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Szkoła wolna od dyskryminacji : materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze 
scenariuszami lekcji wychowawczych / autorzy Kamila Raczyńska, Alina Synakiewicz ; redakcja  
Katarzyna Krysztofiak. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2013

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 103332
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36415
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 43692

ARTYKUŁY Z PRAC ZBIOROWYCH / ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

BOBAJ Agnieszka, BUTAREWUCZ Agata, WYSZYŃSKA Marta : Działalność Wolontariatu Europejskiego 
wśród podlaskiej młodzieży na rzecz kształtowania tolerancji wobec Innych // W: Horyzonty rozwoju 
edukacji w dialogu i perspektywie. – Warszawa : Wydawnictwo „Difin”, 2011. – S. 150-158 

Czytelnia Piotrków: sygnatura 100473 W

HARBATSKI Andrzej : Wychowanie osoby tolerancyjnej przez kształtowanie tożsamości kulturowej // W : 
Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / redakcja naukowa Anna 
Karpińska Alina Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2014. –  S. 76-87

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104563

ROMANEK Joanna, ZIELNIAK Magda : "Inny nie znaczy gorszy" – o tolerancji i wykluczeniu // W:  
Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły 
podstawowej / redakcja naukowa Teresa Zubrzycka-Maciąg. – Warszawa : Wydawnictwo "Difin", 2016. 
– (Engram). – S. 68-82

Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36942
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 43370

Scenariusze uroczystości szkolnych : dla klas 4-6 szkoły podstawowej / [tekst Bożena Pierga]. – 
Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2011. - S. 79-85 : Tolerancja elegancja (przedstawienie okolicznościowe – 
tolerancja i różnorodność) 

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 100582

WITERSKA Kamila : Drama – techniki, strategie, scenariusze. – Warszawa : Wydawnictwo "Difin", 
2011. – (Engram). – S. 125-129 : Brzydkie kaczątko – bajka o tolerancji

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 102808
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ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(Artykuły dostępne w Czytelni  Biblioteki  Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach)

Zagadnienia ogólne

FABJAŃSKI Przemysław : Zrozumieć innych / rozmowę przeprowadziła Danuta Elsner // Dyrektor 
Szkoły. – 2014, nr 11, dodatek „Niezbędnik Dyrektora” s. 77-79

Wywiad Danuty Elsner z dyrektorem Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, 
Przemysławem Fabjańskim, dotyczący organizowania wypraw podróżniczych dla młodzieży połączonych z 
uczeniem tolerancji, uwrażliwiania na ludzką krzywdę i niesieniem pomocy potrzebującym. 

HAMER Hanna : Korzyści z tolerancji // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 95-97
Tolerancja - prawo do inności:  kształtowanie postaw tolerancyjnych u młodzieży.

HULEWSKA Aleksandra : Trudna lekcja tolerancji // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 5, s. 54-61

JĘDRZEJCZYK URSZULA : Dobre praktyki w szkołach wielokulturowych // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2012, nr 4, s. 34-37 

KALETA Włodzimierz : Szkoła tolerancji // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 12, s. 82-84

LAERE Karolina : Kształtowanie postaw szacunku dla odmienności wśród dzieci // Remedium. – 2015, 
nr 6, dodatek "Remedium na Uzależnienia Behawioralne", s. 1-2 

LAERE Karolina : Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : scenariusz zajęć dla rodziców //  Remedium. 
– 2015, nr 6, dodatek "Remedium na Uzależnienia Behawioralne", s. 5-6 

PASZKIEWICZ Aneta : Akceptuj bliźniego i siebie samego // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 
67-75 

PIETRASZEK Zdzisław : Mądrość serca // Wychowawca. – 2012, nr 7/8, s. 16-17

PŁOCH Leszek : O tolerancji – refleksje pedagoga specjalnego // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 3, s. 
165-178

PYTKA Lesław : Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności // 
Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2010, nr 1/2, s. 25-30 

SMOTER Barbara : Bez granic? Cz. 1 // Remedium. – 2014, nr 2, s. 1-3
Wizja człowieka w kontekście jego płci. Innowacje w podejściu do kształtowania płci socjokulturowej dziecka. 
Trudności interpretacyjne. 

WRÓBLEWSKA Beata : Nigdy więcej takich numerów : nauczanie tolerancji // Biblioteka w Szkole. – 
2011, [nr] 10, s. 5.

Seminarium organizowane przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Od najmłodszych lat narasta w ludziach 
uprzedzenie i faworyzacja grup narodowych. W czasie edukacji stereotypy te są utrwalane. Spotkanie 
dotyczyło m.in.: stworzenia programu, który uczyłby tolerancji, tego co odmienne. Centrum proponuje 
warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów.

Przedszkola oraz klasy I-III szkoły podstawowej 

BAZANIAK Joanna : Wychowanie do tolerancji // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 13-19
Istota tolerancji. Temat tolerancji w programach kształcenia dla klas I-III. Charakterystyka wybranych 
utworów z pakietów edukacyjnych do wykorzystania podczas realizacji tematów związanych z tolerancją.

DRYGASIEWICZ Karolina : Naukę tolerancji czas zacząć // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 
10, s. 48-49

GAWLIK Karolina : Czarna owca – bajka o tolerancji // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 9, s. 6-8 
Propozycje sytuacji edukacyjnych i zabaw nawiązujących do treści bajki.

GINIEWSKA Anna : Program zajęć biblioterapeutycznych "Każdy Inny wszyscy równi". Problem: 
tolerancja wobec Innego // Biblioterapeuta. – 2016, nr 1, s. 24-38 

2



Program biblioterapeutyczny mający na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na szeroko rozumianą Inność 
wynikającą z różnic kulturowych, a także ze względu na wygląd czy płeć. Zawiera scenariusze zajęć dla 
uczniów z klas 3-4 szkoły podstawowej.

GODLEWSKA Aleksandra : Inny nie znaczy gorszy // Życie Szkoły. – 2011, nr 6, s. 43-45 

GRABOWSKA Izabella : Inny nie znaczy gorszy : program edukacyjny wartościowego życia // Bliżej 
Przedszkola. – 2012, nr 5, s. 57-59

Nauka tolerancji w przedszkolu. Scenariusz zajęć dla dzieci pięcio-, sześcioletnich.

KACZANOWSKA Edyta : Przedszkolaki uczą się tolerancji // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 7/8, s. 24-
26

Temat zajęć: Wszyscy ludzie mają prawo do równości.  Zagadnienie tolerancji rasowej.

KAŁUBA-KORCZAK Anna : Przeciwdziałanie  budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci 
niepełnosprawnych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 1, s. 2-5

Stwarzanie atmosfery zapobiegającej powstawaniu stereotypów i uprzedzeń w stosunku do dziecka 
niepełnosprawnego w przedszkolu.

KAŁUBA-KORCZAK Anna :  Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci 
niepełnosprawnych // Życie Szkoły. – 2016,  nr 2, s. 4-7

KAPŁAŃSKA Dominika : Każdy jest ważny : konspekt zajęć dla uczniów nauczania zintegrowanego // 
Wychowawca. – 2015, nr 12, s. 31 

KARCZEWSKA Joanna, KUNDERA Katarzyna : Edukacja początkowa wobec kulturowości i 
międzykulturowości  // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – R. 38 (60), nr 3 
(2014/2015), s. 19-29
 Ważna rola wielokulturowości/międzykulturowości  na etapie wczesnoszkolnym. Pojęcia i postawy: 

wielokulturowość,  międzykulturowość, ,tożsamość kulturowa oraz tolerancja i ich miejsce w treściach i 
działaniach edukacyjnych.

KRAJEWSKA  Agata : Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu //
Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10,  dodatek Biblioterapia w Szkole, s. 10

LAERE Karolina : Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych) // 
Remedium. – 2015, nr 6, dodatek s. 3-5

Tematy: 
- Mocne i słabe strony;
- Jesteśmy różni, jesteśmy sobie potrzebni.

LEMAŃSKA  Dorota  : Gdy ktoś jest inny... : trochę o tolerancji : scenariusz lekcji bibliotecznej : [dla 
przedszkolaków] // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 12, s. 38-39

ŁUCJANEK Agnieszka : Każdy z nas jest inny – warsztat na temat inności : materiały do zajęć //  
Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 1, s. 6-7

ŁUCJANEK Agnieszka : Każdy z nas jest inny - warsztat na temat inności // Życie Szkoły. – 2016, nr 2, 
s. 8

Warsztat dla dzieci pięcioletnich.

MICHNIUK Anna : Kopciuszek niejedno ma imię  // Życie Szkoły. – 2013, nr 4, s. 14-15
Kształtowanie u dzieci tolerancji kulturowej na podstawie uniwersalnej baśni  o Kopciuszku.

MUSIAŁ Magda, MUSIAŁ Marcin : Czarodziejskie Indie : propozycje multisensorycznych zajęć dla 
przedszkolaków //  Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 3, s. 24-[27]

Propozycja zajęć na temat Indii – realizacja celów poznawczych i wychowawczych,
kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności, rozwijanie ciekawości świata oraz wrażliwości na problemy 
społeczne.

PAKUŁA-TAMOU Dorota : Każdy z nas pięknie się różni : edukacja skierowana ku tolerancji i akceptacji na
wszelką odmienność // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 5, s. 52-54

Prezentacja autorskiego projektu eksperymentu pedagogicznego, który został zrealizowany w Przedszkolu 
Artystyczno-Teatralnym "Dorotka" w Olsztynie.
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SMOTER Barbara. : Bez granic? Cz. 2 // Remedium.  2014, nr 3, s. 8-9
Propagowanie idei tożsamości płciowej i równouprawnienia płci w instytucjach przedszkolnych - pilotażowy 
projekt edukacyjny "Równość od przedszkola" warsztaty antydyskryminacyjne - realizacja przedsięwzięć w 
placówkach przedszkolnych na terenie Polski (Kraków, Warszawa). Rola rodziny w kształtowaniu postaw 
tolerancji dla odmienności wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

STROJEWSKA Hanna, CZARNECKA-ZREDA Monika. : Podróż do kraju smoka – Wietnamu // Wychowanie
w Przedszkolu. – 2012, nr 2, s. 40-42

Konspekt zajęć z zakresu edukacji międzykulturowej w przedszkolu. Kształcenie świadomości wielokulturowej 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Rozbudzanie zainteresowań życiem ludzi Dalekiego Wschodu - 
Wietnamu. Kształtowanie postaw prokulturowych oraz tolerancji międzykulturowej. 

SZYMCZAK-RYCZEL Joanna : Elmer – akceptacja inności : [scenariusz zajęć do nauczania 
początkowego] // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dodatek Biblioterapia w Szkole, s. 8

TADEUSZ Marzena : Inni to także my : program na rzecz tolerancji // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 
5, s. 20-21

Program edukacyjny adresowany do uczniów gimnazjum.

WOJDA Kamila : Wycieczka mentalna drogą do tolerancji : zajęcia w klasie III // Nauczanie 
Początkowe. – 2009/2010, nr 4, s. 63-68 

ŻUJEW  Magdalena : Każdy z nas jest inny : sytuacje edukacyjne dla cztero- i pięciolatków : [scenariusz 
zajęć] // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 7/8, s. 41-43

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

CHOLEWA Magdalena, JURECZKO Katarzyna : Sześć lat przełamywania barier // Dyrektor Szkoły. – 
2014, nr 11, dodatek Niezbędnik Dyrektora s. 80-82

Projekt "Przełamać bariery" realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Filomata w Gliwicach i niemieckie 
Gymnasium Heepen w Bielefeld służący poznaniu historii obu narodów, obalaniu stereotypów i uprzedzeń oraz
uczeniu tolerancji wobec innych.       

CZERNICKA Justyna : Brzydula : spektakl poświęcony kwestii przemocy i tolerancji : na motywach 
"Iwony, Księżniczki Burgunda" Witolda Gombrowicza // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, s. 30-33

GINIEWSKA Anna : Program zajęć biblioterapeutycznych "Każdy Inny wszyscy równi". Problem: 
tolerancja wobec Innego // Biblioterapeuta. – 2016, nr 1, s. 24-38 

Program biblioterapeutyczny mający na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na szeroko rozumianą Inność 
wynikającą z różnic kulturowych, a także ze względu na wygląd czy płeć. Zawiera scenariusze zajęć dla 
uczniów z klas 3-4 szkoły podstawowej.

KĄKOL Anna : Mniejszości narodowe czyli Lekcja tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla
klasy pierwszej gimnazjum // Klanza w Szkole. – 2005, nr 1, s. 8-10

MOLENDA-BIENIECKA  Jolanta : Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością  : [scenariusz zajęć 
dla uczniów szkól ponadpodstawowych] // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w 
Szkole, s. 15-16

MYRDZIK Barbara. MORAWSKA, Iwona : Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum : koncepcja i jej 
realizacje na przykładzie tolerancji // Polonistyka. – 2010, nr 8, s. 6-12

Rola edukacji międzykulturowej w kształtowaniu tożsamości. Semantyka pojęcia tolerancja w świetle 
uczniowskich ankiet. Obiekt tolerancji i nietolerancji młodzieży. Wpływ na postawy tolerancji edukacji 
międzykulturowej. 

NAKIELSKA Ewa : Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny : (lekcja wychowawcza dla 
uczniów klasy V) / Ewa Nakielska // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 9, s. 7-8 

RZYCZKOWSKA  Marcjanna : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych  // Biblioterapeuta. – 2013, nr 2, 
s. 30-32

Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych.
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SABIŁŁO Anna : Na nowym lądzie – zajęcia z elementami biblioterapii : [dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych]  // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 10, dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 22-
23

SZPADZIŃSKA Teresa : Szuflada : scenariusz inscenizacji : poświęcony tematowi empatii i tolerancji : 
[dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych] / konsultacja Eliza 
Korycka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, s. 33 

TADEUSZ Marzena : Inni to także my : program na rzecz tolerancji : [scenariusze zajęć dla 
gimnazjum]  // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, s. 20-23
 
WARMUZ-WARMUZIŃSKA, Ewa : Filmowa lekcja tolerancji // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 
76-77

Scenariusz lekcji dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej. Wykorzystanie materiału filmowego - dramatu 
muzycznego "August Rush" w reżyserii Kirsten Sheridan. 

ACADEMICA
Publikacje chronione prawem autorskim, 

są dostępne online na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica 
(dostępne w Bibliotece Pedagogicznej).

BAZANIAK Joanna : Inność obiektem tolerancji : kształtowanie postaw tolerancyjnych u dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym w ich środowisku  edukacyjnym // Poznańskie Studia Teologiczne. – T. 23 (2009),
s. 323-357.

DEMEL Grzegorz : Ukraiński naród polityczny w teorii i praktyce : kształtowanie tolerancyjnych i 
obywatelskich postaw młodzieży : (na przykładzie międzynarodowych obozów dziecięcych "Źródła 
tolerancji") // Biuletyn Ukrainoznawczy. – [Nr] 13 (2007), s. 255-278. 

GAŁKOWSKI Stanisław : Rodzaje tolerancji w wychowaniu : próba typologizacji .// Studia Paedagogica 
Ignatiana. – 2016, nr 1, s. 71-91 

GODAWA Grzegorz : Wychowanie w rodzinie jako czynnik kształtujący postawę tolerancji społecznej // 
Analecta Cracoviensia 45 (2013), s. 25–38 

SALAMUCHA Agnieszka : Pojęcie tolerancji w refleksji nad wychowaniem // Świat i Słowo : filologia, 
nauki społeczne, filozofia, teologia. – 2009, nr 1, s. 161-170

WASILEWSKA Anna : Ja – Ty – My : uwagi o integracji i tolerancji = Me - You - We : remarks on 
integration and tolerance // Niepełnosprawność : półrocznik naukowy.  –Nr 14 (2014), s. 134-
139.

ACADEMICA
Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane, 

dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń. 

RUDEK Iwona : Edukacja do tolerancji dla „inności” postulowanym atrybutem przygotowania młodzieży. 
Między teorią a praktyką // Rocznik Lubuski. – T. 36 (2010), nr , s. 51-60
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WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

Wydawnictwa zwarte (książki)

Bezpieczny świat wielu kultur i narodów : przewodnik dla nauczycieli / redakcja Anna Gomóła, 
Małgorzata Kądziela. – Będzin : Powiat Będziński, 2011

BLANCH Teresa, GASOL Anna,  : Wielka księga wartości : opowiadania o szczerości, tolerancji i 
innych ważnych sprawach / ilustracje Valenti Gubianas ; przełożyła Marta Szafrańska-Brandt. – 
Wydanie pierwsze. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 2018

RUDEK Iwona : Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób 
niepełnosprawnych. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / redakcja  Anna Janus-Sitarz, 
Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców 
Prac Naukowych "Universitas", 2015

Artykuły z prac zbiorowych / rozdziały z książek

FORMELA Katarzyna, SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK Joanna : Szkoła w Polsce miejscem rzetelnego 
kształcenia i krzewienia tolerancji wobec mniejszości seksualnych // W: Przemoc i agresja w szkole : 
od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / redakcja  naukowa Paweł Łuczeczko. – 
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – S. 169-184

PAKUŁA-TAMOU Dorota : Edukacja do tolerancji na wszelką odmienność poprzez kontakt ze sztuką i 
różnorodnymi wzorcami kulturowymi (szczebel kształcenia – edukacja przedszkolna) // W: Wspólnoty  z
perspektywy edukacji międzykulturowej. – Białystok : Trans Humana, 2009. – S. 423-443 

Artykuły z czasopism

BEŁTKIEWICZ Dorota :"Jeżyk Jaś jak ja" : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci z klas I-
III // Biblioterapeuta. – 2017, nr 2, s. 7-9 

DUDEK Marek : Dlaczego miłośnicy hip-hopu powinni słuchać muzyki klasycznej? – scenariusz 
inscenizacji szkolnej // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 2, s. 43-46

Scenariusz inscenizacji będącej lekcją tolerancji.

GAŁKOWSKI Stanisław : Rodzaje tolerancji w wychowaniu : próba typologizacji .// Studia Paedagogica 
Ignatiana. – 2016, nr 1, s. 71-91 

GOETZ Magdalena. W świecie różnorodnych rodzin // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr [3] (77), s. 12-
16.

Lekcja wychowawcza poświęcona różnorodności rodzin. Rozwijanie tolerancji i otwartości  w stosunku do 
innych. Przeciwdziałanie wykluczeniu i nietolerancji wobec uczniów pochodzących z nietypowych rodzin (np. 
rodzin niepełnych, po rozwodzie, nieformalnych związków itp.).

GOETZ Magdalena : Temat: Każdy inny, wszyscy równi // Głos  Pedagogiczny. – 2013, nr [10] (54), 
s. 19-22

Nietolerancja w szkole -  dwa scenariusze zajęć lekcyjnych.

JASZCZYK Milena : Z tolerancją za pan brat // Biblioteka Publiczna. – 2018, nr 11, s. 25-26
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych przybliżających przedszkolakom pojęcie tolerancji i rozwijających 
umiejętności społeczne. 
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Jesteśmy tolerancyjni : każdy z nas jest inny : propozycje aktywności dla dzieci starszych na 
październik / [opracował zespół redakcyjny Bliżej Przedszkola] // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 9, s. 
62-65 

Wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

KUBALA-KULPIIŃSKA Aleksandra : Razem przeciw dyskryminacji // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr [9]
(73), s. 53-55

Edukacja antydyskryminacyjna w praktyce szkolnej - zadania do realizacji zalecane przez MEN. Diagnoza i 
dokumentacja problemów związanych z dyskryminacją,  w tym przemocy rówieśniczej powodowanej 
stereotypami i uprzedzeniami. Kodeks Równego Traktowania. Podstawa prawna.

KULCZYK-PRUS Emilia : Każdy inny, wszyscy równi // Czuwaj. – 2015, nr 10/11, s. 38-39
Propozycja programowa dotycząca tolerancji i szacunku wobec inności.

ŁOSKOT Małgorzata : Przykładowe scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla gimnazjalistów i uczniów 
szkoły ponadgimnazjalnej // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 39, s. 36-39

ŁOSKOT Małgorzata : W tyglu szkolnej (nie)tolerancji / Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 47, s. 9-11 

NOWOCIEŃ Jerzy : Wychowanie w tolerancji przez sport i olimpizm // Paedagogica at Utilitatem 
Disciplinae. – 2011, R. 7, s. 67-88 

SMÓŁKA Lucyna  : Metoda storyline w procesie wychowywania dzieci do tolerancji // Edukacja 
Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2015, nr 3, s. 41-55

Tolerancja – sztuka życia z innymi  // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2015, nr [1] (49), s. 28-30
Scenariusz zajęć dla uczniów. Autotest dla uczniów "Czy jestem osobą tolerancyjną". Test dla uczniów "Czy 
kieruję się stereotypami?"

TROJAN Elzbieta : Wychowanie do tolerancji : bibliografia w wyborze // Modelowe Nauczanie. – 2013, 
nr 3-4, s. 111-116

Wartość tolerancji : scenariusz lekcji wychowawczej // Sygnał. – 2018, nr 3, s. 29-30

WOŁOT Janina : Edukacja dzieci z mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemskich // Doradca 
Dyrektora Przedszkola. – 2012, nr 36, s. 54-58.

Problemy społeczne i edukacyjne mniejszości romskiej. Działania na rzecz Romów. Wskazówki dla przedszkoli 
przyjmujących dzieci z mniejszości narodowych. Program pracy z dzieckiem. Podstawa prawna. Organizacja 
nauki. Kształtowanie pozytywnych postaw. Rola nauczyciela. Romski asystent nauczyciela. Zadania romskiego
asystenta w procesie edukacji. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 
z mniejszości narodowych. Przykładowy projekt mający na celu zwiększenie akceptacji ludzi odmiennych 
kulturowo. Warsztaty integracyjne: Tydzień tolerancji w przedszkolu.  

WOŹNIAK Marlena : Temat: Tolerancja – poszanowanie dla odmienności : [scenariusz zajęć] // Głos 
Pedagogiczny. – 2011, [nr] 33 , s. 24-27

ZIÓŁKOWSKA-MACIASZEK Dorota : Lekcja równości : [homoseksualizm]  // Głos Pedagogiczny. – 
2013, [nr] 47, s. 4-8

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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