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elastyczność emocjonalna,
kreatywność,
krytyczne/ samodzielne myślenie,
komunikatywność,
umiejętność współdziałania.

Ponieważ obecnie trudno przewidzieć jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość,
toteż zaplanowanie skutecznej edukacji staje się nie lada wyzwaniem. Zatem
nowoczesna edukacja powinna koncentrować się na wzmacnianiu antykruchości,
aby społeczeństwo mogło poradzić sobie z wyzwaniami, których nie jesteśmy w
stanie przewidzieć. 

Warto zatem inwestować w rozwój kluczowych kompetencji przyszłości:



Gdy zaczęliśmy myśleć, że mamy

odpowiedzi na wszystko, nagle

zmieniły się pytania.

Mario Benedetti 





Sytuacje kryzysowe w każdym z nas wywołują wiele różnych emocji, w tym strach
i poczucie lęku. 
Zdarza się, że emocje te są na tyle silne, że odbierają zdolność logicznego myślenia
i efektywnego działania. 
Gdy człowiek doświadcza silnych emocji uruchamia się myślenie tunelowe, które zawęża
pole widzenia i skutecznie blokuje informacje niezgodne z dotychczasową wiedzą. 
Jednak lęk pojawia się po to, by zmienić niefunkcjonalny schemat myślenia i
postępowania, może być bodźcem prowadzącym do sukcesu.    



Czy jeśli kogoś ugodzi strzała,
jest to bolesne?



A jeśli kogoś ugodzi druga
strzała, czy jest to jeszcze
bardziej bolesne?



W życiu nie zawsze możemy
kontrolować pierwszą strzałę. 
Jednak druga strzała stanowi
reakcję na pierwszą. 
Wraz z drugą strzałą pojawia się
możliwość wyboru.



Drugie strzały – nasze
emocjonalne reakcje na kryzys

(automatyczne/nawykowe
sposoby reagowania)

mogą powodować dodatkowe
cierpienie, ograniczać nasz

umysł i uniemożliwić
dostrzeżenie najlepszego

kierunku działania



ruminacje



mechanizmy
obronne



SESJA

UCZĘ SIĘ

NORMA

NIE UCZĘ SIĘ

NORMAGENIUSZDEBIL

ZDAJĘ NIE ZDAJĘ ZDAJĘ NIE ZDAJĘ



STRATEGIA

CHWALĘ
SIEBIE

NORMA

NARZEKAM

NORMAGENIUSZDEBIL

OSIĄGAM CEL NIE OSIĄGAM
CELU

OSIĄGAM CEL NIE OSIĄGAM
CELU



Aby mieć nad
czymś kontrolę,
trzeba najpierw

to oswoić.



JOHN WHITMORE

Jestem w stanie kontrolować tylko to czego jestem
świadom. To czego nie jestem świadom ma kontrolę nade

mną. Świadomość daje mi władzę.





Emocje podstawowe Emocje złożone

Uniwersalna ekspresja
Niezależne od kultury
Wspólne dla ludzi i zwierząt
przewaga komponenty
fizjologicznej

Ekspresja symboliczna
Zależne od kontekstu społecznego
Mieszanka różnych emocji
przewaga komponenty psychicznej



Złość lepiej rozładować - fakt czy mit?

WPISZCIE
ODPOWIEDŹ NA CZACIE





Jakie sygnały w ciele świadczą o tym, że
odczuwamy smutek?

WPISZCIE
ODPOWIEDŹ NA CZACIE





Czy strach jest tym samym co lęk?

WPISZCIE
ODPOWIEDŹ NA CZACIE





Jakie znasz oznaki radości?

WPISZCIE
ODPOWIEDŹ NA CZACIE





Czy nastrój i emocja są tym samym zjawiskiem?

WPISZCIE
ODPOWIEDŹ NA CZACIE



Różne stany emocjonalne

afekt
emocja

nastrój
namiętność

sentyment
uczucie

mała trwałość,
wysokie natężenie

duża trwałość,
niskie natężenie



Każdy z nas coś czuje, ale

•czy każdy z nas interpretuje te uczucia tak samo? 

•czy na pewno każdy z nas nazywa te same uczucia tak samo? 

•czy wszyscy używamy tych samych pojęć?





O czym może świadczyć ból
lub ścisk w żołądku? 

WPISZCIE
ODPOWIEDŹ NA CZACIE



Ten sam ból czy ścisk w żołądku
może zostać różnie zinterpretowany,
w zależności od kontekstu jako:

•oznaka głodu
•nudności
•stres
•złe przeczucie 
•zakochanie





Emocje nie są prostą reakcją na świat, 
nie jesteśmy biernymi odbiorcami emocji, 
ale czynnymi architektami swoich uczuć.



Czy wiesz, że w różnych kulturach istnieją
zupełnie odmienne pojęcia do nazywania emocji,

których na próżno szukać w innych językach?



COMMUOVERE 

Wyrażenie określające stan
bycia wzruszonym historią,
która porusza do łez.



NAZ 

Wyrażenie określające
poczucie dumy i pewności,
płynące z przekonania, że jest
się kochanym bezwarunkowo.



Nieprzyjemne emocje są komunikatem, że coś warto zrobić (lub przestać
robić). Warto nauczyć się odczytywać te komunikaty i umieć na ich podstawie
podejmować decyzje. Można to zrobić zadając sobie kilka prostych pytań:

•Gdzie odczuwam w ciele napięcie?
•Co jest źródłem mojego napięcia/niepokoju/zmartwienia?
•Dlaczego to coś mnie niepokoi? Co jest przyczyną?
•Co mogę z tym zrobić? Jakie rozwiązania są możliwe?
•Które rozwiązanie wybiorę? Co konkretnie zrobię i kiedy to zrobię?

Kluczem do oswojenia emocji jest UWAŻNOŚĆ



Gdy już oswoimy smoka, możemy zacząć
go tresować, ale pamiętajmy, że jesteśmy
odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy!



INTELIGENCJA
EMOCJONALNA:

•Samoświadomość
•Samoregulacja
•Motywacja
•Empatia
•Umiejętności społeczne



CZYM JEST
MOTYWACJA?



MOTYWOWANIE
SYTUACYJNE



autonomia a
motywacja



reaktancja



3 PODSTAWOWE
POTRZEBY CZŁOWIEKA



Nie rozumiem tego popisywania się

przed nowym dyrektorem. Wszyscy

jedziemy na jednym wózku. 



potrzeba więzi/
przynależności



Ja tego nigdy nie opanuje. To nie

jest chyba jednak praca dla mnie.



potrzeba
kompetencji



Dziesiąty raz tłumaczy mi jak mam

to zrobić. Normalnie jakbym był tutaj

pierwszy dzień. Dziwne, że nie mówi,

jak otworzyć drzwi kartą.



potrzeba
autonomii





6 KROKÓW MOTYWACJI
BŁYSKAWICZNEJ      
(M. PANTALON)






