AR ESATE TOLERANTIŠKAS (-A)?
Šis testas padės išsiaiškinti, kiek esate pakantus kitokiems žmonėms aplinkui Jus.
1.

Kaip dažnai Jums tenka bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis?

a)

Kartais. Aš nediskriminuoju kitokių kultūrų žmonių, bet su jais susidurti tenka retai.

b)

Retai. Man labiau patinka man suprantamo požiūrio žmonių ratas.

c)

Nuolatos. Kitoks žmogaus tikėjimas, tautybė ar įpročiai man nedaro įtakos renkantis draugus.

2.

Jums patinkantis bendraklasis pakviečia jus į pasimatymą. Tačiau Jūsų simpatija – kito
tikėjimo. Kaip Jūs elgtumėtės:

a)

Dvejočiau – galbūt jo(s) požiūris į daugelį dalykų būtų nepriimtinas man.

b)

Neičiau – negalėčiau nė įsivaizduoti savęs šalia kitokios religijos žmogaus;

c)

Žinoma, kad eičiau – manęs netrikdo tai, kuo jis (ji) tiki.

3.

Ar tęstumėte bendravimą su ilgamečiu pažįstamu, jeigu sužinotumėte, kad jis (ji) yra
netradicinės lytinės orientacijos:

a)

Galbūt – priklausytų nuo to, kaip atvirai jis (ji) tai demonstruotų;

b)

Nutraukčiau bet kokius ryšius, man tai nepriimtina;

c)

Liktume draugais – manęs netrikdo asmeniniai žmogaus pasirinkimai.

4.

Kviečiate draugus į savo gimtadienio vakarėlį mėgstamiausioje jūsų kavinėje. Vienas Jūsų
draugas yra neįgalusis rateliuose ir pageidauja pakeisti vakarėlio vietą, nes statūs ir ilgi
kavinės laiptai sukeltų jam sunkumų:

a)

Daryčiau, kaip pavyktų, – juk šiaip ar taip sprendžia dauguma;

b)

Palikčiau viską, kaip yra, – išduoti mėgstamą vietą būtų nesąžininga prieš kitus svečius;

c)

Pakeisčiau vakarėlio vietą – juk svarbu ne stalas, o už jo sėdintieji.

5.

Iš spaudos sužinote, kad populiari įžymybė ėmė gydytis nuo priklausomybės narkotikams.
Ar pasikeistų Jūsų požiūris į jį (ją):

a)

Galbūt – manau, kad toks poelgis gali daryti neigiamą įtaką ištikimiems gerbėjams, ypač
jaunimui;

b)

Žinoma, kad taip, – vieši asmenys turėtų neleisti sau tokių dalykų!

c)

Visiškai ne – daug kas gali paslysti, svarbiausia yra suvokti savo klaidas ir jas taisyti.

6.

Vienas (-a) Jūsų draugas (-ė) nuolat pasakoja lėkštus kitus draugus vienu ar kitu atveju
diskriminuojančius anekdotus. Kaip Jūs reaguotumėte:

a)

Juokčiausi iki tam tikros ribos – pavyzdžiui, kol jis (ji) nepapasakotų anekdoto, įžeidžiančio
mane;

b)

Juokčiausi kartu – juk tikrai juokinga!

c)

Stengčiausi jį (ją) sudrausminti – jeigu ne viešai, tai bent akis į akį.

7.

Planuojate įsigyti naują butą. Jums labiausiai patinkančio namo kaimynystėje yra
psichiatrijos ligoninė. Kaip tai paveiks Jūsų pasirinkimą:

a)

Prieš apsispręsdamas (-a) pasitarčiau bent su keletu pažįstamų;

b)

Psichinę negalią turintieji yra pavojingi – nenorėčiau gyventi šalia jų;

c)

Nedvejočiau ir įsigyčiau butą, toks geras pasiūlymas pasitaiko ne kasdien.

8.

Ar, Jūsų manymu, Lietuvos visuomenė yra netolerantiška kitos rasės žmonėms?

a)

Negalėčiau kalbėti už visus, tačiau manau, kad kitos rasės žmonės mūsų miestų gatvėse atrodo
išskirtinai ir net to nesiekdami atkreipia į save visuomenės dėmesį;

b)

Lietuvoje turi gyventi lietuviai!

c)

Lietuvoje daug tolerantiškų žmonių, tačiau yra ir tokių, kuriems ne pro šalį būtų praplėsti
akiratį.

Dabar suskaičiuokite, kurių atsakymų pasirinkote daugiausiai.
Daugiausia A atsakymų:
Esate tolerantiškas (-a), tačiau neretai Jums iškyla klausimų ir dvejonių. Nevenkite išklausyti ir
įsiklausyti į tai, ką mėgina pasakyti aplinkiniai. Be to, stenkitės atrasti toleranciją savyje, užuot
stengęsi ją suvaidinti. Tobulų pasaulyje nėra, o mokytis ir sužinoti niekada nevėlu.

Daugiausia B atsakymų:
Jūs turite tvirtą nuomonę apie visus ir viską. Esant tam tikroms aplinkybėms, Jums pritrūksta
tolerancijos ir laisvesnio požiūrio. Tačiau atrasti ir pažinti galima pradėti jau šiandien.

Daugiausia C atsakymų:
Sveikiname, Jūs esate išties tolerantiškas žmogus. Jūs nevaržote savo prigimtinio smalsumo ir
skirtingus požiūrius, žmones bei reiškinius priimate tokius, kokie jie yra. Nepraraskite šių puikių
savybių – Jūs galite būti pavyzdys daugeliui aplinkinių.

