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Тема: «Прагніть бути толерантними» 

Останнім часом слово „Толерантність” набуло значної 

популярності. Що значить толерантна людина? Що 

таке толерантний підхід? Чи так важливо бути 

толерантним? Спробуємо відповісти на ці запитання на сьогоднішньому занятті. 

Що таке толерантність? Толерантність ( від лат. tolerance) – терпіння, прийняття 

іншої людини такою, якою  вона є, зі 

всіма її достоїнствами і недоліками. 

Толерантність людей є 

найважливішою умовою миру і 

злагоди в сім’ї, колективі та 

суспільстві. 

«Людина може  обійтись без 

багатьох речей, але не без іншої людини»,- сказав один учений. Навіть на самоті 

вона подумки звертається до інших людей. Наприклад, коли приміряєш новий 

одяг або робиш зачіску, думаєш, що скажуть твої друзі, чи не вважатимуть тебе 

відсталим або занадто «крутим», Попри все людські стосунки нерідко 

спричиняють проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб запобігти 

цьому, треба навчитися ладнати з різними людьми.  Толерантність – це мистецтво 

жити в світі несхожих людей та ідей. Толерантність – це терпимість до думок, 

поведінки та поглядів інших. 

Давайте спробуємо на кожну літеру слова  толерантність  назвати риси 

характеру, притаманні толерантній людині. 
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  Пропоную вам переглянути відео презентацію  «Подорож     країною 

толерантності» https://www.slideshare.net/lesyavovchenko/ss-42582306 

 

 «Притча про цвяхи» 

     Жив собі хлопчик із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок 

із цвяхами й велів по одному забивати їх у паркан щоразу, коли хлопчик 

втратить терпець і з кимось посвариться. У перший день хлопчик забив 37 

цвяхів. Згодом він навчився володіти собою, і кількість цвяхів щодня 

зменшувалася. Хлопчик зрозумів, що легше навчитися опановувати себе, ніж 

забивати цвяхи. Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син 

підійшов до батька й сказав йому про це. Тоді батько велів синові витягати із 

паркана по одному цвяху тими днями, коли він не втратить самоконтролю, і 

ні з ким не посвариться. Минали дні, і згодом син зміг сказати батькові, що у 

паркані не залишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до паркана і сказав: 

«Ти добре поводишся, але подивися, скільки дірок залишилося... Паркан 

ніколи не буде таким, як колись». Коли ви з кимось сваритесь і говорите 

щось неприємне, ви залишаєте по собі такі ж 

рани, як ці дірки від цвяхів. І рани зостаються, 

попри те, скільки разів потім ви попросите 

пробачення. Словесні рани завдають такого ж 

болю, як і фізичні. Не залишайте на своєму 

шляху цих дірок. Не забивайте цвяхи 

ворожнечі, нерозуміння і жорстокості в душі 

людей. 

 Будьте  толерантними!    
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