w wyniku socjalizacji,

przez skłonność do dzielenia osób na 
grupy-jedna grupa to swoi-my, pozostałe 
grupy to obcy-oni,

 ponieważ „swoich” cenimy wyżej niż 
„obcych”.



STEREOTYPY

To generalizacja tego, co dotyczy 
danej grupy ludzi, gdzie identyczna 

charakterystyka jest przypisana 
zasadniczo wszystkim jej członkom, 
niezależnie od rzeczywistych różnic 

między nimi. 



Raz sformułowane stereotypy są odporne na
zmianę pod wpływem nowej informacji.

Stereotyp jest z góry przyjętym, bardzo
często tendencyjnym, wyobrażeniem
o tym, jak ludzie danej rasy, narodowości czy
wyznania wyglądają lub się zachowują.

W przypadku stereotypu przyswajamy
poglądy bez zastanowienia i konfrontowania
ich z rzeczywistością.



Cechy stereotypu:

trwały, sztywny, trudny do zmiany,

 uproszczony, często niezgodny 

z rzeczywistością,

uogólniony,

dziedziczony kulturowo,

wzbudzający przeświadczenie , że jest 

prawdziwy,

 oporny na niezgodne z nim informacje,

 nieweryfikowany doświadczalnie.



STEREOTYPY DOTYCZĄCE POLAKÓW I POLSKI:

1. Polak to złodziej.

2. Polakom każdy język obcy.

3. Polacy lubią wódkę.

4. Polacy nie lubią obcych.

5. Polacy wiecznie narzekają.



STEREOTYPY ZWIĄZANE Z PŁCIĄ:
1. Kobiety nie chcą pracować, są do tego zmuszone.
2. Kobiety wolą pracę nie wymagającą myślenia.
3. Kobiety są mniej wiarygodne i kompetentne.
4. Kobietom nie zależy na samorealizacji w pracy.
5. Kobiety nie są zainteresowane awansami.
6. Kobiety nie nadają się na osoby zarządzające dużą 

liczbą pracowników.
7. Kobiety powinny opiekować się dziećmi i prowadzić 

dom.
8. Kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn.
9. Kobiety są mnie zaradne niż mężczyźni.
10. Kobiety są bardziej opiekuńcze, wrażliwe, zdolne do 

poświęcania się.



Dziękuję za uwagę


