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Motto spotkania:

„Edukacja i wychowanie to nie tylko proces przekazywania uczniom wielu informacji 
z różnych dziedzin i nauka posługiwania się rozumem, 
to kształtowanie człowieka szczęśliwego, w pełni realizującego się…”. 

– Iwona Majewska-Opiełka

Jak wzmacniać zasoby i rozwijać potencjał intelektualny i kreatywny nastolatka?   



www.coachingedukacyjny.edu.pl

Kompetencje coachingowe
Rozwój osobisty
Kompetencje społeczno-emocjonalne



www.chcebyckims.pl

Cztery „aplikacje” życia:

Kim jestem?
Wiara w siebie
Samodyscyplina
Indywidualność

„Dzięki nim ruszysz, będziesz silniejszy i zaczniesz budować życie
i swój sukces według swojej mapy i drogi. Przede wszystkim będziesz pewny,
Na kogo patrzysz rano w lustrze i czego ten ktoś od Ciebie chce”.

- Michał Zawadka



www.chcebyckims.pl

Cztery „aplikacje” życia:

Cele
Czas
Proaktywność
Pieniądze

„Zanim rozprostujesz skrzydła, musisz wiedzieć, że je masz i dowiedzieć się,
do czego są zdolne”.

- Michał Zawadka



www.chcebyckims.pl

Cztery „aplikacje” życia:

Relacje
Bariery
Komunikacja
Autorytety

„Patrząc przez szybę na cukierki, nie poczujesz, czy są słodkie”. 
- Michał Zawadka



Szkoła – jestem w totalnym stresie!
Przyjaciele – są super, ale czy można na nich polegać?
Rodzice – ale żenada!
Randki i seks – czy musimy o tym mówić?
Nałogi – to żadna sztuka z tym zerwać… robiłem to już kilkanaście razy
Poczucie własnej wartości – gdybym tylko lepiej wyglądała…

„Jako nastolatek (nastolatka) podejmiesz sześć decyzji, które zadecydują o tym, 
czy wygrasz, czy przegrasz swoją przyszłość. Dokonaj zatem mądrego wyboru
i nie zawal sprawy”. 

- Sean Coveywww.seancovey.com



Obowiązkowy przewodnik dla młodzieży

Zwycięstwo nad sobą – Osobiste Konto Bankowe, nawyki: 1,2,3
Zwycięstwo nad światem – Bankowe Konto Relacji, nawyki: 4,5,6
Regeneracja – czas dla siebie, nawyk 7

www.seancovey.com



Ser jako metafora oznaczająca wszystko, co chcemy w życiu
osiągnąć, a więc uzyskiwanie dobrych ocen w szkole, 
zdobycie mocnej pozycji w drużynie sportowej, znalezienie dobrej pracy
i spotkanie człowieka godnego naszej miłości.

Labirynt to środowisko, w którym żyjemy i poszukujemy tego wszystkiego, 
na czym nam zależy, a więc szkoła, w której uczymy się i wokół której 
ogniskują się nasze zajęcia i zabawy, nasze życie rodzinne i towarzyskie.



Zrozumienie autentyczności 
– czym nie jest autentyczność a czym tak naprawdę jest?

Korzyści płynące z bycia autentycznym

Pięć zasad autentyczności:
Poznaj siebie
Przeobraź swój strach
Wyraź siebie
Bądź odważny
Ciesz się z tego, kim jesteś



Jak być sobą i co to znaczy?

Trzy kroki ku autentyczności: 30 ćwiczeń

Jaką szczęśliwą osobą jesteś? Osobisty dobrostan - test





Poczucie własnej wartości
Wewnętrzne źródła PWW, czyli skupianie się na działaniu, 
życie świadome, samoakceptacja, odpowiedzialność za siebie, asertywność, 
życie celowe, prawość, filozofia PWW
Czynniki zewnętrzne, czyli Ja a Inni

„Twoje życie jest ważne. Szanuj je. Walcz o to, co dla Ciebie najlepsze”.

- Nathaniel Branden



Co sprawia, że Twój nastolatek jest zdolny, ale rozkojarzony?
(umiejętności wykonawcze)
Podstawy skutecznych działań – 10 zasad rozwijania UW u nastolatka
Jak to wszystko połączyć?



Stres, reakcja stresowa
Relaks, relaksacja
Trening – ćwiczenia
Bank bajek w oddziaływaniach relaksacyjnych



Stres jest nieodłączną częścią naszego życia.
Co zrobić, kiedy jest go za dużo?

Siedem ścieżek do stresoodporności



Substancje psychoaktywne
Zagrożenia w sieci
Uzależnienie od jedzenia
Relacje w grupie
Zdrowa rywalizacja
Ucieczka z domu
Agresja wobec zwierząt



Lęk społeczny i jego źródła
Nieśmiałość
Myślenie katastroficzne
Myśli, emocje, zachowania
Kompas wartości
Ćwiczenia



Podstawowe wiadomości na temat lęku
Umiejętność zauważania
Jesteśmy czymś więcej, niż tylko własnymi myślami
Nazywanie i opisywanie uczuć
To, co ważne
Ćwiczenia podstawowe i dodatkowe (ACT, mindfulness)



„Chociaż mam dopiero czternaście lat, wiem bardzo dobrze, 
czego chcę, wiem, kto ma rację, a kto nie, mam swoje zdanie, 
swój pogląd i swoje zasady i choć brzmi to może dziwnie, jak na podlotka, 
ale czuję się bardziej człowiekiem, o wiele bardziej, niż dzieckiem, 
czuję się zupełnie niezależna od jakiejkolwiek istoty”.

- Anne Frank

Kurs nauki jazdy przez życie



Modele pracy z dziećmi i nastolatkami w nurcie terapii
akceptacji i zaangażowania

Model DNA-V
ang. discoverer – odkrywca
ang. noticer – nawigator
ang. advisor – administrator
ang. values - wartości



Czy trudno jest budować szczęście i od czego ono tak naprawdę zależy?
Jak nawiązywać i pielęgnować zdrowe relacje z bliskimi?
Jak działać skutecznie i w pełni wykorzystywać czas?
Jak dbać o samoakceptację i zdrową pewność siebie?
Czego nas uczą napotykane trudności i jak je pokonywać?
W jaki sposób dbać o odpoczynek i radzić sobie ze stresem?
Jak zyskać sympatię i szacunek ludzi oraz sprawić, by nas słuchali?



Motywacja ponad wszystko
Szukając siebie, czyli w drodze do odkrycia swoich życiowych celów
Umiejętności, czyli jak sprawić, żeby chciało się chcieć
Przekonania, czyli zacznij myśleć tak, jak chcesz



Spokojna głowa to umiejętność znalezienia wytchnienia
w każdej sytuacji. Takie wytchnienie jest niezbędne 
do osiągnięcia spokoju i szczęścia.

Spokojna uważność



W marcowym numerze 
magazynu Biblioteka 
Publiczna znajdziecie artykuł 
„Biblioterapia w pracy z 
młodzieżą”, w którym Marta 
Tittenbrun – PR manager 
Fundacji Zaczytani.org –
opisała, jak można korzystać 
z literatury podczas zajęć 
z uczniami.

http://zaczytani.org/?fbclid=IwAR2-7n5rQp0Mwq5F2xuK_MaGK_Fczp25_dR6YIrhY1ccdQ9d-b7AVMjBowQ

