
NAUCZ DZIECKO TOLERANCJI I AKCEPTACJI WOBEC ODMIENNOŚCI

Trudne słowo tolerancja
By je zrozumieć, trzeba zacząć od zdefiniowania przyjętych w danej kulturze standardów „normalności”, wówczas 
„inni”, będą wszyscy odbiegający w jakikolwiek sposób od tej przyjętej przez daną społeczność normy. W tej 
„pojemnej szufladzie”, znajdą się wiec zarówno osoby niepełnosprawne, ludzie o odmiennym od naszego kolorze 
skóry, poglądach religijnych, obyczajach, czy narodowości itd.

Dlaczego jest taka ważna?
Tolerancja jest podstawą harmonijnego życia społecznego, a jej brak główną przyczyną większości konfliktów i 
wojen. Na szczęście dzieci rodzą się bez przekonań i poglądów, a wiec i bez uprzedzeń..  Żadnemu dwulatkowi nie 
będzie przeszkadzał kolor skóry czy wyznanie kolegi z piaskownicy ani jego bardziej „wypasiony” wózek czy nawet 
kalectwo. Dopiero później dzieci, obserwując reakcje i zachowania rodziców, zaczynają zadawać pytania dotyczące 
inności. Nasza rodzicielska postawa ukształtuje ich wrażliwość na całe życie. Dlatego do takiej rozmowy (a tematów 
będzie naprawdę wiele), należy się szczególnie dobrze przygotować.

Zacznij od siebie, przykład idzie z góry
Każdy dorosły ma jakieś poglądy, które, chcąc nie chcąc, przekazuje w ramach wychowania dzieciom. Wyrażamy je 
przy różnej okazji, nie zastanawiając się, jaki będą miały wpływ na przyszłe losy naszych pociech. Bardzo często w 
gronie dorosłych opowiadane są żarty na temat różnic rasowych – to w nich najczęściej utrwalane są rasistowskie 
stereotypy. Dla dziecka wysłuchanie takiego żartu jest równoznaczne z przyjęciem przedstawianej w nim opinii, bo 
malec, niestety, nie zdaje sobie sprawy z tego, że opowiedzenie dowcipu nie musi oznaczać myślenia w dany sposób. 
Dlatego kiedy tylko można, unikaj takich sytuacji, pamiętając, że dzieci nie potrafią odróżnić ironii od prawdy i 
przyjmują słowa dorosłych w sposób dosłowny: Jeśli tata śmieje się z człowieka o czarnym kolorze skóry, ja też 
mogę. To samo dotyczy wszelkich uwag związanych z pochodzeniem, statusem materialnym, wyznawaną religią, 
sprawnością psychiczną czy fizyczną. Aby wychować dziecko, które będzie akceptowało i tolerowało innych ludzi bez 
względu na różnice, należy zacząć od siebie samego swoje przekonania, poglądy i uprzedzenia..

Jak nauczyć dzieci zrozumienia i akceptacji dla „odmienności” innych ludzi?
 → Dzieci są doskonałymi obserwatorami i bezbłędnie wychwytują każdą nieszczerość naszej postawy. Jeśli sami 

jesteśmy otwarci na innych ludzi i szanujemy ich prawo do odmienności, nasze dzieci nie będą miały, od kogo zarazić 
się uprzedzeniem i negatywnym nastawieniem do ludzi.

 Uczmy swoje dzieci od najmłodszych lat, że różnorodność jest cenną wartością, która wzbogaca nas, poszerza →

nasze horyzonty myślowe i pozwala widzieć świat z innej, często ciekawszej perspektywy. Podkreślajmy, co 
zawdzięczamy i ile zyskujemy na asymilacji z innymi kulturami, narodowościami czy środowiskami – egzotyczne 
potrawy, sztukę, muzykę itp.

 → Reagujmy na każdy nawet najmniejszy przejaw braku tolerancji, jakiego jesteśmy świadkiem. Pozornie niewinne 
żarty z dzieci otyłych, niepełnosprawnych czy innej narodowości, nie tylko sprawiają przykrość i utrwalają postawy 
wykluczające z grupy rówieśniczej w dodatku mogą przekształcić się w dorosłym życiu w nienawiść, a nawet agresję.

  Rozmawiajmy z dziećmi o tolerancji w sposób prosty i zrozumiałym językiem. Najlepiej niech pretekstem będzie →

jakaś książka, film czy sytuacja. Tłumaczmy dziecku, że „inny” nie znaczy gorszy.



 Spróbujmy uświadomić im, co czują inni ludzie, których wyśmiewamy, nie rozumiemy i nie akceptujemy. Empatia →

jest tu kluczem dla zrozumienia sytuacji i wypracowania właściwej postawy.

Jak zacząć rozmawiać z dzieckiem na temat odmienności?
1. Najlepiej reagować na konkretne sytuacje. To o wiele skuteczniejsza metoda niż objaśnianie 

abstrakcyjnego pojęcia tolerancja. Kiedy dziecko zauważy dziecko w innym kolorze skóry, nie należy 
odciągać jego uwagi. Wystarczy wyjaśnienie: Ten chłopiec ma inny kolor skóry, bo urodził się w Afryce
2. Dobrze jest być przygotowanym na bardziej dociekliwe pytania, kiedy malec będzie się domagał 
wyjaśnień i zapyta na przykład: Dlaczego  ja nie mam takiej skóry? Czemu my nie mieszkamy w Afryce? 
Itp.
3. W tłumaczeniu zasad tolerancji najlepiej skupić się na postrzeganiu człowieka jako całości, a nie przez 
pryzmat tylko jednej cechy. Kolor skóry czy kolor włosów nie przesądzają przecież o charakterze 
człowieka.
4. Dyskusje o tolerancji z najmłodszymi nie muszą od razu zahaczać o najtrudniejsze tematy, jak rasizm 
czy dyskryminacja płciowa, łatwiej zacząć od mniej spektakularnych kwestii. Różnice międzyludzkie 
można ukazywać na przykładzie wzrostu, kształtu nosa czy koloru oczu. Chodzi o akceptację inności, a 
nie o poglądy polityczne i społeczne. Dziecko szybko dojdzie do wniosku, że mimo tych różnic ludzie mają
z sobą bardzo wiele wspólnego i wartości człowieka nie powinno się oceniać na podstawie wyglądu. 
Najważniejsze to uświadomić maluchowi, by nie oceniał pochopnie, po wyglądzie czy widocznej jednej 
różnicy, bo na przykład kolega jeżdżący na wózku inwalidzkim nie może bawić się w berka, za to ma 
bardzo dużo ciekawych pomysłów na zgadywanki.


