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INTROWERTYZM JEST OK!1 

„Jestem, kim jestem.” 

POPEYE 

 

Dzisiejsze tempo życia wymaga od nas wszystkich - dorosłych i dzieci - bycia otwartymi, elastycznymi, 

zaznaczającymi swoją obecność - „widocznymi”, potrafiącymi pokazać swoje mocne strony, 

zaangażowanie - „przydatność” w świecie nieznoszącym stabilności, rutyny i ciszy. 

Czy oby na pewno każdy w tym pędzącym świecie się odnajduje…? Czy my, jako społeczeństwo - 

społeczność sąsiedzka, w szkole, w klasie - akceptujemy to, że ktoś zachowuje się inaczej? Czy 

wszystkim dajemy prawo do tego, aby czuli się dobrze? 

Pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, brzmi: czy wiem, kim ja jestem? Kolejne, czy 

wiem, z kim mam do czynienia - wśród domowników, współpracowników, uczniów? Jeśli nie wiem, jak 

mogę tej osobie zapewnić dobre warunki dla samopoczucia i osobistego rozwoju? 

Nasza kultura ceni cechy charakteryzujące ekstrawertyków. Cenimy działanie, szybkość, 

współzawodnictwo, dynamikę. Nasza kultura nie ceni refleksji i samotności. Pracodawcy na rynku 

pracy poszukują głównie osób otwartych, dynamicznych, nawiązujących szybki kontakt z klientem - nie 

samotników i milczków. Ale są osoby, które nie do końca czują się dobrze z otwartością, 

transparentnością, hałasem, dynamizmem. Wszystko zależy, skąd czerpią dla siebie energię życiową. 

Introwersja i ekstrawersja znajdują się na przeciwległych krańcach skali energii. Ich położenie na tej 

skali wskazuje, skąd czerpią swoją energię życiową i to jest główny czynnik, który różnicuje te dwa 

temperamenty. Osoby znajdujące się bliżej introwertycznego krańca, chcąc zgromadzić energię, 

skupiają się na świecie wewnętrznym, podczas, gdy te znajdujące się bliżej ekstrawertycznego - na 

zewnętrznym. Ta podstawowa różnica widoczna jest we wszystkim, co robią. Introwertyzm w świecie 

urządzonym dla ekstrawertyków2 wpływa na wszystkie aspekty życia osoby obdarzonej takim 

temperamentem. 

Osoby introwersyjne często czują się wyczerpane i przytłoczone nadmiarem bodźców, dlatego 

potrzebują samotności, by odzyskać siły. Potrzebują wyłączenia. I wcale nie oznacza to, że nie lubią 

ludzi! Po prostu są osobami oszczędzającymi energię, ponieważ potrzebują więcej niż ekstrawertycy 

czasu na jej regenerację. Osoby introwersyjne, które dbają o swoją równowagę, cechuje wytrwałość 

oraz zdolność do niezależnego myślenia, głębokiej koncentracji i twórczej pracy. 

Osoby ekstrawersyjne potrzebują nieustannego kontaktu z drugim człowiekiem. Zasila ich energia 

pochodząca ze świata zewnętrznego - czerpią ją z podejmowanych wyzwań, przedsięwzięć, ludzi, 

miejsc, rzeczy, z którymi mają kontakt. To osoby, które mogą wydatkować energię. Długie okresy 

                                                           
1 Artykuł powstał na podstawie książki M. O. Laney, 2008, Introwertyzm to zaleta, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań. 
2 O. Kroeger, J. Thuesen zbadali, że ekstrawertyków jest trzykrotnie więcej niż introwertyków. O. Kroeger, J. 
Thuesen, 1992, Type Talk w: M. O. Laney, 2008, op.cit. 
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pozostawania w domu, wewnętrznej kontemplacji, samotności lub przebywania w towarzystwie tylko 

jednej osoby oznaczają dla nich niedobór bodźców. Ekstrawertycy mają łatwość wyrażania się, 

koncentrują się na rezultatach, lubią tłum i działanie. 

Oba temperamenty różnią się też reakcją na stymulację oraz podejściem do wiedzy i doświadczeń 

życiowych, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia stylu uczenia się w szkole. Ekstrawertyk 

doskonale czuje się, gdy jest bombardowany różnorodnymi bodźcami, podczas, gdy introwertyk w 

natłoku takich bodźców ginie. Ekstrawertycy lubią szerokie podejście – wiedzą po trochę o wszystkim 

i nie za bardzo się zagłębiają w temat. Nie rozwijają wewnętrznie tego, co do nich dociera, gdyż ruszają 

już ku nowemu doświadczeniu i nowej informacji. Ekstrawertycy kolekcjonują doświadczenia. 

Introwertycy przeciwnie – preferują zagłębienie w temat – ograniczają, więc swoje doświadczenia i 

każde głęboko przeżywają. Koncentrują się na jednym lub dwóch zagadnieniach, bo inaczej czują się 

przytłoczeni. Ich umysł przyswaja informacje z zewnątrz a następnie zastanawia się nad nimi i je potem 

jeszcze przez długi czas rozwija. Introwertycy nie lubią, jak się im przerywa - ponownie skupienie uwagi 

pochłania im mnóstwo energii, której przecież nie mają w nadmiarze. 

Najważniejsze, by uznać, iż oba temperamenty w dzisiejszym świecie są OK, ponieważ o normie dziś 

nie decyduje większość, ale unikatowość każdego pojedynczego człowieka. Każdy człowiek jest w 

normie, bo każdy jest jedyny, niepowtarzalny, obdarzony wyjątkowymi talentami. Warto żyć w 

zgodzie ze swoim temperamentem, niż starać się go na siłę zmienić, aby się komuś lub czemuś 

podporządkować. Warto żyć w zgodzie z samym sobą. 

 

Kim jesteś? 

Aby poznać innych, najpierw trzeba poznać samego siebie. Kim zatem jesteś: introwertykiem czy 

ekstrawertykiem? Pomogą w tym dwie listy cech. Pomyśl, która z nich najlepiej charakteryzuje Twoje 

zachowania? 

Cechy ekstrawertyka 

 Lubię być w centrum zdarzeń. 

 Uwielbiam różnorodność. 

 Nudzą mnie rutynowe działania. 

 Znam dużo osób i uważam ich za swoich przyjaciół. 

 Bardzo lubię rozmowy, nawet z nieznajomymi. 

 Po różnych zajęciach jestem podekscytowany i chcę dalej działać. 

 Mówię lub działam bez namysłu. 

 Więcej mówię niż słucham. 

 Jestem pełen energii. 

Cechy introwertyka 

 Wolę odpoczywać w samotności lub z kilkoma bliskimi przyjaciółmi. 

 Tylko naprawdę bliskie stosunki z drugą osobą uważam za przyjaźń. 

 Muszę odpoczywać po zajęciach poza domem, nawet takich, które lubię. 

 Częściej słucham, ale potrafię dużo mówić w ważnych dla mnie tematach. 

 Wydaję się spokojny i opanowany, lubię obserwować. 

 Najpierw myślę, a potem mówię lub działam. 

 W grupie lub w napiętych sytuacjach często czuję, że mam w głowie pustkę. 
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 Nie lubię, gdy mnie ktoś popędza. 

 

Dwie połówki jabłka 

Każdy jest OK i co więcej, oba temperamenty się uzupełniają! Jesteśmy sobie potrzebni a w dzisiejszym 

świecie wręcz niezbędni do przetrwania! Psychoanalityk Carl Jung stworzył teorię na temat 

ekstrawersji i introwersji. Jego zdaniem introwersja i ekstrawersja przypominają dwa związki 

chemiczne - kiedy wejdą ze sobą w kontakt, każdy może być przekształcony przez drugi. Traktował tę 

zależność, jako wrodzony mechanizm, który umożliwia nam docenianie u innych cech będących 

uzupełnieniem naszych. Ta koncepcja jest prawdziwa, ale oczywiście nie we wszystkich przypadkach. 

Jedno jest pewnie - jesteśmy sobie bardzo potrzebni i możemy siebie wzajemnie wspierać. 

 

Czy wszystkie dzieci w szkole są OK? 

Dzieci introwersyjne mogą czuć się dziś bardzo wyobcowane, co może w nich wywoływać poczucie 

winy, wstyd, że są inne niż większość. To może prowadzić do rozwijania zaniżonego poczucia własnej 

wartości u dziecka. Należy im pomóc w świecie urządzonym dla ekstrawertyków, w kulturze, która 

promuje postawy ekstrawertyczne. Bo introwersja to nie patologiczne zachowanie, ale odmienny 

temperament. A każdy ma prawo do innego, SWOJEGO tempa energii życiowej. 

W świecie zdominowanym przez ekstrawertyków dzieci introwersyjne mogą być często porównywane 

do ekstrawertyków, co ma niszczący wpływ na ich psychikę. Większość introwersyjnych dzieci przez 

cały okres dorastania odbiera bezpośrednie i pośrednie informacje, że coś jest z nimi nie w porządku. 

Muszą wysłuchiwać wypominania typu: „nie możesz tego szybciej zrobić?”, albo obrażania: „może nie 

jesteś zbyt mądry?” 

Dzieci introwertyczne nie lubią dużych skupisk ludzi, rzadko odzywają się w dużym gronie osób i często 

w takim gronie się po prostu „wyłączają”. Dodaje im energii ich świat wewnętrzny - emocje, wrażenia. 

Wbrew obiegowej opinii nie muszą być wcale milczkami czy osobami zamkniętymi w sobie. One tylko 

potrzebują spokojnego miejsca, w którym mogą sobie przemyśleć różne sprawy i odzyskać energię. 

Potrzebują możliwości koncentracji na swoim wnętrzu. 

Dzieci introwertyczne częściej niż ekstrawertyczne:  

 zatrzymują energię w sobie, utrudniając innym poznanie siebie 

 zatapiają się w myślach 

 wahają się przed wypowiedzią 

 unikają tłumów i szukają ciszy 

 tracą z oczu to, co robią inni 

 ostrożnie podchodzą do spotkań z ludźmi i uczestniczą tylko w wybranych zajęciach 

 zatrzymują swoje pomysły dla siebie, trzeba je pytać o opinię 

 irytują się, jeśli nie mogą spędzić dostatecznie dużo czasu same ze sobą 

 zastanawiają się i działają ostrożnie 

 nie zdradzają uczuć wyrazem twarzy 

Dzieci introwertyczne inaczej myślą i mówią. Potrzebują czasu na zastanowienie się i na ogół nie 

wypowiadają się spontanicznie. Gdy nauczyciel czy rodzic jest ekstrawertykiem, może w takich 
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momentach czuć zniecierpliwienie. Ekstrawertycy muszą się nauczyć, że introwertycy potrzebują 

czasu, by sformułować i wypowiedzieć opinię. 

Inną kwestią jest kwestia braku zauważenia przez ekstrawertyków dzieci introwertycznych. Gdy takie 

dziecko się nie odzywa lub mówi powoli, może się wydawać, że nie ma nic do powiedzenia. Może to 

budzić jego frustrację. Introwertycy nie przerywają innym, ale gdy coś powiedzą, ich przemyślenia są 

często znacznie głębsze niż ogólny poziom rozmowy. 

 

Wspieraj! 

Dziecko introwersyjne stworzy harmonijne życie, jeśli zaakceptuje samego siebie. Jako rodzic, 

nauczyciel, opiekun masz dziś do wypełnienia niezwykle ważną misję, bo to po Twojej stronie leży 

odpowiedzialność, za jakość relacji z dzieckiem i za to, jaki obraz siebie ono zbuduje. Bo najpierw 

przegląda się z Twoich oczach i u Ciebie szuka potwierdzenia. Dlatego tak istotne jest, abyś najpierw 

sam poznał swój temperament, a potem poznał temperament osób, które wychowujesz i prowadzisz 

ścieżką rozwoju osobistego. Jeśli poznasz siebie, będziesz umiał poznać innych. Jeśli nie poznasz siebie, 

nie będziesz w stanie poznać innych. 

Prawdziwe „wychowanie” może bazować jedynie na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu w rozwój 

potencjału, jaki każdy ma w sobie. Pomóżmy naszym dzieciom rozwijać się zgodnie z ich 

temperamentem i pierwotną energią. 

 

 

 


