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Koleżeństwo 

Czy chodziliście do przedszkola albo spo
tykaliście się z innymi małymi dziećmi na 
placu zabaw? Prawdopodobnie już wtedy 
w wieku kilku lat, poznaliście pierwsze ko
leżanki i kolegów Tym samym zrozumieli
ście, że można nawiązać przyjazną relację 
z osobą, z którą nie jesteście spokrewnie
ni. Koleżanki i koledzy „poszerzyli" grono 
osób, z którymi lubiliście spędzać czas. Te
raz, gdy chodzicie do szkoły, także macie 
koleżanki i kolegów. Może niektórzy z nich 
wychowali w tej samej okolicy i pamiętacie 
ich z piaskownicy? Innych poznaliście wte
dy, gdy we wrześniu zadzwonił pierwszy 
szkolny dzwonek. 

. • . ' Koleżeństwo może być wspaniałą przy

godą. Spotykacie ludzi, którzy mają inne 
zainteresowania i talenty, a to oznacza, że możecie się od nich wiele 
nauczyć. Także wasze umiejętności mogą być dla kogoś ciekawe i inspi-
rujące*^. Mieć kolegę oznacza również mieć osobę, której można opo
wiedzieć o swoich radościach, ale też podzielić się smutną wiadomo
ścią i otrzymać od niej pocieszenie. Koleżeńskie relacje sprawiają, że 
nie czujecie się samotni: macie z kim porozmawiać na przerwie, od
pisać lekcje, gdy zachorujecie oraz spotkać się po szkole, żeby pograć 
w planszówki. Niektórzy jedynacy przekonują, że dobry kolega jest jak 
prawdziwy brat! 

Jak sądzicie, czy koleżeństwa trzeba się uczyć? Z pewnością. Aby 
być dobrym kolegą, warto rozwijać te cechy, które pomagają zachować 
w grupie zgodną i serdeczną atmosferę. Takimi cechami są na przykład 
bezinteresowność, szczerość, życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, 
gotowość do wspólnej pracy, zabawy i pomocy oraz solidarność*'^. Bycie 
koleżanką albo kolegą o wiele łatwiej przychodzi osobom, które są prze
bojowe i pewne siebie, natomiast zdobycie nowych znajomych dla osób, 
które z natury są nieśmiałe i małomówne, bywa trudnym zadaniem. 



Dzisiejsza lekcja może być więc dla was poważnym wyzwaniem. Zasta 
nówcie się, czy w swoim otoczeniu macie osobę, która czuje się samot 
na, bo nie ma koleżanek i kolegów. Może na dużej przerwie zaproponu 
jecie jej swoje towarzystwo? 

Inspirujące - wywołujące czyjś zapał, zachęcające dc działania. 
'Solidarność - poczucie wspólnoty na zasadzie „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". 

Jak pozostać sobą... 
„Szpanerzy" udowadniają w całej szkole, że są lepsi. Jednak możesz im 
uświadomić, że świat niekoniecznie należy do takich jak oni. Od Ciebie 
zależy, czy pozwolisz się wciągnąć do walki. Które rady-drogowskazy 
pomogą Ci przeciwstawić się szkolnym szpanerom? Ponumeruj je we
dług ważności. 

Nie proś o spokój 

Jestem sobą I nie imponują 
mi markowe ciuchy. 

Nie wmawiaj sobie 
poczucia „niższej wartości". 

Pamiętaj o słuszności 
swoich poglądów. 

'gnoruj wytykanie 
Palcamii zaczepki. 

Znajdź w klasie osobę, która ma 
poglądy podobne do twoich. 

Zachowaj zupełną 
obojętność. 

Nie odpowiadaj na 
zaczepki. 
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Jak postrzegasz samego siebie? Jak siebie oceniasz? 
Kwestionariusz - samoocena 
Masz przed sobą dwie listy: jedna jest zbiorem określeń pozytywnych, 
druga - negatywnych. Przeczytaj je uważnie i zastanów się, w jakim stop
niu cechy te występują u Ciebie. Stopień nasilenia danej cechy zaznacz 
w danym polu krzyżykiem (aby to był schemat tylko do twojej wiadomo
ści, możesz zaznaczyć ołówkiem). Dokonaj podsumowania cech dodat
nich i ujemnych. Które z nich przeważają? Jakie wyciągasz wnioski? 
Jeśli widzisz potrzebę pracy nad sobą - to w jakich dziedzinach? A z czego 
możesz się już cieszyć? Nad którą z cech zastanawiałeś/aś się najdłużej? 

Lp. Cechy negatywne W wysokim 
stopniu 

W średnim 
stopniu 

W małym . 
stopniu 

Wcale tak 
nie jest 

1 Jestem ekkomys ny/a 
2 Jestem niezdecydowany/a 
3 Jestem nerwowy/a 

4 Jestem kłam iwy/a 

5 Jestem agresywny/a 

6 Jestem ieniwy/a 

7 Jestem niedbały/a 
8 Jestem niesystematyczny/a 

9 Jestem niesamodzielny/a 

10 Jestem 
niezdyscyp inowany/a 

11 Jestem chciwy/a 
12 Jestem zazdrosny/a 

13 Jestem roztargniony/a 

14 Jestem zarozumiały/a 

15 Jestem złośliwy/a 
16 Jestem zacięty/a 

17 Jestem wulgarny/a 

RAZEM: 

Cechy ujemne łącznie: 

48 



Lp. Cechy pozytywne W wysokim 
stopniu 

W średnim 
stopniu 

W małym 
stopniu 

Wcale tak 
nie jest 

•1 

X 
[viain Silną wo ę 

z i Clc^ci rc\ crc\\ A1 n\ 1 

jesiem STOwny/a 
o o Jestem KOiezensKi/a 

A jestem uprzejmy/d ^ 

c D jestem wyrozurTiidTy/d 

O jestem punKiUdiny/a 
-7 jestem dmuitny/d 
o c5 jestem prawoomowny/d 
0 
y 

jestem samouzieiny/a 

1 n 
lU 

jestem zruwriowdzuriy^dj 

11 
XX 

jesteiii uuwdzny/d 

4 0 I Z jestem uuuwiązKOwy/d 
4 Q Xo jestem SKromny/d 

X4 jestem stanowczy/a 

15 Jestem samokrytyczny/a 

16 Jestem oszczędny/a 

17 Jestem pracowity/a 

RAZEM: 

Cechy dodatnie łącznie: 
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Terror markowego 
ciucha 
Uzupełnijcie tabelę 
oznaczając literą „P" 
(Prawda) stwierdzenia, 
z którymi się 
identyfikujesz, a literą 
„F" (Fałsz), z którymi się 
nie zgadzasz. Włączcie 
się w klasową dyskusję 
nt. wybranych stwierdzeń. 

Lp. Stwierdzenie 
1 „Nie szata zdobi człowieka". 
2 Ubożsi powinni się podporządkować zamożniejszym. 
3 1 Ważniejsze od markowego ciucha jest dobre serce. 

: 1 
1 1 

4 1 Miłojestsię podzie ić,jeśli mam czegoświęcej. | 
5 Ty ko markowy ciuch zapewnia mi dobre samopoczucie. 1 

6 Niemodne buty to największy obciach. 
7 Ciuch z ciucho andu dla nikogo nie jest hańbą. 
8 Lepiej nie zadawać się z ubogim ko egą/koleżanką. 
9 Mój przyjaciel musi być bogaty, a e wewnętrznie. 

10 SpędziłeśAaś wakacje u babci na wsi, to się wstydź. 
11 Nie zaliczyłeśZ-aś żadnej wycieczki zagranicznej, to siedź cicho. 
12 Jestem sobą 1 ubieram się tak, jak chcę, niezależnie od trendów mody. 
13 Nie od wysokości ceny za eżą udane wakacje. 

14 Dla dziewcząt: Nie masz dobrych kosmetyków - nie masz szans 
u chłopców. 

15 Dla chłopców: Ferie zimowe musisz spędzić vy Alpach, 
a co najmniej w Zakopanem. 

16 Ubierasz się przeciętnie - nie należysz do klasowej „elity". 
17 Dobry nauczyciel - to dobrze ubrany nauczyciel. 
18 Nie trzeba mieć wilii, żeby się dobrze czuć w swoim domu. 
19 Nie muszę mleć akurat tego, co mają wszyscy. 

20 Zazdroszczenie komuś wyższego statusu materia nego jest 
' niepotrzebnym stresem. 
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