Podsumowanie inicjatywy „Ankieta
– Czy jesteśmy tolerancyjni?”
Grupa młodzieżowych Liderów
„Piękni, Młodzi, Utalentowani”

Grupa młodzieżowych Liderów „Piękni, Młodzi,
Utalentowani” z Gimnazjum nr 1 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego z Niedrzwicy Dużej w ramach
projektu „Korona Polskiego Wychowania – program
edukacji obywatelskiej młodzieży” przeprowadziła
ankietę internetową „Czy jesteśmy tolerancyjni?”.
W badaniu wzięło udział 21 osób. Poniżej
zamieszczamy wyniki z przeprowadzonej ankiety.
Wszystkim chętnym dziękujemy za udział w
badaniu!

1. Jakie emocje budzą w Panu/i osoby
innej rasy?
a) Nie mam nic przeciwko takim osobom, bez
uprzedzeo potrafię się z nimi porozumied. – 66.67%
b) Są mi obojętni. – 28.57%
c) Nie toleruję osób innej rasy. – 4.76%
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2. Czy kieruje się Pan/i w swoim życiu
stereotypami?
a) Tak, bo świadczą o mądrości pokoleo. – 23.81%
b) Nie, aczkolwiek są mi znane. – 66.67%
c) Nie, uważam że są to tylko ludzkie wymysły. – 9.52%
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3. Jak reaguje Pan/i w stosunku do
osób niepełnosprawnych?
a) Uważam, że takie osoby mimo przeszkód losu nie
różnią się niczym od innych. – 71.43%
b) Są mi obojętni. – 23.81%
c) Uważam, że są gorsi od reszty społeczeostwa. –
4.76%
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4. Jaki ma Pan/i stosunek do osób
innej narodowości?
a) Narodowośd jest nieważna, wszyscy przecież
jesteśmy ludźmi. – 80.95%
b) Toleruję tylko osoby wybranych narodowości. –
19.05%
c) Nie toleruję osób innej narodowości. – 0.00%
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5. Co Pana/i zdaniem oznacza termin
„dyskryminacja’”?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Według mnie dyskryminacja oznacza nierówne, zróżnicowane traktowanie, które
nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami ani prawnie usprawiedliwione. Jest
to wszelkie rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie, którego skutkiem jest
zniweczenie albo naruszenie równości szans lub równego traktowania.”
„Wykluczenie kogoś ze społeczności.”
„Obraza innych.”
„Złe traktowanie ludzi o innym wyglądzie,zachowaniu, kulturze, upodobaniach, itp.”
„Nietolerowanie osób, np. innego koloru skóry.”
„ Dyskryminacja – brak akceptacji i tolerancji.”
„Nietolerowanie innych osób.”
Bezpodstawne ocenianie po okładce.”
„Traktowanie osoby mniej przychylnie.”
„Uważanie kogoś za gorszego przez jego rasę, kulturę czy narodowośd.”
To brak akceptacji dla innych osób.”
„Traktowanie osoby, np. niepełnosprawnej, innej rasy/narodowości inaczej od osób
ze swojego otoczenia.”
„Wstyd i haoba.”
„Brak akceptacji.”

