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4. NIE CHCô BYæ EGOISTï
WIODïCE CELE FORMACYJNE
– ukazanie, ēe egoizm niszczy miãoćç,
– ksztaãtowanie postawy miãoćci wobec kaēdego czãowieka.

SZCZEGÓâOWE CELE OPERACYJNE
– wiedza: uczeý okrećli, jakie typy zachowaý egoistycznych utrudniajð wiõzi miõdzy ludđmi,

II. BUDOWANIE WIôZI MIôDZY LUDĐMI

– umiejõtnoćci: potrafi opisaç typy egoistyczne oraz zakwalifikowaç samego siebie do jednego
z nich,
– postawy: akceptuje siebie i drugiego czãowieka pomimo sãaboćci i wad.

METODY I FORMY
„burza mózgów”, wykãad, praca w grupach, refleksja

ĆRODKI DYDAKTYCZNE I MATERIAâY
– plansza z Zaãðcznika 1 (CD), ksero dla 4 grup

CZAS: 45 MIN.
PRZEBIEG LEKCJI
1. „Burza mózgów” – zachowania kolegów i koleēanek.
a) Dwóch uczniów (najlepiej najbardziej konfliktowych) na przemian zapisuje na tablicy odpowiedzi uczniów na pytanie:
– Co mnie najbardziej rani (boli) w zachowaniach kolegów i koleēanek?
b) Nauczyciel podsumowujðc zapisy stwierdza, ēe zawsze boli nas egoizm, z którym siõ spotykamy ze strony innych osób.
2. Wykãad nauczyciela
Kaēdy czãowiek nosi w sobie jakić element poēðdania, egoizmu i pychy. Spróbujmy zajrzeç w siebie, na ile im ulegamy. Postarajmy siõ dokonaç refleksji w odniesieniu do siebie (Zaãðcznik 1):
a) typ CESARZA – caãe jego zachowanie woãa: „sãuchajcie mnie”. Taki czãowiek chce za wszelkð cenõ rzðdziç, rozkazywaç, narzucaç swojð wolõ i swoje zdanie. Chce podporzðdkowaç
sobie innych. Uznaje tylko swoje plany, nie liczy siõ z innymi, jest despotyczny. Nie dostrzega, ēe inni majð wiele cennych rzeczy do przekazania, które uãatwiajð trwanie w relacjach.
b) typ GWIAZDY – caãym swoim zachowaniem wyraēa: „podziwiajcie mnie”. Czãowiek taki pragnie wszõdzie bãyszczeç. Chce byç dostrzegany i podziwiany, goni za popularnoćcið. Wynosi siõ ponad innych, lekcewaēðc ich. Sam jednak nie dostrzega, ēe obok niego ēyjð ludzie
oczekujðcy zauwaēenia, szacunku i akceptacji.
c) typ ĆLIMAKA – jego sposób zachowania mówi: „dajcie mi ćwiõty spokój”, „nikogo, niczego
nie potrzebujõ”. Czãowiek taki demonstruje swojð niezaleēnoćç i obojõtnoćç. Nic go nie wzrusza, nic nie obchodzi. Niczym siõ nie przejmuje, nie szanuje innych. Kierujðc siõ wobec druDORASTANIE DO MIâOĆCI – SCENARIUSZE ZAJôæ
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gich niechõcið, pogardzajðc nimi, chce mieç tzw. „ćwiõty spokój”. Nie zauwaēa, ēe w ēyciu
jestećmy sobie nawzajem potrzebni, mogðc siõ wzajemnie ubogaç.
d) typ CIERPIôTNIKA – caãym swoim zachowaniem woãa: „litujcie siõ nade mnð”, „opiekujcie
siõ mnð”. Czãowiek taki demonstruje ćwiatu, jaki jest biedny, chory, nieszczõćliwy, pechowy
czy niećmiaãy. W ten sposób pragnie skoncentrowaç na sobie uwagõ otoczenia. Nie dostrzega, ēe inni ludzie majð teē problemy i potrzebujð pomocy, troski i ludzkiej ēyczliwoćci.
3. Praca w czterech grupach. Kaēda grupa otrzymuje ksero Zaãðcznika 1.
a) Uczniowie udzielajð sobie wzajemnie rad, jak walczyç z egoizmem i pychð, aby nie byç:
– gwiazdð (grupa I),
– cesarzem (grupa II),

– cierpiõtnikiem (grupa IV).
b) Relacja wyników pracy grup
c) Nauczyciel podsumowuje i uzupeãnia wypowiedzi uczniów. Kaēdemu z nas zagraēa uleganie egoizmowi i pysze. Dlatego konieczna jest ciðgãa refleksja nad sobð oraz powćciðgliwoćç
w ocenianiu innych. Waēne teē bõdzie podejmowanie wysiãku zmierzajðcego do kontroli wãasnych zachowaý.
4. KU REFLEKSJI

Pomyśl, który z wymienionych typów jest najbardziej zbliżony do ciebie.
– Może jesteś typem GWIAZDY? Czy pragniesz, żeby wszędzie ciebie zauważano?
Czy oczekujesz ciągłych pochwał i podziwu?
– Zastanów się, czy masz w sobie coś z typu CESARZA? Czy narzucasz swoją wolę?
Czy wymagasz, aby inni ciebie bezwzględnie słuchali? Czy rozkazujesz innym?
Czy pragniesz podporządkować ich sobie?
– Może jesteś typem ŚLIMAKA? Czy dążysz do zamykania się w sobie? Może celowo unikasz kontaktów z innymi? Czy kierujesz się niechęcią wobec nich? Czy izolujesz się?
– A może masz w sobie coś z typu CIERPIĘTNIKA? Czy uważasz się za osobę pechową lub nieśmiałą? Czy pragniesz wzbudzać litość, podkreślając swoje słabe
zdrowie lub trudne położenie?
Każdy z tych typów utrudnia bycie w pełni człowiekiem i zamyka na innych. Trzeba
otwierać się i ciągle pracować nad sobą. Odpowiedz na koniec, co naprawdę utrudnia ci kontakty z innymi?

DORASTANIE DO MIâOĆCI – SCENARIUSZE ZAJôæ

II. BUDOWANIE WIôZI MIôDZY LUDĐMI

– ćlimakiem (grupa III),
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Zaãðcznik 1 – Typy egocentryczne

cesarz:
„słuchajcie mnie”

gwiazda:
„podziwiajcie mnie”

ślimak:
„dajcie mi święty spokój”

cierpiętnik:
„litujcie się nade mną”
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