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Zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijają następujące umiejętności: 

• koncentrację uwagi,  

• radzenie sobie w sytuacjach trudnych,  

• wyrażanie i nazywanie własnych oraz odczytywanie cudzych emocji 

• nawiązywanie pozytywnych relacji z grupą rówieśniczą 

• z zakresu kompetencji językowych (umiejętność werbalizowania swoich myśli, uczuć, parafrazowanie 

wypowiedzi) 

• argumentowania przeciw negatywnym myślom 

• kształtowania postawy asertywnej i umiejętności samokontroli emocjonalnej 

• akceptowania swoich mocnych i słabych stron 

Celem zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez realizację celów rozwojowych, 

edukacyjnych i terapeutycznych. Cele rozwojowe dotyczą głównie: rozwijania samoświadomości, poznania 

samego siebie, poznania swoich mocnych i słabych stron, budowania poczucia własnej wartości, 

kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć), doskonalenie 

informacji zwrotnych. Cele edukacyjne dotyczą głównie: przełamywania nieśmiałości, uczenia radzenia 

sobie w sytuacjach stresowych, poznania języka uczuć, umiejętności radzenia sobie z uczuciami, uczenia 

tolerancji i akceptacji, uczenia współpracy i współdziałania. Cele terapeutyczne dotyczą głównie: 

odreagowania emocji, rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji, przyjmowania i dawania informacji 

zwrotnych, poznania i nazywania własnych emocji. 

Moduł I:  

Postrzeganie siebie  

i rozumienie swoich uczuć 

Cel główny: rozpoznawanie i nazywanie uczuć 

Cel szczegółowy. Uczeń: 

- rozpoznaje i nazywamy uczucia 

-wyraża uczucia mimiką 

-wyraża uczucia w zachowaniu 

-zwraca uwagę na uczucia innych osób i rozumie je 

- podejmuje słuszne decyzje 

- umie odmawiać  

Czas trwania: 8 godzin 

Moduł II: Moje uczucia. Cel główny: Rozwijanie samoświadomości  

Cele szczegółowe. Uczeń: 

-rozpoznaje i nazywa uczucia swoje i innych, 

-potrafi konstruktywnie wyrazić uczucia, 

-odkrywa siebie, 

-zna język uczuć, 



-wie, jak poradzić sobie ze złością i gniewem, 

-wie, że uczucia mogą się zmieniać. 

Czas trwania – 6 godziny 

Moduł III: Wiem, kim jestem. Cel główny: Rozwijanie samoświadomości u młodzieży. 

Cele szczegółowe. Uczeń: 

-ma świadomość swoich sukcesów, 

-zna swoje mocne i słabe strony charakteru, 

-wie jakie posiada talenty i zdolności, 

-umacnia swoje pozytywne cechy charakteru. 

Czas trwania – 6 godziny 

Moduł IV: Jestem OK! Cel główny: Rozwijanie samoakceptacji u siebie.  

Cel szczegółowy. Uczeń: 

-buduje umiejętności odnajdywania w sobie zalet,  

-kształtuje pozytywną ocenę o sobie,  

-kształtuje pozytywną postawę wobec siebie i świata, 

-potrafi radzić sobie z niepowodzeniami. 

Czas trwania: 6 godziny  

Moduł V: Dam sobie radę! Cel ogólny: kształtowanie i umacnianie pewności siebie. 

Cel szczegółowy. Uczeń:  

-umacnia pozytywne postrzeganie własnej osoby w sytuacjach 

społecznych, 

-potrafi zapanować nad lękiem i tremą podczas wystąpień publicznych, 

-potrafi swobodnie wypowiadać się,  

-rozwija umiejętność wyrażania własnych poglądów i myśli. 

Czas trwania: 8 godziny 

Moduł VI: Fajnie, że mogłem 

Was poznać 

 odgrywanie scenek) 

 

Cel główny: podsumowanie nabytych umiejętności.  

Cele szczegółowe. Uczeń: 

-wzmacnia poczucie własnej wartości, 

-wzmacnia pozytywną samoocenę innych, 

-serdecznie rozstaje się z grupą,  

-planuje wykorzystanie nabytych umiejętności.  

Czas trwania: 4 godziny 

EWALUACJA  

Będzie dokonywana przez: obserwację zachowania się uczniów w szkole i poza jej terenem (wychowawca 

obserwuje uczniów; ich wzajemne relacje), analizę wyników ucznia w nauce, analizę frekwencji ucznia  

w szkole, rozmowy z rodzicami na temat zachowania dziecka, stopień zaangażowania uczniów  

w inscenizacjach i apelach dla społeczności szkolnej – pokaże na ile uczniowie potrafią pokonać brak wiary 

we własne siły, czy potrafią przełamać nieśmiałość, brak poczucia własnej wartości.  

 


