
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

1. Uzależnienia behawioralne - telefon, gry, internet - cisi złodzieje naszego czasu
i….życia!
Zajęcia dla młodzieży dotyczące uzależnień w formie wykładu oraz zajęć informacyjnych
mających na celu zapoznanie młodych ludzi z tym problemem. Na warsztatach
porozmawiamy o tym, jak rozpoznać u siebie, że jesteśmy już uzależnieni i że to nie jest już
tylko zabawa czy gra, oraz jak rozpoznać, że nasz kolega jest uzależniony. Poznamy
odpowiedź na pytanie, czym różnią się uzależnienia behawioralne od innych uzależnień, np.
od środków psychoaktywnych, oraz od różnych niegroźnych nawyków, czy też od innych
zachowań kompulsywnych. Porozmawiamy na temat jakim zagrożeniem są te uzależnienia
dla młodych ludzi w procesie kształtowania się struktur psychicznych, jaka jest droga rozwoju
tego typu  uzależnień i jak można je leczyć.

CEL WARSZTATU:
Celem warsztatu jest zapoznanie młodzieży z problematyką uzależnień behawioralnych.
Przyjrzenie się problematyce nałogu i kompulsji. Omówienie negatywnych skutków zachowań
kompulsywnych w sferze fizycznej i psychospołecznej oraz przyjrzenie się przyczyną
uzależnień behawioralnych.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• co oznacza pojęcie “uzależnienie behawioralne”?
• repertuar uzależnień
• utrata kontroli
• zespół abstynencki
• negatywne skutki zachowań

ADRESACI WARSZTATU:
Uczniowie: 10-15 lat

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:
90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):
• gorąca dyskusja, burza mózgów
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach



2. Cyberprzemoc, hejt, seksting, mobbing i inne formy przemocy rówieśniczej.
Starsi uczniowie oraz młodzież przeszukując Internet, wielokrotnie trafiają w miejsca
ukazujące im wirtualny, nierzeczywisty świat. Współczesna wirtualna rzeczywistość daje im
dużo możliwości, ale niesie także ze sobą wiele zagrożeń. Jest rzeczywistością, fikcyjną,
wykreowaną i też często zakłamaną. Dlatego tak istotne jest, by od najmłodszych lat ukazywać
dzieciom możliwości pozytywnego wykorzystania Internetu bez przemocy i hejtu. Warsztaty
ukazują zagrożenia spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Mają na celu
naukę odpowiedniego i odpowiedzialnego stosowania mediów bez krzywdzenia innych, by
stały się one pomocnym źródłem w nauce, rozwoju i rozrywce. Zajęcia kształtują w dzieciach
postawę rozważnego posługiwania się telefonem komórkowym, komputerem i telewizją oraz
radzeniem  sobie w sytuacjach, w których doświadczyły cyberprzemocy i hejtu.

CEL WARSZTATU:
Warsztaty oparte będą na dyskusji, pojawi się burza mózgów na temat zagrożenia płynącego z
sieci, rodzajach przemocy w cyberprzestrzeni, jej skutków, naruszenia praw innych,
szykanowania. Omówimy odpowiedzialność karną i moralną. Podpowiemy gdzie zwrócić się o
pomoc, gdy zostaniemy dotknięci przemocą internetową oraz jak pomóc koleżance czy
koledze, gdy zwrócą się do nas o pomoc. Te i wiele innych pytań postaramy się rozwiać w
dyskusji na ten  temat.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• na czym polega cyberprzemoc?
• coś więcej o hejcie
• przemoc rówieśnicza
• odpowiedzialność karna, moralna

ADRESACI WARSZTATU:
Uczniowie: 10-15 lat

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:
90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):
• gorąca dyskusja, burza mózgów
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach



3. Depresja, długotrwałe uczucie smutku, stan obniżonego nastroju. Jak rozpoznać
depresję u siebie i u innych? Co zrobić, gdy bliska nam osoba choruje?
Na warsztatach tych omówimy pojęcia: depresja, obniżenie nastroju, dystymia oraz kwestię
pojawiających się problemów wynikających z przeżycia tych chorób. Dla młodzieży zajęcia
prowadzone będą w grupach na tematy: co może doprowadzić nas do depresji, poszukiwanie
sposobu radzenia sobie z obniżonym nastrojem, radzenie sobie z problemami dnia
codziennego, nauka wspierania przyjaciela w potrzebie. Wskażemy też młodym ludziom
drogę gdzie skutecznie szukać pomocy, kogo poinformować o swoim problemie oraz jak
mówić aby dorosły mnie wysłuchał?

CEL WARSZTATU:
Zapoznanie młodzieży z tematem obniżonego nastroju, konsekwencjami pozostawania w
chronicznym stanie obniżonego nastroju oraz uwrażliwienie młodych ludzi na rozpoznanie
objawów depresji u siebie i u innych. Zapoznanie młodzieży z możliwościami pomocy sobie
poprzez stosowanie np. technik relaksacji, rozmowy z zaufanymi osobami oraz pomocy
rówieśniczej w formie rozmowy, telefonu zaufania itp.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• omówienie choroby depresji
• jak pomóc sobie, jak pomóc koleżance, koledze?
• telefony zaufania, i inne formy pomocy ze strony dorosłych

ADRESACI WARSZTATU:
Uczniowie: 12-15 lat

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:
90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):
• gorąca dyskusja
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach
• pokazy multimedialne itp



4. Anoreksja, bulimia. Czy problem zaburzeń odżywiania to tylko trudność wieku
adolescencji? Jak rozpoznać pierwsze oznaki choroby i znaleźć sposoby na jej pokonanie?
Jadłowstręt psychiczny może zacząć się w okresie pokwitania, koło 14. roku życia. Jednym z
objawów jest to, że nastolatek zaczyna odczuwać lęk przed przybraniem na wadze, co sprawia,
że dotknięty tą chorobą obsesyjnie myśli o unikaniu jedzenia, a żeby poradzić sobie z natrętnymi
myślami, skupia się na innych zajęciach, np. kompulsywnie uprawia ćwiczenia fizyczne.
Bulimia różni się od anoreksji m.in. tym, że osoba dotknięta tym zaburzeniem odżywiania
doświadcza utraty kontroli spożywanych pokarmów, je szybko i łapczywie, najczęściej pokarmy
wysokokaloryczne. Zachowanie takie najczęściej prowadzi najpierw do obniżenia napięcia, a
następnie przeistacza się w poczucie winy i wyrzuty sumienia.

CEL WARSZTATU:
Warsztaty dla młodych osób dostarczają wartościowej wiedzy na temat zaburzeń odżywiania,
ukazują konsekwencje powstałe dla organizmu w wyniku przebiegu choroby, ukazują modele
przyczyn zachorowania oraz przykłady leczenia choroby np. w nurcie behawioralno
poznawczym.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• omówienie pojęć anoreksja, bulimia
• konsekwencje choroby
• pomoc sobie i innym

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 12-15 lat

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):
• gorąca dyskusja
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach
• filmy poglądowe
• pokaz slajdów



5. Alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze - wzmacniacze czy ,,wyniszczacze”?

Wiek pomiędzy 13. a 15. rokiem życia to czas, kiedy coraz mniejsze znaczenie przypisuje się
rodzinie, a coraz większe uznanie zyskuje grupa rówieśnicza. Na pytanie „dlaczego to
zrobiłeś?”, najczęściej pada odpowiedź: „bo inni mnie namówili”, „nie chciałem czuć się
gorszy, odrzucony”. Jak zapobiec temu aby młode osoby potrafiły odmówić zażywania
substancji psychoaktywnych, aby potrafiły powiedzieć ,,Nie!’’. Kluczowym pojęciem staje się
„Odpowiedzialność” – za siebie i innych.

Narkotyki. W każdym roku ponad pół miliona osób w Polsce zażywa przynajmniej jedną z
substancji narkotycznych, w tym także środki określane jako dopalacze. Większość z
sięgających po narkotyki to osoby młode. Bardzo ważne jest zatem uświadomienie
konsekwencji z ich używania z perspektywy prawnej, zdrowotnej i społecznej. Warsztat
poświęcony jest zagadnieniom narkotyków dla uczniów starszych klas.

Dopalacze. W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w
najbliższym otoczeniu o substancjach, które posiadają właściwości psychoaktywne, a w
działaniu zbliżone są do narkotyków. Mowa o dopalaczach. Cieszą się one dużą popularnością
wśród młodzieży. Niepokój budzi skala ich rozpowszechniania, a także fakt, że młodzież ufa
sloganom promującym dopalacze, jako środki bezpieczne i nie traktuje ich jako substancji o
potencjale narkotycznym.

Program adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
Głównym celem zajęć jest uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z
zażywaniem dopalaczy, a także zmiana postaw i świadomości młodzieży względem nich.

CEL WARSZTATU:

W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności rozpoznawania uzależnień, a także
zachowań asertywnych. Dzięki postawom krytycznym, wolnym od używek, nauczą się
podejmować trafne decyzje w swoim życiu. Zapoznają się z całym procesem uzależnienia –
począwszy od inicjacji, a skończywszy na negatywnych skutkach zażywania poszczególnych
substancji.  Dowiedzą się, do czego może doprowadzić dokonywanie złych wyborów.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• alkohol
• nikotyna
• narkotyki
• dopalacze

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 12-15 lat

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):



• gorąca dyskusja
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach
• pokazy multimedialne itp.

6. Kryzys w świecie pandemii – przywrócenie relacji w pandemicznej rzeczywistości.

Dla nastolatka często najważniejszym obszarem są więzi rówieśnicze, które tworzy w tym
okresie. Otaczająca rzeczywistość nie ułatwia nastolatkom zawierania i efektywnego
podtrzymywania relacji. Jak w takiej sytuacji zadbać o relacje w pandemicznej rzeczywistości,
która skierowała je ku kontaktom zdalnym? Jak rozmawiać, żeby umacniać kontakt? Jak
aktywnie słuchać? Jak współdziałać w grupie? Na tych i wiele innych pytań odpowie warsztat.
Młodzież poszerzy repertuar umiejętności z zakresu współpracy w grupie, przy jednoczesnym
dbaniu o własną indywidualność.

Pandemiczne realia przynoszą także różnorodne skutki dla kontaktów rodzinnych. Warsztat
poszerzy biegłość nastolatków z obszaru umiejętności miękkich, takich jak porozumiewanie
się w oparciu o poszanowanie siebie i drugiej strony czy zwracanie uwagi na przeżycia
wewnętrzne towarzyszące nastolatkowi i członkom rodziny/opiekunom pojawiające się w
relacjach.

CEL WARSZTATU:

Uczniowie pracować będą nad umiejętnościami, które pozwolą na odbudowanie lub poprawę
relacji. Poprzez „relacje” rozumiemy zarówno tworzące się między nastolatkami, jak i relacje
rodzinne. W ramach warsztatu poszerzą również kompetencje komunikacyjne i dowiedzą się,
jak w oparciu o aktywne słuchanie i formułowanie komunikatów pracować nad relacją.
Warsztat obejmie również wykształcenie bogatego zakresu umiejętności współpracy w grupie.

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• dyskusja
• zajęcia integracyjne w grupie
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupie
• ćwiczenie roli



7. Konsultacje z doradcą zawodowym.

Bardzo ważne dla nastolatków stojących przed trudnym wyborem drogi swojego przyszłego
życia jest spotkanie z doradcą zawodowym, który w profesjonalny sposób stosując testy oraz
rozmowę wskazuje dziecku dalszą zawodową drogę. Doradca zawodowy na co dzień spotyka
się i pracuje z młodzieżą, która nie ma jeszcze określonej własnej przyszłej drogi i w tym
trudnym dla niej okresie nie potrafi sama dokonać wyboru takiego jak np. wybór szkoły
średniej, kierunku dalszego nauczania. Doradca zawodowy jest bardzo starannie zapoznany z
całym wachlarzem szkół znajdujących się w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania dziecka
oraz poprzez zastosowanie narzędzi diagnostycznych zapoznaje się ze zdolnościami i
umiejętnościami dziecka. Doradca zawodowy wraz z dzieckiem oraz rodzicem konsultuje
wybrane przez siebie wybory

CEL WARSZTATU:

Zapoznanie młodzieży z możliwościami jakie niesie oferta szkolnictwa wyższego oraz
możliwości na rynku pracy. Przeprowadzenie profesjonalnych testów ukazujących wrodzone
predyspozycje ucznia w nauce oraz funkcjonowaniu społecznym. Wspólny wybór potencjalnej
drogi życia zawodowego.

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• dyskusja z doradcą zawodowym
• testy pracy indywidualnej
• wspólna analiza testów i rozmowy
• pokazanie możliwości rynkowych i dyskusja na ten temat



8. Kim jestem? Kształtowanie się tożsamości.

Intensywne zmiany zachodzące w nastolatkach powodują pojawienie się w nich wielu
wątpliwości. Pobrzmiewają w nich coraz głośniej pytania o to, kim są, jakie są ich potrzeby, w
którą stronę iść, na kim się wzorować. Nastolatkowie szukają siebie, swojego poczucia
tożsamości i przynależności. Warsztat pozwoli na swobodne poszukiwanie odpowiedzi na
pojawiające się pytania. W trakcie zajęć nastolatkowie nie tylko poszerzą swoją wiedzę na
temat tego, czym właściwie jest tożsamość, ale ich uwaga zostanie skierowana w głąb siebie
samych, w poszukiwaniu własnych odczuć i przeżyć towarzyszących im w tym burzliwym
okresie.

CEL WARSZTATU:

Poszerzenie świadomości nastolatków na temat tego, czym jest tożsamość, jak się kształtuje i
jakie są jej obszary. Uczestnicy warsztatu zostaną wzbogaceni w wiedzę na temat tożsamości
indywidualnej, społecznej, seksualnej czy zawodowej. Nastolatkowie zyskają umiejętności
dotyczące rozpoznawania u siebie ekspresji tożsamości i akceptacji ekspresji u rówieśników.

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• refleksyjna dyskusja w grupie
• praca indywidualna
• analiza przypadku



WARSZTATY ROZWOJOWE DLA DZIECI MŁODSZYCH

1. Emocje. Świat Twoich Emocji - rozpoznaj, nazwij i zgłąb swoje uczucia.

Warsztat dla dzieci, którego celem jest przyjrzenie się przeżywanym emocjom i związanymi z
nimi odczuciami płynącymi z ciała. Wewnętrzny świat uczuć jest jednym z najważniejszych
fundamentów naszego życia. To właśnie nasze emocje mogą być naszym najgorszym
wrogiem lub największym sprzymierzeńcem. Jeśli nauczymy się je trafnie rozpoznawać i
nazywać, znacznie łatwiej będzie nam nad nimi sprawować kontrolę, a one same staną się
naszym sojusznikiem.

CEL WARSZTATU:

Podczas warsztatu uczniowie dowiedzą się czym są emocje i jak ważną rolę pełnią w naszym
życiu. Nauczą się jak rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, dzięki czemu zdobędą
prawdziwego sojusznika do swoich codziennych przeżyć.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Czym są emocje i jak powstają?
• Jakie podstawowe emocje towarzyszą nam w codziennym życiu? O złości, smutku, radości i

innych emocjach...
• Jak nauczyć się rozpoznawania emocji i w czym może pomóc umiejętność ich nazywania?
• Co warto wiedzieć o kontroli emocji i ich wyrażaniu?

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 6-9 lat oraz 10-12 lat

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• burza mózgów połączona z dyskusją
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra drużynowa



2. Tolerancja, wyrozumiałość, akceptacja.

O umyśle otwartym na drugiego człowieka, niezależnie od koloru skóry, koloru oczu,
wyznania, wyglądu, czy orientacji seksualnej. Podczas warsztatu pochylimy się nad pojęciem
tolerancji, rozumienia zamiast oceniania. Pokażemy, jak ważna jest nauka poszanowania
czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, w tym szczególnie tych różniących się od naszych.

CEL WARSZTATU:

Warsztat pokazuje dzieciom czym jest akceptacja drugiego człowieka, jego przekonań i
poglądów, które mogą różnić się od naszych. Pomaga wyrobić w dzieciach postawę tolerancji
i wrażliwości, empatii, zrozumienia dla drugiego człowieka. Warsztat ma na celu pomoc
dzieciom w nabywaniu kompetencji szacunku dla drugiego człowieka, równym traktowaniu
dziewczynek i chłopców, starszych, niepełnosprawnych itp. – ludzi innych pod jakimś
względem od nas samych. Dla dzieci starszych zajęcia zostaną dodatkowo poszerzone o
informacje dotyczące stygmatyzacji i uprzedzenia. Dodatkowo wyświetlimy i omówimy filmy
dotyczące tego zjawiska, np. równego traktowania osób o innym kolorze oczu - film
,,Niebieskoocy”, czy inne dotyczące różnicy płci i związanego z tym nierównego traktowania
kobiet i mężczyzn na świecie. Zajęcia mają na celu wywołanie dyskusji, przyjrzenie się temu
tematowi i podyskutowaniu o znaczeniu słowa tolerancja. Warsztaty prowadzone są w
przystępnej formie zabawy grupowej, odgrywania ról.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Co oznacza pojęcie tolerancja?
• Dlaczego taka ważna jest akceptacja drugiego człowieka?

ADRESACI WARSZTATU:

Dzieci od 6-9 lat, 10-12 lat i młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• odgrywanie ról
• burza mózgów
• obejrzenie filmu - dyskusja
• praca grupowa oraz w parach



3. Mnemotechniki - ćwiczenie pamięci i nauka szybkiego zapamiętywania. Zarówno dla
dzieci mniejszych jak i nastolatków.

CEL WARSZTATU:

Warsztaty pokażą dzieciom, jak sprawnie, w atmosferze zabawy, nauczyć się technik
szybkiego zapamiętywania materiału szkolnego, przyswajania języków obcych i nie tylko.
Wykorzystamy do tego techniki podwójnego kodowania, mapy myśli czy łańcuszka.
Trudność warsztatów dopasowana będzie do wieku dzieci. Dla dzieci młodszych zajęcia
prowadzone w formie zabawy, rysunku, a dla dzieci starszych rozszerzymy program o ważne
informacje odnośnie  pracy naszego mózgu czy procesów poznawczych.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Trzy bloki pamięci - jak to się dzieje, że zapominamy?
• Metoda podwójnego kodowania
• Jak skutecznie wyciągnąć informacje z pamięci długotrwałej?

ADRESACI WARSZTATU:
Uczniowie: 6-9 lat oraz 10-12 oraz młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• dyskusja na temat pamięci
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach



4. Asertywność - jak wyrażać własne poglądy i emocje, nie naruszając praw innych
osób? Jak stawiać granice i kiedy mówić NIE?

CEL WARSZTATU:
W zajęciach tych dzieci dowiedzą się jakie wyróżniamy typy postaw w relacjach z innymi
osobami, jak respektować własne prawa przy jednoczesnym respektowaniu praw innych, jak
asertywnie słuchać innych, jak być asertywnym wśród najbliższych. Następnie porozmawiamy
o tym, w jakich sytuacjach okazać asertywność, jak asertywnie odmawiać, jak zmierzyć się z
krytyką, jak się zachowywać asertywnie fizycznie i ogólnie jakie pozytywne zmiany wynikają
z bycia asertywnym. Warsztaty przeplatane będą z dramą i próbą wykorzystania nabytych
umiejętności w ćwiczeniach grupowych i parach.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• Co oznacza pojęcie asertywny?
• Czy warto być osobą asertywną?
• Jak poczucie własnej wartości wpływa na asertywność człowieka?
• Wytyczanie granic

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 6-9 lat oraz 10-12 lat oraz młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• gorąca dyskusja
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach
• drama



5. Samoocena - dlaczego warto lubić siebie i jak to zrobić?

Warsztaty poświęcone będą kształtowaniu świadomej wizji siebie, poszukiwaniu wspólnie
swoich mocnych stron, zasobów, które każdy z nas posiada oraz mierzeniu się ze swoimi
słabościami. Warsztaty będą dostosowane do wieku dziecka. Dla młodszych w formie zabawy
w grupach lub parach, dla starszych i nastolatków rozmowy o poszukiwaniu zasobów w
najbliższym otoczeniu oraz informacje na temat samoświadomości.

CEL WARSZTATU:
Omówienie problemu samoakceptacji oraz znaczenia tej umiejętności dla przyszłego życia
młodego człowieka. Podnoszenie poczucia własnej wartości.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• Lubię siebie, jestem ważny!
• Jak zaakceptować siebie ze swoimi wadami i zaletami?
• Czy mam mocne strony?
• Co to są zasoby i w czym mi pomagają?

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 6-9 lat oraz 10-12 lat oraz młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• gorąca dyskusja
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach



6. Stres towarzyszy nam przez całe życie. Stres jako wyjątkowo trudne doświadczenie
dla dziecka.

CEL WARSZTATU:
Celem warsztatu jest pomoc dziecku w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych z
wykorzystaniem różnych technik warsztatowo-relaksujących oraz nauczenie dzieci
skutecznego proszenia o pomoc. Przedstawimy między innymi paletę emocji, porozmawiamy
w jaki sposób rozpoznać emocje u siebie i u innych. Będziemy pracować z kartami emocji,
które ułatwią dzieciom uświadomienie sobie, co czują w sytuacji stresowej oraz czy można
okazywać emocje negatywne. Zastosujemy proste techniki relaksacji, aby nauczyć dzieci jak
pomóc samemu sobie opanować zdenerwowanie. Dla dzieci starszych przedstawimy
umiejętność werbalizacji emocji wtórnych oraz udzielimy informacji na ich temat.
Porozmawiamy o tym, dlaczego je czujemy i jak emocje pomogły nam kiedyś przetrwać.
Poszerzymy wiedzę o informacje z tematyki neurologii mózgu - ciało migdałowate, droga
szybsza i dłuższa odczuwania emocji. Damy wskazówki odnośnie radzenia sobie w sytuacjach
stresowych i w jaki sposób wyrażać emocje gniewu w społecznie akceptowany sposób.
Zastosujemy techniki relaksacji oraz wizualizacji w walce ze stresem.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Co czujemy w sytuacji stresu?
• Czy wolno okazywać emocje negatywne?
• Jak umiejętność relaksacji wpływa na nas w trudnych sytuacjach?

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 6-9 lat oraz 10-12 lat oraz młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• gorąca dyskusja
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach



7. Konflikty w szkole, konflikty poza szkołą - nauka rozwiązywania sporów
rówieśniczych poprzez dyskusje i mediacje.

Celem warsztatu jest zdobycie przez dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów bez
użycia przemocy słownej. Pokażemy dzieciom jak to działa, że słowa czasem bardziej ranią
niż czyny, jak skutecznie bez użycia przemocy werbalnej przekazać nasze stanowisko w danej
sprawie innym oraz jak efektywnie wysłuchać drugiej strony sporu, aby dojść do
kompromisu. Wykorzystane elementy relaksacji wprowadzane podczas warsztatów, które
zastosujemy będą miały na celu pokazanie dzieciom jak skutecznie uspokoić swoje ciało i
utrzymywać negatywne emocje pod kontrolą. Opowiemy czym jest mediacja i jak motywować
innych do osiągnięcia obranego celu, który będzie korzystny dla obu stron.

CEL WARSZTATU:
Celem przeprowadzonego warsztatu będzie zdobycie przez dzieci umiejętności negocjacji,
korzystnego rozwiązywania konfliktów dla obu stron bez użycia przemocy słownej,
umiejętność rozładowywania wewnętrzne napięcie bez użycia siły. Dodatkowo dzieci nabędą
takich umiejętności jak: odpowiedni dobór przyjaciół, konstruktywne rozwiązywanie
konfliktów, wyrażanie swojego zdania w sposób wolny od agresji. Zajęcia mają na celu
wypracowanie umiejętności panowania nad emocjami oraz nauka zastosowania treningu
zastępowania agresji.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• Czym jest konflikt?
• Jak konstruktywnie rozwiązać konflikt?
• Wyrażanie swojego zdania w sposób asertywny
• Trening panowania nad negatywnymi emocjami

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 6-9 lat oraz 10-12 lat oraz młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach
• wykorzystanie dramy



8. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - czyli kilka słów o budowaniu relacji w
grupie rówieśniczej.

Życie społeczne jest nieodzowną częścią naszego życia. Doświadczamy jej od wczesnych lat,
uczymy się współżycia w grupie, rozwiązywania konfliktów, wspierania się nawzajem oraz
różnych innych umiejętności społecznych. Warsztaty otworzą przed dziećmi nowe
możliwości współdziałania z rówieśnikami, wykorzystywania swoich potencjałów do
współpracy, na zasadach ,,razem można więcej”, bo każdy z nas posiada inne umiejętności,
które wykorzystane razem tworzą wspaniałą całość.

CEL WARSZTATU:
Pokazanie dzieciom nowych możliwości współpracy grupowej. Uświadomienie, że każdy z
nas posiada indywidualne cechy, które tylko razem w grupie odpowiednio wykorzystane
mogą doprowadzić do osiągnięcia wspólnych celów. Przedstawimy dzieciom korzyści
płynących z bycia częścią grupy oraz uświadomimy, że inne osoby są nieodzowną częścią
naszego życia i  nie da się żyć w samotności.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• grupa czy jednostka - wady i zalety
• co posiadamy i czym mogę się podzielić
• co mogę zyskać od innych?

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 6-9 lat oraz 10-12 lat oraz młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• gorąca dyskusja - burza mózgów
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach



9. W zdrowym ciele, zdrowy duch - jak styl naszego życia wpływa na codzienne
funkcjonowanie?

Korzyści płynące z dbania o własne zdrowie fizyczne są bardzo duże jeżeli jeszcze dotyczą
one dziecka, które rozwija się bardzo szybko. Balans pomiędzy aktywnością fizyczną i
rozwojem psychiki i jego znaczący wpływ na codzienne zdrowe funkcjonowanie organizmu
dziecka.

CEL WARSZTATU:
Warsztat dotyczy zdrowego odżywiania się, tego jak ważny jest balans pomiędzy wysiłkiem a
odpoczynkiem oraz wpływu sportu na zdrowe funkcjonowanie ciała i duch młodego
człowieka.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• sport w szkole i poza szkołą
• zdrowe i niezdrowe odżywianie
• w zdrowym ciele zdrowy duch

ADRESACI WARSZTATU:

Uczniowie: 6-9 lat oraz 10-12 lat oraz młodzież

SUGEROWANY CZAS WARSZTATU:

90 minut lub więcej

METODY AKTYWIZUJĄCE (przykładowe):

• gorąca dyskusja
• karty pracy indywidualnej
• praca grupowa
• gra w parach


