
 

 

 

 

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie ☺ 

 

 Dzisiaj przyglądnijmy się bliżej, czym jest „wyrażanie siebie”? 

Wyrazić siebie… 

Wyrażanie siebie jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Wyrażanie 

siebie szczególnie jest ważne w okresie dorastania, kiedy zdecydowanie kształtuje 

się nasza indywidualność.  

Każdy z nas, bez względu na wiek, chce być dostrzegany i doceniany jako 

indywidualna jednostka ludzka. Pragniemy także przynależeć i być dobrze widzianym 

w grupie. Jednakże poczucie własnej indywidualności i przynależność mogą się 

czasami ze sobą ścierać. Ale, gdy jesteśmy w miarę elastyczni, to potrafimy 

dopasować swoje zachowanie do potrzeb sytuacji. Umiejętność elastycznego 

dopasowania się do wymogów sytuacji jest jedną ze szczególnie cennych 

i przydatnych życiowych kompetencji.Bo żeby bronić własnych racji i przekonań 



często trzeba się „postawić” grupie lub potrafić dostosować się do niej 

i współpracować, kiedy trzeba. Aby osiągnąć takie umiejętności musimy mieć solidne 

podstawy, w tym zdolność autorefleksji nad własnym postępowaniem i wartościami, 

zdolność rozumienia zasady przyczyny i skutku,wiarę w siebie i w swoje możliwości, 

jak również zaufanie do innych.  

Wyróżniamy dwie postawy: nonkonformistyczną i konformistyczną.  

Najprościej mówiąc postawa nonkonformistyczna to taka, która jest w opozycji 

do większości. Może być bardzo cenna, bo gdy np. uznamy, że grupa postępuje 

niewłaściwie lub ryzykownie, tonie boimy się zareagować i możemy w ten sposób 

komuś pomóc, uniknąć nieszczęścia. Nonkonformizm może też wyrażać się 

w „innym” stroju, upodobaniach czy zachowaniu. I ta „inność” określa naszą 

indywidualność, jest pożądana, dopóki nikogo nie krzywdzi lub nam nie szkodzi. 

➢ Postawa konformistyczna natomiast, to taka w której się 

podporządkowujemy grupie. Ugodowość, może być wskazana i pożyteczna, 

zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba współpracować np. na rzecz wspólnego dobra.  

➢ Jak widzimy, obydwie postawy są pożądane, tylko wszystko zależy od 

sytuacji. Gdy chcemy zaistnieć i być zauważeni pozytywnie w grupie - czasem 

możemy próbować się wyróżnić, zbuntować, a czasem przeciwnie – 

współpracować z innymi lub wspierać ich.  

W wyrażaniu siebie musimy też pamiętać, że ważna jest nasza autentyczność, a nie 

popisywanie się. Granica między wyrażaniem siebie, a popisywaniem jest jednak 

bardzo cienka. Wyrażanie siebie” to zazwyczaj pozytywne zjawisko, a „popisywanie 

się” – przeciwnie. W rzeczywistości do obu tych kategorii mogą zaliczać się 

dokładnie te same zachowania, a to, jak je zaklasyfikujemy, zależy od subiektywnej 

oceny patrzącego. Na przykład, kiedy nasza serdeczna koleżanka/serdeczny kolega 

pokazuje wszystkim nowe etui na telefon, nadając w ten sposób „niepowtarzalny styl” 

smartfonowi, możemy uznać, że „wyraża siebie/swój styl”. Ale jej/jego przeciwnicy 

uznają, że się popisuje. Idąc dalej, uczeń, który potrafi zrobić „odpowiednie wrażenie” 

w naturalny sposób, będzie spostrzegany dobrze, a ten, który „za bardzo” się stara, 

będzie odebrany negatywnie i przypiszemy mu „popisywanie się”. Jak widać sprawa 

jest skomplikowana. A przecież każdy z nich może po prostu pragnąć odnaleźć 

swoje miejsca w grupie. I w zależności umiejętności, kompetencji społecznych jeden 

z nich zyska akceptację, a drugi nie.  

Podsumowując, człowiek uczy się i pracuje „nad sobą” całe życie. 

Wypracowanie zdolności do autorefleksji nad własnym postępowaniem i wartościami, 

zdolność rozumienia zasady przyczyny i skutku, wiara w siebie i w swoje możliwości, 

zaufanie do siebie i innych, to umiejętności wysoce pożądane, ale także 

wymagające. Wymagające od nas nakładu pracy i doskonalenia w życiu, na każdym 

jego etapie. 



Życzymy wszystkim wytrwałości w dążeniu do wypracowanie jak najlepszego 

sposobu napoznawanie i „wyrażanie siebie” ☺ 

 

 

Z pozdrowieniami, 

Anna Wajman i Regina Panaś 


