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Podziękowania
Poniższe materiały zostały luźno oparte na programie Bounce Back skierowanym do najmłodszych
uczniów szkół w Australii. Treść programu poświęcona jest odporności i dobremu samopoczuciu. Jego
autorami są Helen McGrath i Toni Noble. Autorki wiedzą o projekcie „Uczenie się poprzez karierę” i
są zainteresowane tym, w jaki sposób można zaadaptować stworzone przez nich materiały do
potrzeb starszej grupy wiekowej. Otrzymają sprawozdanie z wyników programu pilotażowego.
Więcej informacji na temat programu Bounce Back znajdą Państwo tutaj:
www.bounceback.com.au

Odporność a budowanie kariery zawodowej

Wstęp
Każdy z nas napotyka czasem w życiu przeszkody i trudności; większość z nas potrafi je
przezwyciężyć. Młodzi ludzie źle znoszą trudności, szczególnie, jeżeli dotyczą one szukania pracy.
Czasami młody człowiek długo i sumiennie przygotowuje podanie o pracę, a mimo to nie otrzymuje
na nie odpowiedzi lub otrzymuje odpowiedź odmowną. Może też zostać zaproszony na rozmowę
kwalifikacyjną na stanowisko, na którym bardzo mu zależy, ale ostatecznie nie otrzymuje propozycji
pracy. Taka sytuacja może powtórzyć się wiele razy. Doświadczenia tego typu zniechęcają młodych
ludzi, którzy mogą nawet całkowicie stracić nadzieję na dobrą pracę. W rezultacie poddają się lub
zgadzają na pracę poniżej własnych możliwości.
Młodzi ludzie powinni posiadać umiejętność nie zniechęcania się i nieustannego ponawiania prób,
jeżeli chcą zbudować udaną karierę i utrzymać pracę. Niestety istnieją dowody na to, że współcześni
młodzi ludzie – z różnych powodów – są mniej odporni niż poprzednie pokolenia.
Z opinii pracowników i studentów, którzy wzięli udział w projekcie „Uczenie się poprzez karierę”
wywnioskowaliśmy, że studenci wiele skorzystaliby na udziale w programie budującym odporność.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych i szczegółowo ocenianych programów tego typu jest
australijski program dla szkół Bounce Back. Chociaż skierowany jest do młodszej grupy wiekowej,
jego zasady i podejście można zastosować do grupy docelowej projektu „Uczenie się poprzez
karierę”. Za zgodą autorek zaadaptowaliśmy niektóre z materiałów do naszego projektu.
Mamy nadzieję, że dzięki pracy z tymi materiałami nasi uczniowie zrozumieją kluczowe koncepcje
związane z odpornością i zaczną wykorzystywać strategie, które ułatwią im radzenie sobie z trudnymi
zadaniami i sytuacjami.
Niniejsze materiały nie wyczerpują tematu, stanowiąc raczej wstęp do zagadnienia odporności i
kluczowych koncepcji z nim związanych. Materiały i proponowane ćwiczenia stanowią jedynie ramę
szkoleniową. Mamy nadzieję, że użytkownicy przystosują i ulepszą materiały oraz przedstawią je
uczniom w sposób najlepiej przystosowany do kontekstów, w jakich znajdują się oni i ich uczniowie.
Czekamy na Państwa opinie, które pomogą nam ulepszyć materiały i ćwiczenia.
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Efekty uczenia się
Niniejszy pakiet edukacyjny zawiera informacje i ćwiczenia, które zapoznają uczniów z kilkoma
narzędziami, które będą mogli wykorzystać w budowaniu odporności. Uczniowie nabędą wiedzę na
temat tego:
1

Co rozumiemy poprzez pojęcie odporności (w przeciwieństwie do „bycia twardym”),

2

Dlaczego odporność jest ważna,

3

Co pomaga nam w stawaniu się bardziej odpornymi ludźmi:
o
o
o
o
o
o
o

wierność wartościom osobistym
umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i uczuciami
pozytywne myślenie
weryfikacja faktów
umiejętność rozpoznania szkodliwych myśli i ćwiczenie pozytywnego myślenia
odwaga na co dzień
poczucie humoru,

4
Jak mogą wykorzystać akronim Bounce Back 1 , a także historie i wzory do naśladowania, co
pomoże im w tworzeniu własnych dialogów wewnętrznych budujących odporność.
Grupa docelowa
To narzędzie nauczania skierowane jest do uczniów w wieku 16‐22 lat, którzy uczęszczają do szkół
zawodowych/techników lub szkolą się zawodowo.
Jak wykorzystać materiały
Materiały przeznaczone są do wykorzystania na lekcjach prowadzonych przez nauczycieli
przedmiotów zawodowych w ramach podstawowego programu nauczania. Dzięki temu nauczyciele
utrwalą w uczniach podstawowe wiadomości w trakcie zwykłego toku nauki. Materiały mogą być
również wykorzystane dyskretnie, np. jako część planowania rozwoju osobistego lub mogą korzystać
z nich inni pracownicy szkoły, np. pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, itp.
Zebranie niniejszych materiałów w jednolity pakiet nie oznacza, że należy je wszystkie wykorzystać w
trakcie jednej sesji nauczania. Liczbę sesji dostosować należy do konkretnej sytuacji. Każdy dział
zawiera materiały opisowe i związane z nimi ćwiczenia. Materiały zaprezentowano w formie
książkowej, ale sprawdzą się również w formacie prezentacji PowerPoint.
Różne opowiadania, piosenki, krótkie filmy, itp., które przedstawiają odpornych i radzących sobie z
niepowodzeniami ludzi będą stanowić dobre uzupełnienie materiałów. Powinny być odpowiednie
dla docelowej grupy wiekowej, a młodzi ludzie powinni również mieć możliwość przedstawienia
swoich propozycji w tym zakresie. Wzory do naśladowania mają dużą moc utrwalania przekazu na
temat odporności, więc warto często przytaczać takie historie. Humor to kolejne narzędzie, którym
posługują się ludzie odporni. Nie potraktowaliśmy humoru jako oddzielnego tematu, ale w naszych
materiałach znajdą Państwo kilka zabawnych opowiadań. Można je wykorzystać jako punkty
1

z ang. „odbijać”
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wyjściowe do dyskusji na temat lub podkreślenia roli, jaką spełnia humor w radzeniu sobie z
trudnymi sytuacjami.
Najlepiej zastosować podejście oparte na współpracy, w ramach którego uczniowie i nauczyciel
dzielą się doświadczeniami, dyskutują i wspólnie działają.

Treść

Wstęp do
tematu
odporności

•
•
•
•

Czym jest odporność?
Co, według Was, pomogło znanym Wam ludziom stać się odpornymi?
Dlaczego odporność jest ważna?
Każdy z nas może zdobyć umiejętności i nauczyć się strategii, które pomogą
nam nie zniechęcać się w trudnych chwilach i sytuacjach.

Temat 1

•

Odporni ludzie … i wartości

Temat 2

•

Odporni ludzie … i emocje

Temat 3

•

Odporni ludzie … i myślenie pozytywne

Temat 4

•

Odporni ludzie … i weryfikacja faktów

Temat 5

•

Odporni ludzie … i odwaga na co dzień

Temat 6

•

Odporni ludzie … i BOUNCE BACK

Temat 7

•

Odporni ludzie … i wzory do naśladowania
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Uwagi dla nauczyciela
Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Cele
‐ zrozumienie, co uczeń
rozumie pod pojęciem
odporności,
‐ pobudzenie
przemyśleń na temat
tego, czym jest
odporność,
‐ zachęcenie uczniów
do nauki w formie
współpracy

‐ rozwój poczucia
wspólnoty i klimatu
nauczania opartego na
współpracy,
‐ zachęcenie uczniów
do odniesienia pojęcia
odporności do znanych
im ludzi w bliskich im
sytuacjach

‐ zachęcenie uczniów
do zastanowienia się
nad tym, jakie wartości
stoją za ich
zachowaniem,
‐ rozwinięcie
umiejętności
dostrzegania relacji
między wartościami a
odpornością

Czas
10 min.

10 min. +
10 min. na
dyskusję
grupową

10 min. +
10 min. lub
dłużej na
dyskusję
grupową,
zależnie od
grupy
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Uwagi
Nauczyciel powinien
przeczytać
odpowiedzi, upewnić
się, czy rozumie, co
uczeń miał na myśli,
itd., ale nie powinien
w żaden sposób
osądzać treści
wypowiedzi uczniów.
Można przeprowadzić
dyskusję na temat
zaproponowanych
definicji.
Podstawową zasadą
jest nie używanie
nazwisk oraz nie
opowiadanie niczego,
co mogłoby
zawstydzić inną
osobę.
Dyskusja grupowa
powinna skupić się na
tym, jak odporność
przejawia się w
codziennych
warunkach, aby
uczniowie nie łączyli
jej wyłącznie z
ekstremalnymi
trudnościami.
Warto podkreślić i
przedyskutować
temat po zakończeniu
ćwiczenia.
Dyskusja może
doprowadzić do
porównania między
byciem odpornym a
„twardym”, co polega
na wytworzeniu
skorupy ochronnej w
celu radzenia sobie z
niepowodzeniami – w
przeciwieństwie do

Materiały
Karteczki
samoprzylepne,
duże arkusze flip‐
chart na ścianach
lub inne sposoby
prezentowania
odpowiedzi.

Biała tablica,
tablica flip‐chart
lub inne narzędzia
służące
zapisywaniu cech i
strategii
zaobserwowanych
u innych ludzi
Wynikiem dyskusji
grupowej
powinna być lista
czynników
odporności

Kopie materiałów
pomocniczych

Odporność a budowanie kariery zawodowej
wyjścia z kryzysu bez
konieczności zmiany
osobowości i
naruszenia
wyznawanych
wartości.
Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

Ćwiczenie 8

‐ wprowadzenie
koncepcji, że na każdą
sytuację można spojrzeć
z różnych stron,
‐ uświadomienie
uczniom, że to, jak
myślimy o danej
sytuacji, wpływa na to,
jakie uczucia w związku
z nią odczuwamy oraz
jak sobie z nią radzimy
‐ wprowadzenie
koncepcji, że chociaż
niektórzy ludzie są z
natury bardziej
optymistyczni, to każdy
może nauczyć się i
ćwiczyć pozytywne
myślenie

15 min. +
15 min. na
dyskusję
grupową

Kopie materiałów
pomocniczych

10 min. + 10
min. na
dyskusję
grupową

Kopie materiałów
pomocniczych

‐ wsparcie uczniów w
zidentyfikowaniu
negatywnych myśli,
które mogą zastąpić
alternatywnymi
myślami pozytywnymi
‐ wsparcie uczniów w
zrozumieniu tego, jak
istotna jest weryfikacja
faktów oraz ćwiczenie
tej umiejętności na
podstawie fikcyjnych
sytuacji
‐ wsparcie uczniów w
zrozumieniu, że chociaż
różni ludzie boją się
różnych rzeczy, to każdy
czasami odczuwa strach
lub niepokój – nie tylko
oni
‐ omawianie sytuacji, w
których uczniowie
kiedyś wykazali się
odwagą w życiu
codziennym,

10 min. + 10
min. na
dyskusję
grupową

Kopie materiałów
pomocniczych

5 min. + 10
min. na
podzielenie się
przemyśleniami

Kopie materiałów
pomocniczych

15 min. + 15
min. na
podzielenie się
przykładami

Kopie materiałów
pomocniczych
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Ćwiczenie 9

Ćwiczenie 10

‐ wykorzystanie
powyższego do
budowania wiary
uczniów w to, że
posiadają zasoby
odwagi, z których mogą
skorzystać w
przyszłości.
‐ danie uczniom okazji do
przemyślenia sytuacji,
która wzbudza w nich
niepokój i możliwości
poradzenia sobie ze swoim
strachem

‐ wprowadzenie akronimu
Bounce Back, jako
skutecznego sposobu
przypominania sobie
podstawowych informacji
na temat odporności

15 min. + 10
min. na
podzielenie
się
stresującymi
sytuacjami

15 min. + 15
min. na
dyskusję

Uczniowie mogą
podzielić się swoimi
sytuacjami i
strategiami, jeżeli chcą,
ale należy pozwolić im
na milczenie, jeżeli nie
chcą opowiadać o
swoich sprawach.
Ze względu na to, że
Bounce Back to
angielski akronim,
okaże się on pomocny
jedynie jeżeli uczniowie
znają angielski w
wystarczającym
stopniu.
Akronim Bounce Back
powinien stać się
motywem przewodnim
następnego ćwiczenia i
być ciągle powtarzany
przez nauczyciela, żeby
uczniowie zapamiętali
go i zaczęli używać.

Ćwiczenie 11

‐ pomoc uczniom w
zidentyfikowaniu cech i
umiejętności radzenia
sobie w trudnych
chwilach, którymi
wykazały się dane osoby

5 min. na
odczytanie
wszystkich
cech i
umiejętności
+ 10 min. na
dyskusję
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Wzory do
naśladowania i
prawdziwe historie
ludzi, którzy wykazali
się odpornością
stanowią ważny aspekt
podejścia Bounce Back.
Załączyliśmy tylko dwie
takie historie, ale
nauczyciele powinni
stworzyć własną bazę
historii, które
zainteresują uczniów.
Warto zachęcić
uczniów, aby również
przytoczyli znane im
historie.

Kopie
materiałów
pomocniczych

Kopie
materiałów
pomocniczych
Najlepszym
rozwiązaniem
jest
rozwieszenie
plakatów z
akronimem
Bounce Back (w
miarę
możliwości
przygotowanych
przez uczniów),
żeby służyły
jako
przypomnienie.
Kopie
materiałów
pomocniczych
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Odporność:
Nie zniechęcaj się w trudnych chwilach

Czego będziemy się uczyć
W trakcie lekcji dotyczących odporności będziemy dyskutować na poniższe tematy:
1

Co rozumiemy poprzez pojęcie odporności?

2

W jaki sposób posiadanie odporności pomaga nam w życiu zawodowym i osobistym?

3

Jakie są kluczowe cechy odpornych ludzi?

4

Co możemy zrobić, żeby zbudować własną odporność?

Czym jest odporność?
Ćwiczenie 1: Uzupełnij zdanie.
Podziel się z partnerem przemyśleniem na temat tego, co znaczy dla Ciebie słowo odporność (na
niepowodzenia).
Uzupełnij zdanie „Odporność (na niepowodzenia) jest ...” na karteczkach samoprzylepnych, które
otrzymałeś/‐aś od nauczyciela, a potem przyklej je na ścianie.
Potem razem przedyskutujemy te zdania.
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Jedna z definicji:
„Odporność to normalny rozwój w niesprzyjających warunkach.” (Fonagy, 1994)
Inna definicja odporności:
„zespół cech, które pomagają danej osobie radzić sobie z wieloma negatywnymi skutkami
przeciwności losu” (Gilligan, 2000)

Ćwiczenie 2: Odporni ludzie
Pomyśl o znajomym, który borykał się z problemami, a teraz dobrze mu się układa.
Jakie cechy charakteru pomogły tej osobie odzyskać równowagę wewnętrzną i poradzić sobie z
kryzysem?
Podziel się z partnerem historią tej osoby i wymień cechy charakteru, które pomogły jej poradzić
sobie z przeciwnościami losu.

Dlaczego odporność jest ważna?
Każdy z nas ma problemy do przezwyciężenia. Życie nas czasem zaskakuje ...

 Porażka na egzaminach
 Choroba
 Problemy w związku
 Rozczarowania
 Niesprawiedliwość
 Wyzwania
 Brak pracy, perspektyw, awansu
13
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Negatywne uczucia mogą spowodować, że załamiesz się i poddasz ...

•

Możesz też poradzić sobie z tymi uczuciami i odnieść sukces. Na szczęście każdy z nas może
zdobyć umiejętności i nauczyć się strategii, które pomogą nam nie zniechęcić się w trudnych
chwilach.
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1

Odporni ludzie … i wartości

Odporni ludzie kierują się systemem wartości osobistych, takich jak:
 szczerość
 uczciwość
 szacunek
 sprawiedliwość
 odpowiedzialność
 wsparcie i dbałość o innych
 współpraca
 akceptacja różnic
 przyjazne nastawienie i tolerancja

Lekarz i złodziej
‐ Doktorze, stałem się kleptomanem.
‐ Oto pańskie tabletki. Jeżeli nie wyzdrowieje Pan w ciągu kilku tygodni, proszę przynieść mi
szerokoekranowy telewizor.
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Historia rzeźnika
Rzeźnik położył na wadze ostatniego kurczaka i powiedział do klientki:
‐ 14 złotych proszę.
‐ Ten kurczak jest za mały. – odpowiedziała klientka. – Ma pan większego?
Rzeźnik miał szybki refleks. Odłożył kurczaka do lodówki, odczekał chwilę i znowu go wyjął.
‐ Ten kosztuje 20 złotych.
Kobieta zamyśliła się. W końcu podjęła decyzję ...
‐ Już wiem. – powiedziała – Wezmę oba!

Czy znasz kogoś (nie podawaj imion), kogo przyłapano na oszustwie?
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Ćwiczenie 3: Moje wartości
Odpowiedz szczerze na pytania. Jak uzasadnisz swoje odpowiedzi? Przedyskutuj swoje odpowiedzi z
partnerem. W jakich kwestiach się zgadzacie, a w jakich macie odmienne zdanie?
a) Sprzedajesz uszkodzony laptop. Czy poinformujesz o tym potencjalnych kupców?
Tak

Nie

Nie wiem

b) Gdybyś dostał/‐a za dużo reszty w stołówce czy zwróciłbyś/‐abyś uwagę kasjerce na to, że
popełniła błąd?
Tak

Nie

Nie wiem

c) Pozwoliłbym/‐abym odwieźć się do domu po imprezie koledze, który za dużo wypił.
Tak

Nie

Nie wiem

d) Gdyby mój zespół popełnił błąd, próbowałbym/‐abym znaleźć kogoś, na kogo mógłbym/‐
abym zrzucić winę.
Tak

Nie

Nie wiem

e) Ukradłbym/‐abym z miejsca pracy rzecz o niewielkiej wartości, gdybym wiedział/‐a, że nie
zostanę przyłapany/‐a.
Tak

Nie

Nie wiem

f) Gdybym usłyszał/‐a, że ktoś wyśmiewa się z orientacji seksualnej kolegi, uznałbym/‐abym, że
to nie moja sprawa i zignorowałbym/‐abym tę sytuację.
Tak

Nie

Nie wiem
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g) Czy zdenerwowałbyś/‐abyś się, gdyby okłamała Cię znajoma osoba? Dlaczego/dlaczego nie?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
h) Dlaczego ludzie denerwują i martwią się, kiedy inni nie dotrzymują danego im słowa?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Odporni ludzie rozumieją, że życie zgodnie z systemem wartości osobistych podnosi poczucie
własnej wartości i szacunek do samego siebie oraz pomaga radzić sobie w trudnych sytuacjach.
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2

Odporni ludzie … i emocje

Odporni ludzie radzą sobie z trudnymi emocjami w taki sposób, żeby ich nie przytłaczały oraz
wykorzystują emocje pozytywne w celu zmniejszenia stresu i przejęcia większej kontroli nad trudną
sytuacją.
Dwa sposoby interpretacji tej samej sytuacji
Bartek właśnie po raz trzeci nie zdał egzaminu na prawo jazdy i jest bardzo rozczarowany.

Mógłby:
Pomyśleć: Nie nadaję się na kierowcę, nigdy nie uda mi się zdać tego egzaminu.
Poczuć: bezsilność, rozpacz
Podjąć takie działania: poddać się
LUB
Mógłby:
Pomyśleć: Wiem, że mi się uda. To, że nie zdałem 3 razy, nie oznacza, że już nigdy nie zdam.
Poczuć: rozczarowanie, ale i świadomość, że to nie koniec świata
Podjąć takie działania: zwrócić uwagę na problematyczne obszary, ćwiczyć dalej i spróbować
ponownie
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Ćwiczenie 4: Uczucia i emocje
Sytuacje rzadko są złe lub dobre same w sobie. Sposób, w jaki myślimy – pozytywny lub negatywny
– ma wpływ na nasze uczucia i sposób radzenia sobie z daną sytuacją.
Rozmawiaj z partnerem na temat sposobów radzenia sobie z uczuciami i sytuacjami opisanymi
poniżej. Przedyskutujcie, jak moglibyście pomyśleć o tych sytuacjach, żeby lepiej sobie z nimi
poradzić. Potem podzielimy się swoimi pomysłami z całą grupą.
Początkowe uczucie

Dobre sposoby na poradzenie sobie z tym
uczuciem

Rozczarowanie: Nie otrzymałeś/‐aś z egzaminów
takich ocen, na jakie liczyłeś/‐aś, a to znaczy, że
nie będziesz mógł/‐a iść na wybrane przez siebie
studia.

Nuda: Twoja praca jest mało stymulująca
intelektualnie i nie jesteś z niej zadowolony.

Poczucie winy i wstyd: Czujesz się źle, ponieważ
podczas wieczornego wyjścia z kolegami z pracy
upiłeś/‐aś się i powiedziałeś/‐aś koledze kilka
przykrych rzeczy.

Zazdrość i zawiść: Byłeś/‐aś pewien/‐na, że
dostaniesz awans, na którym Ci zależało. Dostał
go jednak ktoś z mniejszym doświadczeniem niż
Twoje. Na dodatek będzie Twoim szefem i będzie
zarabiać więcej od Ciebie.

Wstyd: Zasnąłeś/‐aś w trakcie zebrania i ktoś
szturchnął Cię, kiedy zacząłeś/‐aś chrapać.

Samotność i odrzucenie: Twoi koledzy z pracy
trzymają się razem i często gdzieś razem
wychodzą, ale nigdy Ciebie nie zapraszają. Często
jesz lunch sam/a.
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3

Odporni ludzie … i pozytywne myślenie

Odporni ludzie patrzą na pozytywną stronę każdej sytuacji i mają nadzieję na to, co najlepsze, nawet,
kiedy sprawy naprawdę nie wyglądają dobrze.
Optymistyczne nastawienie pomaga nam dać sobie radę z wyzwaniami i problemami życiowymi.
Historia o butach
Dwóch sprzedawców butów wyjechało do Afryki, żeby zbadać potencjał rynku.

Sprawozdanie sprzedawcy nr 1
„Ten rynek nie ma żadnego potencjału – nikt tutaj nie nosi butów.”
Sprawozdanie sprzedawcy nr 2
„Ten rynek ma ogromny potencjał – nikt tutaj nie nosi butów.”
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Ćwiczenie 5: Myślenie optymistyczne i pesymistyczne
Wyobraź sobie, że znajdujesz się w sytuacjach opisanych poniżej. Napisz w dymkach, co
powiedziałbyś/‐abyś sobie, gdybyś wybrał/‐a (a) optymistyczne lub (b) pesymistyczne myślenie? Jak
te dwa sposoby myślenia wpłynęłyby na Twoje:


uczucia?



działania?



wyniki?

Pamiętaj o tym, że optymista:
•
•
•
•

szuka pozytywów i jest pełen nadziei,
uważa, że złe czasy są przejściowe,
wie, że jedno złe wydarzenie nie zniszczy od razu ich całego życia,
docenia własne wysiłki i sukcesy, nawet te niewielkie.

Natomiast pesymista:
•
•
•
•

szuka stron negatywnych i szybko traci nadzieję,
uważa, że złe czasy nie mają końca,
uważa, że jedno złe wydarzenie psuje wszystko,
uważa, że dobre rzeczy, które go spotykają, są wynikiem niebywałego farta, a nie wynikiem jego
własnych działań.

Dostajesz stanowisko w
miejscu, w którym znasz mało
ludzi.

Optymista powiedziałby
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Starasz się o pewne stanowisko
i dowiadujesz się, że dwie
osoby z Twojej klasy również
ubiegają się o tę samą posadę.

Optymista powiedziałby

Pesymista powiedziałby

Twoja babcia miała
niespodziewany atak serca i
znajduje się w szpitalu.

Optymista powiedziałby
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Jesteś w nowej pracy już od
miesiąca i nie udało Ci się
jeszcze z nikim zakolegować.

Optymista powiedziałby

Pesymista powiedziałby

Dowiedziałeś/‐aś się, że Twoja
firma przeprowadza redukcję
pracowników i szykują się
zwolnienia z pracy.

Optymista powiedziałby
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4

Odporni ludzie … i weryfikacja faktów

Odporni ludzie unikają szkodliwego myślenia, które nie jest poparte faktami. Sprawdzają, czy ich
przekonania są zgodne z faktami, żeby móc dokonać właściwej oceny sytuacji.
Szkodliwe myślenie sprawia, że odczuwasz jeszcze większe zdenerwowanie i tracisz nadzieję.
Przeszkadza Ci w skutecznym rozwiązywaniu problemów. Nie jest oparte na faktach.
Pomocne myślenie sprawia, że odczuwasz większy spokój i masz więcej nadziei. Pomaga Ci w
skutecznym rozwiązywaniu problemów. Jest poparte faktami i rzeczywistą wiedzą.

Rodzaje szkodliwego myślenia
a)

Próby czytania w myślach innych ludzi
Zgadywanie lub wyobrażanie sobie tego, co myśli ktoś inny. Na przykład, zgadujesz, że ktoś
jest zdenerwowany jedynie na podstawie obserwacji. Być może masz rację, ale gdybyś
wykorzystał/‐a pomocne myślenie, powiedziałbyś/‐abyś sobie: „Nie ma sensu zgadywać. Być
może ma taką minę z innego powodu. Możliwe, że martwię się bez powodu.”

b)

Wyolbrzymianie faktów
Robienie z małego problemu dużego jest przykładem wyolbrzymiania. Uznanie czegoś, co tak
naprawdę jest po prostu drobną niedogodnością, za koniec świata to kolejny przykład. Kiedy
używasz słów, takich jak nigdy, zawsze, każdy i nikt zwykle oznacza to, że wyolbrzymiasz
sprawę. Na przykład: Moja ciężka praca nigdy nie jest doceniana; Nikt mnie nie lubi; Każdy
ma większą pewność siebie ode mnie; Zawsze mam pecha. Gdybyś używał/‐a pomocnego
myślenia, zapytałbyś/‐abyś siebie: „Czy nie wyolbrzymiam sprawy?”

c)

Przedwczesne wysnuwanie wniosków
Na przykład, stwierdzenie, że Twój znajomy na pewno miał wypadek, bo jeszcze po Ciebie nie
przyjechał, jest przykładem przedwczesnego wysuwania wniosków. Gdybyś używał/‐a
pomocnego myślenia przypomniałbyś/‐abyś sobie, że nie wiesz nic o żadnym wypadku i że
wyjaśnień powodu spóźnienia Twojego kolegi może być wiele.

d)

Generalizowanie
Jeżeli przyrzekasz, że już więcej nie wsiądziesz do windy, ponieważ kiedyś w niej utknąłeś/‐aś,
używasz generalizacji. Uważasz, że kiedy coś zdarzyło się jeden raz, to na pewno zdarzy się po
raz kolejny. Gdybyś używał/‐ała pomocnego myślenia, powiedziałbyś/‐abyś sobie: „Niektóre
rzeczy zdarzają się raz, a potem nie zdarzają się już nigdy. Następnym razem może być
inaczej.”
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e)

Upraszczanie
Upraszczanie ma miejsce, kiedy uważasz, że sytuacja jest całkowicie idealna lub beznadziejna.
Pomocne myślenie polega na zauważeniu, że niektóre sytuacje są złożone, a nie czarno‐białe
oraz że większość ludzi posiada dobre i złe cechy.

Weryfikacja faktów
a)

Powtórne sprawdzanie: Czy znam wszystkie fakty? Czy popełniłem/‐am błędy?
Polega na sprawdzeniu wszystkiego jeszcze raz, żeby upewnić się, że wszystko dobrze wiesz
i/lub zrobiłeś/‐aś. Na przykład, sprawdzasz podanie o pracę, żeby upewnić się, że jest
kompletne i nie zawiera błędów, prosisz kogoś, żeby sprawdził podanie dla Ciebie bądź
upewniasz się, że wiesz na pewno, kiedy i gdzie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna oraz co
masz ze sobą przynieść.

b)

Szukanie nowych informacji
Polega na zdobyciu większej liczby informacji, które pomogą Ci w poradzeniu sobie z daną
sprawą. Na przykład, zdobycie wszystkich informacji na temat firmy, która zaprosiła Cię na
rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie, jakie szczepienia są wymagane przed wycieczką do
kraju tropikalnego, zdobycie informacji o tym, jakie kwalifikacje potrzebne są w danym
zawodzie lub na danym kierunku studiów.

c)

Szukanie dowodów w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia temu, co myślisz.
Polega na znalezieniu wiarygodnych dowodów w celu zweryfikowania swoich przekonań lub
postrzegania danej sytuacji. Na przykład, jeżeli uważasz, że szefowa traktuje Cię
niesprawiedliwie, zapytaj innych o to, jak traktuje ich.

d)

Opinia drugiej osoby
Polega na rozmowie z osobą, której ufasz, o tym, jakie jest jej zdanie i czy zgadza się z Twoim
sposobem myślenia, na przykład rozmowa z partnerem, członkiem rodziny, przyjacielem,
nauczycielem lub doradcą w sprawie Twoich planów zawodowych.

e)

Testowanie
Polega na sprawdzeniu swoich przypuszczeń w praktyce. Na przykład, jeżeli nie jesteś
pewien/‐na czy Twoja praca spełnia wymagania, zapytaj o to swojego szefa zamiast tracić
czas na zamartwianie się.
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Ćwiczenie 6: Pomocne i szkodliwe myślenie
Rozważ 3 sytuacje opisane poniżej oraz jak mógłbyś/‐abyś zmienić ich negatywne postrzeganie.

Problem

W jaki sposób ta
osoba wykorzystała
szkodliwe
myślenie?

Niedawno musiałem/‐am wygłosić
przemówienie przed dużą grupą
ludzi na studenckiej konferencji
naukowej. Bardzo się
denerwowałem/‐am. Pociłem/‐am
się, serce biło mi szybko i utknąłem/‐
am w paru miejscach. Teraz
zostałem/‐am poproszony/‐a o
zrobienie tego ponownie w innym
miejscu. Już teraz czuję
zdenerwowanie i jestem
przekonany/‐a, że źle wypadnę.
Nauczycielka zwykle przyjaznym
tonem mówi mi „dzień dobry”, kiedy
mija mnie na korytarzu. Dzisiaj rano
przeszła koło mnie bez słowa.
Wczoraj oddałem/‐am jej zadanie
domowe. Najwidoczniej dostałem/‐
am jedynkę. Nauczycielka na pewno
myśli, że jestem głupi/‐a.
Mój chłopak/dziewczyna zerwał/‐a
ze mną. Zawsze tak jest. Nigdy nie
znajdę nikogo na stałe.
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Jak mogę
wykorzystać w tej
sytuacji pomocne
myślenie?

W jaki sposób
mogę
zweryfikować
fakty?
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5

Odporni ludzie … i odwaga na co dzień

Odporni ludzie potrafią zmierzyć się z trudnymi i groźnymi sytuacjami lub zadaniami jednocześnie nie
poddając się uczuciom strachu i niepokoju.
„Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.” (Mark Twain)
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Ćwiczenie 7: Czy wolałbyś/‐abyś ...
Zaznacz okienko przy tym zadaniu, które wydaje Ci się bardziej przerażające. Podziel się z partnerem
niektórymi ze swoich odpowiedzi i wyjaśnij, dlaczego je wybrałeś/‐aś.
1.

Czy wolałbyś/‐abyś udzielić wywiadu w telewizji

czy skoczyć na bungie

2.

Czy wolałbyś/‐abyś przejażdżkę dużą kolejką górską
grupą lokalnych pracodawców
?

3.

Czy wolałbyś/‐abyś oddać krew
Twoi znajomi
?

4

Czy wolałbyś/‐abyś startować w wyborach na przewodniczącego klasy przeciwko
popularnemu koledze
czy wziąć udział w quizie telewizyjnym
?

5

Czy wolałbyś/‐abyś zaśpiewać solo na koncercie

6.

Czy wolałbyś/‐abyś wygłosić krótką mowę na rodzinnym weselu
w miejscu, w którym nikogo nie znasz
?

?

czy zaprezentowanie się przed

czy stanąć w obronie kolegi, którego źle potratowali

czy gołymi rękoma złapać pająka

?

czy dostać posadę

Na pewno zauważyliście już, że każdy boi się innych rzeczy i wykazuje się odwagą w innych
sytuacjach. Odnalezienie własnej odwagi pomoże Ci przetrwać trudne sytuacje.
Strach jest uczuciem relatywnym. To, co przeraża i niepokoi jedną osobę, może wcale nie przerażać
ani niepokoić innej osoby.
Jednak każdy czasem tak się czuje – nie tylko Ty.
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Ćwiczenie 8: Ty i odwaga
Przypomnijcie sobie chwile, w których wykazaliście się różnymi rodzajami odwagi w sytuacjach
codziennych i zastanówcie się nad nimi. Korzystając z poniższej tabelki, napiszcie, w jakich sytuacjach
wykazaliście się odwagą w swoim życiu. Wybierzcie sytuacje, którymi nie będziecie krępować się
podzielić ze swoimi partnerami.

Rodzaj odwagi
Odwaga w ...

Przykład tego,
kiedy
wykazałeś/‐aś
się tym
rodzajem
odwagi.

Jakie odniosłeś/‐
aś korzyści?

wyrażaniu własnej
opinii

działaniu pod
wpływem stresu
obronie siebie

byciu sobą

spróbowaniu
czegoś nowego

podjęciu trudnej
decyzji

wstawieniu się za
innymi ludźmi

wyciągnięciu ręki
na zgodę
podjęciu kolejnej
próby
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Co sobie
mówiłeś/‐aś
albo co pomogło
Ci odnaleźć
dostęp do
własnej odwagi
w tej sytuacji?

Jaki rodzaj strachu
sprawił, że miałeś/‐
aś problemy z
wykazaniem się
tego rodzaju
odwagą?
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obronie tego, co
uważasz za
właściwe
przyznaniu się do
błędu

powiedzeniu
„nie”

zrobieniu czegoś,
co mogło zranić
inną osobę
wytrwaniu w
trudnej sytuacji

Byliście odważni w przeszłości i możecie tacy być ponownie w przyszłości. Odwaga nie oznacza braku
strachu. Polega na stawieniu mu czoła i przezwyciężeniu go. Większość z nas nie będzie nigdy musiała
wykazać się bohaterską odwagą w sytuacji zagrożenia życia, ale każdy z nas powinien znaleźć w sobie
codzienną odwagę do robienia rzeczy, które wzbudzają w nas niepokój, zdenerwowanie lub strach.
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Ćwiczenie 9: Zakazy i nakazy
Czy w tej chwili stoisz przed zadaniem, które wzbudza w Tobie niepokój lub strach (na przykład,
klasówka, wygłoszenie prezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzenie trudnej rozmowy
telefonicznej)?
Biorąc pod uwagę tę sytuację ‐ przemyśl wszystkie zakazy i nakazy, które pomogą Ci zrobić tę rzecz
mimo tego, że odczuwasz strach.

Nakazy

Zakazy

Zweryfikuj fakty. Jakie ta sytuacja niesie ze
sobą zagrożenia i niebezpieczeństwa?
Pomyśl uważnie. Która część zadania Cię
stresuje? Czy Twoje obawy są uzasadnione czy
wyolbrzymione? Co może wydarzyć się
najgorszego? Czy warto podjąć ryzyko?

Nie rób tego, zanim nie przemyślisz wszystkich
zagrożeń. Nie rób niczego niebezpiecznego tylko
po to, żeby zaimponować innym lub popisać się.

Skup się na pozytywach.
Pomyśl o tym, jakie korzyści wyniesiesz z
przezwyciężenia swoich obaw (np. większy
szacunek do siebie, pewność siebie, szacunek
innych ludzi, postęp). Mów sobie pozytywne
rzeczy.

Nie mów sobie negatywnych rzeczy, np. „To
będzie okropne.” lub „Nie potrafię tego zrobić”.
Nie skupiaj się jedynie na tym, czego się boisz.

Uwierz w siebie.
Przypomnij sobie chwile, w których wykazałeś/‐
aś się odwagę i przezwyciężyłeś/‐aś nerwy.
Przypomnij sobie wszystko, co udało Ci się zrobić
dobrze. Powiedz sobie, że potrafisz to zrobić
mimo tego, że jesteś trochę zestresowany/‐a.
Większość ludzi czułaby się zestresowana w tej
sytuacji – nie tylko Ty.

Nie myśl zbyt wiele o przeszłych
niepowodzeniach. Nie skupiaj się na swoich
słabościach. Nie zakładaj, że każda inna osoba
zrobiłaby to idealnie i nie czułaby się
zestresowana.

Działaj powoli – krok po kroku

Nie spiesz się. Nie trać wiary w siebie tylko,
dlatego, że może minąć trochę czasu zanim
będziesz gotowy/‐a do wykonania trudnego
zadania. Najważniejszy jest efekt końcowy.

Powiedz sobie, że czasami potrzeba trochę czasu
zanim znajdziesz dostęp do swoich zasobów
odwagi.
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Rozmawiaj z ludźmi, którym na Tobie zależy.

Nie myśl, że innym nie zależy na Tobie lub że Ci
nie pomogą.

Zweryfikujesz fakty, a także otrzymasz wsparcie i
zachętę. Wyraź swoje obawy i zdenerwowanie.

Zdawaj sobie sprawę z tego, że możesz popełnić
błąd.
Nawet wtedy, kiedy uda Ci się znaleźć dostęp do
zasobów odwagi, sytuacja może okazać się dla
Ciebie zbyt trudna. Bądź przygotowany/‐a na
kolejną próbę.

Nie myśl, że poniosłeś/‐aś porażkę, jeżeli nie
potrafisz czegoś zrobić. Już samo podjęcie próby
zrobienia czegoś trudnego świadczy o Twojej
odwadze.

Czy jest coś, co możesz teraz zrobić, żeby lepiej poradzić sobie z tą trudną sytuacją?
Podziel się swoimi przemyśleniami z partnerem pod warunkiem, że się nie krępujesz.
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Odporni ludzie … stosują BOUNCE BACK by odbić się od
kłopotów

Bądź optymistą ‐

złe rzeczy się zdarzają i trzeba stawiać im czoła. Głowa do góry!

Otwórz się na innych ludzi – wystarczy poprosić a chętnie Ci pomogą!
Unikaj negatywnych myśli – negatywne myśli przyciągają negatywne wydarzenia!
Nikt nie jest doskonały – masz prawo popełniać błędy I wyciągać z nich wnioski!
Ciesz się z małych rzeczy – każdy Twój sukces, nawet najmniejszy
jest wart uśmiechu!

Eksponuj to co dobre – każdy ma prawo do gorszego dnia, to normalna część życia, wtedy
warto pomyśleć o pozytywnych wydarzeniach.

Bądź fair – wobec samego siebie, zmieniaj to na co masz wpływ, nie przejmuj sie tym, na co
wpływu nie masz!

Analizuj – swoje działania i wyciągaj wnioski na przyszłość!
Czarnowidzeniu powiedz stop – skończ ze snuciem negatywnych scenariuszy!
Kluczem jest dystans – postaraj się spojrzeć na wszystko z innej perpektywy... a będzie
wyglądało lepiej!
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Ćwiczenie 10: Jak mogą się zniechęcić?
Przeczytajcie 3 poniższe historie. Korzystając z akronimu BOUNCE BACK przedyskutujcie w małych
grupach, jak te osoby mogą nie zniechęcić się w tych trudnych sytuacji.
Historia nr 1: To było takie upokarzające!
Marysia jest zazwyczaj wesołą osobą, w towarzystwie której miło się przebywa. Ostatnio jednak, po
upokarzającym wydarzeniu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko, na którym naprawdę
jej zależało, stała się cicha i zdystansowana. Była dobrze przygotowana do rozmowy, ale na samym
początku zapomniała nazwę firmy i zaczerwieniła się. Osoba prowadząca rozmowę pomogła jej i
udało jej się opanować. Kiedy wychodziła z pokoju, otworzyła niewłaściwe drzwi i niemal zderzyła się
z szafką. Po wyjściu usłyszała śmiech jednej z osób z komisji.

Historia nr 2: Awaria
Tomek ciężko pracował nad pracą zaliczeniową z kursu, na który uczęszczał i liczył na to, że dostanie
piątkę. Niestety dzień przed terminem oddania pracy jego komputer miał awarię i stracił prawie
wszystko, co do tej pory napisał. Nauczyciel pozwolił mu oddać pracę z opóźnieniem, ale mógł liczyć
tylko na najniższą ocenę, którą można było zaliczyć kurs, czyli trójkę. Piątka wyglądałaby znacznie
lepiej na CV Tomka i zwiększyłaby szanse na pracę, na której mu zależało.

Historia nr 3: Zły dzień dla fryzjerki!
Barbara, młoda uczennica zakładu fryzjerskiego, wygrała krajowy konkurs koloryzacji włosów i
właśnie wybierała się na europejski finał konkursu w Brukseli. W dniu wyjazdu linie lotnicze, którymi
miała lecieć, zbankrutowały i wszystkie loty zostały odwołane. Nie udało jej się kupić biletu na inny
lot, a podróż pociągiem trwałaby zbyt długo. Nie dotarła na konkurs.
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Odporni ludzie – dwie historie

Ćwiczenie 11: Odporni ludzie – Jim Swire i JK Rowling
Przedstawiamy Wam dwie historie ludzi, którzy wykazali się dużą odpornością w swoim życiu. Być
może znacie inne podobne historie.
Przeczytajcie historie tych ludzi i powiedzcie:
a)

Jakie wartości są dla tych osób ważne?

b)

Jakie cechy charakteru pomogły im przezwyciężyć trudności?

c)

Jak myślicie, jaki sposób myślenia im pomógł?
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JIM SWIRE
Życie Jima Swire’a, spokojnego wiejskiego lekarza, zmieniło się na zawsze 21 grudnia 1988
roku, kiedy jego ukochana 23 letnia córka Flora została jednym z 259 zakładników Lotu Pan‐
Am 103. Wszyscy zakładnicy zginęli, kiedy w samolocie znajdującym się na wysokości 9 144
metrów nad Lockerbie w Szkocji wybuchła bomba. W momencie, gdy rozpętało się medialne
szaleństwo i wiele osób nawoływało do zemsty, Jim Swire szybko stał się elokwentnym
rzecznikiem brytyjskich rodzin ofiar zamachu oraz głosem rozsądku. Swire, lat 76, postanowił
poświęcić życie na ujawnienie skomplikowanej sieci roszczeń (podobno często ukrywanych
przez władze) i dochodzeniu w sprawie osób odpowiedzialnych za zamach.
Razem z innymi rodzinami naciskał na przeprowadzenie pełnego dochodzenia w sprawie
przywódców z trzech kontynentów. W wyniku dochodzenia stracono dwóch Libijczyków, a
jeden z nich, Abdelbaset Ali Mohmed al‐Megrahi, został skazany na więzienie w 2000 roku.
W trakcie procesu szybko pojawiły się wątpliwości, co do winy Libijczyka i z roku na rok
rosną.
Kiedy rząd Szkocji uwolnił Megrahiego, który cierpiał na raka, ze względów humanitarnych,
wielu ludzi było wściekłych – przede wszystkim rodziny amerykańskich ofiar zamachu. Jednak
Swire pochwalał tę decyzję. „Jestem chrześcijaninem, więc mam nadzieję, że nawet gdybym
był przekonany o winie Megrahiego, moje chrześcijańskie współczucie i gotowość do
wybaczenia pozwoliłaby mi życzyć mu spokojnej śmierci w otoczeniu rodziny w Libii.”,
powiedział. „Jednak jestem przekonany, że Megrahi jest niewinny.”
Swire stał się rozpoznawalną, pełną godności twarzą w mediach. Przeanalizował wszystkie
dowody oraz przeprowadził wywiady z rządami i ich agentami. W międzyczasie ten delikatny
człowiek zyskał wielu wrogów, ale i duże grono zwolenników. Nigdy nie stracił determinacji
w dążeniu do poznania wszystkich faktów na temat zamachu bombowego, w którym stracił
córkę. Jest jedną z najlepiej poinformowanych osób w sprawie tragedii w Lockerbie,
ponieważ dogłębnie przestudiował wszystkie dowody. „Nie chodzi mi o to, żeby kogoś skazać
‐ ale o poznanie prawdy."
Uraził wiele rodzin ofiar zamachu oraz dostał wiele obraźliwych maili, kiedy złożył wizytę
Megrahiemu w więzieniu. Z powodu swojej aktywności stracił pracę – koledzy z przychodni
obawiali się, że przez niego mogą stać się celem terrorystów. Stracił część emerytury, co
spowodowało, że stracił również dom, na utrzymanie którego nie było go już stać
Swire nadal prowadzi śledztwo w sprawie Megrahiego i jest członkiem grupy Justice for
Megrahi (Sprawiedliwość dla Megrahiego). Po śmierci Megrahiego w maju 2012 r niektórzy
krewni ofiar zamachu byli zadowoleni i życzyli mu życia wiecznego w piekle i potępieniu.
Swire stwierdził, że „było to smutne wydarzenie”.
Nadal drży mu głos, kiedy mówi o swojej córce Florze.
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JK ROWLING
JK (Joanne Kathleen) Rowling wpadła na pomysł napisania książki o chłopcu uczęszczającym
do szkoły magii w 1990 roku. W grudniu tamtego roku zmarła jej matka, która od dziesięciu
lat chorowała na stwardnienie rozsiane.
Rowling przeprowadziła się do Portugalii, gdzie pracowała jako nauczycielka angielskiego i w
październiku 1991 roku poślubiła portugalskiego dziennikarza telewizyjnego, Jorge’a
Arantesa. W lipcu 1993 roku urodziła im się córka, Jessica, ale już w grudniu tego samego
roku małżeństwo rozpadło się, a Rowling przeniosła się do Edynburga, żeby mieszkać bliżej
siostry. Siedem lat po skończeniu studiów Rowling widziała siebie jako „największego
nieudacznika ze wszystkich”. Jej małżeństwo rozpadło się, a ona została sama z małym
dzieckiem i bez pracy.
Z trudem starała się utrzymać z zasiłku socjalnego i pracowała nad swoją pierwszą powieścią.
Pisała w kafejkach, podczas gdy Jessica spała w wózku koło niej, żeby zaoszczędzić na
ogrzewaniu.
Później opisała swoją porażkę, jako szansę na wyzwolenie się: „Porażka oznaczała pozbycie
się wszystkiego, co nie było konieczne do życia. Przestałam udawać przed sobą, że jestem
kimś innym niż faktycznie byłam i skierowałam całą swoją energię na dokończenie jedynej
pracy, na której naprawdę mi zależało. Gdybym odniosła sukces w innej dziedzinie, być
może nigdy nie znalazłabym determinacji, żeby odnieść sukces w dziedzinie najbliższej
mojemu sercu. Odzyskałam wolność, ponieważ spełniły się moje najgorsze obawy, a ja nadal
żyłam i miałam córkę, którą uwielbiałam, a także starą maszynę do pisania i pomysł na
książkę. W ten właśnie sposób dno stało się trwałym fundamentem, na którym zbudowałam
swoje życie od nowa.”
Zanim udało jej się podpisać umowę z Bloomsbury, jej pierwsza książka została odrzucona
przez dwunastu wydawców. Wtedy też dostała czek na 1500 funtów oraz radę, żeby znalazła
stałą pracę, ponieważ nie uda jej się wyżyć z pisania książek dla dzieci. A jednak książki i filmy
o Harrym Potterze uczyniły ją jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Wartość netto jej
majątku wynosi około 1 miliarda funtów.
W roku 2000 Rowling założyła fundację charytatywną, która wykorzystuje roczny dochód 5,1
miliona funtów na walkę z biedą i nierównością społeczną. Fundacja wspiera również
organizacje, które pomagają dzieciom, rodzinom z samotnym rodzicem i badaniom nad
stwardnieniem rozsianym.
Rowling mówi: „Uważam, że kiedy dostałeś znacznie więcej niż potrzebujesz, masz moralną
odpowiedzialność mądrze postępować oraz rozsądnie dawać.”
W 2001 roku Rowling ponownie wyszła za mąż i od tamtej pory urodziła jej się kolejna córka
oraz syn.
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