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Program skierowany jest do dziewcząt i chłopców przebywających w 
różnego typu placówkach (domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach 
poprawczych) oraz poddanych pieczy zastępczej; również do młodych dorosłych 
będących w procesie usamodzielnienia. W szczególności kierowany jest do 
tej grupy, która doświadczała przemocy domowej w  związku zażywaniem 
alkoholu przez dorosłych – rodziców, opiekunów. Realizowany jest w formule 
warsztatowej.

Celem programu jest wzmacnianie młodzieży w prawidłowym 
funkcjonowaniu społecznym i budowanie takich umiejętności, które pozwolą na 
tworzenie własnego, pozytywnego środowiska rodzinnego.

Program został podzielony na trzy bloki tematyczne: 

PROGRAM 
EDUKACYJNY 
DLA MŁODZIEŻY 
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SZTUKA KONTOLI 
EMOCJI

W ramach tego bloku 
młodzież nabywać będzie 
umiejętności rozpoznawania 
emocji i nazywania ich, 
pozna podstawowe techniki 
radzenia sobie w sytuacjach 
typowych dla napięcia i stresu. 
Zajęcia pozwolą młodzieży 
lepiej rozumieć trudne 
sytuacje i przygotować się do 
konstruktywnego działania.

MOTYWACJA
DO DZIAŁANIA

Uczestnicy będą mieli 
możliwość przyjrzenia się 
swojej sytuacji rodzinnej 
i  dokonania jej analizy. 
Nauczą się nazywać 
pojawiające się problemy. 
Zastanawiać się będą nad 
tym w jaki sposób (i czy) ich 
osobiste doświadczenie może 
przekładać się na ich obecne 
i późniejsze funkcjonowanie. 
Zastanowią się również czy 
w ich własnym postępowaniu 
nie pojawiają się niebezpieczne 
analogie – np.  nadużywanie 
alkoholu, agresja.

JA DOROSŁY/A

Zajęcia są poświęcone 
omówieniu ról społecznych 
i ról członków rodziny 
oraz  konsekwencji dla rodziny 
wynikających z nadużywania 
alkoholu i stosowania 
przemocy.
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ZASADY
KORZYSTANIA
Z PROGRAMU
EDUKACYJNEGO

Zajęcia powinny być prowadzone 
przez osoby posiadające niezbędne 
kwalifikacje – psychologów, 
pedagogów. Proponowane ćwiczenia 
i sposób ujęcia poszczególnych 
tematów wymagają od prowadzącego 
komunikatywności i umiejętności 
współpracy z grupą młodzieżową. 
Wskazane jest stosowanie języka 
łatwego w odbiorze, w razie 
konieczności objaśniania niektórych 
pojęć.

Idealnie jeśli zajęcia nie 
są prowadzone przez osoby 
mające codzienny kontakt 

z grupą (np. wychowawcę w placówce) 
i realizowane są przez zewnętrznych 
specjalistów. Takie rozwiązanie 
umożliwia uczestnikom większą 
otwartość i szczerość, pozwala na 
zadawanie pytań lub omówienie 
osobistych sytuacji czy rozterek 
bez ryzyka, że zdobyte w czasie 
warsztatów informacje zostaną w jakiś 
sposób wykorzystane w codziennej 
pracy lub przyczynią się do dokonania 
oceny (w szczególności negatywnej). 

Proponowany program 
edukacyjny ma być dla młodzieży 
przede wszystkim zaproszeniem do 
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pracy na sobą i furtką do lepszego 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
a także ma być ochroną przed 
powielaniem niewłaściwych wzorców 
rodzinnych (przemoc, alkohol). 

Zajęcia powinny być prowadzone 
w niewielkich grupach, tak by każdy 
uczestnik miał możliwość zadawania 
pytań i czas na pełne przejście przez 
kolejne etapy programu. Wskazane 
jest by grupy nie były liczniejsze niż 12 
osób. 

Każdy blok składa się 
z 4 godzin zajęć edukacyjnych, dlatego 
prowadzący powinien przewidzieć 
odpowiednią liczbę przerw,  przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
dynamiki grupy i jej poziomu. 
Dodatkowo warto mieć na uwadze, 

że jeśli grupa wymaga więcej czasu 
na przejście przez dane ćwiczenie 
czy zrozumienie jakiegoś zagadnienia 
wskazane jest wydłużenie czasu pracy, 
nie zaś pomijanie kolejnych jej etapów 
zaplanowanych w scenariuszu. 

Warto zwrócić uwagę na 
ustawienie sali, w której prowadzone 
będą zajęcia. Zaleca się odejście 
od typowego rozkładu klasy 
lekcyjnej. Wskazane jest posadzenie 
uczestników w kręgu lub ustawienie 
ławek w kształt podkowy. Tak 
rozplanowana przestrzeń wpływa 
korzystnie na wzajemne słuchanie, 
pozwala na prowadzenie dialogu 
z grupą, tworzy przyjazną atmosferę 
pracy, sprzyja nieformalnemu uczeniu 
się.
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WPROWADZENIE 
DO PROGRAMU 
EDUKACYJNEGO: 

Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący powinien przedstawić się, wyjaśnić cel 
spotkania i przedstawić grupie przebieg planowanych zajęć (czas, przerwy itp.). 

Przed przejściem do kolejnego tematu warto, by prowadzący zapoznał 
się z grupą. W tym celu można wykorzystać proste ćwiczenia umożliwiające 
zapamiętanie imion, czy przekazywanie krótkich informacji o sobie. 

Wskazane jest, by przed przystąpieniem do właściwej pracy z młodzieżą 
ustalić GRUPOWY KONTRAKT i zapisać wspólne zasady, które obowiązywać będą 
w czasie pracy.
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Prowadzący może poprowadzić tę część ćwiczenia wg poniższej propozycji.
Uczestnicy siadają w kręgu. Pierwsza osoba mówi swoje imię i dodaje do 
niego nazwę czegoś, co lubi. Ważne jest, by wskazana przez nią rzecz/
czynność rozpoczynała się pierwszą literą jej imienia. Np. Mam na imię 
Elżbieta, lubię ekwilibrystykę.
Kolejna osoba siedząca w kręgu powtarza imię poprzedniej wraz ze 
wskazaną przez nią rzeczą/czynnością oraz dodaje swoje imię i nazwę 
rzeczy/czynności. W ten sposób postępują wszyscy kolejni uczestnicy.
Ćwiczenie kończy wspólne wyrecytowanie imion.

ZAPOZNANIE Z UCZESTNIKAMI

Prowadzący powinien opowiedzieć grupie o całym programie 
edukacyjnym (informacja znajduje się we wstępie niniejszego 
opracowania) i przedstawić jego najważniejsze założenia. Warto omówić 
z młodzieżą jej osobiste korzyści związane z udziałem w zajęciach. Należy 
również podkreślić, że zajęcia nie mają na celu dokonania oceny postaw, 
wypowiedzi czy zachowań uczestników i mają być dla nich wsparciem 
w lepszym radzeniu sobie w życiu.

CEL SPOTKANIA

Prowadzący informuje grupę, że w kontrakcie warto uwzględnić:
- konieczność zapewnienia wzajemnego szacunku uczestników,
- możliwość swobodnego wypowiadania się i zadawania pytań, 

zapewnienia swoistej skrytości spotkania (niewynoszenie poza grono 
uczestników pozyskanych informacji o charakterze osobowym),

- zakaz krytykowania, oceniania, wyśmiewania,
- sposób komunikacji – w jednym czasie mówi jedna osoba,
- zasady dotyczące opuszczania sali w czasie zajęć, tryb i charakter przerw.

KONTRAKT GRUPOWY

Prowadzący powinien przedstawić założenia czasowe programu 
(zgodnie ze  scenariuszem), jednocześnie informując uczestników, że 
mają one charakter ogólny i  mogą ulec zmianie w zależności od ich 
potrzeb (odpowiednio częste przerwy, wydłużenie czasu zakładanego 
na poszczególne ćwiczenia, możliwość zadawania pytań i  roztrząsania 
wątpliwości).

CZAS SPOTKANIA I PRZERWY

11Program edukacyjny dla młodzieży   |   Nowy wspaniały człowiek 



BLOK 1
SZTUKA KONTROLI
EMOCJI

CEL ZAJĘĆ:  Uświadomienie młodzieży, że ma prawo do odczuwania różnych 
emocji. Wyposażenie jej w umiejętność ich nazywania, rozpoznawania i takiego 
zarządzania nimi, które wpływa na budowanie prawidłowych relacji z otoczeniem 
i pozwala dobrze rozumieć samych siebie.

Zajęcia umożliwią uczestnikom dokonanie wglądu w siebie, lepsze 
zrozumienie w jaki sposób ich emocje wpływają na ich zachowania i postawy.

Młodzież zapozna się również z różnymi technikami umożliwiającymi 
lepsze panowanie nad złością, gniewem, zniechęceniem itp. , a także radzenie 
sobie w sytuacjach dla niej trudnych (wobec porażek, niewłaściwych zachowań 
rówieśników czy dorosłych).
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ĆWICZENIE
1

1) podane zapisy w prostokątach można zmienić i dostosować do grupy, ważne by zapisy 
w nich odnosiły się do różnych emocji.

KTO I PO CO SIĘ TU 
ZEBRAŁ?

Przykład:

Dzielimy kartkę flipcharta na prostokątne części. U góry pierwszego prostokąta 

piszemy: „łatwo mnie rozśmieszyć”, u góry kolejnego: „wzruszam się na filmach”, 

trzeciego: „kiedy się złoszczę, głośno krzyczę” i czwartego: „gdy się nie wyśpię, 

wszystko mnie drażni”1. Każdy z uczestników wpisuje swoje imię w te kratki, z których 

wpisami się utożsamia. Z pewnością w wielu kratkach znajdzie się kilka imion.

Ćwiczenie jest wsparciem dyskusji z uczestnikami, w której możemy odnieść się 

do powszechności pewnych stanów emocjonalnych i podobieństw reagowania 

w różnych sytuacjach. Po krótkim ich omówieniu, prowadzący dzieli uczestników 

na  dwie grupy. Każda grupa otrzymuje kartkę, na której zapisuje proponowane 

przez siebie zasady, których chciałaby przestrzegać na zajęciach. Uczestnicy 

omawiają przygotowane przez wszystkie grupy zapisy zasad i wspólnie wybierają 

Cel:  Nawiązanie relacji między uczestnikami warsztatów, zapoznanie z 
tematyką zajęć i zasadami obowiązującymi podczas spotkań.

Przebieg:  Prowadzący wita się z uczestnikami. W kilku zdaniach mówi 
o sobie, przedstawia tematykę bloku zajęć. Następnie proponuje każdemu 
z uczestników przedstawienie się w formie wskazanej we wstępie lub innej 
preferowanej przez siebie np. wybieranie karty coachingowej, przekazanie o 
sobie jednej prawdziwej a jednej nieprawdziwej informacji itp. Rozpoczynając ten 
blok warsztatów wskazane jest wybranie wprowadzającej zabawy integracyjnej 
dotyczącej emocji.
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ĆWICZENIE
2

CO TO SĄ EMOCJE, 
DLACZEGO O NICH 
ROZMAWIAMY? 

uznane za  najistotniejsze i najbardziej potrzebne. Prowadzący ćwiczenie wpisuje je 

na jednej kartce. Na kartce tej uczestnicy spotkania składają swoje podpisy. Kartka ta 

powinna wisieć w sali ćwiczeń w czasie kolejnych zajęć.

POMOCE:  flipchart, markery.

WIEDZA:  Przynależność do grupy pociąga za sobą konieczność dostosowania się 
do jej norm. Grupa zogniskowana wokół pozytywnego, rozwojowego celu (tak jak 
grupa uczestników warsztatu) przyjmuje normy, które sprzyjają jego osiągnięciu, 
chroniąc przy tym dobrostan każdego uczestnika. Reguła podobieństwa wyjaśnia 
dlaczego osoby, które pod pewnymi względami (np. reagowania emocjonalnego) 
są do siebie zbliżone i lubią się . Podkreślanie podobieństw grupy sprzyja jej 
spójności i osiąganiu celów.

Czas trwania: 20 minut.

CEL:  Przekazanie wiedzy na temat natury emocji i mechanizmów ich powstawania.

PRZEBIEG:  Prowadzący zachęca do dyskusji na temat tego, czy współczesne 
pokolenie jest emocjonalne, czy posługuje się „mową emocji” – na potwierdzenie 
tezy, „że tak” (lub  zaprzeczenie przekonaniu uczestników, „że nie”) prosi 
o przypomnienie sobie lub zajrzenie do swojej ostatniej korespondencji na FB 
czy innym komunikatorze2 i  sprawdzenie jak wiele w jednej korespondencji jest 
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2) mając na uwadze, że zajęcia mogą być prowadzone w placówce, w której młodzież nie 
ma stałego dostępu do telefonów komórkowych czy komputera, warto wcześniej omówić 
możliwość skorzystania z  sali komputerowej czy też rozdania uczestnikom telefonów 
do celów edukacyjnych. W przypadku, gdyby z różnych powodów nie było na to zgody, 
w ćwiczeniu można się oprzeć jedynie na pamięci i opisie doświadczeń uczestników

TEKST:  Nie jestem pewna czy nadal Ci na mnie zależy i czy nadal uważasz, że to 
jest miłość. Kiedy nie odprowadziłeś mnie wczoraj na przystanek czułam się źle 
i byłam rozczarowana. Wiesz… mówiłeś, że jestem dla Ciebie ważna, że między 

emotikonów. Następnie uczestnicy podzieleni na trzyosobowe grupy dostają tekst, 
w którym jest wiele treści odwołujących się do emocji (tekst zamieszczono poniżej 
dalszej części omówienia tego ćwiczenia) oraz zestaw przygotowanych wcześniej 
znaczków – emotikonów (na pojedynczych kartkach zob. poniżej). Prowadzący 
prosi, aby każda grupa zamieniła możliwie wiele słów na dostępne emotikony.

POMOCE:  wydrukowane kolorowe emotikony i teksty – zestaw dla każdego 
uczestnika.

EMOTIKONY:
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nami iskrzy, że  jestem tą jedyną. Byłam pewna, że to nie są tylko puste słowa. 
Tymczasem z powodu głupiej kłótni, o jeszcze głupszą knajpę, taka sytuacja?! 
Jest mi cholernie przykro, że  zostawiłeś mnie samą i nawet nie zapytałeś czy 
mam jak wrócić do domu. Stałam na tym przystanku i płakałam. Nie wiem czy 
bardziej dlatego, że jestem na Ciebie zła, czy bardziej dlatego, że zostawiłeś mnie 
i odszedłeś i poczułam się samotna. Wiem, że nie chcę aby tak się działo między 
nami. Myślę, że powinniśmy o tym porozmawiać.

CZAS:  20 minut.

WIEDZA:  Emocje najogólniej można nazwać stanami psychicznymi, 
wywoływanymi przez różnego rodzaju bodźce (zdarzenia, myśli itp.). 
W porównaniu z uczuciami, które są bardziej zniuansowane i trwalsze, emocje 
są stanami krótkotrwałymi i gwałtowniejszymi. Emocjom towarzyszą zmiany 
fizjologiczne, somatyczne, poznawcze i behawioralne. Można je przypisać 
do dwóch rodzajów: przyjemne (pozytywne) i nieprzyjemne (negatywne). 
Odczuwanie emocji jest ważne z punktu widzenia naszych potrzeb, wartości 
itp. Przeżywając je  i  uświadamiając sobie ich znaczenie lepiej rozumiemy 
siebie. Emocje negatywne przeżywamy wówczas, kiedy nasze potrzeby nie 
są zaspakajane, są więc wskazówką dotyczącą deprywacji. Obserwując stany 
emocjonalne innych osób uzyskujemy pewną wiedzę o tych osobach dlatego też 
łatwiej nam poruszać się w sytuacjach społecznych. Dzięki emocjom my wiemy 
więcej o innych, a inni więcej o nas. Emocje też dają energię, nadają koloryt 
naszemu życiu, powodują, że jest ono barwne, zaskakujące, ciekawe, że po 
prostu chce nam się żyć.
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ĆWICZENIE
3

JAK REAGUJĘ 
NA OGRANICZENIA?

CEL: Wskazanie na to, że emocje informują nas o stanach, które przeżywamy 
np. o ograniczeniach.

PRZEBIEG:  Uczestnicy stają w zwartym kole, zakładając ręce na barki osób stojących 
obok. Ochotnik staje w środku kręgu – jego zadaniem jest przedostanie się przez 
ten krąg. Ćwiczenie trwa tak długo, aż osoba oswobodzi się z kręgu.

Ćwiczenie dla osoby stojącej w kręgu może stać się źródłem frustracji, złości, 
niezadowolenia, co należy po przeprowadzeniu ćwiczenia dokładnie omówić. Ważne 
jest, by w czasie jego trwania prowadzący zapanował nad grupą i nie dopuścił do 
sytuacji, które dla osoby próbującej się wydostać z kręgu, spowodowałyby większe 
szkody i wykraczały poza granice swoistej zabawy.

Proponowane pytania po przeprowadzeniu ćwiczenia:

- jak czuła się osoba próbująca wydostać się z kręgu, czy uczuciom 
towarzyszyły jakieś dodatkowe fizyczne objawy (pocenie się, drżenie rąk 
itp.),

- jak czuli się pozostali uczestnicy, czy pozycja, w której zostali postawieni 
była dla nich komfortowa, czy odczuwali empatię, współczucie, czy może 
mieli poczucie władzy,

- o czym mówi to ćwiczenie, co można zrobić, by poradzić sobie z frustracją, 
czy uczestnicy widzą jakieś rozwiązania w takich momentach.

POMOCE:  brak.
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ĆWICZENIE
4

CO WYRAŻA MOJA 
TWARZ?

CZAS:  15 minut.

WIEDZA:  Przeżywanie negatywnych emocji jest dla nas sygnałem, że jakieś 
ważne dla nas wartości są nieosiągalne, że mamy zablokowane potrzeby lub ktoś 
przekracza nasze granice. Samo przeżywanie złości, frustracji, irytacji itp. nie jest złe 
– złe mogą być jedynie konsekwencje naszych czynów dokonanych pod wpływem 
tych emocji.

CEL :  Poznanie podstawowych emocji i mikroekspresji twarzy podczas wyrażania 
emocji; poszerzenie wiedzy na temat mechanizmu powstawania emocji.

PRZEBIEG:  Uczestnicy łączą się w pary (odliczanie 1-2). W każdej dwójce wybrana 
zostaje osoba A i B. Osobom A prowadzący przypina na plecach losowo wybrane 
karteczki z  nazwami podstawowych emocji (wg. Ekmana, który wyróżnił sześć 
podstawowych emocji: radość, zaskoczenie, złość, smutek, strach i wstręt. Zgodnie 
z jego teorią mimiczny wyraz emocji jest uniwersalny kulturowo). Prowadzący 
informuje, że ćwiczenie będzie polegało na odgadnięciu słowa – emocji, której 
nazwę ma podać osoba A dzięki pomocy osoby B. Osoba B po zapoznaniu się z tym, 
jaka emocja została wpisana partnerowi stara się bez słów: mimiką ( ew. z pomocą 
gestów) pokazać o jaką emocję chodzi. Po odgadnięciu emocji we wszystkich parach, 
prowadzący rozpoczyna dyskusję na temat podstawowych emocji, ich wyrażania, 
tego czy można panować nad ich ekspresją i powodów ich uniwersalności. Analiza 
powiedzenia: „masz wszystko wypisane na twarzy”.
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POMOCE:  przygotowanie minimum 7 kartek i szpilek/ agrafek, na każdej kartce 
wypisana jest inna emocja: strach, złość, smutek, radość, wstręt, zaskoczenie, 
pogarda.

CZAS:  ok. 20 minut.

WIEDZA:  Do odczuwania podstawowych emocji tzn. strachu, złości, smutku, 
radości, wstrętu, zaskoczenia, pogardy są zdolni wszyscy ludzie bez względu na 
różnice kulturowe, rasę, płeć, wiek itp. To, że są tak uniwersalne dowodzi, że pełnią 
ważną funkcję związaną z przetrwaniem gatunku. Ich ekspresji nie da się opanować, 
można starać się co najwyżej szybko zatrzeć pierwsze wrażenie, które pojawia się 
na twarzy tuż po zadziałaniu bodźca wywołującego daną emocję. 

Weźmy np. że ktoś kto chce ukryć strach będzie się uśmiechał, ale przez ułamek 
sekundy i tak na jego twarzy pojawi się charakterystyczny grymas wyrażający 
właśnie uczucie strachu. Dzieje się tak dlatego, że bodziec wywołujący strach 
(i każdą inną emocję) dociera najpierw, drogą „na skróty” do tzw. starego mózgu 
– układu limbicznego, który poprzez wegetatywny układ wyzwala między innymi 
pewną charakterystyczną dla danej emocji mimikę. Kiedy sygnał powróci do kory 
mózgowej, wówczas następuje świadoma reakcja: „trzeba ukryć, że się boję, będę 
się uśmiechał”. 

Niektóre nacje, np. Japończycy, potrafią świetnie maskować podstawowe 
emocje, Polakom podobno idzie z tym gorzej.
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ĆWICZENIE
5

CEL:  Zwrócenie uwagi na jeden ze składowych inteligencji emocjonalnej – jej 
społeczny komponent: umiejętność odczytywania, rozumienia i wpływania na 
emocje innych.

PRZEBIEG:  Prowadzący rozdaje uczestnikom rozsypankę składającą się z terminów/
haseł, które są zamieszczone na osobnych kartkach oraz z definicji tych terminów. 
Każdy uczestnik otrzymuje jedną kartkę. Zdaniem grupy jest dobranie się w pary 
tak, by każda z nich posiadała słowo i odpowiednią jego definicję.

Wyrazy i definicje:

CO TO JEST I PO CO 
NAM INTELIGENCJA 
EMOCJONALNA?

- EMPATIA –
 

- ASERTYWNY – 

- PRZYWÓDZTWO – 

- WSPÓŁPRACA – 

umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby; 
przypisywanie komuś własnych odczuć w danej sytuacji.

umiejący otwarcie i jednoznacznie wyrażać swoje potrzeby, 
uczucia i opinie.

przewodzenie kimś lub czymś.

działalność prowadzona wspólnie przez jakieś osoby, 
instytucje lub państwa; o narządach, mechanizmach: wspólne 
funkcjonowanie wraz z innymi elementami w ramach całości 
organizmu lub maszyny; działalność prowadzona na czyjeś 
zlecenie, wiążąca się ze zdradą lub  z  działaniem na czyjąś 
niekorzyść.
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3) definicje przytoczono na podstawie Słownika Języka Polskiego - https://sjp.pwn.pl/ 

- PERSWAZJA – 

- MANIPULACJA – 

Po dopasowaniu przez uczestników słów i ich definicji, wszystkie pary 
prezentują efekt swojej pracy i omawiają wylosowane słowa. Prowadzący zapisuje 
hasła na flipcharcie.

Następnie każda para ma za zadanie przestawić krótką scenkę, która 
prezentować będzie dane hasło. Po zakończeniu prezentacji prowadzący zachęca 
uczestników do dyskusji.

Proponowane pytania/zagadnienia:

- czy ludziom potrzebna jest empatia, czy bycie empatycznym jest pomocne 
czy może nas ogranicza,

- dlaczego często mówimy, że warto stosować asertywne komunikaty,
- czym różnią się przywództwo i współpraca, czy można przewodzić 

jednocześnie współpracując,
- porównanie perswazji i manipulacji.

POMOCE:  rozsypanka wyrazowa, fipchart, markery.

CZAS:  ok. 30 minut.

WIEDZA:  Inteligencja emocjonalna to termin wprowadzony przez Daniela 
Golemana do określenia umiejętności rozumienia i zarządzania swoimi i cudzymi 
stanami emocjonalnymi. Obecnie w psychologii jest kilka definicji inteligencji 
emocjonalnej i kilka podejść teoretycznych, które uwypuklają różne jej składowe. 
Według Golemana na inteligencję emocjonalną składają się: zdolność rozumienia 
własnych emocji, zdolność ich kierowania i kontrolowania oraz pewne umiejętności 

namawianie do czegoś lub odradzanie czegoś z przytoczeniem 
odpowiednich argumentów.

wykonywanie precyzyjnych czynności ręcznie lub za pomocą 
narzędzia trzymanego w ręku; też: ta czynność; wykorzystywanie 
jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów w celu 
udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy 
i zachowania3.
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społeczne: empatia, asertywność, przywództwo, współpraca, perswazja. 
W powyższym ćwiczeniu skoncentrowaliśmy się na umiejętnościach społecznych. 

Warto podkreślić, że inteligencję emocjonalną można rozwijać, to znaczy 
stawać się coraz bardziej inteligentnym emocjonalnie, dzięki gromadzeniu różnych 
doświadczeń np. podejmując wolontariat w domu pomocy społecznej, ośrodku 
dla dzieci niepełnosprawnych itp. Dzięki wysokiej inteligencji emocjonalnej mamy 
satysfakcjonujące relacje z bliskimi osobami osiągamy cele życiowe, odczuwamy 
życiową satysfakcję.

ĆWICZENIE
6

CZY JESTEŚ EMPATYCZNY?

CEL :  Poznanie własnych umiejętności w zakresie empatii poznawczej.

PRZEBIEG: Prowadzący rozdaje losowo karteczki z pytaniami dotyczącymi różnych 
ważnych dla młodych ludzi, kontrowersyjnych zagadnień.

Poniżej propozycja pytań:

- co sądzisz o piciu alkoholu przez młodzież?
- co sądzisz na temat tatuaży?
- zemsta na kimś, kto zrobił nam przykrość jest słusznym rozwiązaniem?
- tzw. „lekkie” narkotyki, jak chociażby marihuana, powinny być legalne?
- szkoła nie powinna narzucać uczniom jak się mają ubierać.
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Zadaniem uczestników jest przedstawienie opinii na wylosowany temat, ale 
tak, jakby podała ją osoba inaczej od nas myśląca i tak: jeśli np. młody człowiek 
uważa, że fajnie jest pić alkohol bo „jest dobra zabawa, człowiek jest wesoły, nie 
odczuwa zdenerwowania itp.”, to wyobrażając sobie jakąś osobę (np. swoją babcię) 
która ma inne zdanie na ten temat próbuje też sobie wyobrazić jakie ona dałaby 
argumenty za trzymaniem się z daleka od alkoholu: np.” łatwo jest się uzależnić, 
niszczy się zdrowie, po alkoholu robimy rzeczy, których potem żałujemy itp.”

Dla przekonania młodych ludzi, że ich widzenie świata może być niepełne 
można zademonstrować rolkę po papierze toaletowym i ustawiając ją dłuższym 
bokiem przed jednym uczestnikiem zapytać jaki kształt widzi, a następnie przed 
innym krótszym. Prowadzący komentuje: „jeden widzi prostokąt, a drugi kółko 
– dowód na to, że na rzecz, która nie jest ani tym ani tym, jest przez widziana 
w sposób zniekształcony. Tak jest również z naszymi poglądami, przekonaniami 
itp.” Po zakończeniu ćwiczenia dyskusja na temat tego dlaczego jest nam tak trudno 
przyjąć cudzy punk widzenia.

CZAS:  ok. 20 minut.

POMOCE:  rolka papieru toaletowego, flipchart, markery.

WIEDZA:  Osoby o wysokim współczynniku empatii w inteligencji emocjonalnej 
potrafią dostrzegać i rozumieć cudze stany emocjonalne oraz przyjąć poznawczą 
perspektywę drugiej osoby. Empatyczna osoba potrafi współczuć, gdyż jest 
w stanie wyobrazić sobie co czuje ktoś doznający bólu, straty itp., jest przy tym 
zdolna wyjść poza ramy widzenia swojego świata. To, jak mawiają Amerykanie 
„chodzenie w cudzych mokasynach”, doświadczenie tego, co myśli druga 
osoba osłabia negatywne uczucia wobec niej wzbudzone naszą niezgodą na jej 
pojmowanie świata. Zmierzenie się z tym jest dosyć trudne dla młodzieży, gdyż 
charakterystyczny dla niej stan w tym okresie rozwojowym „egotyzm myślenia” – 
utrudnia przyjmowanie cudzej perspektywy.

Zdolność do empatii jest wrodzona, gdyż wyczuwanie nastrojów innych pomaga 
nam przetrwać, podobnie jak współpraca czy pomaganie innym przedstawicielom 
naszego gatunku. Już kilkumiesięczne dziecko, które nie zdążyło jeszcze przejąć 
kulturowych norm, ma naturalną, wrodzoną skłonność, aby pomagać innym 
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w potrzebie. Eksperyment, który to udowodnił polegał na tym, że w zasięgu ręki 
8-miesięcznego dziecka położono przedmiot, po który sięgała dorosła osoba. 
Niemowlę widziało nadaremne wysiłki tej osoby aby  dosięgnąć przedmiotu. Po 
kilku nieudanych próbach osoby dorosłej samo sięgało po przedmiot i podawało 
osobie dorosłej.     

ĆWICZENIE
7

WACHLARZ EMOCJI

CEL : Zwiększenie świadomości 
odczuwania różnych stanów 
emocjonalnych.

PRZEBIEG: Prowadzący 
zachęca do wymieniania 
emocji, które odczuwają 
ludzie w różnych sytuac-
jach. Propozycje uczest-
ników zapisuje na flipcharcie. 
Pyta dlaczego warto umieć 
nazywać emocje, które odczu-
wamy. Następnie dzieli grupę 
na 4 zespoły i prosi, aby każda 
z grup na dużej kartce papieru 
wypisała wszystkie odczucia 
towarzyszące człowiekowi 
kiedy przeżywa emocje, 
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ĆWICZENIE
8

JAK “PUCHNĄ” EMOCJE?

bazując wyłącznie na utworzonej wspólnie liście zapisanej na flipcharcie. 
Grupy dzielą się liczbą emocji – np. jeśli wypisano 12 emocji: 1, 4, 8 emocję 

opracowuje grupa I, kolejna grupa 2, 5 i 9 itd.

Efektem mają być zapisy takie jak  np.  emocja z listy: szczęście; odczucia 
towarzyszące tej emocji: odprężenie, wdzięczność, ulga, podniecenie pewność 
siebie itp. Prowadzący aktywnie uczestniczy w  pracach grup. Jeśli pojawiają się 
trudności, naprowadza mówiąc np.: co jeszcze możesz odczuwać kiedy jesteś 
szczęśliwy?

POMOCE:   flipchart, luźne kartki do flipcharta, 5 grubych mazaków.

CZAS:  ok. 20 minut.

WIEDZA:  Świadomość przeżywania różnorodnych emocji, a więc też umiejętność 
ich nazywania, zwiększa szanse na adekwatne na nie reagowanie. Refleksja nad 
przeżywanymi emocjami, zastanawianie się nad tym, co tak naprawdę czujemy, 
daje dystans i osłabia siłę emocji. Jeśli potrafimy za emocją, która w danej chwili 
wydaje się dominująca, dostrzec inną, która lepiej opisuje stan, w którym jesteśmy, 
to skuteczniej poradzimy sobie z jej negatywnymi skutkami. Jeśli np. za gniewem, 
który odczuwamy w wyniku porażki zauważymy lęk przed odrzuceniem, praw-
dopodobnie pozwoli to uniknąć skutków gniewu np. kłótni z bliską nam osobą.

CEL :  Zauważenie, że stany emocjonalne mają tendencję do nasilania jeśli nie 
podlegają kontroli.
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PRZEBIEG:  Uczestnicy ustawiają się w kole. Prowadzący rozpoczyna ćwiczenie 
„nadając” jakiś stan emocjonalny o bardzo słabym nasileniu np. „zaniepokojenie.” 
Nazywa ten stan i wspierając nazwę gestem i mimiką. Dalej, prosi pierwszą osobę 
z kręgu o pokazanie i nazwanie podobnej emocji, przy czym „o szczebel wyższej/
silniejszej”. Może to być na przykład „podenerwowanie”. Kolejni uczestnicy czynią 
podobnie, tak, aż ostatnia osoba w kręgu pokaże z pełną eskalację tej emocji 
i nazwie ją np. „atak paniki”. Prowadzący pomaga w szukaniu odpowiedniej 
nazwy kolejnej emocji.

POMOCE:  niepotrzebne.

CZAS:  ok. 20 minut.

WIEDZA:  jw.

ĆWICZENIE
9

CO JEST PIERWSZE: 
MYŚL, CZY EMOCJA?

CEL:  Uświadomienie, że to myśli generują emocje, a myśli można kontrolować, 
więc emocje też.

PRZEBIEG:  Uczestnicy dzielą się na trzy grupy, każda z nich dostaje krótkie 
historyjki prezentujące różne zachowania wynikające z określonych sytuacji 
i budzących się w nich emocji. Zadaniem uczestników jest omówienie sytuacji 
i zastanowienie się jakie reakcje byłyby w nich najlepsze, jednocześnie 
przeanalizowanie czy w takich sytuacjach możemy powstrzymać emocje. 
Uczestnicy powinni więc zastanowić się nad tym co w danym momencie 
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w kinie

w metrze

w dyskotece

POMOCE:  wydrukowane historyjki.

CZAS:  ok. 20 minut.

pomyśleli bohaterowie, jakie odczuwali emocje i w jaki sposób przełożyło się to 
na ich zachowania.

Historyjki:

W czasie seansu Maćkowi zadzwonił telefon. Nieskrępowany 
rozpoczął rozmowę, choć starał się mówić cicho. Siedząca obok 
niego starsza pani zwróciła mu uwagę: – Proszę nie rozmawiać, 
to mi przeszkadza. Maciek odpowiedział: – Nie będzie mi  pani 
mówić, co mam robić! Zapłaciłem za bilet!

Po całym dniu lekcji i ciężkim treningu karate Tomek wraca do 
domu metrem. Nareszcie może się zrelaksować. Zajmuje miejsce. 
W metrze panuje coraz większy tłok. Obok niego staje starsza 
pani. Tomek odwraca głowę i udaje, że jej nie widzi. Starsza pani 
zaczyna znacząco chrząkać, po czym szturcha chłopaka: – Nie 
wydaje ci się, że powinieneś mi ustąpić? Tomek odpowiada: – 
A pani się nie wydaje, że nie wolno szturchać?

Marcin prosi do tańca dziewczynę. Od początku wpadła mu 
w oko, ale nie zorientował się, że przyszła w towarzystwie innego 
chłopaka. Mimo to, dziewczyna zgadza się na taniec. Gdy robią 
pierwszych kilka kroków, pojawia się ten, który z nią przyszedł: – 
Ej, to moja dziewczyna. – Najwyraźniej – odpowiada Marcin – nie 
zajmowałeś się nią właściwie, skoro przyszła bawić się ze mną.
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WIEDZA: Przekonanie, że emocje powstają niejako bezwiednie i nie można 
na nie wpływać jest błędne, gdyż to w głównej mierze myśli, a więc nasze 
przekonania na temat różnych sytuacji, innych ludzi i nas samych, generują 
takie, a nie inne emocje. Wpływ myśli na emocje i konsekwencje tego wpływu 
na zachowanie obrazuje mechanizm tzw. błędnych kół, kiedy to myśl (czasami 
oparta na zniekształceniach poznawczych generuje negatywne emocje, które 
z  kolei wywołują jakieś zachowanie, a to zachowanie z kolei wpływa na myśl 
(wzmacnia ją i tym samym wzmacnia też emocje).

Dajemy jakiś przykład: 
jeśli myślisz, że nie zdasz egzaminu – co więcej upierasz się, że 
myślisz racjonalnie, bo odwołujesz się do faktów: nie  zdałeś tego 
egzaminu w ubiegłym roku – to taka myśl wywołuje przykre emocje, 
np.  przygnębienie, zniechęcenie itp. Jak takie emocje wpływają na 
zachowanie? Czy są zachęcające do tego, żeby siąść i zacząć się uczyć? 
Raczej przeciwnie; powodują, że odwlekamy tę czynność albo całkiem 
rezygnujemy z nauki. 

Również model ABC Ellisa, w  którym A (activity) wpływa na B (believs) 
i prowadzi do C (conseqencens) obrazuje tę zależność i uwypukla, że dla różnych 
ludzi te same zdarzenia aktywujące mogą mieć różne konsekwencje w zależności 
od tego, jakie przekonania wnosimy do danej sytuacji. Przekonania z kolei mają 
komponent emocjonalny. Np. przekonanie, że wszyscy Arabowie są  Talibami 
(B) spowoduje, że na widok grupki osób o oliwkowej karnacji (A) zareagujemy 
ucieczką (C).

ĆWICZENIE
10

CZY MOŻNA 
ZARAZIĆ SIĘ EMOCJAMI?
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CEL :  Uświadomienie, że nasze emocje wpływają na emocje innych , a my też 
ulegamy tym wpływom.

PRZEBIEG:  Prowadzący prosi kogoś, żeby opowiedział jakiś dowcip, ew. sam 
opowiada aby nie prowokować do wulgaryzmów. Wszystko po to, żeby wywołać 
śmiech całej grupy. Po  jakiejś chwili, kiedy już „wszyscy” zarazili się śmiechem, 
zadaje pytanie o powody tego śmiechu, czy wszystkich to na pewno śmieszyło 
i czy w tym samym stopniu. Uczestnicy mają dojść do wniosku, że emocje niejako 
przechodzą z osoby na osobę, a ogólny nastrój wesołości udziela się wszystkim 
bez względu na to, czy od początku wszyscy uważali to za jednakowo śmieszne.

POMOCE:  brak.

CZAS:  ok. 15 minut.

WIEDZA: Zarażanie emocjami i nastrojem jest faktem, którego konsekwencje 
są ważne zarówno dla jednostki jak i grup społecznych. Nie zawsze sobie z tego 
zdajemy sprawę, ale  przejmujemy cudze nastroje i zaczynamy odczuwać to co 
druga osoba. Ten mechanizm jest instynktowny i dotyczy również zwierząt. 
Łatwiej przejmujemy negatywne emocje, co  może świadczyć ze „zarażenie 
emocjami” ma znaczenie biologiczne – chroni nas przed zagrożeniem. Jeśli 
przejmujemy emocje innej osoby i w danym momencie czujemy to co ona, 
to automatycznie staje się nam ona bliższa. Zarażanie emocjonalne ma więc 
znaczenie również dla budowania więzi między ludźmi.
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ĆWICZENIE
11

JAK KONTROLOWAĆ 
GNIEW I ROZDRAŻNIENIE?

CEL :  Zwrócenie uwagi na straty, które powoduje wpadanie w gniew.

PRZEBIEG:  Prowadzący wraca do ćwiczenia nr IX i przedstawionych w nich 
historyjek. Prosi  uczestników, by zastanowili się, co takiego dzieje się, gdy ich 
bohaterowie wpadają w gniew/złość, do jakich prowadzi do to konsekwencji.

Uczestnicy w grupach (tych samych co w ćwiczeniu nr IX) mają przedstawić 
proponowane przez nich sposoby (możliwe do zastosowania przez 
bohaterów historyjek), które pozwoliłyby im racjonalnie podejść i zachować 
się w opisywanych sytuacjach. Prowadzący zapisuje proponowane przez 
uczestników różne sposoby radzenia sobie na flipcharcie , jednocześnie omawia 
je.

POMOCE:  kartki, markery, flipchart.

CZAS:  ok. 15 minut.

WIEDZA:  Pojawienie się rozdrażnienia w różnych sytuacjach jest naturalne 
i informuje nas o przekraczaniu naszych granic, zagrożeniu wartości przez nas 
wyznawanych (patrz wyżej). Jednak eskalacja tych stanów może rodzić przykre 
konsekwencje. Wybuch gniewu powoduje pewne koszty („utrata twarzy”) 
i naruszenia (zasad). Przed wybuchem powstrzymują nas blokady (zewnętrzne 
i wewnętrzne). Nie ujawniając gniewu, odczucie rozdrażnienia i poirytowania jest 
również nieprzyjemne, dezorganizujące pracę, sprawiające dyskomfort. W takiej 
sytuacji należy dotrzeć do własnych treści poznawczych towarzyszącym reakcji 
na sytuację wyzwalającą gniew. W powstawaniu gniewu ważna jest ocena, sąd.
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EWALUACJA ZAJĘĆ

Należy zdawać sobie sprawę z następującej kolejności powstawania faz 
gniewu:

- czynnik wyzwalający ( kolega patrzy na nas z uśmiechem),
- ocena; sąd (prowokuje mnie),
- przekonanie ( nikt nie ma prawa mnie prowokować ),
- pojawiają się negatywne emocje, które mogą zostać zablokowane lub 

znaleźć upust w reakcji, która narazi nas na koszty i naruszenia.

Pomocne pytanie: „Dlaczego X to zachowanie nie irytuje tak jak mnie”. 
Dobrze jest znaleźć jak najwięcej powodów, dlaczego właśnie to zachowanie 
jednych może irytować, a innych nie.

Pewni ludzie wpadają w gniew łatwiej niż inni, gdyż:

- znajdują się w innych sytuacjach,
- odmiennie oceniają sytuacje,
- nie mają dobrze rozwiniętych blokad,
- mają inne przekonania.

Prowadzący rozdaje uczestnikom zajęć kartki z pytaniami i prosi o udzielenie 
na nie szczerych odpowiedzi. 

Pytania:
1. czego się dowiedziałem/dowiedziałam o sobie,
2. czy są jakieś elementy zajęć, które mogę zastosować w praktyce,
3. co bym zmienił/zmieniła w zajęciach,
4. jak w skali od 0-5 oceniam przeprowadzone zajęcia (0 – bardzo źle; 5 – 

bardzo dobrze).
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BLOK 2
MOTYWACJA 
DO DZIAŁANIA

CEL ZAJĘĆ:  Uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzenia 
się swojej sytuacji rodzinnej i dokonania jej analizy. Nauczą 
się nazywać pojawiające się problemy. Zastanawiać 
się będą nad tym w jaki sposób (i czy) ich osobiste 
doświadczenie może przekładać się na  ich  obecne 
i późniejsze funkcjonowanie. Zastanowią się również 
czy w ich własnym postępowaniu nie pojawiają się 
niebezpieczne analogie – np. nadużywanie alkoholu, 
agresja.
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ĆWICZENIE
1

MOJA SYTUACJA

Prowadzący prosi uczestników, by zastanowili się 
indywidualnie nad ich sytuacją życiową. W tym celu 
przygotowują oni, na odrębnych kartkach, odniesienia 
do następujących obszarów:

- RODZINA (mocne i słabe strony),
- MOJE ZASOBY (edukacja, umiejętności praktyczne),
- MOJE BRAKI (na co powinienem zwrócić uwagę, co 

może mi przeszkadzać).

Bez wątpienia, przemyślenia uczestników wskazywać 
będą na konieczność podjęcia przez nich różnych działań, 
które przyczyniać się będą do poprawy ich aktualnej 
sytuacji. Prowadzący wyjaśnia, że do tego, by człowiek 
rozpoczął pracę nad sobą i nad zmianą niezbędna jest 
MOTYWACJA.

POMOCE:  kartki, markery/długopisy.

CZAS:  20 minut.
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Motywator Nabywca Cena
Liczba 

złożonych ofert

ĆWICZENIE
2

MOTYWATORY

Prowadzący przygotowuje na tablicy/flipcharcie następującą tabelę:

Prosi uczestników o podanie tzw. motywatorów, czyli spraw, które napędzają 
ich (lub  ludzi w ogóle) do podejmowania działań (np. pracy, edukacji, leczenia 
itp.).

Przykładowe motywatory:
- godziwe zarobki;
- spokojna/szczęśliwa rodzina;
- poczucie bezpieczeństwa;
- poczucie wolności i niezależności.

Warto, by uczestnicy przedstawili co najmniej 15 takich motywatorów. 
Następnie prowadzący ogłasza licytację, której przedmiotem jest uzyskanie tych 
motywatorów, które uczestnikom wydają się kluczowe i potrzebne do pracy 
nad zmianą. Do  przeprowadzenia licytacji prowadzący przydziela każdemu 
uczestnikowi 1000zł. Tą kwotą uczestnik może dysponować w sposób dowolny 

Motywacja do działania   |   Nowy wspaniały człowiek 34



(może również zagrać va  banque). Licytacja odbywa się na zasadach, które 
panują także w realnym świecie. Uczestnicy kupując poszczególne motywatory 
odpowiednio pomniejszają kwotę, którą dysponują.

W czasie licytacji, prowadzący odpowiednio uzupełnia tabelkę.

Po przeprowadzeniu ćwiczenia prowadzący rozmawia z uczestnikami, 
w efekcie uzyskuje odpowiedzi na pytania: dlaczego zależało im na konkretnych 
motywatorach, dlaczego je  wybierali, czemu nie wybrali innych. W rozmowie 
warto zwrócić uwagę na motywatory, które nie cieszyły się zainteresowaniem, 
jak również na te, które dla uczestników wydawały się istotne.

POMOCE:  flipchart/tablica, markery.

CZAS:  40 minut.

ĆWICZENIE
3

CO TO JEST MOTYWACJA? 
– MINI WYKŁAD

Słowo motywacja składa się z dwóch części: Motyw i Akcja.
Aby podjąć działanie (akcję), trzeba mieć do tego odpowiednie motywy. 

Łacińskie źródło motywacji to movere, co oznacza wprawiać w ruch, popychać.

Motywacja jest bardzo ważnym czynnikiem, od którego często zależy 
ewentualne powodzenie. Motywacja jest jak paliwo, które pozwala samochodowi 
jechać. Samochód, który posiada mało paliwa nie będzie mógł pokonać dużych 
odległości. Im więcej wleje się paliwa (motywacji), tym dalej będzie można nim 
podróżować. W sytuacji, gdy samochodowi skończy się paliwo – stanie.
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Warto zwrócić uwagę, że część wykonywanych przez nas czynności nie jest 
związanych z koniecznością posiadania odpowiedniej motywacji. Są to czynności 
nawykowe np.  codzienne mycie zębów. Niewiele osób zastanawia się nad tym 
czy ma je myć, po prostu to wykonuje.

Ciekawostka:

Jak wynika z wielu badań, aby wytworzył się nowy nawyk, należy daną 

czynność wykonywać przez 21 dni. Czyli, że jeśli chcemy robić coś codziennie, 

bez  motywowania się (np. ćwiczenia gimnastyczne, czytanie książki), warto 

zrobić z tego nawyk. Wystrarczy przez 3 tygodnie motywować się i konsekwentnie 

powtarzać daną czynność (o tej samej porze, w tych samych warunkach). Po tym 

okresie może się ona stać nawykiem.

Jest wiele odmian motywacji. Każdego człowieka tak naprawdę może 
motywować zupełnie coś innego. Dla jednej osoby najbardziej motywujące 
będzie wyobrażenie sobie sytuacji po osiągnięciu swojego celu, dla innej bardziej 
może być motywujące wynagrodzenie pieniężne za wykonaną pracę. Motywacja 
jest istotna, ponieważ daje nam siłę do pracy (jest naszym paliwem) i pomaga 
w zmianie naszego nastawienia do danego działania.

Motywacja jest potrzebna szczególnie w przypadku czynności, które nie 
stanowią specjalnej przyjemności. Przede wszystkim jest ona niezbędna do 
wykonania czynności, które trzeba powtórzyć wiele razy by osiągnąć wymarzony 
cel (np. odchudzanie, nauka języka obcego).

Do najbardziej popularnych działań motywacyjnych należy wyobrażanie 
sobie osiągniętego celu, wynagrodzenie, skupienie się na celu – innymi słowy – 
co nam da osiągnięcie celu, jaki nastrój w nas to wywoła, jakie będziemy mieć 
korzyści, gdy go osiągniemy.

Warto zwrócić uwagę na sposób określania celu. Najważniejsze wskazówki 
pozwalające na właściwe określenie go to:

- atrakcyjność celu,
- możliwość jego osiągnięcia (wyznaczanie celów, które są z jakichś powodów 

poza naszym zasięgiem może okazać się frustrujące i zniechęcające),
- dostosowanie go do naszego wieku i możliwości,
- możliwość osiągnięcia celu w krótkim czasie lub w krótkich etapach 
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cząstkowych (w przypadku celów dalekosiężnych),
- pozytywne myślenie poprzez wiarę w jego osiągnięcie,
- optymistyczne nastawienie.

W omówieniu problemu koniecznie należy kilka zdań poświecić sposobom 
postrzegania trudności poprzez zauważenie, że wiele osób na sam dźwięk 
słów – nowość, zmiana, trudność – zaczyna odczuwać lęk i spadek chęci do 
jakiegokolwiek działania, jako  że  często bowiem obawiamy się zmian, nowych 
sytuacji, ale również wysiłku, który musielibyśmy włożyć w ich przeprowadzenie. 
Podkreślić należy, iż jeśli nowość będziemy postrzegać jedynie w kategorii 
zagrożenia, wychodząc z założenia, że lepszy znany problem/wróg, zapewne 
będziemy się przed nimi bronić i ciężko będzie rozpocząć działanie. Będziemy 
wzbraniać się, walczyć, uciekać.

Takie sposoby działania będą wpływać na nas niekorzystnie. Zaczniemy 
odczuwać stres, będziemy mieć mniejszą samoocenę, będziemy stawać się coraz 
bardziej bierni.

Dlatego warto potraktować trudności jako WYZWANIE. Takie podejście samo 
w sobie stanowi motywację. Samo słowo wyzwanie posiada pozytywny ładunek 
energetyczny.

W czasie mini-wykładu prowadzący może zapisywać na flipcharcie 
najważniejsze hasła.

CZAS:  30 minut.

POMOCE:  markery, flipchart.

37Motywacja do działania   |   Nowy wspaniały człowiek 



ĆWICZENIE
4

WYZWANIE

Ćwiczenie stanowi uzupełnienie mini wykładu i pozwala na zwiększenie 
zaangażowania uczestników w pracę na zajęciach.

Uczestnicy siadają w kręgu i każdy z nich wypowiada jedno zdanie, w którym 
ma  przedstawić w sposób POZYTYWNY i MOTYWUJĄCY jakieś wyzwanie. 
Wypowiedzi uczestników powinny odnieść się do spraw, które same w sobie nie 
są dla nich proste w realizacji i wymagają pewnego zaangażowania i pracy.

Przykład:

Codziennie przez pół godziny będę powtarzać słówka z angielskiego, bo dzięki 

temu szybciej opanuję język i będę mogła zdobyć lepiej płatną pracę.

POMOCE:  brak.

CZAS:  10 minut.

ĆWICZENIE
5

PORAŻKA I SUKCES
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Nie zawsze, nawet jeśli bardzo się staramy, osiągamy oczekiwane efekty. 
Zdarza się, że  ponosimy porażki, potykamy się, a zaplanowane wcześniej 
działania musimy powtórzyć od nowa. Często taka sytuacja powoduje, że wolimy 
zaniechać ponownej próby. Jednak, nic bardziej mylnego! W sytuacji porażki 
powinniśmy zastanowić się co ją spowodowało i co możemy zrobić, by obrócić ją 
na naszą korzyść. Innymi słowy, powinniśmy wyciągnąć wnioski.

Każde niepowodzenie jest cenne, ponieważ może przybliżyć do realizacji 
celu, dzięki niemu możesz nie popełnić drugi raz tych samych błędów.

Prowadzący przedstawia jakiąś prostą historyjkę do analizy dla uczestników, 
tak aby pokazać, że porażka służy wyciąganiu wniosków i jest ważnym 
doświadczeniem.

Przykład:
Maciek opatrzył człowieka, który spadł z wysokiego budynku i złamał nogę. 
Był  przekonany, że założył mu dobrze usztywnienie. Niestety, ranny mocno uskarżał 
się na ból; klął, narzekał na nieudolność udzielającego pomocy. Maciek potraktował 
swoją pomoc jak porażkę i postanowił, że nigdy nie będzie próbował pomagać 
w takiej sytuacji. Gdy przyjechało pogotowie, ratownik poprawił usztywnienie i ranny 
natychmiast przestał narzekać. Maciek przyjrzał się sposobowi usztywnienia. Stwierdził, 
że zrobienie tego poprawnie to nic trudnego, a więc w sytuacji podobnej do zaistniałej 
będzie mógł zawsze pomóc. Postanowił jednocześnie, że zapisze się na kurs pierwszej 
pomocy.

POMOCE:  brak.

CZAS: 30 minut.

Prowadzący może również wykorzystać przedstawioną dalej propozycję.

Prowadzący dzieli grupę na trzy podgrupy. Każda grupa otrzymuje historię 
pewnej sytuacji. Historia posiada początek – zarys planów i potrzeb bohatera 
historii, oraz jej zakończenie – jak poszła realizacja danego planu.

Zadaniem grupy jest zastanowienie się, co mogło pójść nie tak w danej 
historii – poprzez punktowanie, uczestnicy dopisują środek historii, wedle 
własnej fantazji oraz doświadczeń.
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CZĘŚĆ A

Historia 1

HISTORIA BARTKA

W
ST

ĘP

Bohater Bartek, lat 18

Sytuacja wyjściowa

Bartek opuścił placówkę ponad dwa miesiące 
temu. Wrócił do  dziadków, z którymi układa 
mu się nie najlepiej. Chce jak najszybciej 
się usamodzielnić, by się wyprowadzić i żyć 
na swoim

Założony plan
1. Zdobycie pracy
2. Odłożenie pieniędzy
3. Wyprowadzka od dziadków

RO
ZW

IN
IĘ

CI
E

Co mogło się 
zadziać?

ZA
KO

Ń
C

ZE
N

IE

Efekt

Bartek został zwolniony z pracy po 1,5 miesiąca. 
Na szczęście miał umowę zlecenie, więc nie 
wpisano mu zwolnienia dyscyplinarnego 
w papiery. Dalej mieszka u dziadków, ale relacje 
mocno się pogorszyły od momentu zwolnienia 
z pracy

Rady dla Bartka
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Historia 2

HISTORIA MARLENY

W
ST

ĘP

Bohater Marlena, lat 17

Sytuacja wyjściowa

Marlena wciąż przebywa w placówce. 
Za rok chce zdawać maturę. W placówce 
wychowawcy mają do niej duże zaufanie, nie 
kontrolują jej na każdym kroku. Jest bardzo 
chwalona, samodzielna. Przygotowuje się do 
usamodzielnienia i opuszczenia placówki

Założony plan
1. Zdanie matury
2. Zapisanie się na studia
3. Ukończenie studiów licencjackich

RO
ZW

IN
IĘ

CI
E

Co mogło się 
zadziać?

ZA
KO

Ń
C

ZE
N

IE Efekt

Rok później Marlena podchodzi do matury, 
choć z trudem – miała minimalną frekwencję 
na zajęciach z matematyki, ale udaje się zaliczyć 
trzecią klasę. W czerwcu dostaje wyniki matur – 
zdała wszystko, oprócz matematyki, która jest 
wymagana w rekrutacji na studia

Rady dla Marleny
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Historia 3

HISTORIA EDTYTY

W
ST

ĘP

Bohater Edyta, lat 16

Sytuacja wyjściowa

Edyta przebywa w placówce od dwóch lat. 
Jest dość samotną i zamkniętą w sobie osobą. 
Trudno jej nawiązywać relacje z  rówieśnikami. 
Do momentu, gdy poznaje Piotrka – dwa lata 
starszego chłopaka, który chodzi z nią do jednej 
szkoły. Nawiązują relację, wszystko zmierza do 
tego, że zostaną parą

Założony plan

1. Zostanie dziewczyną Piotrka
2. Dbanie o związek – Piotrek znaczy dla niej 
wszystko
3. Wspólna przyszłość z Piotrkiem

RO
ZW

IN
IĘ

CI
E

Co mogło się 
zadziać?

ZA
KO

Ń
C

ZE
N

IE

Efekt

Po 4 miesiącach bycia z Piotrkiem, Edyta 
dowiaduje się od koleżanek, iż Piotrek ją zdradza. 
Istnieje nawet zdjęcie, na  którym Piotrek całuje 
się z inną dziewczyną. Edyta jest  załamana, 
konfrontuje to z Piotrkiem. On mocno 
się denerwuje, iż ona mu nie ufa i oskarża o takie 
rzeczy. Zrywa z nią kontakt

Rady dla Edyty
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Prowadzący rozdaje po jednej historii każdej z grup. Ich zadaniem jest 
stworzenie rozwinięcia historii – zastanowienie się, co mogło się wydarzyć, iż 

owe historie zakończyły się porażką, a nie sukcesem oraz uzupełnienie plansz.
CZAS:  15 min.

POMOCE:  wydrukowane historie, długopisy.

CZĘŚĆ B

Po uzupełnieniu historii w grupach, prowadzący prosi o wybranie spośród 
grup osoby, które wcielą się w postać bohatera historii oraz postać przyjaciela 
bohatera. Mają kilka minut, by ustalić wersje historii.

Następnie każda z grup przedstawia ogólny zarys historii danego bohatera. 
Odgrywają część ostatnią z plansz historii – rady dla… – ukierunkowując je na 
to, by wymienić to, co  mogło zostać zrobione inaczej i próbując podsunąć 
bohaterowi historii argumenty świadczące o tym, iż każde złe doświadczenie ma 
swoje plusy. Są nimi wnioski na przyszłość. Jakie to wnioski?

CZAS:  25 min.

POMOCE:  rozpisane plansze historii.

ĆWICZENIE
6

POZYTYWNE MYŚLENIE 
O SOBIE

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA czyli osobiste pragnienia, interesy, 
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samorealizacja; motywacja wewnętrzna jest związana z czerpaniem przez nas 
przyjemności z samego działania.

MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA czyli ukierunkowanie na nagrodę po zrealizowaniu 
danej czynności np. wynagrodzenie finansowe za wykonaną pracę.

Prowadzący prosi uczestników o podanie własnych przykładów odnoszących 
się do motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Może zapisywać je na flipcharcie.

POMOCE:  flipchart/tablica, markery.

CZAS:  10 minut.

ĆWICZENIE
7

JAK UTRZYMAĆ 
MOTYWACJĘ?

Na naszą motywację będą mieć wpływ dwa rodzaje czynników – hamujące 
i zwiększające. Te pierwsze będą ją obniżać, drugie zaś – wyzwalać. Warto 
zwrócić uwagę na ich charakterystykę.

Prowadzący rysuje na tablicy tabelkę:

Czynniki hamujące Czynniki zwiększające

Uczestnicy zapisują na postitach swoje propozycje i przyczepiają je 
w odpowiedniej kratce.

Przykładowe czynniki hamujące:
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- możliwość wyboru różnych dróg prowadzących do celu, 
- wyścig szczurów, skupianie się na ilości w miejsce jakości, 
- oczywistość uzyskania nagrody, 
- kontrola i schematy hamujące kreatywność.

Przykładowe czynniki zwiększające:
- pochwała za określony rodzaj pracy/działanie, 
- niespodziewana nagroda (np. podwyżka), 
- poczucie spełnienia i samorealizacji.

Koniecznie trzeba zauważyć, że na poziom motywacji wpływają:
- nasze otoczenie,
- styl życia,
- sposób myślenia,
- wartości,
- umiejętność bieżącej reakcji;

Zaś motywację zbijają: 
- złe nastawienie,
- zmęczenie,
- źle wyznaczone cele,
- zła organizacja pracy.

CZAS:  20 minut.

POMOCE:  flipchart, postity, markery
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ĆWICZENIE
8

SCHEMATY I ANALOGIE

Prowadzący rozdaje uczestnikom indywidualne ankiety do wypełnienia.

Treść ankiet:
Naprawdę ważne dla mnie jest … 
To, co nie jest dla mnie ważne, ale muszę robić … 
Przeszkoda, którą chcę pokonać, którą chcę rozwiązać … 

Prosi by uczestnicy zastanowili się nad udzieleniem właściwych, osobistych 
i szczerych odpowiedzi.

Uczestnicy wypełniają karty i oddają do kopert – podpisane. Prowadzący 
prosi, żeby  zapamiętali co napisali. Informuje, że na kolejnych zajęciach 
powrócimy do tego i dokonamy oceny co się udało w tych sprawach zrobić.

Prowadzący zaprasza uczestników do wykonania ćwiczenia, które pozwoli im 
wyciągnąć wnioski na temat ich postępowania oraz umożliwi głębsze spojrzenie 
na dokonywane przez nich wybory i decyzje. Wyjaśnia, że ogromny odsetek ludzi 
zapytany, dlaczego robi to co robi, odpowiada: bo powinienem iść i to załatwić, 
muszę to zrobić. Źródło ich motywacji jest  na  zewnątrz, żyją w powinności 
i przymuszeniu. Najmniej w swoim życiu mają sformułowań: wybieram, że…, 
chcę aby…., bardzo chcę. Zadaj sobie pytanie, co dominuje w Twoim życiu, a co 
chcesz aby dominowało? Powinienem, muszę, mogę, czy wybieram, chcę, bardzo 
chcę.

Następnie prowadzący prosi by uczestnicy odpowiedzieli na poniższe 
pytania i odnieśli się do nich. 
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1. Zrób listę rzeczy, które:
- powinieneś robić…
- musisz robić…
- możesz robić…
- wybierasz, aby robić…
- chcesz robić…
- bardzo chcesz robić…

2. Sprawdź, co dominuje: powinienem/muszę, czy wybieram/chcę?

3. Co chcesz zmienić? Gdybyś mógł przenieść się do równoległego świata, który 
może być taki, jaki Ty chcesz, żeby był, to co konkretnie postanawiasz zmienić?

Podsumowując ćwiczenie prowadzący może wykorzystać poniższe 
informacje i  wskazówki na temat strategii, które pomagają w realizacji zadań 
i wspierają uzyskanie oczekiwanego rezultatu. 

Po pierwsze, zadania muszą być podzielone na etapy. Nie tylko na małe 
kroki, ale maleńkie kroczki. Np. zamiast mówić, że zrobisz pełny plan napisania 
wypracowania –co może wydać się przytłaczające – zrób mały krok i poszukaj 
ogólnych materiałów do pracy i pogrupuj je.

Po drugie, musisz określić czas lub termin wykonania tego małego kroku. 
Nie wystarczy powiedzieć, że zrobisz to później lub jutro- termin musi mieć 
określone godziny.

Po trzecie, od razu nagradzaj się po wykonaniu tego małego kroku. Wtedy 
z wysokim prawdopodobieństwem po rozpoczęciu pracy nad zadaniem, pojawi 
się motywacja i będziesz chciał poświęcić więcej czasu na dokończenie zadania.

Skłonność do odwlekania spraw na później stanowi problem dla wielu ludzi.
Poniżej wskazówki, które mogą pomóc w realizowaniu zadań od razu.

1. Uporaj się z tym, co wzbudza w Tobie najwięcej strachu. Gdy uporasz się 
w pierwszej kolejności z tym, co wywołuje jakiś emocjonalny dyskomfort łatwiej 
będzie się rozpędzić i ruszyć z nową energią w kolejne zadania.

2. Zacznij dzień od najmniej przyjemnego zadania. Uporaj się z nim i miej go za 
sobą, kolejne obowiązki wydadzą Ci się mniej straszne. Mark Twain kiedyś 
napisał: „Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, wstając rano, to połknięcie żywej 
żaby; potem odczuje się satysfakcję z faktu, że prawdopodobnie najgorsze, co 
może się wydarzyć już z nami”.

3. Myśl o przykrych konsekwencjach zlekceważenia danego obowiązku lub 
zadania. Co się stanie, jeśli nie zrobisz tego na czas? To jest motywacja od 
nieprzyjemnych konsekwencji, których chcemy uniknąć.
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4. Pomyśl o korzyściach wykonania pracy i uporania się z zadaniem Wypisz 
wszystkie powody, dla których dobrze byłoby wykonać określoną pracę 
terminowo. Im więcej wynajdziesz takich przyczyn, tym bardziej będziesz miał 
ochotę to zrobić. To motywacja do celu, który przynosi fajne emocje.

5. Nie musisz być perfekcjonistą. Pamiętaj, że nie wszystko musi wyjść Ci idealnie. 
Po prostu rozpocznij pracę i utrzymuj jednostajny, solidny rytm. Na ewentualne 
poprawki i korekty znajdzie się czas później.

6. Myśl na papierze. Przygotuj się odpowiednio. Sporządź listę rzeczy do zrobienia. 
Przed realizacją zadania podziel je na mniejsze części. Samo zgłębianie 
szczegółów powoduje myśli i chęci realizacji zadania.

7. Zanim zaczniesz przygotuj wszystkie potrzebne Ci do tego rzeczy. Upewnij się, 
że masz wszystko, co potrzebne, abyś nie musiał podczas pracy odrywać się 
niepotrzebnie. Staranne przygotowanie spowoduje chęć użycia zgromadzonych 
rzeczy do pracy.

8. Na rozruch zajmij się czymś niewielkim. Zaczynając od małego kroczku 
zapewniasz sobie, że zadanie Cię nie przytłoczy.

9. Poszatkuj zadanie. Nie wszystko musisz wykonywać za jednym zamachem. 
Czasami zamiast brania wielkiego kęsa do buzi warto podzielić go na mniejsze, 
łatwe do przełknięcia części.

10. Zacznij od źródła. Zrób listę pośrednich zadań w drodze do realizacji swojego 
celu. 

Zacznij od najtrudniejszego, najważniejszego, najpoważniejszego. Gdy tę 
rzecz będziesz miał za sobą wszystkie inne wydawać się będą dużo prostsze 
i łatwiejsze w realizacji.

http://www.ppp2gdynia.szablon.pl/index.php?p=1_60
file:///C:/Users/agnie/Downloads/Trening%20motywacyjny.pdf
http://www.lcre-lomza.webd.pl/pdf/Scenariusz_zajec_Ewa_Frolow.pdf

ĆWICZENIE
9

PLAN A CZAS
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CEL: Pokazanie narzędzia dla uczestników warsztatu, które ułatwi im budowanie 
planów działań zmierzających do realizacji celów.

Planowanie celów krótkoterminowych jest o wiele łatwiejsze – szybko 
widzimy efekty (co zwiększa naszą motywację), możemy na bieżąco modyfikować 
i dostosowywać działania. Przy planowaniu celów długoterminowych występuje 
wiele trudności (np. odroczenie gratyfikacji w czasie), co może znacząco osłabiać 
nasz poziom motywacji.

PRZEBIEG: Prowadzący rozpoczyna ćwiczenie od omówienia różnic między 
celami krótkoterminowymi a długoterminowymi; na flipcharcie rozrysowuje 
przedstawioną dalej tabelę i przy wykorzystaniu burzy mózgów zbiera refleksje.

Cele krótkoterminowe Cele długoterminowe

Definicja młodzieży ……. Definicja młodzieży ……..

Zalety Wady Zalety Wady

Po omówieniu pracy grupowej uczestników, prowadzący robi wprowadzenie 
do  następnego ćwiczenia poprzez pytanie: co pomaga nam w realizacji 
postawionych celów?

CZAS:  15 min.

POMOCE:  flipchart, markery.
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ĆWICZENIE
10

O KROK W TYŁ

Cele długoterminowe cechują się tym, iż gratyfikacja jest większa – jej waga, 
znaczenie, efekty wystąpienia – niż w przypadku celów krótkoterminowych. 
Wprowadzają też większe zmiany w życiu jednostki, co wiąże się z większym 
nakładem pracy pozwalającym na ich osiągnięcie. Przy stawianiu sobie celów 
długoterminowych często pojawia się lęk – przez wzgląd na czas niezbędny do 
ich realizacji (w przypadku młodzieży czas osiągnięcia celu jest na  tyle długi, 
że wydaje jej się nierealne dotrwanie do końca). Do osiągnięcia celu często 
prowadzą różne, złożone działania, których liczba jest przerażająca i których 
realizacja wymaga wytrwałości i konsekwencji. Dlatego warto stosować metodę 
małych kroków.

Ćwiczenie polega na zbudowaniu planu. Wychodzimy w nim od pozytywnej 
rzeczy/wydarzenia, które często posiada rangę marzeń. By ułatwić zadanie 
uczestnikom (pamiętając, iż często nie mają potrzebnej wiedzy), plan będzie 
budowany od tyłu, czyli od realizacji celu, np. dostanie się na studia  złożenie  
dokumentów rekrutacyjnych  naniesienie opłaty rekrutacyjnej   
odłożenie z wypłaty/świadczeń kwoty na opłatę rekrutacyjną  zdanie 
matury  przygotowanie się do matury, np. codziennie 2 godziny nauki 

 wybranie przedmiotów na maturze  sprawdzenie wymaganych 
przedmiotów na dany kierunek  ……

KROK 1

Zaczynając od pozytywu przy budowaniu planu (np. dostanie się na studia) 
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wychodzimy z  pola większej motywacji, widzimy cel oraz gratyfikację. Im 
ważniejszy dla nas cel, tym większa będzie motywacja do działania.

Prowadzący zaczyna ćwiczenie od pytań ukierunkowujących, np. co czujemy, 
gdy uda się nam osiągnąć ważny dla nas cel? Czy cel raduje również naszych 
bliskich? Czy im na tym zależy? Co się będzie działo, gdy osiągniemy cel? Czy 
nasza sytuacja życiowa się poprawi? Zebrane od młodzieży pomysły prowadzący 
gromadzi i zapisuje na flipcharcie. Ważne  jest, by przy kontynuacji ćwiczenia 
kartka z pozytywami wynikającymi z realizacji celów wisiała w widocznym 
miejscu.

CZAS:  10 min.

POMOCE:  flipchart, markery, taśma klejąca.

KROK 2

Prowadzący rozdaje uczestnikom plansze do pracy własnej. Plansze jest 
warto złożyć na  trzy części i spiąć spinaczem, by uczestnicy mogli pracować 
najpierw na planszy A, potem B, finalnie C – by nie mogli sugerować się kolejnymi 
etapami ćwiczenia. Ze względu na czas, plansze nie powinny mieć więcej niż 10 
wierszy (10 etapów).

CEL:

Etapy Możliwe trudności Plan awaryjny

TU I TERAZ
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Część A
Uczestnik ustala swój cel długoterminowy, następnie buduje w ramach 

swoich możliwości plan od tyłu. Prowadzący powinien wspierać uczestników 
w realizacji zadania, podpowiadać w przypadku niewiedzy.

Następnie, po wykonaniu planu działań, prowadzący dobiera uczestników 
w  pary, by  omówili między sobą swoje plany działań i nanosili poprawki, 
uzupełniali luki itp.

Omówienie tej części zadania skupia się wokół zebrania wiedzy o tym na ile 
budowanie planów długoterminowych sprawiało uczestnikom trudność, bądź 
w jakim stopniu było to dla nich łatwe.

Część B
Uczestnicy siedzą w kole. Odginają planszę, by były widoczne części A oraz B 

(część C zostaje w ukryciu).
Następnie swój plan podają osobie z lewej strony, przyjmując planszę osoby 

z prawej. Dopisują możliwe niepowodzenia do wybranego przez siebie etapu, 
np. złożenie dokumentów o lokal socjalny  niepowodzenie: brak wszystkich 
dokumentów  niepowodzenie: nie wiem jak wypełnić wniosek.

By zapewnić dynamikę w grupie, na uzupełnienie planszy i wybranego etapu, 
powinno się przeznaczyć od 30 sekund do minuty – w zależności od możliwości 
grupy.

Jeżeli uczestnik pracujący nad czyjąś planszą będzie chciał dopisać do już 
opracowanego etapu kolejne niepowodzenie, jest to w porządku.

Część C
Gdy uczestnicy wypełnią plansze niepowodzeń, następuje krótkie omówienie 

– jak czują się widząc tyle niepowodzeń, trudności.
Prowadzący omawia z uczestnikami podniesione kwestie, sterując rozmową 

tak, by  mocno wybrzmiało stwierdzenie, iż na każdy problem można znaleźć 
rozwiązanie – poprzez stworzenie planu awaryjnego bądź korekty planu poprzez 
wprowadzenie dodatkowego działania.

Uczestnicy zmieniają bieg rundki w przeciwną stronę i otwierają plansze C. 
Analogicznie jak w planszy B – plansze są przekazywane następnej osobie co 30 
sekund-1 minuty, uzupełniając ją o wpisanie rozwiązania dla niepowodzenia – np. 
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złożenie dokumentów o lokal socjalny  niepowodzenie: nie posiadanie wszystkich 
dokumentów   rozwiązanie: zebranie danych o wymaganych dokumentach ze 
strony WWW urzędu; złożenie dokumentów o lokal socjalny  niepowodzenie: 
nie wiem jak wypełnić wniosek  rozwiązanie: umówienie się na spotkanie 
z pracowniczką urzędu, która pomoże wniosek wypełnić.

Po skończeniu rundy, plansze wracają do swoich właścicieli.

Omówienie całego ćwiczenia powinno skupiać się na tym, iż często pojawiają 
się trudności i nieprzewidziane problemy w realizacji naszych założeń. Ze 
względu na wagę, jaką przykładamy do realizacji celu, a także konsekwencje 
jego niepowodzenia, często w  takich sytuacjach pojawia się duże napięcie 
i wyolbrzymienie przeszkody. Zatrzymując się na niej, nie dajemy sobie 
możliwości naprawy sytuacji; warto jest budować plany i mieć rozwiązania 
awaryjne.

CZAS:  1 godz.

POMOCE:  flipchart, markery, długopisy, spinacze, wydrukowane plansze.
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CEL ZAJĘĆ:  Omówienie ról społecznych i ról członków rodziny oraz konsekwencji 
dla rodziny wynikających z nadużywania alkoholu i stosowania przemocy.

BLOK 3
JA DOROSŁY/A

ĆWICZENIE
1

WPROWADZENIE
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CEL:  Ustalenie definicji i oczekiwań wobec dorosłego, uświadomienie 
uczestnikom czym  jest bycie dorosłym i doprowadzenie do osobistej refleksji 
nad własnym postępowaniem (czy podejmowane przez uczestników działania 
wspierają budowanie dorosłych postaw).

PRZEBIEG: Prowadzący pisze na tablicy DOROSŁY/DOROSŁA i prosi uczestników, 
by dopisali skojarzenia, które w ich opinii określają osobę dorosłą. 

Przykłady:
odpowiedzialność, praca, pieniądze, konsekwencja, mądrość życiowa itp.
W czasie wykonywania ćwiczenia prowadzący zadaje pytania pomocnicze:
- co to znaczy być dorosłym?
- czy bycie dorosłym jest jednoznaczne z ukończeniem 18 lat?
- czy osoba dorosła odpowiada tylko za siebie, czy może również za innych np. własne 
dzieci?

Uczestnicy przy wsparciu prowadzącego tworzą definicję dorosłości.

POMOCE:  filpchart, markery.

CZAS: 20 minut.

ĆWICZENIE
2

FIGURKI

CEL: (jak w ćwiczeniu 1) Ustalenie definicji i oczekiwań wobec dorosłego, 
uświadomienie uczestnikom czym jest bycie dorosłym i doprowadzenie do 
osobistej refleksji nad  własnym postępowaniem (czy podejmowane przez 
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uczestników działania wspierają budowanie dorosłych postaw).
PRZEBIEG:  Każdy uczestnik otrzymuje kartkę, na której rysuje siebie jako osobę 
dorosłą. Można w tym celu wykorzystać różne materiały plastyczne – farby, 
kredki, ale również np. zdjęcia, wycinki z gazet i magazynów. Uczestnicy wokół 
narysowanych przez siebie postaci wypisują cechy i umiejętności, które chcieliby 
mieć, gdy będą dorośli.

Następnie prowadzący prosi, by z drugiej strony kartki napisali czego muszą 
się nauczyć, co powinni zrobić, by to osiągnąć.

Chętni uczestnicy dzielą się swoimi pracami z grupą.
Prowadzący wyjaśnia, że dorosłość wiąże się z określoną postawą 

i żeby wypełniać dobrze rolę dorosłego trzeba nad sobą pracować, nauczyć się 
wyciągania wniosków z własnych błędów, ale również z obserwacji innych. Warto 
także włożyć wysiłek, by jak najwięcej nauczyć się jako osoba dorastająca – jest 
to dobry, mocny fundament na dalsze życie.

POMOCE:  duże kartki papieru, markery, materiały plastyczne, wycinki 
z magazynów, gazet itp.

CZAS:  40 minut.

WIEDZA: Wg teorii rozwoju psychospołecznego Erika Ericsona, prawidłowy 
rozwój przebiega etapowo (Brzezińska, 2007). Charakterystyka poszczególnych 
etapów (Erciscon wyłonił ich  8) zależy od możliwości organizmu i oczekiwań 
środowiska. Wchodzenie w kolejne etapy związane jest z kryzysem, naturalnym 
momentem przełomowym. Jest to czas, w którym dotychczasowe umiejętności 
nie wystarczają, aby realizować nową rolę, którą narzuca biologia, własne 
pragnienia i środowisko (Bee, 2004). Kryzysy pojawiają się na styku starego 
i nowego porządku. Dzięki kryzysom stara, dobrze znana i bezpieczna struktura 
rozluźnia się, a wiążący się z kryzysem dyskomfort lub czy ból psychiczny 
wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań. W okresie między 12 a 40 rokiem 
życia człowiek najczęściej przechodzi dwa takie okresy:

- dorastanie (12-18 rok życia) jest czasem na budowanie tożsamości. 
W tym okresie bardzo ważną rolę grają wcześniejsze doświadczenia z lat 
dzieciństwa. W dzieciństwie rozpoczyna się budowanie poczucia odrębności, 
bycia kimś niepowtarzalnym. W okresie dorastania dziecko zmienia się 
w dorosłego, następuje pomieszanie ról (Bee, 2004). Zadaniem tego okresu 
jest budowanie tożsamości, niezależności, kierowania swoim życiem, a także 
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kontroli nad impulsami i popędami charakterystycznymi dla dziecka. Jeżeli 
rozwiązanie kryzysu jest niepomyślne może dojść do wytworzenia tożsamości 
negatywnej, związanej z poczuciem bezwartościowości, bycia kimś złym lub 
do niepewności ról i zagubienia (Brzezińska, 2007). Pozytywne przejście tego 
etapu jest kapitałem do dalszego dorosłego życia;

- wczesna dorosłość (19-40 rok życia) jest czasem na branie odpowiedzialności 
za siebie i swoje funkcjonowanie społeczne, zawodowe i osobiste, a także 
branie odpowiedzialności za innych (Bee, 2004). W okresie 20-25 lat, na 
nieznaną dotąd skale podejmowane są zobowiązania wobec innych (związane 
z pracą zawodową, rolą członka społeczeństwa, budowanie stałych związków, 
zakładanie rodziny). W  celu realizacji wcześniejszych planów konieczne jest 
poszukiwanie realistycznych sposobów, a w razie konieczności wprowadzanie 
zmian. Bardzo ważna jest, wykształcona we wcześniejszym etapie, umiejętność 
dbania o siebie i podstawowa niezależność, a także budowane w dzieciństwie 
pracowitość i zaufanie. Najważniejszym zadaniem tego etapu jest budowanie 
intymnych relacji (zarówno erotycznych, jak i przyjacielskich). Zagrożeniem 
nieprawidłowo rozwiązanego kryzysu jest poczucie izolacji i samotności. 
Prawidłowe jego przejście pozwala na intymność (Brzezińska 2007).

Bardzo ważne jest, aby w okresach 
spokoju, poznawać siebie, uczyć się 
nowych umiejętności życiowych, szukać 
konstruktywnego wsparcia, budować 
relacje. Nie da się uniknąć kryzysów, ale 
ich głębokość i szansa na pozytywne 
rozwiązanie w duże mierze zależy od 
zasobów. Każde istotne przyspieszenie, czy 
opóźnienie w przechodzeniu do kolejnego 
etapu potencjalnie może zagrażać 
zdrowemu rozwojowi. Zagrożeniem może 
być np. godzenie dwu  ról (w przypadku 
np. bardzo młodych rodziców: dziecka 
i rodzica) lub pozostawania w  pewnej 
roli za długo (np. wieczne dzieci). Małe 
jest prawdopodobieństwo, aby z kryzysu 
wyjść całkowicie niepomyślnie, jednak 
każdy dobrze przeżyty kryzys jest ważnym 
zasobem do budowania dalszego życia.
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ĆWICZENIE
3

ROLE SPOŁECZNE. PŁEĆ

Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy. Prosi, by każda grupa wypisała 
cechy, które w jej opinii określają kobietę i mężczyznę. (Uczestnicy otrzymują 
duże kartki papieru, które po zakończeniu ćwiczenia, po położeniu na podłodze 
będą widoczne dla wszystkich).

Można spodziewać się, że w opisach znajdą się stereotypowe określenia, 
podobne do przedstawionych w tabeli.

KOBIETA MĘŻCZYZNA

delikatna, wrażliwa, 
sentymentalna, wygadana, ładna, 
romantyczna … 

silny, twardy, konkretny, odważny, 
racjonalny, minimalistyczny … 

Prowadzący prosi, by uczestnicy przedstawili i omówili efekt swojej pracy. 
Pyta o to, czym kierowali się wypisując skojarzenia, prosi o ich uzasadnienie.

Następnie proponuje zamianę i te określenia, które zostały przypisane 
mężczyznom przypisuje kobietom i na odwrót. Pyta uczestników, czy są gotowi 
zaakceptować zmianę – czy kobieta może być silna, twarda itp., a mężczyzna 
delikatny i wrażliwy. Dlaczego dzieje się tak, że określonym płciom przypisujemy 
pewne cechy, czy taki podział nie jest zbyt schematyczny.

Wspólnie z uczestnikami prowadzący zastanawia się nad zasadnością 
dokonywania takich schematycznych rozgraniczeń.

Pytania pomocnicze:
- jak na funkcjonowanie poszczególnych przedstawicieli płci wpływają 
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społeczne oczekiwania i stereotypy (np. dziewczynki płaczą, chłopcy nie),
- jaki wpływ na społeczny odbiór kobiety czy mężczyzny może mieć 

zachowanie wykraczające poza określone stereotypy (np. mężczyzna, 
który się wzrusza),

- jaki wpływ na indywidualne wybory może mieć fakt stereotypowego 
podejścia do płci (np. wybór zawodu),

- czy są takie sytuacje, w których byłoby najlepiej by kobieta mogła zachować 
się w sposób typowy dla mężczyzn i na odwrót?

CZAS:  30 minut.

POMOCE:  markery, duże kartki.

WIEDZA: Psychologiczna płeć człowieka jest jego spontaniczną gotowością „do 
posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata” (Kuczyńska, 
1992, s. 5). Tradycyjnie kobiecość i męskość znajdują się na przeciwległych 
krańcach continuum. To, co kobiece, nie jest męskie i na odwrót. Jednym 
z najpopularniejszych tradycyjnie uznawanych cech odróżniających kobiety 
od mężczyzn są męska instrumentalność i kobieca ekspresyjność (Spence, 
Helmreich, 1980). Jednak w codziennym życiu można zauważyć, iż nie 
zachowujemy się zawsze zgodnie ze stereotypem. Powszechnie używane 
określenia „babo-chłop”, czy  „zniewieściały mężczyzna”, świadczą o tym, iż 
istnieją osoby nie w pełni spełniające kryteria bycia „emocjonalną kobietą”, 
czy „instrumentalnym mężczyzną”. Ponadto nawet tradycyjnie oczekuje się 
iż w pewnych sytuacjach ludzie będą przejawiali zachowania przypisywane 
drugiej płci: mężczyźni będą angażowali się emocjonalnie w związki, a kobiety 
wypełniające rolę pani domu wykazywały niezależność i asertywność. Bycie 
kobietą i  mężczyzną w sensie biologicznym nie zawsze w pełni determinuje 
codzienne zachowania (Spence, Helmreich,1980).

W odróżnieniu od diadycznej teorii płci Sandra L. Bem postawiła hipotezę, 
iż ludzie nie powinni przystosowywać się do narzuconej im stereotypowo 
roli płciowej, lecz do bycia androgynicznym, zarówno kobiecym i męskim. 
Kobiecość i męskość, nie są dwoma końcami jednego continuum, lecz są dwoma 
oddzielnymi wymiarami osobowości (Bem, 1975). W  zależności od konfiguracji 
cech związanych z płcią można wprowadzić następujący podział:

- osoby określone seksualnie, czyli takie, których płeć psychologiczna jest 

59Ja dorosły / a  |   Nowy wspaniały człowiek 



zgodna z płcią biologiczną,
- osoby androgyniczne, posiadające w dużym stopniu zarówno cechy 

kobiece, jak i męskie,
- osoby nieokreślone seksualnie, w niewielkim stopniu posiadające męskie, 

czy kobiece cechy psychologiczne,
- osoby krzyżowo określone seksualnie – posiadające cechy psychologiczne 

innej płci, niż ich płeć biologiczna (Kuczyńska, 1992).

Osoby o określonej płci psychologicznej, zarówno zgodnej, jak i niezgodnej 
z płcią biologiczną ograniczają się w swoim zachowaniu do strategii zgodnych 
z własną definicją kobiecości lub  męskości (Bem, 1975). Częściej niż osoby 
androgyniczne mają skłonność do oceny innych poprzez obowiązujący kulturowo 
stereotyp kobiecości i męskości i różnicują ludzi ze względu na ich fizyczną 
atrakcyjność (Andersen, Bem, 1981). Osoby androgyniczne są wrażliwe na daną 
sytuację i wybierają najefektywniejszy sposób działania. Według teoretyków 
popierających teorię androgynii, umiejętność dostosowania strategii i zachowań 
do sytuacji i wykazywanie obu zestawu cech, pozwala na lepsze funkcjonowanie 
społeczne i jest zdrowsze dla psychiki. Osoby o określonej męskiej płci 
i androgyniczne mają wyższą samoocenę, niższy poziom lęku, depresji i innych 
oznak złego funkcjonowania emocjonalnego, niż osoby o określonej płci żeńskiej, 
czy nieokreślone płciowo (Spence, Helmreich, 1980). Współczesna kultura 
promuje androgynię, co wiąże się ze wzrastającym znaczeniem współaktywności, 
współodczuwania, empatii i partnerstwa (Lelakowska, 2008).

ĆWICZENIE
4

RODZINA - MINI WYKŁAD

Ja dorosły / a   |   Nowy wspaniały człowiek 60



CEL:  Właściwe rozumienie pojęcia rodzina, jej modeli, najważniejszych form 
rodzinnych.

Prowadzący wyjaśnia uczestnikom, że rodzina jest podstawową grupą 
społeczną, na której opiera się społeczeństwo.

Funkcje osobowe rodziny:
- małżeńska lub partnerska,
- rodzicielska,
- braterska.

Funkcje instytucjonalne rodziny:
- materialno-ekonomiczna (polega na zaspokajaniu przez rodzinę 

materialnych potrzeb jej członków),
- opiekuńczo-zabezpieczająca (stanowi materialne i fizyczne zabezpieczenie 

członków rodziny, którzy w pewnych okresach życia mają ograniczone 
możliwości samorealizacji, pozbawieni są środków do życia lub wymagają 
pomocy),

- prokreacyjna (polega na zaspokajaniu rodzicielskich potrzeb emocjonalnych 
–  ojcostwa  i  macierzyństwa, pozwala na utrzymywanie biologicznej 
ciągłości rodziny i społeczeństwa),

- seksualna (zaspokajanie popędu seksualnego),
- legalizacyjno-kontrolna (sankcjonowanie postępowania członka rodziny 

przez rodzinę, nadzorowanie jego postępowania),
- socjalizacyjno-wychowawcza (wprowadzanie dziecka 

w świat kultury danego społeczeństwa),
- klasowa (określenie pozycji członków rodziny w strukturze społeczeństwa),
- kulturalna (zapoznawanie młodego  pokolenia  z dziejami kultury i jej 

trwałymi pomnikami, zachęcanie do aktywnego korzystania z wartości 
kulturalnych),

- rekreacyjno-towarzyska (umożliwia odzyskanie w domu rodzinnym 
wewnętrznej równowagi emocjonalnej),

- emocjonalno-ekspresyjna (zaspokaja emocjonalne potrzeby członków 
rodziny, sprzyja wyrażaniu osobowości, daje możliwość uzyskania kontaktu 
psychicznego) (Tyszka, 1995).
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WIEDZA UZUPEŁNIAJĄCA: Nie ma jednej definicji prawnej rodziny. Kodeks 
Rodzinny i  Opiekuńczy (1964) określa rodzinę jako „małżeństwo dwojga ludzi 
i ich wszystkie dzieci (także te z innych związków), do chwili ich wspólnego 
zamieszkiwania z rodzicami”. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
mówi, że (2005): „osobą najbliższą, jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostające we wspólnym 
pożyciu, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą.”

Wg psychologii i socjologii rodzina jest podstawową grupą społeczną, jest 
systemem (czyli pewną całością), który jest czymś więcej niż suma jego części. 
Składa się z małżonków i  ich  dzieci (także adoptowanych) oraz krewnych 
małżonków. Jest naturalną, niemożliwą do  pełnego zastąpienia i trwałą 
wspólnotą, osób które są od siebie zależne, mają wspólną historię, więzi 
i strategię działania. Jej celem jest zaspokojenie potrzeb fizycznych, społecznych 
i psychicznych każdego z jej członków, a w odniesieniu do dzieci pełni funkcję 
socjalizacyjną i przygotowuje do samodzielnego, odpowiedzialnego życia (Pluta, 
1979). Ważnymi cechami dobrze funkcjonującej rodziny są więzi, wzajemna 
zależność, dzielenie życia, komunikacja wprost, ciepłe, wzajemne uczucia 
(miłość, szacunek), wspólne ustalanie i przestrzeganie zasad (Satir, 2000). Każda 
rodzina ma swój wzorzec wzajemnych relacji i jest niepowtarzalna. Potrzebami, 
które realizowane są w rodzinie są: − potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód, 
sen, przedłużenie gatunku) − potrzeby bezpieczeństwa (dach  nad głową, 
ochrona przed krzywdą fizyczną i emocjonalną, dbanie o zdrowie) −  potrzeba 
przynależności (miłości, akceptacji, przyjaźni, porozumiewania się) − potrzeba 
uznania (szacunku, niezależności) − potrzeba samorealizacji (rozwoju osobistego, 
sukcesu).

CZAS:  15 minut.
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ĆWICZENIE
5 

POJĘCIA ZWIĄZANE 
Z RODZINĄ

CEL: (jak w ćwiczeniu IV) Właściwe rozumienie pojęcia rodzina, jej modeli, 
najważniejszych form rodzinnych.

PRZEBIEG: Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki zawierające hasła i ich 
objaśnienia. Każdy z uczestników otrzymuje jedną kartkę i jego zadaniem jest 
odnalezienie w grupie pary (osoby posiadającą właściwe hasło lub jego definicję).

Proponowane hasła i definicje:
MONOGAMIA – najbardziej rozpowszechniony typ związku  małżeńskiego, 

w którym jedna osoba związana jest trwale z jednym partnerem. 
Oznacza ona wyłączną relację małżeńską na wszystkich 
płaszczyznach: społecznej, prawnej, duchowej, emocjonalnej, 
jak i biologicznej, seksualnej.

KONKUBINAT – nieformalny związek dwóch  osób, pozostających w  pożyciu, 
bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwa.

PATRIARCHAT – typ rodowej organizacji społecznej bazującej na dominującej 
roli mężczyzn.

RODZINA NIEPEŁNA – rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez 
jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za 
gospodarstwo domowe.

RODZINA ZASTĘPCZA – forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego 
biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy 
rodzicielskiej lub którym ją  ograniczono. Można ją ustanowić, 
jedynie w sytuacji, gdy żaden z rodziców nie  ma pełni władzy 
rodzicielskiej.
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RODZINA ZREKONSTRUOWANA – rodzina uzupełniona w wyniku nowego 
związku małżeńskiego osamotnionego współmałżonka.

Uczestnicy prezentują wyniki ćwiczenia i omawiają poszczególne definicje 
wraz z prowadzącym.

CZAS:  15 minut.

ĆWICZENIE
6

PRAWIDŁOWE 
FUNKCJONOWANIE 
RODZINY, A PRZEMOC 
I UZALEŻNIENIE

CEL: Omówienie z uczestnikami cech dobrze funkcjonującej rodziny i warunków 
niezbędnych do tego, by rodzina funkcjonowała prawidłowo. Przedstawienie 
zagrożeń dla poszczególnych członków rodziny związanych z występowaniem 
uzależnień i przemocy.

PRZEBIEG: Prowadzący rysuje na flipcharcie kobietę i mężczyznę. Wyjaśnia, że 
są to osoby, które postanawiają założyć rodzinę i posiadać wspólne potomstwo. 
Prosi, by uczestnicy odpowiedzieli na pytanie jakie ich zdaniem warunki powinna 
spełniać ich relacja, by  decyzja o wspólnym założeniu rodziny była właściwa – 
odpowiedzialna, dojrzała itp.

Uczestnicy przedstawiają swoje spostrzeżenia.

Pytania do uczestników:
- czym charakteryzuje się dobrze funkcjonująca rodzina,
- jakie ważne potrzeby realizowane są w rodzinie, jakie są jej funkcje,
- czy wiek kobiety i mężczyzny mają znaczenie w chwili podejmowania decyzji 

o posiadaniu dziecka,
- czy status materialny ma znaczenie, a jeśli tak to jakie zdaniem uczestników są warunki 
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minimalne,
- co partnerzy powinni wiedzieć o sobie (np. znajomość ich rodzin, historii życia, 

warunków materialnych, zasobów, znajomych),
- czy czas trwania znajomości ma znaczenie na podjęcie decyzji.

Po udzieleniu odpowiedzi i omówieniu tej części zadania prowadzący 
dorysowuje na  tablicy dziecko. Prosi uczestników, by określili jakie obowiązki 
spoczywają teraz na dorosłych, którzy zdecydowali się na potomstwo.

Cały czas ćwiczenie koncentruje się na pozytywach (właściwa relacja, 
bezpieczeństwo, odpowiedzialność).

Następnie prowadzący mówi: „Wyobraźcie sobie, że w domu naszej idealnej 
rodziny pojawiła się zła wróżka i zaczarowała jednego z jej członków…”

Prowadzący dzieli uczestników na cztery grupy.
Dwie grupy prosi, by napisały co zmieni się między członkami rodziny 

w sytuacji, gdy jeden z członków rodziny się uzależni. Dwie pozostałe grupy prosi 
o przygotowanie opisu zmiany sytuacji w rodzinie, w chwili, gdy jeden z członków 
rodziny będzie stosował przemoc.

W końcowej fazie ćwiczenia omawiane są jego wyniki.

POMOCE:  flipchart, kartki, markery.

CZAS:  40 minut.

WIEDZA:  
Przykłady cech dobrze funkcjonującej rodziny:

- bezpieczeństwo potrzebne do zapewnienia zaplecza i rozwoju,
- zaspokojenie potrzeb emocjonalnych (w tym socjalizację, naukę zachowań 

i  ról  związanych z płcią i seksualnością, zapewnienie równowagi pomiędzy 
zależnością, a autonomią),

- zapewnienie rozwoju każdego z jej członków,
- kształtowanie tożsamości.
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Rodzina dysfunkcyjna / dysfunkcjonalna, charakterystyka:

Rodzina dysfunkcyjna „jest stworzona przez dysfunkcjonalne małżeństwo, 
takie  małżeństwa zaś tworzą dysfunkcjonalne osoby, które odnajdują się 
wzajemnie i  żenią ze sobą. Jednym z tragicznych faktów jest to, że osoby 
dysfunkcjonalne prawie zawsze znajdują inną osobę, która działa albo na tym 
samym, albo na większym poziomie dysfunkcji”. (Bradshaw, 1998). Każda 
rodzina styka się z problemami i występują w  niej  niewłaściwe sytuacje, 
postawy i zachowania. W rodzinie dysfunkcyjnej w wielu strefach (opieka, strefa 
ekonomiczna, edukacyjna, biologiczna, emocjonalna i społeczna) (Cudak, 2011).

Cechy rodziny dysfunkcyjnej:
- dysfunkcje rodzinne mają wielopokoleniową tradycję,
- główna emocja: wstyd (za siebie, członków rodziny i rodzinę 

jako taką),
- ważne emocje: złość, rezygnacja, bezsilność, poczucie krzywdy 

i poczucie winy,
- sztywność ról,
- sztywność zasad (często opartych na kontroli, perfekcjonizmie, 

oskarżeniach),
- tajemnica (często znana wszystkim, o której się nie mówi nawet 

między członkami rodziny),
- brak intymności,
- brak granic lub zatarte granice między poszczególnymi 

osobami (np. poczucie, że  odczuwa się to co inna osoba, 
odpowiada się za uczucia lub czyny innej osoby itp.),

– potrzeby systemu rodzinnego (jego przetrwanie) są ważniejsze 
niż potrzeby członków rodziny,

– brak możliwości budowania własnej, indywidualnej 
tożsamości,

– jednostka jest potrzebna przetrwaniu całego systemu, więc 
rodzinę trudno opuścić (hamowanie autonomii),

– brak prawdziwego kontaktu w komunikacji, komunikacja 
konfliktowa lub  nieszczera (w celu uniknięcia otwartego 
konfliktu),

– zaprzeczanie i bezradność w osiągnięciu realnej zmiany 
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rozwija nierealistyczne sposoby radzenia sobie (np. myślenie, 
że dzięki silnej woli problem zostanie rozwiązany, obwinianie 
czynników zewnętrznych) (Prajsner, 2002).

Rodzina z problemem alkoholowym 

Rodzina, w której jeden lub więcej członków jest uzależniony od alkoholu, 
substancja i jej używanie są bardzo ważnym punktem odniesienia (determinują 
przeżycia, plany, rozwiązania życiowe i inne aspekty funkcjonowania rodziny). 
Często takie rodziny borykają się także z innymi niekorzystnymi czynnikami, 
takimi jak np. ubóstwo, ciasnota/brak dobrych warunków mieszkaniowych, 
niskie wykształcenie/brak kwalifikacji zawodowych.

Specyficznymi cechami rodzin alkoholowych mogą 
być:

– odwrócenie ról (jeden rodzic przejmuje 
rolę drugiego, pijącego; dzieci przejmują 
odpowiedzialność za rodziców, dziecko 
w dorosłej roli wchodzi w koalicję z jednym 
z  rodziców, zaczyna pełnić rolę partnera 
w innych aspektach np. emocjonalnym),

– niskie poczucie własnej wartości,
– życie w oczekiwaniu, napięciu, 
– skupienie na przetrwaniu,
– niespójność metod wychowawczych (nie 

wiadomo co będzie ocenione jako dobre, złe, 
ważne, nieistotne – głównie zależy od nastroju), 
brak stałego punktu odniesienia, stabilnego 
oparcia,

– ambiwalencja emocjonalna,
– izolacja,
– zasady rodzinne:
- nie ufać (ani członkom rodziny, ani innym). Zasada 

ta zagraża poczuciu bezpieczeństwa i sprzyja 
poczuciu niepewności i osamotnienia,

- nie odczuwać (odczucie cierpienia zagraża 
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systemowi) – buduje przekonanie, że  miłość, 
autentyczność są czymś niezdrowym,

- nie mówić (bezwzględne milczenie na temat 
doświadcza zarówno przed rodziną, jak i przed 
innymi).

Rodzina z problemem przemocy 

– Tradycyjnie przemoc wiąże się z uzależnieniami, ubóstwem lub 
dysfunkcjami, lecz mimo iż są to czynniki ryzyka, nie są to czynniki determinujące 
występowanie zjawiska. Przemoc w rodzinie może przyjmować różne postacie: 
przemocy fizycznej (celowe naruszenie nietykalności fizycznej), psychicznej 
(naruszająca godność osobistą), seksualnej (naruszenie intymności, odbywanie 
czynności seksualnych wbrew woli lub w stanie niepełnej świadomości), 
ekonomicznej (naruszanie własności, stwarzanie warunków uniemożliwiających 
zaspokojenie potrzeb, odbieranie/kontrolowanie zarobionych pieniędzy, 
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej), zaniedbania (naruszenie obowiązku 
opieki ze strony bliskich, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokajania 
potrzeb np. łazienki, łóżka). Środowisko rodzinne jest niesprzyjające pod różnymi 
względami:

–dziecko ma ambiwalentne uczucia w stosunku zarówno do rodzica 
stosującego przemoc, jak i w stosunku do drugiego rodzica, który nie radzi 
sobie z sytuacją,

–doświadczanie przemocy bezpośrednio lub pośrednio (jako świadek), 
zagraża bazowemu poczuciu stabilności i bezpieczeństwa,

–dom nie jest bezpiecznym miejscem,
–dorośli nie są oparciem – nie chronią ani siebie, ani dzieci (a co za tym idzie 

dziecko jest pozbawione bazowego wsparcia),
–nadając znaczenie i radząc sobie z bezradnością – rodzina bierze na siebie 

winę za akty przemocy,
–osoba używająca przemocy obwinia pozostałych członków rodziny,
–przemoc jest sposobem rozwiązywania konfliktów,
–osoba stosująca przemoc staje się wzorcem zachowań i postaw,
–uczestnicy przemocy biorą na siebie odpowiedzialność za ochronę innych 

członków rodziny,
–osoby doświadczające przemocy ciągle racjonalizują i próbują, 
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–chroniczny strach staje się przyczyną agresji,
–rodzina żyje w izolacji.

Rodzina przestępcza 

Rodzina w której jedno z rodziców lub rodzeństwa weszło na drogę 
przestępstwa, gdy ktoś był karany sądownie lub gdy utrzymuje się z działalności 
niezgodnej z prawem i nie zostało to ujawnione. Rodziny osób karanych stykają 
się z trudnościami materialnymi, brakiem rodzica, obciążaniem winą całej rodziny 
i stygmatyzacją. W  rodzinach, w których działalność nie została ujawniona 
najważniejsze jest uczenie norm przestępczego życia (Mellibruda, 1996; Sztander, 
1999) – w takich rodzinach dorośli i dzieci mają tendencję do impulsywnych 
zachowań, natychmiastowego zaspokajania potrzeb i zachcianek, dzieci stają się 
częścią agresywnych grup. Wśród rodzin przestępczych szczególnie ważną rolę 
mają przestępstwa przeciw rodzinie – np. znęcanie się nad rodziną, nie płacenie 
alimentów.

Dysfunkcje mogą pojawić się w różnych rodzinach. Na podwyższone 
ryzyko narażone są także rodziny niepełne (czynniki ryzyka to przeciążenie 
rodzica, zmniejszona opieka nad dzieckiem, ograniczone możliwości uczenia 
się ról społecznych przez dziecko, niewystarczające oparcie i zagubienie) lub 
wielodzietne (przeciążenie rodziców, brak  możliwości zapewnienia opieki, 
okazywania zainteresowania i wsparcia wszystkim członkom rodziny) (Cudak, 
2011; Prajsner, 2002; Mellibruda, 1996).

ĆWICZENIE
7

SKUTKI DYSFUNKCJI 
W RODZINIE 
– MINI WYKŁAD
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ĆWICZENIE
8

SYTUACJA CZŁONKÓW 
RODZINY WOBEC PRZEMOCY 
I ZALEŻNIEŃ, 
SPOSOBY RADZENIA SOBIE; 
MAPA ROZWIĄZAŃ

Ćwiczenie wykonywane jest w podziale na dwie grupy. Jedna zajmie się 
przygotowaniem mapy rozwiązań w przypadku przemocy, druga – w przypadku 
uzależnienia.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia prowadzący powinien szczegółowo omówić 
z  czestnikami możliwe rozwiązania, tak by następnie mogli przedstawić je 
w formie graficznej – mapy.

POMOCE: materiały plastyczne, wycinki z gazet/czasopism, duża kartka papieru, 
markery.

WIEDZA: W każdym przypadku źle funkcjonującej rodziny cechą utrwalającą 
problem jest  izolacja i brak wsparcia. Aby wybrnąć z trudności rodzina 
wykorzystuje zazwyczaj wszelkie dostępne sobie sposoby i zasoby samodzielnego 
radzenia sobie z problemem. Powtarzanie znanych schematów prowadzi 
jednak do znanych rezultatów. Najtrudniejszym, a zarazem najważniejszym 
krokiem w rozwiązywaniu problemu jest porzucenie źle pojmowanej lojalności 
i wychodzenie z izolacji, na rzecz sięgania po rzeczywistą pomoc (udzielaną przez 
organizacje i osoby stabilne, posiadające potrzebne umiejętności i  narzędzia) 

Prowadzący omawia z uczestnikami, co dzieje się w rodzinach, wraz 
z pojawieniem się dysfunkcji (np. z powodu uzależnienia lub przemocy).

CZAS:  20 minut.
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i zadbanie o siebie. Zarówno dla osób uzależnionych i stosujących przemoc, 
jak i członków ich rodzin kluczowe może okazać się przyznanie się do bezsilności. 
Odpowiednia pomoc i współpraca członków rodziny na rzecz rozwiązania 
problemu może stać się dobrą, zdrową podstawą jej funkcjonowania. Nie musi 
oznaczać rozpadu rodziny. W  przypadku braku możliwości utrzymania rodziny 
w całości – może pomóc w radzeniu sobie z konsekwencjami.

Szukając pomocy, dobrze jest zastanowić się, jakie najważniejsze potrzeby 
i prawa są naruszone i zgodnie z tym poszukiwać źródeł wsparcia. W przypadku 
niezaspokojenia potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia – 
pierwsze działania powinny być skierowane na ochronę i zaspokojenia tych 
potrzeb. Każdy członek źle funkcjonującej rodziny boryka się z problemami 
emocjonalnymi – rozwiązania związane z regulacją emocji (radzenie sobie 
z trudnymi uczuciami, umiejętność konstruktywnego ich wyrażania, szczerej 
komunikacji) i wsparciem emocjonalnym mogą stać się jednymi z najważniejszych 
zadań w radzeniu sobie z problemem.

Zagrożeniem dla szukania wsparcia jest zależność od systemu rodzinnego 
i (z uwagi na wieloletnią nieszczerość w kontaktach z innymi) brak umiejętności 
rozpoznawania osób, które mogą udzielić realnej pomocy. Często różne 
próby poszukiwania pomocy przerywane są przez lepsze okresy lub obietnice 
poprawy. Wsparcie poszukiwane jest u osób, które nie  mają odpowiednich 
zasobów. Zdarza się również, że zarówno ze strony otoczenia, służb i organizacji, 
osobę poszukującą pomocy spotyka niewłaściwe traktowanie, poddawanie 
w wątpliwość jej słów i uczuć, bagatelizacja problemów niedostosowanie oferty 
do potrzeb i możliwości członków rodziny, niedbanie o interes rodziny. Pierwsze 
próby walki o swoje prawa często kończą się rozczarowaniem i zranieniem, 
i utwierdza w bezcelowości działań.

Rodzina alkoholowa – źródła pomocy:

– pomoc społeczna: we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych, 
organizacyjnych, udziela pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej, 
udziela informacji o innych formach pomocy (dla uzależnionych i członków 
rodzin),

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wsparcie, 
może wnioskować o przymusowe leczenie (dla uzależnionych),

– służba zdrowia – bezpłatna, nie wymagająca skierowania psychoterapia 
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dla alkoholików i ich rodzin, oddziały detoksykacyjne (dla osób uzależnionych),
– szkoła – szczególnie psychologowie i pedagodzy szkolni (dla dzieci),
– poradnie psychologiczno-pelagiczne: pomoc dla dzieci i rodzin,
– grupy samopomocowe: AA (dla osób uzależnionych), Al-anon (dla kobiet 

w związkach z alkoholikami), Alateen (dla młodzieży),
– lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe – mogą być miejscami 

poszukiwania pomocy, w szczególności w przypadku małego zaufania do służb 
i instytucji specjalizujących się w pracy z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej 
(dla osób używających i rodzin), NGO udzielają wsparcia prawnego, wsparcia 
psychologicznego, wspierają aktywizację zawodową,

– punkty bezpłatnej pomocy prawnej (dostępne w każdym powiecie) 
m.in. dla młodzieży do 26. roku życia, osoby z przyznanym świadczeniem z po-
mocy społecznej, osoby po 65. roku życia, osoby z Kartą Dużej Rodziny, kobiety 
w ciąży,

– dobrze funkcjonujący członkowie dalszej rodziny – mogą dać wsparcie, dać 
opiekę i stałą, ważną zdrową relację,

– dobrze funkcjonujący niespokrewnieni dorośli (co oznacza np. dobre funkc-
jonowanie rodzinne i społeczne), z którymi można zbudować dłuższy, stabilny 
kontakt.

Informacje na temat dostępnej pomocy można znaleźć w Internecie 
na stronach: Niebieskiej linii, PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych), Stronach ruchów AA, Al-anon i Alateen.

Rodzina z problemem przemocy:
–policja – doraźne interwencje i dowody. Dzielnicowi powinni mieć najlepszy 

kontakt z  mieszkańcami rejonu, realizować zadania z zakresu profilaktyki 
społecznej, realizować zadania z zakresu ścigania sprawców przestępstw, 
kontrolować przestrzegania prawa,

–prokuratura – wszczęcie postępowania i uruchomienie procedur sądowych,
–punkty bezpłatnej pomocy prawnej (dostępne w każdym powiecie) 

m.in. dla młodzieży do 26. roku życia, osoby z przyznanym świadczeniem z po-
mocy społecznej, osoby po 65. roku życia, osoby z Kartą Dużej Rodziny, kobiety 
w ciąży,

–pomoc społeczna: we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych, organiza-
cyjnych, udziela pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej, udziela infor-
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macji o innych formach pomocy,
–zespół interdyscyplinarny przy urzędzie gminy lub miasta – pomoc medyczna, 

prawna, socjalna, informacja o miejscach, gdzie szukać pomocy,
–szkoła – szczególnie psychologowie i pedagodzy szkolni (dla dzieci),
–poradnie psychologiczno-pelagiczne: pomoc dla dzieci i rodzin,
–służba zdrowia – pomoc doraźna,
–ośrodki interwencji kryzysowej: interwencja skierowana wobec osób i rodzin 

znajdujących się w stanie kryzysu i specjalistyczna pomoc osobom, których do-
tyczy problem przemocy w rodzinie,

–organizacje pozarządowe (m.in. Niebieska Linia, Centrum Praw Kobiet, 
Feminoteka), poradnie, punkty informacyjno konsultacyjne, grupy wsparcia, 
schroniska, hostele, telefony zaufania,

–środki pozwalające na ekonomiczne uniezależnienie się od sprawcy (urzędy pra-
cy, organizacje pozarządowe – programy aktywizacji zawodowej),

–dobrze funkcjonujący członkowie dalszej rodziny – mogą dać wsparcie, dać 
opiekę i stałą, ważną zdrową relację,

–dobrze funkcjonujący niespokrewnieni dorośli (co oznacza np. dobre 
funkcjonowanie rodzinne i społeczne), z którymi można zbudować dłuższy, 
stabilny kontakt.

Informacje można uzyskać np. na stronie Niebieskiej Linii i innych organizacji.

CZAS:  45 minut.

EWALUACJA ZAJĘĆ

Myśl dnia – zastanów się i zapisz JEDNO krótkie zdanie o tym, co było dla 
ciebie najważniejsze.

Może być to najważniejsza informacja (kobiety i mężczyźni mogą być 
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szczęśliwsi, jeżeli nie przejmują się oczekiwaniami innych jacy mają być), 
najważniejsze uczucie i informacja w jakim kontekście się pojawiło (smuci mnie, 
że moja rodzina nie jest fajna), najmocniejsze odczucie lub reakcję (np. zasypiam, 
gdy rozmawiamy o przemocy).

Zapisane zdanie, o ile jest szczere wskazuje na temat, który ma znaczenie dla 
osoby, która go zapisała.

Prowadzący pyta grupę, czy chcą się podzielić swoją myślą i czy chcą zachować 
swoje kartki. W przypadku bardziej otwartej grupy – mogą np. przykleić swoje 
kartki na tablicy i  jedna osoba z grupy czyta je na głos. Prowadzący powinien 
zostawić czas, aby w razie konieczności zająć się emocjami pojawiającymi się 
u uczestników.

POMOCE:  długopisy, karteczki samoprzylepne.

CZAS:  15 minut.
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