
DORADZTWO   ZAWODOWE   DLA  UCZNIÓW  ODDZIAŁÓW  7

JAKI/ JAKA   JESTEM?    MOJE MOCNE  I SŁABE STRONY

„Idź przez życie z podniesionym czołem,

a nie z zadartym nosem ”   
 
 -  Magdalena Samozwaniec                     

                                                                                

„Podobno dobrze jest żyć,  ale żyć dobrze jest lepiej” 
  
             -       refleksje dotyczące sentencji Tracy’ego. 

Oprócz swojego zewnętrznego wyglądu, który lubicie lub nie, macie też własny wewnętrzny
obraz samego siebie, który wam się podoba lub też nie. Podejście do wewnętrznego obrazu siebie 
mówi o miłości, o szacunku wobec siebie lub o ich braku. Na wewnętrzny obraz siebie samego 
najczęściej składają się odczucia:
- jak wyglądam?,
- jak mi się powodzi?, 
- jak sobie radzę w życiu?, 
- ile znaczę w oczach osób ważnych dla mego życia?,
- jak odbieram siebie, co myślę o sobie? 

Człowiek powinien patrzeć na siebie obiektywnie. Jeśli sugeruje mu się tylko czyjąś opinię na swój 
temat, to łatwo może siebie zacząć przeceniać lub nie doceniać. Nie mając prawdziwego obrazu 
siebie, będzie wam trudno  zaakceptować siebie.

Dlatego ważne jest, aby taką  analizę własnej osoby dokonać, aby właściwie wykorzystywać własne
cechy osobowe w życiu i móc się nimi racjonalnie posługiwać.

  

Zastanówcie się :

Jaka cecha ich charakteru jest najbardziej pozytywna a
co jest największą wadą? 
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?????????????????????????????????????????????????????

Jakie cechy posiada osoba przeceniająca siebie i osoba niedoceniająca siebie?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Podsumowanie:

Osoba przeceniająca siebie - myśli, że jest lepszy, pokazuje swoją wyższość, gardzi innymi, 
rozkazuje, chce błyszczeć, pracuje na pokaz, popisuje się. 

Osoba niedoceniająca siebie - źle mówi o sobie, przeżywa obawy, ma niską samoocenę, zwykle 
pesymista, nieśmiały, widzi siebie gorszym, bywa strachliwy.

 Kto przecenia siebie lub się nie docenia – nie ma pozytywnego i poprawnego odniesienia do siebie.
Każdy człowiek jest potrzebny, inny, niepowtarzalny. Tworząc adekwatny obraz siebie, człowiek 
będzie odnosił się do siebie z szacunkiem, z miłością, będzie akceptował siebie.

 A co należy zrobić aby siebie polubić? 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Przykłady: unikać pesymistycznego podejścia do życia, przełamywać nieśmiałość, podjąć walkę
 z podejrzliwością, uczyć się patrzeć na innych życzliwie, przestać źle mówić o innych i o sobie, 
zdecydowanie odrzucić wrogość i agresję. 

Jeśli polubicie siebie i będziecie mieć poczucie swojej wartości, to będzie to wasz pewnego rodzaju 
„ pancerz, tarcza”, która wzmocni was, ale i odeprze (uchroni was) ataki ze strony innych osób.

Pytania przygotowujące i naprowadzające

Pomyślcie chwilkę:

 Jak sobie radzę w życiu?

 Ile znaczę w oczach osób ważnych dla mego życia?

 Jak odbieram siebie?

 Co myślę o sobie? 

 Jaka jest moja najbardziej pozytywna cecha charakteru, jak ją doskonalić, jak rozwijać
     w przyszłości?

 Jaka jest moja najbardziej negatywna cecha charakteru, jak z nią walczyć, jak zmienić? 
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L.p. CECHY
DODATNIE

W STOPNIU
CECHY

 UJEMNE
W STOPNIU

Jestem wysokim średnim małym brak Jestem wysokim średnim małym brak

1. Prawdomówny leniwy
2. Słowny niedbały 
3. Koleżeński  niesystematyczny
4. Uprzejmy  niesamodzielny 
5. Sprawiedliwy niezgrabny
6. Wyrozumiały chory 
7. Zdolny niezdolny 
8. Punktualny złośliwy
9. Ambitny  zarozumiały 

10.
Silny
    fizycznie

roztargniony

11. Zdrowy zazdrosny 
12. Zrównoważony chciwy
13. Odpowiedzialny  wulgarny 

14. Skromny
Niezdyscy-
  plinowany

15. Stanowczy agresywny
16. Samokrytyczny kłamliwy
17. Oszczędny nieśmiały 
18. Pracowity nerwowy 
19. Obowiązkowy  brzydki 
20. Odważny niezdolny

21.
Sprawny  
    fizycznie

lekkomyślny

22. Zdyscyplinowany
niesprawny 
fizycznie

23. Ładny
 mam wady 
zmysłów 

24. Mam silną wolę  nieodpowiedzialny 
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                  Test: 

                    „Jaki/Jaka jestem” 

                   – wg L. Niebrzydowskiego



Punktacja do testu: 

 W stopniu wysokim – ocena 3 punkty

 W stopniu średnim – ocena 2 punkty

 W stopniu małym – ocena 1 punkt 

 Brak cechy – 0 punktu 

Cechy pozytywne negatywne

ilość
punktów

0 - 20 20 - 50 50 - 72 0 - 30 30 - 50 50 – 72

cechy
samooceny

zaniżona właściwa zawyżona zawyżona właściwa zaniżona
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Anna Winecka
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