
Metoda Self Starting 



Metoda SELF 
STARTING 
pomaga
nauczyć się
samoregulacji. 

Techniki dystrakcyjne oraz relaksacyjne 
wykorzystywane w tej metodzie 
pomagają:
 rozpoznać nadchodzący lęk,
 przezwyciężyć stres,
 zredukować somatyczne objawy 

stresu. 



CELE 
METODY 

• Metoda unaocznia stosującym ją 
nauczycielom i terapeutom, jak patrzeć na 
zachowanie młodego człowieka z właściwej 
perspektywy, reagować na jego potrzeby i 
pomagać mu w radzeniu sobie z sytuacją 
trudną. 



CELE 
METODY 

Metoda ta ma na celu zasadniczą zmianę nastroju, 
poziomu koncentracji, umiejętności nawiązywania i 
utrzymywania przyjaźni oraz odczuwania empatii, 
co często jest wyłączone u młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym i wykluczonej 
społecznie



5 KROKÓW SELF STARTING 

1. ROZPOZNANIE 
NADMIERNEGO STRESU U 

WYCHOWANKA,

2. ROZPOZNANIE STRESORÓW, 3. REDUKCJA STRESORÓW, 4. WSPARCIE MŁODEJ OSOBY 
W BUDOWANIU 

SAMOŚWIADOMOŚCI I 
WIEDZY, GDY POTRZEBUJE 

ZROBIĆ COŚ DLASIEBIE,

5. POMOC W STWORZENIU 
WŁASNYCH STRATEGII 

SAMOREGULACJI.



ZAŁOŻENIA 
Metoda zakłada postrzeganie „problematycznych’’ 
zachowań jako oznaki tego, że młoda osoba 
doświadcza nadmiernego stresu. 



Skupia się na:

pracy z dzieckiem lub 
młodym człowiekiem, 

który jest:
impulsywny, agresywny, wycofany, 

wybuchowy, ma trudności z regulacją 
emocji, 

często doświadcza 
kryzysów emocjonalnych 

lub ma zmienne 
nastroje, 

nie umie znosić 
frustracji, 

poddaje się przy 
najmniejszych 
przeszkodach,

ma problemy ze 
skupieniem uwagi albo 

ignorowaniem 
rozpraszających je 

bodźców

kłopoty z radzeniem 
sobie z relacjami lub 

odczuwaniem empatii. 



CZEGO UCZY ?

SELF - STARTING uczy jak określić, co 
stanowi stresory dla konkretnego 
wychowanka i w jaki sposób opiekunowie, 
nauczyciele lub terapeuci mogą je 
zredukować. Następnym krokiem jest 
nauczenie młodego człowieka 
samodzielnego radzenia sobie ze stresem i 
jego konsekwencjami. To nauka 
przerwania błędnego koła stresu, które 
wymyka się spod kontroli.



EFEKTY :

W ramach prac nad poprawą i adaptacją metody SELF -
STARTING zostanie wypracowany

modelowy scenariusz do pracy z młodzieżą wraz z pełną 
obudową materiałową – indywidualnymi kartami pracy i 
kartami terapeutycznymi. 

Opracowane zostanie też program szkoleniowy do 
zastosowania w przygotowaniu terapeutów, nauczycieli, 
pedagogów i opiekunów młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym i wykluczonej społecznie.



Produkty: 

szczegółowy opis metody po 
wprowadzeniu w niej korekt 
służących zwiększenia stopnia jej

4 przykładowe scenariusze 
zastosowania metody w różnych 
sytuacjach problemowych w pracy z 
młodzieżą zagrożoną wykluczeniem 
społecznym i wykluczoną społecznie,

1  program szkoleniowy dla 
terapeutów, nauczycieli, pedagogów 
i opiekunów młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym i 
wykluczonej społecznie,

multimedialne materiały edukacyjne 
(ćwiczenia, zadania, prezentacje 
multimedialne i inne),

30 indywidualnych kart pracy, 20 kart terapeutycznych

Ćwiczenia 



Lęk

Lęk to nieprzyjemny stan 
psychiczny, w którym rodzi się 
poczucie zagrożenia 
spowodowane przez czynniki 
zewnętrzne lub wewnętrzne. 

Stany lękowe mogą powstać 
w reakcji na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo, ale 
również wymyślone, nawet 
jeśli byłoby one całkowicie 
nierealne.
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Stres 

TO REAKCJA ORGANIZMU NA 
ZMIANĘ, KTÓRA WYMAGA 
FIZYCZNEJ, MENTALNEJ LUB 
EMOCJONALNEJ ADAPTACJI 
LUB REAKCJI. 

01
JEST TO ZŁOŻONE ZJAWISKO 
FIZJOLOGICZNE BĘDĄCE 
BEZPOŚREDNIM I BARDZO 
WYRAZISTYM SKUTKIEM 
ODDZIAŁYWANIA 
ŚRODOWISKA 
ZEWNĘTRZNEGO NA 
ORGANIZM. 

02
STRES TO NIESWOISTA 
REAKCJA ORGANIZMU NA 
WSZELKIE STAWIANE MU 
"ŻĄDANIA".
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SAMOKONTROLA 
umiejętność społeczna używana do celu 
utrzymania swojego zachowania, emocji i 
impulsów w „ ryzach”



Samoregulacja 

Pozwala jednostkom 
zarządzać emocjami, 
zachowaniami i 
ruchami ciała, gdy 
mają do czynienia z 
trudną sytuacją. 

Ta umiejętność 
rozwija się z 
wiekiem.



„Jak pokonać lęk związany
z kontaktami z grupą
poprzez budowanie
pewności siebie?"

1 SCENARIUSZ do metody SELF 
STARTING 



Cel główny :

Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji w zakresie samoregulacji 
związanej z redukcją stresu i obniżeniem poziomu lęku podczas kontaktów w 
grupie i komunikacji na forum grupy..



Cel stosowania 

Metoda odnosi się do procesu, w którym uczestnik angażuje się i bierze 
odpowiedzialność za własną naukę i stosuje ją w celu osiągnięcia sukcesu, 
jakim jest samoregulacja (rozpoznawanie własnych stanów utrudniających 
codzienne funkcjonowanie i stosowanie narzędzi do pracy nad 
samodoskonaleniem).



Rezultaty:

 Wzrost poczucia pewności siebie

 Wzmocnienie kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem 
sytuacyjnym

 Wzmocnienie kompetencji w zakresie radzenia sobie z lękiem 
sytuacyjnym

 Umiejętność asertywnego zachowania,

 Nabycie kompetencji w zakresie rozpoznawania i zarządzania 
emocjami oraz świadomości ich wpływu na jednostkę i grupę,

 Eliminacja somatycznych objawów stresu,

 Umiejętność stosowania technik relaksacyjnych,

 Nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów w grupie.

 Wzrost umiejętności związanych z wypowiadaniem się, zabieranie 
głosu, udziałem w dyskusji, kontaktach z grupą. 



Komunikacja niewerbalna 

Bez używania słów jesteśmy w stanie odczytać, jak dana osoba się czuje; czy jest 
pewna siebie, czy zagubiona, czy jest odważna, czy się boi. Czy lubi siebie, czy też nie.

To zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi, w 
których otoczeniu się znajdujemy. 

Komunikacja niewerbalna to sygnały, które wysyłany poprzez mowę naszego ciała. 



Komunikacja niewerbalna obejmuje

WYGLĄD 
FIZYCZNY,

GESTY, MIMIKĘ 
TWARZY,

RUCH CIAŁA, WYRAZ 
TWARZY. 



Komunikaty niewerbalne informują o:

samopoczuciu, intencjach stanach 
emocjonalnych

oczekiwaniach 
wobec 

rozmówcy
Inne 



Cele 1 scenariusza 

wsparcie młodych 
osób w budowaniu 
poczucia własnej 
wartości, otwarcia w 
stosunku do świata 
zewnętrznego, 

01
wzmocnienie 
umiejętności
komunikacji
werbalnej i
niewerbalnej.

02
zwiększenie
umiejętności 
odnajdywania się 
młodych osób w 
świecie informacji i 
mediów
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Podczas 
warsztatów 
zostanie 
położony 
nacisk na:

umiejętności 
samokontroli,

świadomości 

kontroli mowy 
ciała 

radzenia sobie ze 
stresem i lękiem 
w kontaktach z 

grupą. 

ćwiczyć 
pozytywną 

samoocenę, 

popracować nad 
swoimi mocnymi 

stronami, 

przełamać lęk i 
zapanować nad 

stresem, 



„Jak pokonać lęk
związany z 
wystąpieniami
publicznymi?„

2 SCENARIUSZ do metody SELF 
STARTING 



Cel 
warsztatów:

Głównym celem jest wzmocnienie 
kompetencji w zakresie samoregulacji 
związanej z redukcją stresu i obniżeniem 
poziomu lęku podczas wystąpień 
publicznych wśród młodych osób.



Rezultaty: 

Wzrost poczucia pewności siebie

Wzmocnienie kompetencji w zakresie radzenia sobie z dystresem

Umiejętność asertywnego zachowania,

Nabycie kompetencji w zakresie rozpoznawania i zarządzania emocjami oraz świadomości ich wpływu na 
jednostkę i grupę,

Umiejętność stosowania technik relaksacyjnych,

Nabycie kompetencji w zakresie wystąpień publicznych

 Poznanie strategii, co zrobić kiedy poczuje się tremę

Nabycie kompetencji nawiązywania relacji z publicznością

 Poznanie swoich mocnych stron



Dla kogo 
program Self
Starting? 

program skierowany do młodzieży, która 
posiada bariery i problemy z 
przełamaniem lęku związanego z 
wystąpieniami publicznymi: w klasie, 
przed grupą, na forum. 



Problematyka:

Wystąpienia publiczne to dla młodych ludzi 
często spore wyzwanie.
Młodzi ludzie spotykają się z różnymi formami 
wypowiedzi m.in. prowadzenie prezentacji, 
zabieranie głosu w dyskusji czy docelowo udział 
w rozmowie rekrutacyjnej.

Program Self Starting skupia się na pracy z 
młodymi osobami, u których zostały 
zaobserwowane trudności w zarządzaniu 
emocjami i samoregulacji. 



Mini wykład 

Umijętność występowania przed ludźmi określana jest jako jedna z 
obecnie najbardziej pożądanych kompetencji (umiejętności). Niestety 
dla wielu osób wystąpienia na forum grupy, wystąpienia publiczne 
budzą lęk i powodują stres nawet jeśli odpowiadamy przed klasą czy 
grupą ludzi, z którymi jesteśmy na co dzień. Lęk przed pomyłką, 
wyśmianiem przez rówieśników, lub w najgorszym wypadku przez 
nauczyciela, może powodować paraliż i wywoływać somatyczne 
objawy stresu. Jeśli czegoś nie umiemy, to znaczy, że nikt nas tego nie 
nauczył, nikt nam nie pokazał.



Ćwiczenie dla uczestników
powiedz niewerbalnie „jestem znudzony”

powiedz niewerbalnie „nie obchodzi mnie to”

powiedz niewerbalnie „jestem wściekły”

powiedz niewerbalnie „jestem zaskoczony”

powiedz niewerbalnie „jestem smutny”

powiedz niewerbalnie „jestem w panice”

powiedz niewerbalnie „boję się wystąpień publicznych”

powiedz niewerbalnie „jestem superbohaterem’’

powiedz niewerbalnie „jestem pewny siebie’’

powiedz niewerbalnie „jestem odważny’’



Karta pracy- Moje mocne strony 

• Bilans mocnych i słabych stron - podsumowanie i zestawienie. 

• Samoocena to ocenianie samego siebie.

• Bilans mocnych i słabych stron proponuję rozpocząc ́ od wglądu w siebie, czyli
od zastanowienia się nad kilkoma sprawami i zapisaniem swoich odpowiedzi:

• Jakie były największe sukcesy w Twoim życiu? (Wypisz 3)

• Jakie cechy Twojej osobowości pozwoliły na osiągnięcie tych sukcesów?



Trening oddechowy 

Usiądź prosto, możesz zdjąć buty. Dłonie połóż na kolanach. Wyprostuj głowę. Możesz zamknąć 
oczy. Rozluźnij szczęki; wykonaj kilka okrężnych ruchów ustami,  otwórz szeroko buzię i 
zademonstruj kilka razy ziewanie, wydaj dźwięki jak lwia paszcza, wykonaj kilka ruchów, grymasów, 
przesadnie pootwieraj „paszczę” 5 razy. Usiądź wygodnie, rozchyl lekko usta. 
• Rytmicznie wdech nosem i wydech ustami 

• Rytmicznie wdech nosem i wydech ustami
• Rytmicznie wdech nosem i wydech ustami
• Rytmicznie wdech nosem i wydech ustami

• Rytmicznie wdech nosem i wydech ustami



Indywidulana karta 
pracy O Tobie I co z tego?

• Przyjrzyj się swojemu doświadczeniu i 
nadaj mu znaczenie. Wybierz trzy swoje 
mocne strony, które mają szczególne 
znaczenie dla Ciebie, które możesz 
wykorzystać w wystąpieniach publicz jako 
kandydatki (polityczki, aktywistki, działaczki 
etc.). Następnie zrób test „i co z tego?” -
odpowiedz na pytanie jakie to ma znaczenie 
dla Twoich planów na przyszłość i ćwiczenia 
pewności siebie 



„ Przemoc 
rówieśnicza „
3 SCENARIUSZ do metody SELF 
STARTING 



Cele :

• Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji w zakresie wiedzy na 
temat rodzajów stosowanej przemocy oraz nabycie kompetencji 
związanych z reagowaniem w sytuacjach przemocowych. Podczas 
programu młodzież pozna swoje prawa oraz otrzyma informacje na 
temat miejsc, w których może otrzymać pomoc i wsparcie. 

• Istotnym celem jest wypracowanie metod skutecznego i efektywnego 
radzenia sobie w sytuacjach destrukcyjnych związanych z 
funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. 



Rezultaty:

WZROST POCZUCIA 
PEWNOŚCI SIEBIE

WZMOCNIENIE 
KOMPETENCJI W 

ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ 
KOMUNIKACJI 
RÓWIEŚNICZEJ 

WZMOCNIENIE 
KOMPETENCJI W 

ZAKRESIE RADZENIA SOBIE 
Z LĘKIEM SYTUACYJNYM

UMIEJĘTNOŚĆ 
ASERTYWNEGO 
ZACHOWANIA

NABYCIE KOMPETENCJI W 
ZAKRESIE 

ROZPOZNAWANIA  
EMOCJI DRUGIEJ OSOBY I 

WŁASNYCH ORAZ 
ZARZĄDZANIA  WŁASNYMI 

EMOCJAMI 

ELIMINACJA 
SOMATYCZNYCH 

OBJAWÓW STRESU 

UMIEJĘTNOŚĆ 
STOSOWANIA TECHNIK 

RELAKSACYJNYCH

UMIEJĘTNOŚĆ 
KLASYFIKOWANIA 

RODZAJÓW I TYPÓW 
PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ



Pamiętaj że: 
• to dzięki komunikacji możemy uczyć się siebie, innych, uczymy się 

szanować, budujemy zaufanie, możemy mieć i realizować wspólne 
cele

• to komunikacje są najczystszym źródłem konfliktów interpersonalnych
• z komunikacjami wiąże się większość Naszego czasu w ciągu dnia
• kluczowym czynnikiem dla poprawnego porozumiewania się  jest 

intencja przekazu,  aktywnie słuchanie , odbiorca nie osądza i nie 
ocenia komunikatu nadawcy.



Style komunikowania się:

AGRESYWNY : NIE 
RESPEKTUJE PRAW INNYCH 

LUDZI 

PASYWNY: ZAPRZECZA 
SWOIM PRAWOM

AGRESYWNO-PASYWNY: 
OPIERA SIĘ WPŁYWOM 

INNYCH NIEBEZPOŚREDNIO 

ASERTYWNY: BRONI 
WŁASNYCH PRAW, BEZ 

NARUSZANIA PRAW INNYCH 



Kompetencje:

Umiejętność radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, kiedy ktoś 
przekracza nasze granice  jest  jedną z 
najważniejszych kompetencji w życiu 
społecznym. 

Bycie ofiarą przemocy lub świadkiem 
zaliczane jest do sytuacji  mocno 
stresujących 



Problemy w komunikacji: 

Komunikowanie swoich potrzeb to dla młodych 
ludzi to często spore wyzwanie. 

Młodzi ludzie spotykają się z różnymi formami 
przekraczania  ich granic m.in. 

złośliwe komentowanie,

krytyczne ocenianie, 

popychanie,

wyzywanie,

wykluczenie w  grupy, 

wyśmiewanie



Przemoc rówieśnicza- definicja 

Przemoc rówieśniczą  definiuje się jako: „ wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w wolność 
osobistą jednostek lub przyczyniających się do fizycznej , a także psychicznej szkody osoby, 
wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji”. Coraz powszechniejszym rodzajem 
agresji jest dręczenie (ang. bulling)  jednych uczniów przez drugich.  

Należy pamiętać, że sprawcą może być pojedyncza osoba lub grupa. 



Przemoc rówieśnicza 

Problem przemocy rówieśniczej jest zjawiskiem 
powszechnym w szkołach, grupach formalnych i 
nieformalnych

Przemoc rówieśnicza bywa nazywana mobbingiem 
szkolnym



Statystyki:

ponad 70 % uczniów było świadkiem 
ubliżania, przezywania lub 
naśmiewania się z innego ucznia

prawie 50% uczniów była świadkiem 
lub słyszała o przypadkach 
przemocy fizycznej w ich szkole

o tym , że byli dotykani seksualnie  
wbrew ich woli  mówiło w badaniu 7 
% uczniów



Rodzaje i formy  przemocy rówieśniczej :

Przemoc ciepła Przemoc zimna

Fizyczna:

Bicie

Kopanie

Szarpanie

Prowadzący wyjaśnia uczestnikom, że

przemoc fizyczna jest reakcją „ ciało do

ciała”. Nie występuje w formie zimnej.



c.d.

Psychiczna i emocjonalna :

Przezywanie

Wyśmiewanie

Wyzywanie

Krytykowanie ( negatywna krytyka)

Straszenie

Psychiczna i emocjonalna:

Nie odzywanie się

Obgadywanie

Manipulowanie

Wykluczenie z grupy rówieśniczej

Zaniedbywanie emocjonalne



c.d.

Seksulana :

Dotykanie

Ocieranie się

Wykorzystanie

Seksualna :

Komentowanie wyglądu (np. ale dupa)

Nagabywanie do czynności seksualnych 

Seksting – wysyłanie treści i zdjęć 

pornograficznych lub erotycznych 



c.d.

Ekonomiczna : 

Kradzież z użyciem siły

Ekonomiczna :

Wymuszanie pieniędzy



c.d.

Stalkig – śledzenie ofiary,

Nękanie poprzez intensywne dzwonienie do ofiary lub wysyłanie smsów.

Cyberprzemoc:

Ośmieszanie poprzez wysyłanie smsów, maili, wiadomości na czatach,

Umieszczanie lub rozpowszechnianie kompromitujących treści, filmów w

internecie

Nękanie i straszenie w sieci, poniżanie



Objawy przemocy – objawy stresu

Objawy przemocy Objawy stresu

Silny stres Przyspieszone bicie serca

Niepewność Bezsenność

Brak wiary w siebie – obniżona samoocena Brak apetytu, napady głodu

niechęć do szkoły Bóle głowy,

Niepowodzenia szkolne, trudności w nauce Bóle brzucha

wagary Zaburzenia koncentracji i uwagi

Dolegliwości psychosomatyczne, bóle głowy, gorączka, ból

brzucha, zaburzenia snu

Niedotlenienie, omdlenia , napady lęku panicznego

Próby samobójcze Problemy z cerą , wypadanie włosów



Asertywność:

korzyści płynące z bycia 
osobą asertywną 

(stanowczą, zdecydowaną) w 
komunikacji z innymi ludźmi:

Szacunek do siebie i innych 
ludzi

osoba asertywna odbierana 
jest jako pewna siebie, 

zdecydowana, taka, która 
wie czego chce

Pozostawanie w zgodzie ze 
sobą

Umiejętne wyrażanie 
swojego zdania, opinii, 

poglądów



Pamiętaj : 

• Stres to nie powód, by zaprzyjaźnić się z nim i 
traktować go, jako nieodłącznego towarzysza 
naszego życia. Warto podjąć z nim walkę, by nie 
przejął całkowitej kontroli nad nami.

• Ćwiczenia relaksacyjne są prostą drogą do  
redukcji stresu



Trening oddechowy 

• Zrób głęboki wdech przez nos, ustami wypuszczaj 
powietrze. Powtórz ćwiczenie 6 razy, skoncentruj się 
na tym, by oddechy były rzeczywiście bardzo 
głębokie. Pamiętaj, nie śpiesz się, rób ćwiczenie 
powoli.

• Wdech- 1-2-3-4-wydech
• Wdech- 1-2-3-4-wydech
• A teraz rozciągnij się. 
• Ćwiczenie powtarzamy 10-15 razy .



Indywidualna karta pracy 
• Stwórz własną  dekalog - listę 

sposobów radzenia sobie ze 
stresem . Kieruj się 
wskazówkami.

• Myśl pozytywnie 

• Znajdź  czas na odpoczynek 

• Zarządzają czasem –
uporządkuj sprawy od :

• Sprawy najważniejsze

• Sprawy ważne

• Sprawy , które mogą poczekać 
do końca tygodnia 

• Sprawy które mogą poczekać 
dłużej 

• Zdrowo się odżywiaj- mózg 
musi mieć paliwo

• Bądź aktywny/a fizycznie

• Poznaj moc swojego głosu

• Zadbaj o dobry sen

• Zadbaj o kontakt z przyrodą

• Oglądaj ulubione filmy

• Stosuj treningi oddechowe, 
relaksacyjne i medytacyjne. 



Ćwiczenie uważności 

• W sytuacjach  stresowych – przy wystąpieniach na 
forum klasy, grupy, szkoły często dopada Cię lęk. Jeśli 
doświadczasz tego nieprzyjemnego uczucia, 
paraliżuje cię , zapominasz o czym z pewnością wiesz, 
coraz słabiej się koncentrujesz ,  to czas na trening 
uważności. 

• „Przez minutę skup uwagę na kwadracie. Kiedy 
zaczynasz się rozpraszać, czujesz , że za chwilę 
stracisz kontrolę, sprowadź uwagę na właściwy tor”



„Relacje
rówieśnicze „
4 SCENARIUSZ do metody SELF 
STARTING 



Cel: 

głównym celem jest 
wzmocnienie kompetencji w 

zakresie wiedzy na temat  
grupy rówieśniczej,

01
Wpływu grupy rówieśniczej 

w procesie socjalizacji i 
dorastania,

02

rodzajów komunikacji i 
napotykanych trudności oraz 

nabycie kompetencji 
związanych z reagowaniem 
w sytuacjach  konfliktowych



Rezultaty:

Podczas programu 
młodzież nauczy:

się rozpoznawać  i 
reagować w sytuacjach 

konfliktowych, 

jak otrzymać wsparcie od 
grupy rówieśniczej 

rozpoznawać  jak grupa 
może destrukcyjne 

wpływać na zachowanie 
młodego człowieka. 

grupa otrzyma informacje  
gdzie i w jaki sposób może 

otrzymać pomoc i 
wsparcie w sytuacji 

stresowej lub kryzysowej. 



Rezultaty:

WZROST POCZUCIA 
PEWNOŚCI SIEBIE

WZMOCNIENIE 
KOMPETENCJI W ZAKRESIE 

PRAWIDŁOWEJ 
KOMUNIKACJI 
RÓWIEŚNICZEJ 

WZMOCNIENIE 
KOMPETENCJI W ZAKRESIE 
RADZENIA SOBIE Z LĘKIEM 

SYTUACYJNYM

UMIEJĘTNOŚĆ 
ASERTYWNEGO 
ZACHOWANIA

NABYCIE KOMPETENCJI W 
ZAKRESIE ZARZĄDZANIA  
WŁASNYMI EMOCJAMI 

ELIMINACJA 
SOMATYCZNYCH OBJAWÓW 

STRESU 

UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA 
TECHNIK RELAKSACYJNYCH

UMIEJĘTNOŚĆ  
WCHODZENIA W  GRUPĘ 

RÓWIEŚNICZĄ I 
BUDOWANIA  ZDROWYCH 

RELACJI 



Grupa 
rówieśnicza 

Grupa rówieśnicza stwarza możliwości do 
rozwijania w sobie różnych sprawności, wśród 
których wyróżniamy wierność, oddanie
podejmowanej sprawie, lojalność (w tym
także lojalność wobec przywódcy), 
samokontrolę



Uczestnicy grup rówieśniczych walcząc o pozycję
społeczną w swojej grupie starają się zmieniać swoje
niektóre upodobania na zainteresowania, które 
preferuje ich grupa



Elementy kultury młodzieżowej 

Każda grupa rówieśnicza stwarza możliwość do wyrażania własnych poglądów 
i tego jaki się ma stosunek do społeczeństwa. 
Wszystko dzieje się  poprzez różne elementy własnej kultury: 
• rodzaj stroju i zachowania, 
• rodzaj fryzury, 
• własne teksty i muzykę. 



Rola grupy:

• Grupa rówieśnicza odgrywa w procesie 
uspołeczniania niezastąpioną rolę. 

• Za kryterium społecznej efektywności tej roli 
uważa się to, w jakiej swojej części i na jakich 
etapach wychowania pokolenia młode osiągają 
dojrzałość społeczną, a w jakiej części i do 
jakiego stopnia ulegają wykolejeniu i staczają 
się na płaszczyznę patologii społecznej. 

• Są to zyski i straty z przynależności do 
określonych grup społecznych



Grupa 
rówieśnicza-
korzyści:

• grupa rówieśnicza „daje poczucie 
podmiotowości, 

• wzmacnia i rozszerza osobowość,

• daje też poczucie pewności siebie i oparcia w 
poczynaniach,

• uniezależnia się od autorytetu dorosłych



Granice: 

Młodzi ludzie spotykają się z różnymi formami
przekraczania ich granic m.in. 
wykluczenie
 izolowanie w  grupy, 
 nadużywanie,
 zmuszanie do czynności destrukcyjnych np. 

palenie papierosów,
modyfikacja ciała,
 przekraczanie norm społecznych. 



Defnicja:

GRUPĘ RÓWIEŚNICZĄ DEFINIUJE SIĘ JAKO 
TYP GRUPY SPOŁECZNEJ

TO OKREŚLONA ZBIOROWOŚĆ LUDZI W TYM 
SAMYM LUB BARDZO ZBLIŻONYM WIEKU. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%25C5%2582eczna


Rodzaje grup:

Grupa formalna :
· - posiadają ściśle określona sformalizowane 

strukturę
· - są powołane w wyniku aktu prawnego
· - cele i zasady działania określają przepisy 

prawne
· - możliwe jest stosowanie sankcji wobec 

członków

Grupa nieformalna :
· - tworzą się spontanicznie, bez stosowania 

procedur i formalności
· - nie mają sformalizowanej struktury
· - nie posiadają wewnętrznych przepisów prawnych
· - opierają się na wewnętrznych relacjach pomiędzy 

członkami
· - tworzą się za względu na wspólne 

zainteresowania, sposób spędzania czasu lub 
poglądy



c.d.

Rodzina – więzi, podtrzymanie tradycji, Banda – łamie prawo, niszczy, stosuje przemoc,

handluje narkotykami, kradnie itp

Szkoła , Klasa – uczenie się, wspólne przebywanie z

rówieśnikami, rywalizacja,

Klika – stosuje przemoc , wykorzystuje , nadużywa,

namawia np. do palenia papierosów

Drużyna sportowa, harcerska itp - przekazują sobie

wartości, pomagają słabszym

Kręgi znajomych – wspólnie spędzanie czasu, wsparcie

w trudnych chwilach , obgadywanie, wirtualne

spędzanie czasu na rozmowach i grach .



c.d.

Stowarzyszenie – działanie na jakiś cel

społeczny

Kółka zainteresowań – rozwijanie

zainteresowań , uczenie się od siebie,

rozwój,

Wojsko – obrona kraju Grupa koleżeńska - spędzanie czasu,

wspieranie,

Partia polityczna – reprezentowanie

interesów społecznych

Paczka – zaufanie, wspólne cele,



Rodzaje komunikacji w grupie:

Agresywna Uległa Asertywna

-Ja jestem okey,
inni nie są okey.
-To moje potrzeby są najważniejsze.
-Mam szacunek do siebie. Nie mam 
szacunku do innych ludzi.
-Nie kontroluję swoich emocji.
-Uważam się za osobę lepszą od 
innych.

-Inni są okey, ja nie jestem okey.
-Moje potrzeby nie są 
najważniejsze.
-Nie szanuję siebie.
-Nie okazuję emocji.
-Uważam się za osobę gorszą od 
innych.

-Ja jestem okey, inni są okey.
-Moje potrzeby są tak samo ważne 
jak potrzeby innych ludzi.
-Mam szacunek do siebie i do innych 
ludzi.
-Potrafię otwarcie wyrażać swoje 
emocje.
-Nie jestem ani lepszy ani gorszy od 
innych. 
-Jestem równy wobec innych osób.



Trening wyobrażeniowy 

Usiądź wygodnie, odpręż się,

możesz się przeciągnąć i 
wyobrażaj sobie jak 

wgryzasz się w soczyste 
jabłko, 

jak czujesz jego smak, 

jaki wydajesz dźwięk, poczuj dotyk, smak i zapach. A teraz mocno zaciśnij 
dłoń z jabłkiem.

Jest twarde, gładkie, 
pomimo nielicznych 
ugryzień dalej jest 

twardym, soczystym, 
pachnącym jabłkiem. 

Wyobraź sobie teraz jak 
to jabłko rosło.
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