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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

W omawianym okresie życia młodzieży poczucie własnej indywidualności, tożsamości jest 

szczególnie ważne. Osoba młoda, przebywając pośród grupy rówieśniczej, powinna zdawać sobie 

sprawę z różnic między poszczególnymi rówieśnikami. Jednocześnie będąc świadoma, iż te 

różnice wpływają na niepowtarzalność i wyjątkowość jednostki.  

Godność człowieka jest fundamentem jego wolności. Stanowi źródło wszelkich praw i 

wolności. Każdemu przysługują równe prawa, a świadomość wagi praw innych wyrabia w 

młodzieży świadomość praw własnych. Osoba młoda nigdy nie utraci swojej godności, dlatego 

ważne jest, żeby znała swoje prawa będąc przy tym odpowiedzialna za siebie, drugiego człowieka 

i świat, w którym żyje. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. N.H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, wyd. Dom Wydawniczy Rebis, 

Poznań  2018, s. 83. 

Wstęp 

„Stowarzyszenie Umarłych Poetów” to powieść, która opowiada o losach uczniów i ich 

nauczycieli w Akademii Weltona – jednej z najlepszych amerykańskich szkół. Jest lekturą o 

dorastaniu, odkrywaniu pasji i własnej tożsamości, a także o samodzielnym myśleniu. 

Profesor John Keating – nowy nauczyciel języka angielskiego wnosi w mury uczelni ducha 

poezji i miłości życia. Zainspirowani przez niego uczniowie odnawiają sekretny związek – 

Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Dostrzegają w nim piękno zapomnianych utworów, a także 

prawo do marzeń, wolności i buntu. 

Nauczyciel w niekonwencjonalny sposób starał się pokazać uczniom, że mają prawo do 

tego, aby cieszyć się młodością i codziennym życiem. Pragnał, aby przyświecało im w życiu hasło 

carpe diem – chwytaj dzień. Profesor John Keating pokazał uczniom inny sposób patrzenia na 

życie. Przy pomocy prostych ćwiczeń fizycznych i nietypowych zachowań, chciał im udowodnić, 

że zmiana utartych schematów może zmienić życie. 

Cytat 

„Trudno jest zachować własne zdanie, kiedy presja otoczenia zmusza nas do jego zmiany. 
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(...) Za wszelką cenę musicie jednak zaufać tym cząstkom swojej osobowości, które wyróżniają 

was spośród innych i sprawiają, że jesteście niepowtarzalni. Nawet, jeśli wyróżniająca was cecha 

jest dziwna czy nie akceptowana”. 

Podsumowanie 

Powyższy fragment jest cenną lekcją o wyjątkowości każdej jednostki. Zaufanie do siebie, 

poczucie własnej wartości, niepowtarzalność są wartościami bliskimi dla każdej osoby. Możemy 

się od siebie różnić i przez to być nieakceptowani w środowisku rówieśników, ale powinniśmy 

ufać sobie i własnym przekonaniom. Świadomość godności zobowiązuje nas do patrzenia na 

innych ludzi z poszanowaniem.  

Od każdego człowieka wymaga się stałej pracy nad sobą. Rozwój osobowości i wiary 

przekłada się na kształtowanie osobowości młodego człowieka i zrozumienie powołania 

wynikającego z otrzymanej godności człowieka. Osobista wizja własnej osoby zawsze powinna 

mieć oparcie w wartościach.  

 

 


