
 JESTEM ODRZUCONY W KLASIE - BOJĘ SIĘ WRACAĆ DO SZKOŁY  

   Jednym z przewijających się problemów współczesnej młodzieży jest bycie odrzuconym lub nękanym 

m.in. przez klasę. Niewątpliwie jest to kłopot, z którym każdy z nas się spotkał, jeśli nie ''na własnej 

skórze" to zapewne był tego świadkiem.   

   Zazwyczaj odrzucane są osoby, które są inne niż wszyscy, np. osoby ze specyficznym stylem, osoby 

ciche lub osoby, które po prostu komuś nie pasują. Ten problem często pojawia się w starszych klasach, 

kiedy uczniowie zaczynają dzielić się na tzw. ''grupki''. Ludzie, którzy są odrzuceni przez grupę zazwyczaj 

są samotni i szukają jakichkolwiek znajomości, żeby być lubianym. Często znajdują sobie nieciekawe 

towarzystwo, które można nazwać wręcz patologicznym. Wtedy takie znajomości zamiast pomóc danej 

osobie, ściągają ją na dno (popadanie w nałogi itp.). Zaczynają się wtedy problemy nie tylko z kolegami, 

ale też z ocenami, rodzicami itp. 

   Zdarzają się przypadki,  gdzie na początku jest odrzucenie grupy społecznej, a potem pojawia się 

agresja ze strony rówieśników, wtedy niewinna osoba jest nękana przez resztę klasy, która traktuje to jak 

zabawę. Wtedy taki uczeń nie chce chodzić do szkoły, bo obawia się tego, co może  mu zrobić reszta 

klasy. Ludzie, którzy dręczą innych, raczej nie zdają sobie sprawy z tego , jak bardzo mogą zniszczyć 

innego człowieka, tym co robią. Natomiast nękane osoby przeważnie nie radzą sobie ze swoimi 

problemami i często takie sytuacje kończą się samookaleczaniem lub w najgorszym przypadku nawet 

samobójstwem. Dopiero w obliczu tragedii młodzi ludzie zaczynają zastanawiać się, do czego 

doprowadziło ich naganne postępowanie, które na początku miało być niewinną zabawą.  

   Gdy widzimy takie okrutne zachowanie, nie przechodźmy obok tego obojętnie, tylko reagujmy. Jeżeli 

jesteśmy świadkami jakiś wydarzeń, które nam się nie podobają, ale nie chcemy się w nie angażować, bo 

np. boimy się konsekwencji, to poprośmy kogoś dorosłego o pomoc. Szanujmy innych, wtedy i my 

będziemy szanowani i akceptowani.  
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