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opracowane w projekcie 
 

Bądź bezpieczny w szkole – bądź bezpieczny w życiu 

Projekt Bądź bezpieczny w szkole – bądź bezpieczny w życiu korzysta z dofinansowania o wartości 86 735,70 EUR 
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.  

Celem Projektu jest opracowanie i uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem 
VET) poprzez stworzenie programu szkolenia dla nauczycieli, scenariuszy rozmów/zajęć, zapewnienie modułu 

wspierającego i stworzenie publikacji podsumowującej projekt, a w konsekwencji przyczynienie się do zmniejszenia 
różnic społecznych (również w obrębie EOG). 

MODUŁ IV: Wychowanie do odpowiedzialności społecznej 

Sesja 2 Świat wartości 

Baza wiedzy 

W dzisiejszych czasach naznaczonych wieloma nieprzewidzianymi wydarzeniami (covid, wojna) trudno o 
jeden, spójny system wartości. Tempo życia, rozwój technologii, globalizacja, przenikanie się kultur powodują, 
że ludzie nieustannie poszukują nowych punktów odniesienia. 

Wartości są swego rodzaju busolą, odnoszą się do podejmowanych działań, pokazują drogę do celu, pomagają 
dokonywać wyborów. Warto zastanowić się jakimi wartościami kierujemy się w życiu, bo do każdej grupy w 
jakiej funkcjonujemy, również klasy szkolnej, wnosimy swój system wartości. 

Już nie raz zadawaliśmy sobie pytanie – co w życiu jest najważniejsze? Pierwsze wartości wynosimy z domu, 
potem system ewaluuje, większy wpływ mają rówieśnicy niż rodzina. Dziś, na bazie aktualnych wydarzeń 
pewnie wielu z nas powie: „bezpieczeństwo”, „wolność” są najważniejsze. 

Ćwiczenie 1 

Podróże małe i duże1 

Uczestnicy zastanawiają się w parach nad pytaniami: 

- Jaki cel miały wasze podróże? 

- Po co wyruszaliście w drogę? 

- Co ważnego dla was robiliście w czasie waszych bliskich i dalekich podróży? 

Nie wszystkie podróże mają określony konkretny cel, jak np. zwiedzanie zamku czy zdobycie szczytu jakiejś 
góry, często cel jest bardziej ogólny – chodzi o odpoczynek, zaspokojenie ciekawości świata, spędzenie czasu z 
ważnymi osobami, poznanie nowych osób, doświadczenie czegoś nowego, np. kąpieli w morzu albo smaków 
nowych potraw. Cele wskazują pewien kierunek, na którym nam zależy, a niekoniecznie określony efekt. 

 
1 https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/scenariusze/6-9lat-edycja3-2019/o-zeszycie 
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Nawet ogólnie zarysowany cel jest dobrym powodem, by ruszyć w podróż. Jednak często podróżujemy po to, 
by zrobić coś, co jest ważne dla nas lub osoby, która decyduje o podjęciu wyprawy. 

Cele podróży = wartości. 

Wartości to wszystko co jest przez nas uważane za ważne, cenne, WARTOŚCIOWE, czyli warte naszego wysiłku i 
czasu, poświęcania naszej uwagi. 

 

Ćwiczenie 2 

Indywidualna refleksja nad poniższymi pytaniami. Dzielenie się w parach lub na forum grupy.2 

 

Jakie wartości cenią ludzie dziś? 

 

 

 

 

 

Dlaczego dziś trudno o poczucie wspólnoty? 

 

 

 

 

 

Co zrobić, aby próbować to zmienić? 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 3 

Moja hierarchia wartości – co jest dla mnie ważne? Wpisanie w piramidę wartości najważniejszych dla każdego 
osobiście. Chętnie mogą podzielić się refleksją na forum grupy.3 

 
2 Opracowanie własne 
3 Opracowanie własne 
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Do refleksji i dyskusji: 

- co dziwi, zastanawia, jeśli chodzi o temat wartości? 

- rola autorytetów. Czy są dziś autorytety? 

Zadanie do wykonania: rozmowa z młodzieżą dotycząca autorytetów – kto jest ważną osobą w życiu? Kogo 
starają się naśladować? (można wykorzystać formularz Google). 

Sesja 3 Określanie celów życiowych, podejmowanie decyzji 

Baza wiedzy 

Cele krótkoterminowe to takie, które uda się zrealizować w krótkim czasie, do 12 miesięcy. Mogą być krokami 
do celu długoterminowego, podtrzymują motywację, aby go zrealizować (np. jeśli chcesz przebiec maraton 
musisz stopniowo się do niego przygotować). Powinny być realistyczne, konkretne (będę bardziej się starał nie 
odkładać zadań na później – poświęcę codziennie 2 godziny na realizację zadań). 

Długoterminowe cele są realizowane w dłuższej perspektywie czasowej, wymagają planowania i zaangażowania.  

Zarówno podejmowanie pochopnych decyzji jak i trudności z ich podejmowaniem nie jest dobre. Co ma wpływ 
na nasze decyzje?: 

– emocje 

– inne osoby 

– system przekonań i wartości. 

Ćwiczenie 1 
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Proces decyzyjny – refleksja nad własnymi sposobami podejmowania decyzji. Czy długo się zastanawiam? 
Rozważam? Analizuję? Czy raczej szybko podejmuję decyzję? Czy są one trafne? Czy czasem ich żałuję? Co ma 
wpływ na moje decyzje? Burza mózgów.4 

 

Ćwiczenie 2 

Koło decyzyjności lub labirynt podejmowanie decyzji 5 

Nad kołem zapisz problem, który wymaga podjęcia twojej decyzji 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Jakie są możliwości? Wpisz kilka i wybierz te, które wydają ci się najbardziej sensowne (nie więcej niż pięć, nie 
mniej niż dwie) 

Jakie będą konsekwencje poszczególnych wyborów dla Ciebie i innych osób z otoczenia? Wypisz dla wszystkich 
wybranych możliwości. 

Jakie wartości trzeba wziąć pod uwagę? Wypisz wartości, którymi się kierujesz w kontekście problemu do 
rozwiązania. 

Jakie są Twoje odczucia i emocje w związku z całą sytuacją? 

Czy musisz zdobyć jakieś dodatkowe informacje? Jeżeli tak, to jakie? 

Czy potrzebna będzie pomoc innych osób (rodziny, przyjaciół, ekspertów)? Do kogo się zwrócisz o pomoc? 

Jaka jest Twoja ostateczna decyzja? 

Czy sądzisz, że to słuszna decyzja? Dlaczego? 

 

 
4 Opracowanie własne 
5 Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne)”.  Ministrostwo Edukacji Narodowej. Warszawa 1997 
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LABIRYNT PODEJMOWANIA DECYZJI 

 

 
 

Ćwiczenie 3 

Sposoby podejmowanie decyzji6 

Przypomnij sobie jedną z ostatnich ważnych decyzji (nie musi to być decyzja życiowa, ale na tyle ważna, że jesteś 
w stanie odtworzyć przebieg procesu decyzyjnego). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jak reagowało twoje ciało, jakie były twoje myśli? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy i jakie wartości stały za tą decyzją? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie tej decyzji towarzyszyły emocje? Nazwij i opisz je. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy na tę decyzję mieli wpływ inni ludzie? Jaki to był wpływ. Czy potrafisz określić na skali 1-10 (1 żaden, 10 
całkowity) na ile ten wpływ był dominujący? 

 
6 Opracowanie własne 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ćwiczenie 4 

Test umiejętności podejmowania decyzji 

https://www.mbank.pl/download/pdf_izzy/test_umiejetnosc_podejmowania_decyzji.pdf?noredir 

Do refleksji, dyskusji: 

- czy młodym ludziom łatwo jest podejmować decyzje? 

- jak można pomóc im podejmować trafne decyzje? 

Sesja 4 Pełnienie ról 

Baza wiedzy 

Przez całe życie odgrywamy różne role społeczne. Wynikają one np. z naszego wieku, płci, sytuacji życiowej czy 
dokonywanych wyborów i predyspozycji. Przygotowanie do odgrywania większości ról społecznych zaczyna się 
już w dzieciństwie. Aby dobrze je odgrywać, należy się do nich przygotować, znać ich wartość i znaczenie. W życiu 
przypada nam wiele ról, których odgrywanie niejednokrotnie jest trudnym zadaniem. 

Już w dzieciństwie wchodzimy w relacje z grupą rówieśniczą. Uczymy się bycia kolegą: wspólnej zabawy, 
wymyślania sposobów spędzania wolnego czasu, pomocy innym. Dorośli mają swoje oczekiwania wobec dzieci, 
np. posłuszeństwa, gotowości do uczenia się i zdobywania kolejnych umiejętności. Jako wnuczek lub wnuczka w 
określony sposób wyrażamy swoje uczucia, przywiązanie do dziadków i babć. W przedszkolu i szkole stajemy się 
uczniami. Zaczynamy podlegać obowiązkowi edukacji – tutaj mamy mnóstwo zadań, podejmujemy wiele 
wyzwań.  

W rodzinie uczymy się empatii i odpowiedzialności, które są fundamentem większości ról społecznych. Więzi 
koleżeńskie sprawiają, że współpraca czy życzliwość okazują się naturalnym elementem odgrywania roli 
kolegi/koleżanki.  

W dorosłości zmieniają się nasze role w rodzinie i społeczeństwie. Zaczynamy sami decydować o własnej 
przyszłości i ponosimy odpowiedzialność (np. prawną) za nasze decyzje. Mamy zobowiązania wobec naszych 
życiowych partnerów oraz swoich dzieci, w pewnym okresie życia również naszych rodziców. W dorosłym życiu 
odgrywamy też rolę pracodawcy lub pracownika. Bez względu na to, w jakim zawodzie pracujemy i jaka rola 
społeczna jest nam przypisana, powinniśmy pamiętać, że od jej właściwego wypełniania zależy nie tylko 
pomyślność i bezpieczeństwo ekonomiczne naszej rodziny, ale też dobro innych ludzi. 7 

 

Ćwiczenie 1 

W parach wymiana doświadczeń dotyczących konfliktu ról. Pomocne mogą być poniższe zdjęcia.8 

 
7 Role społeczne i role grupowe. Relacje między grupami społecznymi (zpe.gov.pl) 
8 Opracowanie własne 



 
 

BIURO PROJEKTU: 
al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów 
besave@stawil.pl  | besave.stawil.pl 

 Bądź bezpieczny w szkole 
- bądź bezpieczny w życiu 

 

 
https://inwemer.pl/baza-wiedzy/dylematy-wspolczesnego-ojca-laczenie-rol-zawodowych-i-rodzinnych - źródło 
zdjęcia 

 
https://www.peoi.org/Courses/Coursesen/socfwk/ch/ch5c.html 

 

Ćwiczenie 2 
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Gra symulacyjna „Organizujemy przyjęcie”. 9 

Kilkoro uczestników losuje role, nie ujawniając ich innym. Każdy zapoznaje się ze swoim zadaniem, obserwatorzy 
mają za zadanie odgadnąć role „aktorów” oraz je opisać. Jeśli grupa będzie mieć problem z nazwaniem ról można 
podać im ich nazwy, a uczestnicy spróbują je scharakteryzować. 

Dyrektor – czuwa nad przebiegiem pracy grupowej, zachęca, ma wizję celu, używa zwrotów: „wróćmy do 
tematu”, „to dobry pomysł”, „ustalmy coś” 

Specjalista – wszystko wie, udziela informacji, używa zwrotów: „musimy zadbać o…”, „pamiętajcie...” 

Strażnik – zwraca uwagę na zasady współpracy i normy moralne, używa zwrotów: „ nie przekrzykujmy się”, „nasz 
czas się kończy” 

Negocjator – pomaga innym dogadać się, używa zwrotów: „spróbujmy…”, „posłuchajcie argumentów...” 

Krytyk – szuka słabych punktów, zrzęda, używa zwrotów: „to nie ma sensu” 

Buntownik – nie chce się podporządkować, używa zwrotów: „on nie ma prawa za wszystkich decydować” 

Pomysłodawca – ma mnóstwo pomysłów, chętnie się nimi dzieli, ma trudności z ich realizacją, używa zwrotów: 
„możemy to zrobić tak…”, „moja wizja…” 

Wykonawca – nie wymyśla zadań, ale chętnie je wykonuje., używa zwrotów: „mogę to wziąć na siebie”, „jestem 
chętny” 

Klaun – wygłupia się, rozśmiesza, używa zwrotów: „opowiem wam dowcip”, „wczoraj widziałem” 

Niezdecydowany – mówi, że sobie nie poradzi, nie bardzo rozumie stawiane przed nim zadania, używa zwrotów: 
„jak ja sobie poradzę”, „nie wiem co mam robić” 

Outsajder – okazuje brak zainteresowania, jest obok grupy. 

 

Podsumowaniem ćwiczenia może być wykonanie plakatu, komiksu. 

Do refleksji, dyskusji: 

- jakie role pełni najczęściej młodzi ludzie? 

- czy młodzi ludzie dorastają do ról jakie pełnią? 

Sesja 5 Współpraca 

W dzisiejszych czasach, w dużym pędzie, nacisku na realizowanie własnych potrzeb, po doświadczeniach izolacji 
wydaje się zasadne poruszenie tematu współpracy, która jest jedną z ważniejszych umiejętności w życiu. Jej 
pierwsze doświadczenia sięgają czasów przedszkolnych, szkolnych, dotyczą gier zespołowych, w których tworzy 
się drużynę, każdy ma własną rolę, są zasady, poznaje się swoje możliwości, sposoby reagowania na różne 
sytuacje. 

W grupie uczymy się jak podejmować decyzje, wyrażać własne myśli, słuchając przy tym innych. Czujemy się 
odpowiedzialni za innych, uczymy się, jak polubownie rozwiązywać konflikty. 

Ćwiczenie 1 

Wartość współpracy10 

25 niedużych przedmiotów leży na podłodze, a grupa uczestników przez 5 minut dokładnie ogląda przedmioty. 
Chowamy je do pudełka. Każdy indywidualnie spisuje na kartce jak najwięcej przedmiotów, które zapamiętał. 
Potem w grupach powstają listy rekwizytów. Zadanie ma na celu pokazanie wartości współpracy. 

 
9 Opracowanie własne 
10 Opracowanie własne 
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Ćwiczenie 2 

Praca w grupach, dyskusja  11 

- przypomnijcie sobie sytuację o której możecie powiedzieć, że to była dobra współpraca 

- przypomnijcie sobie sytuację, o której możecie powiedzieć, że tam nie było dobrej współpracy 

- spróbujcie opracować definicję współpracy 

- które z poniższych cech ułatwiają, a które utrudniają współpracę 

 

Brak zaufania 
Niestaranne 
wykonywanie 
obowiązków 

Przekazywanie 
plotek 

Przekonanie o 
własnej 
nieomylności 

Uważne słuchanie 
innych 

Skłonność do 
spóźniania się 

Kłótliwość  Pomaganie innym Pytanie o opinię 
Otwartość na 
propozycje 

Szukanie 
informacji 

Udzielanie 
informacji 

Obrona własnego 
zdania 

Umiejętność 
przekonywania 

 

Nieugiętość  
Otwartość na 
pomysły innych 

Cierpliwość  
Przekonanie o 
własnej racji 

Forsowanie 
własnego zdania 

Gadatliwość  Kreatywność  
Posiadanie wielu 
pomysłów 

Wrażliwość   

 

Action learning. 

Wybrani uczestnicy przedstawiają konkretne sytuacje, w których spotkali się z sytuacją trudności we współpracy 
wśród uczniów. Dzielą się doświadczeniem tej sytuacji. Pozostali uczestnicy zadają pytania, aktywnie słuchają, 
inicjują pomysły pomagające wypracować nowe rozwiązanie takiej sytuacji. 

Iskierka przyjaźni – uczestnicy stoją lub siedzą w kręgu, trzymają się za ręce, prowadzący rozpoczyna słowami: 
„iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech wróci do moich rąk i delikatnie ściska rękę najbliżej stojącej osoby 
następnie uścisk przekazywany jest następnej osobie”. 

Do refleksji, dyskusji: 

- jak uczyć młodych ludzi współpracy? 

- indywidualność a wspólnota – co dziś wybierają młodzi ludzie? 

Zadanie do wykonania: poznanie zdania młodzieży – co jest dla nich ważniejsze: indywidualność czy wspólnota? 
(można wykorzystać formularz Google). 

Sesja 6 Jesteśmy tacy sami, ale różni – otwartość w kontaktach z innymi, tolerancja 

Baza wiedzy 

Dyskusja na temat tolerancji. Czasem się słyszy, że najbardziej w szkole popularne są dzieci z bogatych rodzin, 
chodzą w markowych ciuchach, mają wiele elektronicznych gadżetów, są najczęściej zaliczani do grona kolegów. 
Dzieci z rodzin ubogich pozostają na uboczu, bo nie mają najnowszego modelu telefonu ani fajnych ubrań. Dzieci 

 
11 Opracowanie własne 
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i młodzież różnie odnoszą się do osób niepełnosprawnych czy imigrantów. Zdarza się, że osoby są szykanowane 
i prześladowane, nękane i wyśmiewane najrozmaitszymi metodami. W dzisiejszych czasach znaczną rolę odgrywa 
Internet i związane z nim zjawisko hejtu. 

Ćwiczenie 1 

Inscenizacja „Odrzucenie rówieśnicze”12 

Prowadzący przygotowuje kilka wyciętych z kartonów postaci – 2 postacie większe i pewna liczba mniejszych 
(liczba postaci mniejszych równa = liczba uczestników). 

Uczestnicy siedzą w kręgu, prowadzący kładzie na środku wszystkie wycięte z kartonu postacie, a następnie 
informuje uczestników o przebiegu ćwiczenia – będzie to inscenizacja wydarzeń, które nastąpiły po pewnej 
historii, którą opowie uczestnikom. Najpierw jednak prosi, aby każdy wziął po jednej z postaci oraz dorysował na 
niej wybrane przez siebie atrybuty. Prowadzący prezentuje wybraną przez siebie historię. 

Przykładowa historia: 

Kasia jest uczennicą klasy 6. Jest życzliwa, koleżeńska, grzeczna, ale jednocześnie bardzo nieśmiała. Osiąga dobre 
wyniki w nauce. Jej koledzy i koleżanki z klasy uczęszczają na różnego rodzaju płatne zajęcia dodatkowe, mają 
drogie ubrania, wyjeżdżają na zagraniczne wyjazdy. 

Kasia nie ma markowych ubrań, jej rodzina żyje skromnie, różnego rodzaju wyjścia i wyjazdy klasowe stanowią 
duże obciążenie finansowe dla rodziny. Kasia korzysta jedynie z tych atrakcji, na które wychowawcy uda się 
uzyskać dofinansowanie. 

Kasia bardzo często spędza przerwy samotnie, na wychowaniu fizycznym jest jako ostatnia wybierana do gier 
drużynowych, bardzo często nie ma pary. 

Przypadkiem na korytarzu szkolnym jesteście świadkami sceny, w której jeden z waszych kolegów z klasy, Szymon 
zaczepił Kasię na korytarzu wołając za nią „Biedaczka”! 

Następnie wszyscy gromadzą postaci głównych bohaterów historii i są proszeni o odegranie dalszych wydarzeń. 
Po krótkim odegraniu dalszej części scenki wszyscy siadają w kręgu wciąż trzymając w rękach swoje postacie. 
Prowadzący prosi o rekonstrukcję wszystkich wydarzeń od początku: co się zadziało w tej scence? Dlaczego tak 
się stało? Co czuje osoba będąca celem takiego ataku? Dlaczego wiele osób się śmieje? 

Action learning. Wybrani uczestnicy przedstawiają konkretne sytuacje, w których spotkali się z sytuacją 
odrzucenia wśród uczniów. Dzielą się doświadczeniem tej sytuacji. Pozostali uczestnicy zadają pytania, aktywnie 
słuchają, inicjują pomysły pomagające wypracować nowe rozwiązanie takiej sytuacji. 

 

Ćwiczenie 2 

Ocena osoby czy zachowania 

Na arkuszach papieru są przygotowane przykładowe wypowiedzi świadczące o negowaniu osoby, a nie 
konkretnego zachowania. Zadaniem uczestników w każdej grupie jest zastąpienie oceny osoby na ocenę jej 
negatywnego lub pozytywnego zachowania. 

jesteś głupi 

jesteś leniwy 

jesteście beznadziejni 

jesteście mądrzy 

jesteście tolerancyjni 

 
12 We współpracy z nauczycielami SP31 w Rzeszowie 
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Do refleksji, dyskusji: 

- z czego wynikają różnice między ludźmi? 

- indywidualności czy unifikowanie? 

Sesja 7 Świat emocji 

Baza wiedzy 

Istnieje wiele emocji, które towarzyszą nam w codziennym życiu. W obliczu wojny w Ukrainie czujemy złość, 
bezradność, niedowierzanie, strach, lęk, zagrożenie. 

 

13 

 

Nie ma złych emocji. Nawet złość jest naturalnym uczuciem, które przeżywają wszyscy. Złoszczenie się nie jest 
ani dobre, ani złe. Można natomiast mieć wpływ na to w jaki sposób radzimy sobie ze złością. Sposoby wyrażania 
złości bywają różne i pociągają za sobą odmienne konsekwencje. Niekonstruktywne sposoby wyrażania złości 
szkodzą nam samym albo innym ludziom. Można również wyrazić złość w konstruktywny sposób i dzięki temu 
odreagować nie robiąc przy tym nikomu krzywdy. 

 

Ćwiczenie 1 

Kalambury – uczestnicy otrzymują od prowadzącego karteczki, na których napisane jest, jaką emocję mają 
przedstawić. Zadaniem innych jest odgadnąć, o jaką emocję chodzi. Zwrócenie uwagi na różne sposoby wyrażania 
poszczególnych emocji. 

 

Ćwiczenie 2 

Sposoby wyrażania emocji – burza mózgów14 

Prowadzący dzieli arkusz papieru na pół. Po lewej stronie wpisujemy krzywdzące innych sposoby wyrażania 
złości, po prawej stronie konstruktywne sposoby wyrażania złości. 

 

 
13 Komunikat CBOS nr 86/2022 
 
14 Opracowanie własne 
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Krzywdzące innych sposoby wyrażania złości Konstruktywne sposoby wyrażania złości 

 opowiedzieć innym o tym co nas złości 

 biegać 

  

  

  

  

 

Ćwiczenie 3 

Gdzie mieszka złość 

Na dużym arkuszu papieru prowadzący od rysuje sylwetkę ludzką. Prosi uczestników, aby pokazali, opowiedzieli 
w jaki sposób się złoszczą. Następnie zachęca, aby każdy umiejscowił swoją złość na konturze człowieka poprzez 
kolorowanie miejsc. Komentarze uczestników można dopisywać obok odpowiednich części ciała. 

 

Ćwiczenie 4 

Zdania niedokończone15 

Prowadzący prosi, aby każdy z uczestników dokończył następujące zdania: 

- czuję się zadowolony gdy 

- czuję się nieszczęśliwy gdy 

- jestem zły gdy 

- jestem zawstydzony gdy 

- boję się gdy 

- jestem szczęśliwy gdy 

- czasami boję się gdy 

- wstydzę się gdy 

- denerwuje się gdy. 

Prowadzący podaje każdemu uczestnikowi jedno niedokończone zdanie i prosi go o dopowiedzenie zakończenia 
poprzez wskazanie, co czuje w takiej sytuacji: 

- gdy ktoś mnie obgaduje 

- gdy ktoś mnie przytula 

 
15 Opracowanie własne 
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- gdy jestem sam w ciemnym pokoju 

- gdy koleżanka nie zaprosiła mnie na urodziny 

- gdy zabłądziłem w lesie 

- gdy mój bliski był w szpitalu. 

Do refleksji, dyskusji: 

- skąd wynikają problemy w kontrolowaniu emocji? 

- czy można nauczyć się kontrolować emocje? 

Zadanie do wykonania: kalambury dotyczące emocji podczas zajęć z młodzieżą. 

Sesja 8 Radzenie sobie ze stresem 

Baza wiedzy 

Żyć bez stresu się nie da. Aktualnie ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, wojną, wzrostem kosztów 
życia, niepewnością jutra, każdy z nas go doświadcza. Stres jest tym, co rozwija, dzięki niemu jesteśmy stale 
gotowi do dopasowywania się do zmiennych i coraz trudniejszych warunków, które nas otaczają. Jest jednym z 
wielu stanów psychofizjologicznych organizmu, w którym pod wpływem działania specyficznych czynników 
zwanych stresorami zaczyna wzrastać napięcie. W potocznym rozumieniu stres oznacza zdecydowanie 
nieprzyjemny stan psychofizyczny i jest kojarzony z napięciem, nadmiernym wysiłkiem, przemęczeniem, bólem 
a nawet poczuciem beznadziejności i niemożności poradzenia sobie z jakąś trudną sytuacją. Jednak stres ma 
również pozytywne strony, pomaga zmobilizować cały organizm by wyjść z trudnej sytuacji, reakcja stresowa 
może jednostce na przykład uratować życie lub wyjść z różnych opresji. 

 

Ćwiczenie 1 

Wybuchowa puszka 

Prowadzący podaje wybranemu uczestnikowi puszkę z napojem gazowanym i prosi go, aby powiedział co w 
ostatnich dniach go zdenerwowało. Następnie po opisaniu tej sytuacji ma potrząsnąć puszką. Puszka wędruje 
kolejno pomiędzy uczestnikami, którzy powtarzają czynność. Każdy z nich na koniec wypowiedzi potrząsa puszką. 
Po wypowiedziach wszystkich uczestników pytamy kto teraz chce otworzyć puszkę? Co by się wówczas stało? 

Podobnie dzieje się z naszymi uczuciami, kiedy pozwalamy im budować i wznosić się w środku a nie dajemy im 
się uwolnić. Jeśli puszka symbolizowała nasze zachowanie to o jakich sytuacjach może być mowa? 

 

Ćwiczenie 2 

Gdzie mieszka stres? 

Prowadzący kładzie przed uczestnikami zajęć kontur człowieka następnie zadaje pytania jak się czujemy, kiedy 
odczuwamy stres, czy coś nas boli, a jeśli tak to co. Zadaniem uczestników jest narysowanie oznak stresu na 
sylwetce ludzkiej z papieru. Po zakończonej pracy trener omawia fizjologiczne skutki stresu, który odczuwamy w 
całym ciele zauważa, że stres można rozpoznać u siebie jak znamy swój odpowiedni organizm możemy 
odpowiednio reagować. 

Metody radzenia sobie ze stresem bywają różne i przynoszą odmienne konsekwencje, niekonstruktywne sposoby 
radzenia sobie z danym uczuciem szkodzą nam samym albo innym ludziom – można odczuwać stres i radzić sobie 
z nim w konstruktywny sposób nie robiąc jednocześnie przy tym nikomu krzywdy. 

 

Ćwiczenie 3 
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Jak radzić sobie ze stresem? 

Prowadzący rozdaje uczestnikom plansze, na których znajdują się sposoby radzenia sobie ze stresem. Każdy 
uczestnik koloruje prostokąty na planszy z najczęściej stosowanym przez niego sposobami. W wolnych polach 
może również pisać lub narysować własne metody radzenia sobie ze stresem. 

Idę na spacer słucham muzyki  

spotykam się z przyjaciółmi  oglądam telewizję 

 jem coś dobrego  

zwierzam się komuś ze swoich 
kłopotów 

 gram w ulubioną grę 

 idę do kina czytam książkę 

wykonuje ćwiczenia fizyczne   

 

Ćwiczenie 4 

Odkształcona butelka16 

Prowadzący prosi uczestników, aby stanęli w pozycji wyprostowanej, a następnie wyobrazili sobie, że są 
zgniecioną plastikową butelką. Ich zadaniem jest wydmuchiwanie powietrza celem przywrócenia butelce 
kształtu. Prowadzący informuje uczestników, że kształt butelki może być dowolny. 

 

Trening Jacobsona – progresywna relaksacja mięśni: https://www.youtube.com/watch?v=DWxBQOz5FzM 

Trening autogeny Shulza: https://www.youtube.com/watch?v=DAxYabx1ELQ 

Relaksacja latający dywan: https://www.youtube.com/watch?v=4ubwK9P7eHE 

 

Do refleksji, dyskusji: jaki wpływ na młodych ludzi ma nasze napięcie związane ze stresem? 

Sesja 9 Źródła informacji – fakenewsy, plotki, jak zdobywać informacje i z nich korzystać 

Baza wiedzy 

Izolacja, ograniczony kontakt z innymi sprawiły, że wiele osób dużo czasu spędza w Internecie, wyszukując 
informacje, korzystając z portali społecznościowych, grając w gry. Wirtualny świat może być też rodzajem ucieczki 
przed trudnymi sytuacjami w domu lub grupie rówieśniczej, z którymi młody człowiek nie potrafi sobie poradzić. 
Brak bliskiej więzi z rodzicami, brak akceptacji w domu, samotność to niewątpliwie czynniki, które powodują, że 
dziecko jest samo i bezbronne wobec takich zagrożeń. 

Z badań 

Najważniejsze ustalenia NASK – Państwowy Instytut Badawczy, który począwszy od 2014 r., co dwa lata realizuje 
ogólnopolskie badania „Nastolatki 3.0”:17 

 
16 Dobińska G., Cieślikowska-Ryczko A. „Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii”. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2019 
17 https://www.nask.pl/ 
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- obserwowany jest stały wzrost liczby godzin przeznaczanych przez respondentów na korzystanie z Internetu  

- obecnie nastolatki spędzają w sieci średnio 4 godziny i 50 minut dziennie, w dni wolne od zajęć szkolnych czas 
ten wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut 

- blisko co dziesiąty (11,5%) nastolatek jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty (21,3%) spędza 
tyle czasu przed monitorem w dni wolne od edukacji, co szósty nastolatek (16,9%) intensywnie korzysta z 
Internetu w godzinach nocnych (po godzinie 22:00) 

- rodzice nie doszacowują czasu, jaki ich dzieci spędzają w Internecie, oraz nie kontrolują korzystania z sieci w 
godzinach nocnych, z odpowiedzi dorosłych respondentów wynika, że wspólny czas spędzany z dziećmi w 
gospodarstwie domowym nie jest przeznaczany przez opiekunów na budowanie relacji 

- co trzeci nastolatek (33,6%) wykazuje się wysokim natężeniem wskaźników problematycznego użytkowania 
Internetu, a trzech na stu – bardzo wysokim (3,2%) 

- prawie co trzeci (31,3%) nastolatek po ukończeniu edukacji chciałby pracować w zawodach związanych z 
Internetem i technologiami cyfrowymi 

- co piaty nastolatek przyznaje, że doświadczył przemocy w Internecie, najczęstszymi jej przejawami są 
wyzywanie (29,7%), ośmieszanie (22,8%) czy poniżanie (22%) 

- prawie 75% rodziców badanych nastolatków twierdzi, że ich dzieci nie padły ofiarą agresji w sieci 

- nastolatki oglądają tzw. patostreamy częściej, niż przypuszczają ich rodzice (nastolatki – 27,1% vs. rodzice – 
12,2%) 

- 14% młodych respondentów przyznało, że spotkało się na żywo z osobą dorosłą poznaną w Internecie 

- lawinowy przyrost doświadczeń związanych z pornografią internetową (11,6% – szkoła podstawowa; 45,8% 
– szkoła średnia) 

 

Psychotest: Jaką rolę w Twoim życiu pełni Internet?18 

1. Czy służy tylko do pracy, komunikowania się i bezpiecznej rozrywki, czy może nadmiernie Cię pochłania i jest 
lub staje się źródłem problemów. 

2. Czy odnosisz wrażenie, że twoje zaabsorbowanie Internetem jest na tyle duże, iż nieustannie myślisz o 
wcześniejszych aktywnościach w Internecie i/lub nie możesz doczekać się kolejnych sesji w sieci? 

3. Czy czujesz potrzebę, aby coraz więcej czasu spędzać w Internecie, żeby tym samym zwiększyć swoje poczucie 
zadowolenia i satysfakcji? 

4. Czy masz za sobą wielokrotne i nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z 
Internetu? 

5. Czy zdarzało Ci się odczuwać wewnętrzny niepokój, napięcie, nastrój depresyjny (obniżenie nastroju, smutek) 
albo rozdrażnienie w sytuacji prób ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu? 

6. Czy zdarza Ci się korzystać z Internetu przez dłuższy czas niż wstępnie zaplanowany/zakładany? 

7. Czy kiedykolwiek pojawiło się ryzyko zerwania kontaktów z kimś bliskim, utraty ważnej relacji z innymi, 
problemów w pracy, kłopotów z nauką lub w obszarze kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt 
dużej ilości czasu w Internecie? 

8. Czy kiedykolwiek oszukiwałeś swoich bliskich, terapeutów lub inne osoby, tak aby ukryć swoje nadmierne 
zaabsorbowanie Internetem? 

 
18 https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/test-uzaleznienia-od-internetu/ 
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9. Czy korzystasz z Internetu w celu ucieczki od problemów lub dla uniknięcia nieprzyjemnych przeżyć, uczuć 
(np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)? 

Według autorki testu pozytywna odpowiedź (TAK) na 5 spośród 9 powyższych pytań wskazuje, że możesz być 
uzależniony od Internetu. Powyższy test ma znaczenie pomocnicze i orientacyjne, nie służy do klinicznego 
diagnozowania siecioholizmu. Jeśli martwisz się o wpływ nadmiernego korzystania z Internetu lub takie obawy 
wygłaszają Twoi bliscy, warto się skonsultować z terapeutą uzależnień w celu dokładnego badania i 
ewentualnego ustalenia strategii terapeutycznej. 

 

Ćwiczenie 1 

„Dorysuj zakończenie historii”19 

Uczestnicy otrzymują kartony i kredki. Prowadzący na ucho przekazuje uczestnikom tę samą historię tylko raz. 

„Wczoraj rano widziałem pewnego chłopca, który z jakąś dorosłą osobą łapał na boisku szkolnym psa mieli ze 
sobą smycz, torbę i chyba byli zdenerwowani”.  

Każdy uczestnik zostaje przez prowadzącego utwierdzony w przekonaniu, że została mu opowiedziana inna 
historia. Następnie prowadzący prosi o narysowanie tej sytuacji. Dba by w miarę możliwości uczestnicy nie 
zaglądali sobie wzajemnie do swoich prac. Po zakończeniu rysowania prosi, by każdy zaprezentował grupie swój 
rysunek i opowiedział o historii, jaką zrekonstruował na podstawie otrzymanej informacji, zachęca by uczestnicy 
podczas prezentacji zadawali demonstrującemu dodatkowe pytania, na przykład: kim był ten chłopiec? kim była 
ta osoba która mu towarzyszyła? Po przedstawieniu wszystkich rysunków i opowieści prowadzący pyta o 
identyczne cechy opowiadanych historii, wypisuje je hasłowo na jednej stronie tablicy natomiast na 2 stronie 
pojawiają się te cechy, które różniły opowiadane historie. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych 
prowadzący inicjuje dyskusję o plotkach, fakenewsach. 

Następnie prowadzący przedstawia całą historię chłopca:  

„Borys dostał na urodziny małego psa, który od samego początku był urwisem. Jeśli tylko była okazja, wymykał 
się z domu i buszował wesoło po osiedlu. Borys wraz z rodzicami bardzo się bali, że pewnego razu jego ukochany 
piesek zostanie potrącony przez samochód albo w końcu nie wróci, bo zabłądzi. Piesek nie rozumiał jednak tych 
zagrożeń i jeśli tylko udało mu się uciec z domu, nie dawał się do niego zaprowadzić, dopóki sam nie uznał, że już 
ma dosyć swojej samowolnej wycieczki. Tak samo było wczoraj podczas odprowadzania Borysa do szkoły - piesek 
czmychnął między nogami i wybiegł na osiedle. Na szczęście odnalazł się na boisku szkolnym. Borys próbował z 
dziadkiem złapać pieska i uwiązać go na smyczy. Niestety piesek wymykał się cały czas swoim opiekunom Borys 
zaczął się martwić, że spóźni się na lekcję, dlatego próbował przywołać swojego psa na różne sposoby krzykiem, 
prośbą, raz nawet próbował go przekupić wyciągając z tornistra kanapkę”. 

 

Alternatywa ćwiczenia 1 

Osoby, które są w sali będą obserwatorami, 5 -6 osób wychodzi na korytarz. Zadaniem obserwatorów jest zwrócić 
uwagę na zniekształcenia występujące w przekazywaniu informacji przez kolejne osoby. Trener czyta pierwszej 
osobie, która przebywała na korytarzu następującą historię : 

 

„Amanda była nowa w szkole, nie znała jeszcze dobrze rozmieszczenia sal, trudno jej było znaleźć stołówkę, 
szatnię, wyjście. Pewnego dnia po długim, męczącym dniu, po 8 lekcjach, kiedy szkoła już opustoszała, poszła 
skorzystać z toalety. 

 
19 Szczepanik R., Jaros A. „Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym”. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego. Łodź 2016 
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Kiedy z niej wyszła poczuła, że nie wie, w którą stronę kierować się do wyjścia. Zgubiła się!! Zaczęła biegać, wołać, 
ale … chyba jej nikt nie słyszał. Czyżby szkołę już zamknięto? Bardzo się bała, przypomniała jej się sytuacja z 
wakacji, kiedy to zgubiła się na wyspie Ikaria w Grecji. Szukała jej wtedy cała rodzina: mama, tata, wujek Ildefons, 
ciotka Leokadia, a także goście hotelu Electra. Amanda wtedy też była przestraszona. Dodatkowo nikt nie 
rozumiał jej języka! Trwało to chyba kilka godzin albo przynajmniej tak jej się wydawało. Kiedy odnalazła ją ciotka 
Leokadia obie skakały z radości. A teraz znowu ją to spotyka! Była przerażona! Biegała, wołała aż nagle… 
otworzyły się wielkie drzwi. Tak – to sala gimnastyczna! To była przecież środa, dzień dodatkowych zajęć z 
koszykówki dla chłopców z klas 6. Nigdy nie cieszyła się tak bardzo na widok swoich kolegów z klasy. Właśnie 
skończyli zajęcia i zmierzali do wyjścia. Podążyła na nimi i już spokojna wróciła do domu”. 

Wchodzi następna osoba z korytarza, historię przekazuje jej już nie trener tylko osoba, która usłyszała ją od 
trenera. Wchodzą kolejne osoby. Nie mogą zadawać pytań ani przerywać, ich zadaniem jest tylko słuchanie.  

Na koniec następuje porównanie historii usłyszanej przez ostatnią osobę do historii przedstawionej przez 
trenera.20 

 

Ćwiczenie z wykorzystaniem action learning. Wybrani uczestnicy przedstawiają konkretne sytuacje, w których 
spotkali się z plotką, fakenewsem w szkole. Dzielą się doświadczeniem tej sytuacji. Pozostali uczestnicy zadają 
pytania, aktywnie słuchają, inicjują pomysły pomagające wypracować nowe rozwiązanie takiej sytuacji. 

 

Do refleksji, dyskusji: jakie możliwości mają dziś młodzi ludzie, jeśli chodzi o sposoby spędzania czasu bez 
korzystania z telewizora czy komputera? 

Sesja 10 Jak dbać o swój dobrostan 

Baza wiedzy 

Za sobą mamy nauczanie zdalne, hybrydowe, a przed sobą niewiadomą, nie wiemy co się jeszcze w kontekście 
pandemii oraz wojny w Ukrainie może wydarzyć, jak może zmienić się rzeczywistość szkolna. Nasze życie jest 
nacechowana nieprzewidywalnością. Nasz sposób pracy również się zmienił – więcej korzystamy z nowoczesnych 
technologii, z rodzicami pozostajemy w kontakcie wirtualnym. 

Mówiąc o wypaleniu zawodowym „akcentuje się ocenę obciążenia stresem, przeżywanie obciążeń i subiektywną 
ocenę własnych zasobów radzenia sobie z wymaganiami zawodowymi. Z badań wiadomo, że to właśnie poczucie 
braku tych kompetencji jest ogniwem kluczowym dla wypalenia” (Sęk, 2005).21 

Action learning. Chętni uczestnicy przedstawiają swoje doświadczenia związane ze zmęczeniem/wypaleniem 
oraz własne sposoby radzenia sobie. Pozostali uczestnicy zadają pytania, aktywnie słuchają, inicjują pomysły 
pomagające przeciwdziałać sytuacji wypalenia zawodowego. 

Wizualizacja: zachęta do zastanowienia się i poszukania odpowiedzi na następujące pytania:  

- za co jesteś wdzięczny w tej chwili?  

- czym możesz się cieszyć w tej chwili?  

- co w tym momencie sprawia ci przyjemność? 

- co miłego cię dzisiaj spotkało? 

- może ty zrobiłaś/zrobiłeś coś miłego, dobrego dla kogoś? 

 

 
20 Opracowanie własne 
21 red. nauk. Helena Sęk „Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie” PWN. Warszawa 2011 
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 Bądź bezpieczny w szkole 
- bądź bezpieczny w życiu 

 

Do refleksji, dyskusji: 

- dlaczego i jak warto dbać o swój dobrostan? 

- jak pomóc młodym ludziom dbać o siebie? 

 


