
16 ноември – Международен ден
на толерантността

Изготвил: Гергана Граматова - Училищен психолог в Трето основно 
училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев



ЕДИН СВЯТ – ОБЩИ МЕЧТИ!!!

„Сега, когато се научихме да 
летим във въздуха като птици, 
да плуваме под водата като 
риби, не ни достига само едно: 
да се научим да живеем на 
земята като хора!“

Б. Шоу



РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО!

• Толерантността е отношението към другия, в основата на което е признаване и 
приемане на различието – независимо дали става дума за биологични 
дадености, или за черти от характера, за различно мислене или навици. 

• Толерантността е не само да приемем чуждото и различното, но и правилно да 
изразяваме своите емоции и чувства. Да приемаме себе си такива, каквито сме, 
свободно да изразяваме своите възгледи и убеждения и да признаваме правото 
на другите да имат собствена гледна точка. 

• Толерантност – признаване, уважение и спазване правата и свободата на 
всички хора без разграничение на социални, класови, религиозни, етнически и 
други особености.



Различни 
и 
единни!!!



Толерантност – синоним на: 

ТЪРПИМОСТ

УВАЖЕНИЕ

ЗАГРИЖЕНОСТСЪСТРАДАНИЕ
БЛАГОРОДСТВО

СЪПРИЧАСТНОСТ

ЛОЯЛНОСТ

ПРИЕМАНЕ
РАВЕНСТВО



Принципи на толерантността

 Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

 Един за всички, всички за един!

 Рамките ограничават човешкия дух.

 Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш

и в себе си.

 Не издигай стени!

 Търпение, доброжелателност, разбиране.

 Не бъди безразличен!

 Обичай!

 Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, 

отстъпчив!

Това е да бъдеш ЧОВЕК!



ТОЛЕРАНТНАТА  ЛИЧНОСТ

Уважава мнението на другите

 Доброжелателна е

 Готовност за съвместна работа

 Разбира и приема другите

 Любознателна

 Снизходителна

 Доверява се

Хуманна /човечна/

Усмихната

Прави комплименти

НЕТОЛЕРАНТНАТА  ЛИЧНОСТ

 Не зачита другите

 Игнорира ги

 Егоистична

 Нетърпимост и  пренебрежение

 Раздразнителна

 Равнодушна

 Цинична

 Агресивна

 Намръщена

 Не признава успехите на другите



Как да станем толерантни?

Да се стремим към:

 взаимопознаване

 взаимоуважение

 готовност

 доброжелателност

 сдържаност

 отстъпчивост

 комуникативност 

 търпимост ...



Как да покажем, че сме толерантни?

Приемай хората, макар да са 

различни по външен вид, с 

различни интереси, 

поведение, ценности или 

навици!



Правила за толерантност за учениците в училище

6. Не отговаряй на учителите.

7. Не се надсмивай и не обиждай
другите.

8. Бъди справедлив.

9. Уважавай мнението на другите.

10. Дръж се с другите така, както
искаш да се държат с теб.

1. Не причинявай болка и не
унижавай никого за собствено
удоволствие.

2. Не отвръщай на удара с удар.

3. Научи се да прощаваш.

4. Ако си умен, отстъпи.

5. Помогни на приятел в нужда.



Потърси се в другите!!!

Многообразието в света ни учи да сме

толерантни, показва ни колко е пъстър

животът и колко много и различни начини 

има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем, каква

религия изповядваме, какво увреждане

имаме, ние искаме да споделим с другите

нашия свят, нашите ценности. Съпричастни

и толерантни сме, ако не отблъснем този

опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем

чуждото послание.



Марко Ганчев
„Бялото гълъбче“

Гълъбите в градската градина

имат сива перушина,

но един, не зная как,

бял е като сняг.

И не може да се отърве —

цяло ято го кълве:

— Къш! Къде се е видяло

гълъбче да бъде бяло.

Всяко гълъбче е сиво

и затуй красиво.

Чок-чок:

ей че бял паток!

Клъв-клъв:

ей, юрдек такъв!

Накълваха го до кръв.

Гълъбчето бяло,

бял ден не видяло,

за да има мира,

във един комин се свира.

Но седи ли се в комин

дълго време сам-самин?

Цяла нощ го беше страх,

щом се съмне — бяг при тях,

Ходи, гледа с изненада:

никой там не го напада.

Всеки мило му гугука:

— Стой при мен на олука.

— Не, при мен ела на слънце.

— На, клъвни си житно зрънце.

Бялата му перушина

потъмняла бе в комина —

станало бе вече сиво,

според сивите — красиво…

https://chitanka.info/person/marko-ganchev
https://chitanka.info/text/14365


СЛУЧВАТ СЕ УДИВИТЕЛНИ НЕЩА –
ВИДЕОТО, КОЕТО РАЗКАЗВА ЗА АУТИЗМА

https://www.youtube.com/watch?v=R8aqOy-wHY4

https://www.youtube.com/watch?v=R8aqOy-wHY4


ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ НЕ Е 

ТРУДНО! 

ТРЯБВА ДА ПРИЕМАМЕ И  

УВАЖАВАМЕ ВСИЧКИ ОКОЛО 

НАС, ДА СЕ ПОДКРЕПЯМЕ, ДА 

БЪДЕМ ПРИЯТЕЛИ! 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


