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Tolerancja w edukacji i wychowaniu

1. Nikitorowicz, Jerzy : Pogranicze, tożsamość, eduka-
cja międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. – Biały-
stok : „Trans Humana”, 1995. – Bibliogr.
[M.in. tolerancja]
Syg. 218902 Czytelnia

2. Pasamonik, Barbara : Kłopoty z tolerancją / Barbara
Pasamonik // „Edukacja”. – 2003, nr 3, s. 89-98. – Bib-
liogr.
[Omówiono czym jest tolerancja i co należy zrobić,
aby w szkole uczyć rozsądnej tolerancji]

3. Pasamonik, Barbara : O tolerancji dla nietolerancji
/ Barbara Pasamonik // „Edukacja i Dialog”. – 2003,
nr 5, s. 18-24

4. Prajsner, Mira : Rzecz o tolerancji / Mira Prajsner //
„Remedium”. – 2005, nr 7/8, dod. s. I-IV
[Dyskusja na temat tolerancji. Granice tolerancji, dy-
lematy związane z tolerancją jako wartością oraz
źródła nietolerancji]

5. Prajsner, Mira : Wokół pojęcia tolerancji / Mira Praj-
sner // „Remedium”. – 2005, nr 7/8, dod. s. V
[Definicje tolerancji]
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6. Romanowicz, Wiesław : Wielokulturowość - nowo-
czesny kierunek wychowania / Wieslaw Romano-
wicz // „Edukacja i Dialog”. – 2006, nr 4, s. 35-37. –
Bibliogr.
[Tolerancja dla postaw i obyczajów, poszanowanie
języka, tradycji i religii każdego członka społeczeń-
stwa]

7. Szewetowska, Katarzyna : O tolerancję w wychowa-
niu rodzinnym / Katarzyna Szewetowska // „Eduka-
cja i Dialog”. – 2004, nr 7, s. 64-67

8. Śliwa, Ewa : Stereotypy i uprzedzenia w procesie
wychowawczym / Ewa Śliwa // „Nowa Szkoła”. –
2004, nr 6, s. 47-51
[Problematyka przygotowania dzieci i młodzieży
pod kątem kształtowania postaw tolerancji i akcep-
tacji w związku z przyłączeniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej]

9. Tolerancja.pl : materiały dla nauczycieli / [red.
merytor. Robert Chojnacki, Halina Wesołowska,
Krystyna Zaufal]. – Kraków : Znak, 2002.
Syg. 234864 Czytelnia
Syg. 234865, 234866 Wypożyczalnia
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Wychowanie przedszkolne

10. Bugaj, Anna : Bezludna wyspa / Anna Bugaj, Ewa
Kurczewska // „Bliżej Przedszkola”. – 2005, nr 7/8,
zeszyt 2 s. 100
[Scenariusz sytuacji edukacyjnej dla dzieci 5-6 let-
nich nt. praw człowieka i tolerancji]

11. Gajda, Iwona : Jesteśmy sobie potrzebni / Iwona
Gajda // „Bliżej Przedszkola”. – 2005, nr 7/8, zeszyt
2 s. 104-105
[Scenariusz zajęć dla dzieci 5– i 6–letnich. Cele:
kształtowanie uczucia tolerancji i wrażliwości na
potrzeby drugiej osoby, zwłaszcza niepełnospraw-
nej. Temat zajęć: „Wszyscy wszystkim jesteśmy po-
trzebni. Każde dziecko ma prawo do zabawy. Wy-
rażanie siebie w twórczości”]

12. Kuźnicka, Lucyna : Tolerancja – dążenie do odpo-
wiedzialności / Lucyna Kuźnicka // „Bliżej Przed-
szkola”. – 2005, nr 3, s. 58-59. – Bibliogr.
[Kształtowanie postaw tolerancyjnych uczniów]
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Szkoła podstawowa

13. Brzezińska, Agnieszka : Niepełnosprawni są wśród
nas... / Agnieszka Brzezińska // „Drama”. – 2003/
2004, z. 45, s. 12-13
[Konspekt dramowych zajęć wychowawczych dla
klasy VI mających na celu przybliżenie znacze-
nia pojęcia „tolerancja”, rozwijanie empatii, uczenie
otwartości na potrzeby innych]

14. Dolata–Makuch, Ewa : „Człowiek to taki zwykły
człowiek” / Ewa Dolata–Makuch // „Poradnik Biblio-
tekarza”. – 1996, nr 11, s.25-28. – Bibliogr.
[Montaż słowno–muzyczny z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Praw Człowieka. Scenariusz zawiera
wybór tekstów poruszających problemy współist-
nienia ludzi, tolerancji i poszanowania ich odmien-
ności. Przeznaczony dla szkół średnich oraz star-
szych klas szkoły podstawowej]

15. Domańska, Hanna : Świat poezji – wieloznaczny, za-
gadkowy, a jednak mój własny : propozycja meto-
dyczna dla klasy V/ Hanna Domańska // „Język Pol-
ski w Szkole IV-VI”. – 2005/2006, nr 1, s.48-54
[M.in. scenariusz lekcji języka polskiego nt. toleran-
cji]
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16. Dyląg, Jerzy : Edukacja przez sztukę w nauczaniu
początkowym : [podszepty dobrego i złego duszka
w sztuce, czyli odkrywanie związku emocji z działa-
niem] / Jerzy Dyląg, Maria Guśpiel // „Wychowanie
Muzyczne w Szkole”. – 2006, nr 4, s. 22-24, 50-60
[Teoria + scenariusze zajęć. Temat 1 : Usłużność
wyrazem miłości w rodzinie (kl. II). Temat 2: To-
lerancja jako podstawa koleżeństwa (kl. II). Temat
3: Ufność wyrazem miłości w gronie bliskich sobie
osób (kl. III)]

17. Gawryłow, Grażyna : Każdy jest inny, ale łączy nas
wiele / Grażyna Gawryłow // „Wszystko dla Szko-
ły”. – 2000, nr 5, s.20
[Scenariusz zajęć w szkole podstawowej mających
na celu kształtowanie tolerancji, wrażliwości, em-
patii]

18. Grzegorczyk, Halina : „Poważny problem”, który
rujnuje życie (propozycja metodyczna dla klasy VI)
/ Halina Grzegorczyk // „Język Polski w Szkole IV-
VI”. – 2002/2003, nr 4, s. 21-25
[Konspekt lekcji języka polskiego mającej na ce-
lu budowanie świadomości zagrożeń związanych
z narkotykami, uświadomienie skutków zażywania
narkotyków - uzależnienia, zachorowania na AIDS.
Dyskusja nad stosunkiem do ludzi chorych na AIDS
oraz problemem tolerancji. Praca z wierszem ”Po-
móżcie mi, mam AIDS„ Dominiki Kuchniak]
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19. Kozioł, Małgorzata : Konspekty dla nauczycieli
szkół powszechnych / Małgorzata Kozioł // „Dra-
ma”. – 2001, z. 39, s. 20-22
[Konspekt lekcji dramowej dla nauczania początko-
wego, dotyczący kształtowania postaw tolerancji]

20. Madziara, Aneta : W świecie ciszy / Aneta Madziara
// „Drama”. – 2002/2003, z. 41, s. 22-24
[Konspekt lekcji dramowej języka polskiego w piątej
klasie szkoły podstawowej, mającej na celu przy-
bliżenie uczniom problemów osób niesłyszących
i uczenie szacunku i tolerancji dla nich]

21. Wiśniewska, Grażyna : Propozycje scenariuszy lek-
cji dla klas V, VI. O jednej bardzo ważnej sprawie /
Grażyna Wiśniewska // „Język Polski w Szkole dla
klas IV-VI”. – 1999/2000, nr 2, s. 44-48
[Dochodzenie do postawy tolerancji. Praca nad
wierszem J. Twardowskiego pt. Podziękowanie]

Gimnazjum

Wydawnictwa zwarte

22. Gwizdek, Bożena : Gimnazjalny projekt
profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwiz-
dek, Elżbieta Sołtys. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – Bibliogr.
[M.in. Tolerancja – scenariusz zajęć w gimnazjum]
Syg. 235038 Czytelnia
Syg. 234314 234315 Wypożyczalnia
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23. W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczy-
cieli i uczniów do lekcji wychowawczych. T. 1 /
wybór i opracowanie Maria Braun–Gałkowska. –
Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S–ka, 1994. –
S. 321-338 : Pokój i tolerancja
Syg. 216862 Czytelnia

Wydawnictwa ciągłe

24. Jesionek–Biskupska, Beata : O tolerancji i nietole-
rancji / Beata Jesionek–Biskupska, Elżbieta Żurek //
„Zeszyty Szkolne”. – 2003, nr 1, s. 91-94
[Zadania dla gimnazjalistów]

25. Kąkol, Anna : Mniejszości narodowe, czyli lekcje
tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeń-
stwie dla klasy pierwszej gimnazjum / Anna Kąkol
// „Wszystko dla Szkoły”. – 2006, nr 9, s. 13-14

26. Kraśkiewicz, Lidia : Czego pragnęła Matka Boska?
– czyli rzecz o tolerancji : scenariusz lekcji wycho-
wawczej w gimnazjum / Lidia Kraśkiewicz, Urszu-
la Raszewska. – (Nauczyciel w Unii Europejskiej) //
„Zeszyty Szkolne”. – 2002, nr 3, s. 106-110

27. Mączyńska, Jolanta : Tolerancja : lekcja biblioteczna
/ lekcja religii w kl. 1-3 gimnazjum / Jolanta Mączyń-
ska, Wanda Śliwowska // „Biblioteka w Szkole”. –
2003, [nr] 2, s. 12

28. Słowikowska, Teresa : Ważne słowo : tolerancja /
Teresa Słowikowska // „Nowa Szkoła”. – 2005, nr
10, s. 37-40
[Scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum]
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29. Socha, Elżbieta : Temat: Kontrast czy dopełnienie
– czyli co mogą spowodować przeciwstawne cechy
osobowości? / Elżbieta Socha // „Drama”. – 2001, z.
38, s. 15-19
[Scenariusz zajęć wychowawczych dla uczniów II-
III klasy gimnazjum. Tolerancja dla ludzi o odmien-
nych cechach osobowości i zachowaniach. Ćwicze-
nia dramowe]

30. Tolerancja jako podstawa dzisiejszego społeczeń-
stwa : konspekty zajęć opracowane przez ucznia //
„Gazeta Szkolna”. – 2004, nr 1, dod. s. X
[Konspekt zajęć przeznaczony dla gimnazjum]

31. Walczak, Beata : Inni to także my : lekcja wycho-
wawcza dla uczniów gimnazjum / Beata Walczak //
„Wszystko dla Szkoły”. – 2003, nr 5, s. 22-23. – Bi-
bliogr.
[Temat : Czy jestem tolerancyjnym człowiekiem ?]

32. Żmijski, Jacek : Czy wszystko trzeba tolerować,
czyli o rodzajach i granicach tolerancji / Jacek
Żmijski // „Wszystko dla Szkoły”. – 1998, nr 7-8,
s.11-13
[Konspekt lekcji wychowawczej]

Szkoła średnia

33. Minimum tolerancji i jej granice // „Gazeta Szkol-
na”. – 2003, nr 2, s. 17
[Scenariusz zajęć w szkole średniej]
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34. Tyralska–Wojtycza, Elżbieta : Jakiego świata chce-
my – ksenofobia czy tolerancja, a może jeszcze coś
innego? / Elżbieta Tyralska–Wojtycza // „Aura”. –
2002, [nr] 5, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”
s. 5-6
[Wykorzystanie Internetu na lekcji]

35. W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycie-
li i uczniów do lekcji wychowawczych. T. 1 / wybór
i opracowanie Maria Braun-Gałkowska. – Warsza-
wa : Wydawnictwo Krupski i S–ka, 1994. – S. 321-338
: Pokój i tolerancja
Syg. 216862 Czytelnia

36. Wieczorek, Teresa : „Tolerancja – problem spo-
łeczno–kulturowy i polityczny narodów oraz grup
etnicznych”- scenariusz lekcji w szkole średniej / Te-
resa Wieczorek // „Geografia w Szkole”. – 1997, nr
1, s. 8-11. – Bibliogr.


