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Uczniowie kl. VIII a w ramach 
godziny wychowawczej oraz zajęć 
kreatywnych uczestniczyli w warsz‐
tatach, podczas których zastanawiali 
się, jak młodzi ludzie mogą odnaleźć 
swoją drogę życiową, podejmować 
trudne decyzje, mierzyć się z nowy‐
mi wyzwaniami.

Dyskutowali o tym, kto może być 
dla nich wzorem do naśladowania, 
komu mogą zaufać i kto, tak 
naprawdę, pragnie ich szczęścia i 
sukcesu.

Uczniowie doszli do wniosku, że są 
osoby, które mogą im w tym pomóc, 
w e s pr z eć , p or a d z ić . O pró c z 

prawdziwych przyjaciół są to też 
doroś l i : rodzice, nauczyciele, 
duchowni. Jednak nie wszyscy.

Ci, którym udaje się dodrzeć do 
młodzieży, zrozumieć ją, zdobyć jej 
zaufanie - to "Pozytywni Dorośli", 
ludzie, którzy inspirują młodzież, 
wspierają, motywują do działania. 
Ale jak zostać "pozytywnym 
dorosłym"?

Młodzież podeszła poważnie do za‐
gadnienia i z zaangażowaniem 
uczestniczyła w warsztatach. Na za‐
kończenie uczniowie wspólnie 
napisali list do Nauczycieli. Byli 
ciekawi, czy ich wypowiedzi będą 

szerzej prezentowane i wyrazili 
zgodę na publikację efektów ich pra‐
cy.

Zapraszam wszystkich, i małych i 
dużych, do zapoznania się z wypra‐
cowanymi materiałami. Wszystkie 
relacje międzyludzkie, nawet te do‐
bre, można jeszcze poprawić. A taki 
był cel przeprowadzonych zajęć. Ży‐
czę udanej lektury i chwili releksji.

Marta Słomianowska

Wstęp
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Rodzice stawiający trudne wyma‐
gania, którzy wiedzą, że na dłuższą 
metę, taka droga prowadzi do sukce‐
su i spełnienia marzeń

Prawdziwy przyjaciel - rówieśnik, 
który zawsze powie nam prawdę, 
nawet, jeżeli jest ona dla nas przykra 
albo trudna

N a u c z y c i e l e , w y c h o w a w c y, 
trenerzy, którzy kierując się naszym 
dobrem stawiają nam wymagania 
oraz towarzyszą nam w drodze do 
dojrzałości

Duchowni wskazują nam zasady i 
wartości, które mają na uwadze 
nasze szczęście

· którym naprawdę zależy na 
naszym szczęściu,

· odnoszą się do nas z szacunkiem,

· odnaleźli swoją drogę w życiu i 
mogą być dla nas przykładem

· nie boją się od nas wymagać, 
mówić prawdy prosto w oczy,

· w chwilach trudnych są dla nas 
podporą,

· pozostają wierni swoim zasadom, 
lecz są również otwarci na innych

Osoby godne 
zaufania, którym 

na nas zależy

POZYTYWNI 
DOROŚLI to 

ludzie:
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· Powinien umieć nas wysłuchać i 
dawać nam dobre rady, ponieważ 
młodzi ludzie często nie umieją po‐
radzić sobie z problemami, potrze‐
bują zrozumienia i wsparcia

· Powinien brać pod uwagę nasze 
zdanie, liczyć się z nim, ponieważ 
dorośli nie zawsze maja rację i warto 
czasami posłuchać młodzieży

· Pow i n i e n w s p i e r ać n a s w 
decyzjach, planach życiowych i wyb‐
orach, ponieważ chcemy rozwijać 
swoje zainteresowania i pasje

· Powinien być obiektywny, patrzeć 
na problem z różnych perspektyw

· Bezinteresowny, pomocny i 
wyrozumiały, pomagać mając na 
względzie przede wszystkim nasze 
dobro

· Inteligentny i doświadczony, 
ponieważ radziłby sobie w wielu 
dziedzinach życia, wiedziałby, jak 
poradzić sobie z różnymi naszymi 
problemami

· Powinien być szczery i praw‐
domówny, ponieważ będziemy mieli 

do niego zaufanie i będziemy pewni, 
że nas nie zawiedzie

· Optymistyczny - zawsze będzie 
widział w nas dobro i dawał nam 
pocieszenie i nadzieję

· Powinien być tolerancyjny, rozu‐
mieć, że możemy popełniać błędy, w 
ten sposób uczymy się życia

· Powinien pozwolić nam na wyraże‐
nie SIEBIE poprzez styl ubierania, 
fryzurę

Jakie cechy powinien mieć „pozytywny dorosły”, 
któremu zaufamy, będziemy słuchać jego rad i 

podpowiedzi, co do wyboru naszej drogi życiowej



5Siódemka

· S t e r e o t y p o w e m y ś l e n i e , 
rozdzielanie dzieci na chłopców i 
dziewczynki, co im wolno, a czego 
nie wolno robić

· Brak wyrozumiałości, gdy dorosły 
zapomina, że kiedyś też był nasto‐
latkiem, który potrzebuje się wysza‐
leć

· Nieprzyjmowanie negatywnych 
opinii na swój temat, posiadanie 
pewności, że jak są dorośli, to na 
wszystkim się znają i zawsze mają 
rację

· Gdy sami podjęli złe decyzje i nie 
radzą sobie w życiu

· Gdy brakuje im logicznych argu‐
mentów

· Gdy zatrzymali się w czasie i sądzą, 
że tak, jak było w czasie ich młodoś‐
ci, jest i teraz

· Wytykają błędy, patrzą głównie na 
negatywy i nie zwracają uwagi na 
plusy i dobre chęci

· Nie biorą naszych problemów na 

poważnie, lekceważą je

· Kłótnie dorosłych, ponieważ 
wprowadzają złą atmosferę

· Groźby, ponieważ wywołują strach, 
niepokój i niepewność

· Nadopiekuńczość i natarczywość

· Bycie staroświeckim i brak zrozu‐
mienia dla dzisiejszych czasów

Jakie cechy i zachowania dorosłych powodują, że tracą 
w naszych oczach i nie jawią się nam jako osoby, 

których rad warto słuchać?
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· Nie kłamać, mieć odwagę cywilną 
przyznać się do winy

· Szanować nauczycieli i nie robić na 
złość

· Nie przeszkadzać na lekcjach

· W razie problemów porozmawiać z 
nimi

· Starać się zrozumieć nauczycieli

· Być wyrozumiałym, ponieważ 

nauczyciel to też człowiek! Może 
mieć gorszy dzień, problemy lub źle 
się czuć

· Pokazywać się z dobrej strony

· Panować nad sobą w trudnych 
sytuacjach

· Być obowiązkowym, odpowiedzial‐
nym i pomocnym

· Nie mieszać się w kłótnie

· Nie być egoistami i samolubami

· Zachowywać się odpowiednio do 
sytuacji

Co możemy ze swojej strony zrobić, żeby wychodzić 
naprzeciw nauczycielom w celu budowania 

wzajemnego zaufania
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· Być mniej spięci, bardziej ro‐
zluźnieni, lubimy, jak się uśmiecha‐
ją, mają dobry humor, żartują

· Nie myśleć, że ich przedmiot jest 
najważniejszy, my i tak mamy dużo 
roboty

· Być otwartymi na nasze pomysły

· Nie faworyzować uczniów, trak‐
tować wszystkich równo

· Rozmawiać z uczniami, mówić im 
o ich postępach

· Być bardziej wyrozumiałymi i nie 
czepiać się o byle co

· Być bardziej obiektywnymi, oceni‐
ać równo i sprawiedliwie

· Mieć więcej empatii dla nas, dla 
naszych uczuć i problemów, postaw‐
ić się na naszym miejscu, przypom‐
nieć sobie, że sami też kiedyś byli 
młodzi

· Nie przenosić na nas swojego 
gniewu, złego humoru

· Doceniać naszą pracę i zaan‐
gażowanie

· Nie oceniać na podstawie wyglądu

· Zrozumieć, że niektórzy z nas mają 
problemy z wybranym materiałem

· Pomagać w trudnych sytuacjach

· Nie traktować uczniów jako 
gorszych

Co mogą ze swojej strony zrobić nauczyciele, aby 
zdobyć nasze zaufanie i szacunek
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Zamość, 18.10.2019 r.

Drodzy Nauczyciele!

W naszym dorastaniu i drodze do 
szczęścia szukamy dobrych pod‐
powiedzi, które pomogą nam 
wybrać najlepszą drogę.

Świat dorosłych, którego jesteście 
częścią, jest dla nas źródłem bardzo 
ważnych wskazówek. Potrzebujemy 
Was - "pozytywnych dorosłych".

P i s z e my t e n l i s t , p o n i e w a ż 
chcielibyśmy, abyście mogli lepiej 
nas poznać i zrozumieć. Chcemy 
podziękować tym spośród Was, 
których cechy i postawy w szczegól‐
ny sposób pomagają nam w odkry‐
waniu dobrej drogi.

Dziękujemy Wam za to, że jesteście 
cierpliwi, wyrozumiali i często staw‐
iacie się na naszym miejscu. Dbacie 
o to, abyśmy wyrośli na lepszych 
ludzi. Jest dla nas szczególnie ważne, 
że możemy z Wami porozmawiać i 
naprawdę staracie się nam pomóc.

Chcemy Wam również powiedzieć, 
że czasami sposób, w jaki do nas 
podchodzicie i nas traktujecie, nier‐
az powoduje, że nie jesteśmy w 
stanie przyjąć Waszych wskazówek.

Szczególnie trudne dla nas jest, gdy 
krytykujecie nas i stawiacie nas w 
sytuacji bez wyjścia. Przez nadmiar 
materiału nie mamy dla siebie i dla 
naszych bliskich czasu. Często też 
zdarzają się nam zarwane noce.

Ponieważ nasze wzajemne relacje są 
dla nas ważne, chcielibyśmy ze swo‐
jej strony zapewnić, że będziemy 
starali się o Wasze zaufanie poprzez 
okazywanie Wam szacunku, akcep‐
tacji, zrozumienia oraz sumienne 
wykonywanie Waszych poleceń.

Ma to dla nas duże znaczenie, abyś‐
cie ze swojej strony starali się 
rów nież nas z rozumieć , n ie 
przenosili na nas swojego gniewu 
czy złego humoru lub tego, że coś 
Wam w życiu nie wyszło. Abyście 
zrozumieli, że my też jesteśmy ludź‐
mi i mamy swoje obowiązki, nie 
tylko w szkole, ale też poza nią. 

Traktowali nas równo, znali nasze 
możliwości i doceniali nasz trud w 
dążeniu do perfekcji.

List ten jest efektem naszej pracy w 
ramach zajęć o "pozytywnych 
dorosłych". Mamy nadzieję, że po‐
może nam we wzajemnych relacjach 
i dialogu, tak abyśmy mogli pełniej 
czerpać z Waszego doświadczenia. 
Mamy również nadzieję, że nasza 
młodość i spojrzenie na świat są dla 
Was inspiracją w pracy i życiu oraz 
zachętą do realizacji marzeń.

Serdecznie pozdrawiamy. Z wyraza‐
mi szacunku

Uczniowie klasy VIII a

List do Nauczycieli


