
DROGI RODZICU!
Przygotowaliśmy kilka wskazówek, które pomogą nauczyć Wasze pociechy tolerancji 

Pamiętajmy, że najmłodsi uczą się przede wszystkim przez naśladownictwo. 

Bądźmy tolerancyjni, a nasze dzieci też takie będą.

Czym jest tolerancja?

Tolerancja jest niczym innym jak otwartością na różnice, jakie istnieją między ludźmi,

szanowanie odmienności innych ludzi. Warto zaznaczyć, że tolerancja powinna odnosić się

bezpośrednio  do  ludzi  a  nie  ich  zachowań.  Szanujemy  ludzi  takimi,  jakimi  są.  Musimy

przekonać nasze dziecko, że „inny” nie znaczy „gorszy”. Szacunek należy się każdemu, bez

względu na wiek, płeć, kolor skóry, zdrowie psychiczne czy sprawność fizyczną.

Dzieci rodzą się z naturalną ciekawością świata i ludzi, bez żadnych uprzedzeń. W sposób

spontaniczny i otwarty na nowości akceptują poznawane zjawiska. Małe dzieci zakładają, że

ludzie  generalnie  są dla  siebie  nawzajem dobrzy.  Są  z  reguły  bardzo ufne wobec świata

i innych. Dzieci mają też wrodzone poczucie sprawiedliwości, często zdarza się, że protestują

głośno i  buntują  się,  gdy  ktoś  w ich obecności  jest  traktowany źle  lub niesprawiedliwie.

Szczęśliwe  dzieci  przyjmują  naturalną  postawę  współczucia.  Dziecko  odczuwa  szacunek

w  stosunku  do  innych  osób  w  sposób  naturalny.  Pod  jednym  warunkiem,  że  samo

doświadczyło szacunku ze strony dorosłych.  Jeżeli  dziecko ma poczucie własnej  wartości,

to  nie  tylko nie  ulegnie  postawie  rasistowskiej,  ale  będzie  się  sprzeciwiało,  gdy  zobaczy,

że ktoś kogoś prześladuje czy poniża

Nauka tolerancji – kilka wskazówek:

 Bądź  dla  dziecka  przykładem  –  dziecko  jest  uważnym  obserwatorem  zachowania

swoich rodziców i naśladuje najbliższe mu osoby. Pamiętaj o tym i bądź osobą tolerancyjną,

pokazuj  to  w obecności  dziecka.  Rozmawiaj  o  innych kulturach oraz obyczajach,  pokazuj

dziecku,              że posiadanie lub nieposiadanie rzeczy materialnych nie może służyć jako

kryterium oceniania innych.



 Zachęcaj dziecko do kontaktów z różnymi dziećmi. Można mieć dobrego przyjaciela

o odmiennym kolorze skóry czy poruszającego się na wózku inwalidzkim. Naucz tego, że nie

są  to  przeszkody   w  zawieraniu  przyjaźni.  Możesz  także  zapisać  dziecko  do  przedszkola

integracyjnego – z pewnością będzie to ogromne doświadczenie.

 Zwracajmy  uwagę  na  to,  jakie  filmy  i  programy  dziecko  ogląda  w telewizji,  jakie

książki czyta najczęściej. Pokazuj mu wszystkie różnice między ludźmi, z którymi spotkamy się

w życiu.

 Reaguj na nietolerancję – nie bój się reagować, gdy w obecności dziecka ktoś używa

obraźliwych  słów (np.  „czarnuch”).  Musisz  się  temu stanowczo  sprzeciwić  i  wytłumaczyć

dziecku,  że takie zachowanie jest niewłaściwe.

 Zwracaj  uwagę  na słownictwo –  Powiedz  dziecku,  że  jego ciocia  jest  otyła,  a  nie

gruba. Naucz go, że ludzi, który wyglądają inaczej nie należy wytykać palcami.

 Rozwijaj w dziecku empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

 Nie strofuj dziecka za to, że głośno skomentowało, coś, z czym się nigdy nie spotkało

– przykładowo, gdy dziecko krzyknie: „Mamo, ten pan jest cały czarny!” a wzrok wszystkich

zgromadzonych skupi się na nas, nie uciszaj  nerwowo dziecka, tylko wytłumacz, że ludzie

mają różne kolory skóry, ale tak naprawdę to nie jest ważne, ponieważ wszyscy jesteśmy

równi.

 Dbaj  o  to,  aby  twoje  dziecko  czuło  się  szanowane  i  doceniane,  mów dziecku,  że

kochasz je takim, jakie jest. Bez akceptacji siebie, nie zaakceptujemy innych.

Pamiętajmy, że dzieci nie przychodzą na świat z negatywnym nastawieniem. Mogą się tego

nauczyć tylko od dorosłych. Jeśli będą akceptowane i szanowane przez rodziców, będą

szanowały innych ludzi, niezależnie od koloru ich skóry czy orientacji seksualnej. Dzieci

uczą się przez naśladownictwo. Jeżeli sami będziemy tolerancyjni, nasze dzieci będą

zachowywać się podobnie. Dzięki temu osiągną w życiu więcej i będą szczęśliwsze.
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