
16 ноември-

Ден на толерантността



Думата „толерантност“- функция 

на доброто …

Толерантността е термин, 
който означава търпимост и 
зачитане на различията, 
били те социални, културни, 
религиозни и др. Според някои
философски речници тя може
да се прояви като акт на 
снизходителност, като акт 
на търпимост или като акт 
на подкрепа и разбиране.

Съответно
като нетолерантост се 
квалифицират всички подходи и 
практики, които не проявяват
подобно отношение. Проявата на 
толерантност не 
означава безразличие, търпимост
към социалната неправда, отказ 
от собствените убеждения или 
отстъпка от собствените
позиции под чужд натиск



Нашите предразсъдаци!

Защо осъждаме другите?

Страх!?

Неприемане!?

Сравнение?!

Друго?...





Кръг на избора…

Извини се!

Стиснете си ръцете! 

Тръгни си!

Направете среща на класа!

Кажи му/им/ да спрат!

Брой до 10 и се успокой!

Започнете друга игра!

Поискай съвет от възрастен!



Златни правила за толерантност!

1. Да се уважаваме и да се отнасяме добре един с 
друг.

2. Да не се делим на групи.

3. Всеки има право на мнение.

4. Да приемаме различията на другите.

5. Да помагаме, когато видим някой в беда.

6. Да решаваме проблемите си с разговори.

7. Да не се обиждаме.

8. Да не се сравняваме.

9. Да не бъдем егоисти.

10. Да зачитаме достойнството на другия.



Перфектен ли съм?!- Не! 

Автентичен съм!

Идеята за перфекционизма е в основата на 
осъждането на себе си и другите.

Но какво в природата е перфектно?!!



Игра „приемам те“, „приемам се“

Изберете съученик / приятел, познат/.

Кажете му поне 5 комплимента. Може за 
лични качества, може за външност.

Другият отговаря: „Да! Така е!“

После се разменете!



Игра “Прилики, разлики“

Един от участниците е в центъра на играта 
и казва: 

Да стане всеки, който носи дънки…., който 
обича кола, картофки и т.н.

Така се дават няколко примера, с които 
групата установява своите прилики.



Изводите от днес:
Населението на света е 7, 8млрд души? 
Можем ли да бъдем еднакви? А трябва ли?!

Кой е по- добър от другия?!

Да запомним думи като:

Приемане…

Разбиране…

Уважение…

Равенство…

Благодарност…



Цвети 8б



Силяна 8а


