
Taki jak Mozart

Dedal 



Dedal 

 Dedal – postać z mitologii greckiej, architekt
i wynalazca. Dedal uciekł w czasie procesu za
zabójstwo Talesa, któremu zazdrościł wynalezienia
piły. Schronił się na Krecie. Na rozkaz króla Minosa
zbudował na Krecie labirynt dla potwora Minotaura.
Ojciec Ikara.

 Zamknięty przez Minosa w wieży, uciekł wraz synem 
na zrobionych własnoręcznie skrzydłach. W trakcie 
ucieczki Ikar zginął. Dedal dotarł do Sycylii, gdzie 
zbudował świątynię Apollina, w której umieścił swoje 
skrzydła jako ofiarę.



Ćwiczenie 1
Cechy charakteryzujące myślenie Dedala

konsekwencja

równowaga

elastyczność

innowacyjność



Mapa mentalna

 Tony Buzan, twórca mapy myśli, jeden z największych
światowych autorytetów w dziedzinie usprawniania
pracy umysłowej. Jest konsultantem agend rządowych
oraz międzynarodowych korporacji.

 Mapy myśli (danego problemu) są wyrazem myślenia
wielokierunkowego, zatem naturalną funkcją naszego
umysłu. Jest to również wspaniała technika graficzna,
która wyzwala potencjał intelektu. Mapy
z powodzeniem można stosować we wszelkich
dziedzinach życia, w których szybkość uczenia się
i przejrzystość myślenia polepszają osiągnięte wyniki.



Zasady tworzenia mapy mentalnej

Mapy mentalne rządzą się następującymi sześcioma prawami: 
 Temat mapy symbolizuje centralny rysunek. 
 Główne zagadnienia w postaci hierarchii różnokolorowych gałęzi 

wybiegają promieniście z centralnego rysunku. 
 Gałęzie zawierają kluczowy rysunek i/lub słowo (wypisane dużymi 

literami wzdłuż odpowiedniej gałęzi). 
 Zagadnienia poboczne lub mniej ważne reprezentowane są jako 

gałązki podporządkowane gałęziom głównym.
 Gałęzie tworzą sieć węzłów. 
 Skojarzone merytorycznie gałązki różnych gałęzi łączymy linia na 

obwodzie 

Mapy możesz wzbogacić o kolory rysunki oraz własne kody, tak by
stały się ciekawsze, bardziej atrakcyjne i oryginalne. Wszystko to
pobudzi twoją kreatywność i pamięć, a co więcej informacje zapisane
w formie takiej mapy można sobie znacznie łatwiej przyswoić
i przypomnieć.



Przykład mapy mentalnej



Ćwiczenie 2
Elastyczny i otwarty umysł – to znaczy jaki?

 Burza mózgów 



Ćwiczenie 3
Jakie osiągamy korzyści, gdy jesteśmy elastyczni i otwarci? 
Mapa mentalna

Elastyczność i otwartość

korzyści



MYŚLENIE PYTAJNE

 Myślenie pytajne to wszelkie procesy
poznawcze związane z czynnościami
dostrzegania, formułowania i reformułowania
pytań problemowych, wynikających z
zaciekawienia i konstruktywnego niepokoju
poznawczego, a wywołanych przez sytuację
problemową lub zadanie zawierające
trudności o charakterze intelektualnym,
emocjonalnym lub praktycznym.



Zdolności myślenia pytajnego

Wśród zdolności myślenia pytajnego 
możemy wyróżnić: 

 zdolność dostrzegania problemów i sytuacji 
problemowych;

 zdolność formułowania pytań problemowych;
 zdolność redefiniowania problemów 

(reformułowania pytań).



Zdolność reformułowania pytań

 Zdolność reformułowania pytań – jest to zdolność
polegająca na abstrahowaniu z obiektów
pewnych tylko cech, innych niż te, które
uwzględnia się w działaniu i myśleniu rutynowym i
powtórnego określenia problemu poprzez
sformułowanie nowych, oryginalnych w stosunku do
pierwotnej definicji, pytań lub dyrektyw
postępowania.

 Redefiniowanie sytuacji problemowej uchodzi za
kluczowy moment twórczego rozwiązania
problemów, a umiejętność efektywnego
redefiniowania problemów za jedną z ważniejszych
zdolności talentu twórczego.



Ćwiczenie 4
Gwiazda pytań

Dzban, radio, telefon, żarówka

Jak często? W jaki sposób?Co by było, gdyby ...?



Myślenie równoległe

 Myślenie twórcze nie należy do czynności rutynowych, ani też
do uprawianych przez każdego, nawet z członków elity
intelektualnej danego społeczeństwa. Jak stwierdza de Bono w
swych licznych książkach; nasze elity intelektualne zostały
wykształcone na wzorcu myślenia analitycznego,
sokratejskiego, szeregowego. Zaś istotą tego myślenia,
analitycznego z natury, jest wyszukiwanie i wykazywanie
błędów, niespójności, dowodzenie swych racji, a nie
wyszukiwanie twórczych alternatyw, rozwiązań nowych
problemów i nowych systemów.

 Alternatywą do myślenia tradycyjnego jest myślenie
równoległe, którego istotą jest stosowanie wartościowania
pomysłu (osądu) nie do każdej potencjalnej możliwości
oddzielnie, lecz do zbioru wygenerowanych propozycji.
Wtedy dopiero wybieramy najlepsze rozwiązanie, które
zapewni nam postęp w zaistniałej sytuacji.



Myślenie równoległe 



Ćwiczenie 5 
Czemu Mona Lisa zawdzięcza swoją popularność?

 Mona Lisa to chyba najsławniejszy obraz na
świecie. Dzieło, autorstwa Leonarda da Vinci,
powstałe między 1503 a 1506 rokiem i
najprawdopodobniej przedstawiające Florentinę,
żonę Francesco del Giocondo. Trudno powiedzieć
czemu tak naprawdę zawdzięcza Mona Lisa swoją
popularność. Nie była klasyczną pięknością, nie
trudno znaleźć przykłady piękniejszych modelek w
malarstwie. Nie była postacią znaną ani ważną w
swojej epoce. Jednakże jej podobizna, zamknięta
w niewielkim prostokącie o wymiarach 76x53 cm,
od kilkuset lat bije rekordy popularności, wobec
których bledną najjaśniejsze gwiazdy filmowe. Czy
sprawiła to aura tajemnicy i niedomówień?
Dlaczego Leonardo malował portret aż przez 4
lata? Nigdy nie dostarczył go zleceniodawcy -
mężowi Lisy. Dlaczego nie rozstawał się z obrazem
aż do śmierci? Czy sprawiły to bezdyskusyjne
walory artystyczne dzieła czy też osławiony
uśmiech (nie wiadomo do kogo skierowany)?
Trudno stwierdzić.



Ćwiczenie 5

Czemu Mona Lisa zawdzięcza swoją popularność?
 Kim ona jest?
 Gdzie się w tej chwili znajduje?
 O czym myśli?
 Dlaczego się uśmiecha? Co oznacza ten uśmiech?
 Patrząc na nią, jakie myśli pojawiają się w Twojej 

głowie?



W poszukiwaniu interesujących osób



Ćwiczenie 6

 Jaką postać wybrałeś?
 Dlaczego sądzisz, że jest to interesująca postać?
 Wypisz 6 słów, które dobrze opisują tę postać.
 Wypisz 3 problemy, które może mieć ta postać.
 Jakie pomysły na opowiadanie nasuwa ci ta postać?
 Napisz krótkie opowiadanie, wybierając, najlepszą 

Twoim zdaniem, ideę.



Zadawanie pytań zgodnie z taksonomią 
Beniamina Blooma

 Taksonomia Blooma – analiza materiału
 Poziom 1 – wiedza
 Poziom 2 – rozumienie
 Poziom 3 – wnioskowanie
 Poziom 4 – analiza 
 Poziom 5 – synteza 
 Poziom 6 – ewaluacja 
 Ułóż pytania, zgodnie z taksonomią Blooma, do 

wybranej postaci.



KTO PYTA, BŁĄDZI INACZEJ....

 Pytania dzieci, to akty umysłowe na serio. Zarówno pytania, jak 
i odpowiedzi, są przeżywane.

 Nauczyciel na ogół stawia pytania na serio – gra, że nie wie. 
 Konsekwencją tego stanu rzeczy jest zniecierpliwienie.
 W potocznym kontekście nauczania obserwuje się zaburzenia 

(zubożenie) tej metody.
 Pytanie jako metoda do „przyłapywania na błędach”.
 Pytanie jako metoda do konstruowania sprawdzianów 

wiadomości pisemnych lub ustnych.
 Pytanie jako metoda do odtwarzania (reprodukcji wiadomości).
 Efektem jest niekorzystne doświadczenie edukacyjne                         

i życiowe: brak swobody zadawania pytań i udzielania 
odpowiedzi.



PYTANIE JEST FORMĄ ODNIESIENIA SIĘ DO 
PEWNEGO OBSZARU RZECZYWISTOŚCI.

 O co można pytać?   Oto możliwe tematy pytań:
 Definicje (Co to jest? Jak się nazywa? Co to znaczy?)
 Czas (Kiedy? Przed czym? Po czym?)
 Miejsce (Gdzie?)
 Przeznaczenie (Do czego służy?)
 Zastosowanie (Jak to działa?)
 Struktura (Z czego się składa?)
 Relacje (Jak to się ma do czegoś innego?)
 Wartości (Jakie to ma znaczenie?)
 Sens (Po co to jest?)
 Intencje (Co ktoś zamierza?)
 Emocje i uczucia (Co ktoś czuje i przeżywa?)
 Preferencje (Co ktoś woli?)
 Kompetencje (Co ktoś umie?)



PYTANIA O CHARAKTERZE SAMOPOZNANIA

WAŻNĄ GRUPĘ PYTAŃ STANOWIĄ 
PYTANIA O CHARAKTERZE 
SAMOPOZNANIA:

 Kim jestem?
 Co jest dla mnie ważne?
 Co potrafię?
 Do czego zmierzam?
 Czego się o sobie uczę?



MOŻLIWE FUNKCJE PYTAŃ

 Orientacja.
 Ciekawość poznawcza.
 Diagnoza pewnego stanu rzeczy.
 Refleksja nad pewnym stanem rzeczy.



MOŻLIWE RODZAJE PYTAŃ

 Zamknięte – istnieje skończona liczba poprawnych
odpowiedzi.

 Otwarte – liczba poprawnych odpowiedzi nie jest limitowana,
odpowiadanie ma charakter swobodny.

 Sugestywne – podchwytliwe (z sugerowaniem wielu
odpowiedzi, z których nie wszystkie są poprawne) i złośliwe
(naprowadzające na niepoprawną odpowiedź,
z charakterystyczną intonacją głosu).

 Metapytania – pytania na temat pytań (np. Jakie najbardziej
właściwe pytanie powinniśmy teraz zadać? Czego nam
brakuje?)



SYSTEM DZIESIĘCIU PYTAŃ

System ten polega na postawieniu dziesięciu pytań, które przywołują
do świadomości wszystkie zebrane wiadomości. Zaczynamy od
wyobrażenia sobie przedmiotu lub osoby, następnie zadajemy kolejno
pytania i możliwie wyczerpująco staramy się odpowiedzieć.
Oto lista pytań:

 Pochodzenie lub początek?
 Przyczyna powstania?
 Dzieje?
 Właściwości i cechy?
 Przedmioty związane z nim lub znajdujące się wobec niego w pewnym 

stosunku?
 Użycie, zastosowanie, rola?
 Na co wskazuje? Czego dowodzi?
 Rezultaty i wyniki istnienia?
 Kres (cel istnienia) lub przyszłość?
 Ogólne o nim mniemanie i podstawy tego mniemania.



Uniwersalne etapy procesu uczenia się

 Nieświadoma niekompetencja
Nie wiesz, że nie wiesz... Nie wiesz, że nie potrafisz. Np. każdy z nas potrafi
bardzo wiele, ale też nie potrafi tak wielu rzeczy. Żyjemy więc sobie w błogim
poczuciu wszechstronnej kompetencji, dopóki sami odkryjemy lub ktoś pokaże
nam obszary nowych możliwości!

 Świadoma niekompetencja
Wiesz, że wielu rzeczy nie wiesz, nie potrafisz. I to właśnie jest efekt
odkrycia, że nie potrafimy latać na paralotni, mówić w języku Siuksów lub
rozumieć mowę ciała.

 Świadoma kompetencja
Wiesz już, że coś potrafisz, ale nie wykonujesz tego automatycznie.
Wykonanie wymaga wysiłku, namysłu, znacznej koncentracji uwagi. Każda
nowa czynność przebiega od etapu „wiem jak”, ale jeszcze nie potrafię tego
zastosować w praktyce w sposób optymalny. To faza ćwiczenia i doskonalenia
umiejętności. Np. wiem, jak „działa” samochód, ale w praktyce ta wiedza
„wymyka się spod mojej kontroli”, co nieco frustruje mojego instruktora!

 Nieświadoma kompetencja
Sam już nie wiesz, skąd Ty to wszystko wiesz i umiesz!? Jednocześnie jest
to faza wyjściowa (punkt startowy) dla nowych obszarów nieznanych.



Ćwiczenie

 Jak kształtować cierpliwość i konsekwencję 
na etapie przejścia z ŚN do ŚK?

 Jak przełamać barierę w przypadku 
trudności? 



Długa i ciemna noc innowatora



Koncepcje

 Humanistyczna 
 Pozytywistyczna 
 Partnerska



Inteligencja emocjonalna

 Inteligencja emocjonalna jest to zbiór cech
obejmujący zdolność motywacji i wytrwałości
w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, umiejętność
panowania nad popędami, i odłożenia czasu ich
zaspokojenia, regulowania nastroju
i niepoddawania się zmartwieniom
upośledzającym zdolność myślenia, wczuwania
się w nastroje innych osób i optymistycznego
patrzenia w przyszłość.

 Istniejące dane wskazują, że ten zbiór cech ma
większy wpływ na nasze życie niż iloraz inteligencji.



Pięć podstawowych dziedzin 
inteligencji emocjonalnej 

1. Znajomość własnych emocji. Osoby, które orientują się
w swoich uczuciach, lepiej kierują swoim życiem.

2. Kierowanie emocjami. Panowanie nad emocjami tak, aby
były właściwe w każdej sytuacji, jest zdolnością opierającą się
na samoświadomości. Osoby, które posiadają tę umiejętność,
potrafią szybko uzyskać równowagę po porażkach
i niepowodzeniach.

3. Zdolność motywowania się. Podporządkowanie emocji
obranym celom ma zasadnicze znaczenie dla koncentracji
uwagi, samomotywacji i opanowania oraz pracy twórczej.
Samokontrola emocjonalna leży u podstaw wszelkich
osiągnięć.



Pięć podstawowych dziedzin 
inteligencji emocjonalnej

4. Rozpoznawanie emocji u innych. Empatia,
opierająca się na własnej samoświadomości, jest
fundamentalną umiejętnością obcowania z ludźmi.

5. Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z
innymi. Sztuka nawiązywania kontaktów polega w
dużej mierze na umiejętności kierowania emocjami
innych osób. Ludzie różnią się zdolnościami w
każdej z tych sfer. Poziom naszych zdolności
zależy także od systemu nerwowego.



Test
Czy emocje pracują na Twoją korzyść?



Inteligencja emocjonalna - korzyści 
Samoświadomść

 Świadomość emocjonalna: rozpoznawanie własnych stanów
emocjonalnych i uczuciowych, zdolność do akceptacji zarówno stanów
pozytywnych, jak i negatywnych, umiejętność werbalizacji,
zrozumienie emocji i wiedzy o nas samych, która z nich wynika,
świadomość skutków działania i tłumienia emocji; rozumienie
komunikatów emocjonalnych płynących z własnego ciała, umiejętność
relaksacji; świadomość własnych wartości, ich hierarchii, celów
osobistych, rozumienie własnego katalogu emocji ujawnianych
w danych sytuacjach, umiejętność zmiany reakcji nieefektywnych;

 Poprawna samoocena: świadomość własnych zalet i wad oraz
możliwości, zdolność do poczucia humoru i dystansu do siebie;

 Wiara w siebie: poczucie pewności i spokoju, umiejętność działania
w sytuacjach wywołujących niepokój, odwaga w prezentowaniu
i obronie swoich poglądów, nawet potencjalnie niepopularnych.



Inteligencja emocjonalna – korzyści
Motywacja:

 Dążenie do osiągnięć: stałe uczenie się i doskonalenie,
podwyższanie aspiracji, stawianie sobie właściwych celów,
zasięganie opinii o swojej pracy, poszukiwanie sposobów
zwiększania wydajności;

 Zaangażowanie: zdolność do długotrwałego wysiłku, w
zgodzie z własnymi lub grupowymi wartościami, celami, misją,
zdolność do mobilizacji wysiłku, nawet w okresach braku
dobrych widoków lub wykonywania czynności mało „ambitnych„
czy nieciekawych;

 Inicjatywa: aktywność, pomysłowość, korzystanie z sytuacji,
przekraczanie oczekiwań, wykonywanie „więcej" i stale lepiej;

 Optymizm: nadzieja i wytrwałość mimo ewentualnych
przeszkód, traktowanie niepowodzeń jako lekcji, doświadczenia
do wyciągnięcia wniosków i poprawy działania.



Inteligencja emocjonalna – korzyści
Samoregulacja:

 Samokontrola: umiejętność panowania nad emocjami (złość,
gniew, trema itp.), radzenie sobie z silnymi i gwałtownymi
emocjami, umiejętność odraczania gratyfikacji w dłuższym
czasie, niepoddawanie się emocjom innych ludzi (np. kiedy jest
się przedmiotem gniewu);

 Spolegliwość, sumienność: uczciwość i prawość, trzymanie
się zasad, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków,
odpowiedzialność za swoje działanie;

 Przystosowalność i innowacyjność: elastyczność, otwartość
na nowe sytuacje i rozwiązania, postawa pro, rozsądna
akceptacja ryzyka.



TYPY CHARAKTERÓW

 TYPY CHARAKTERÓW WEDŁUG ERICHA 
FROMMA – Niech się stanie człowiek

 CHARAKTER PRZYJMUJĄCY, czyli w 
poszukiwaniu zbawiciela.

 CHARAKTER BIORĄCY, czyli kradziony owoc 
smakuje najlepiej.

 CHARAKTER CIUŁACZA, czyli nic nowego pod 
słońcem.

 CHARAKTE MERKANTYLNY, czyli cebula na 
sprzedaż.

 CHARAKTER PRODUKTYWNY, czyli zdolni do 
miłości.



CHARAKTER PRZYJMUJĄCY, 
czyli w poszukiwaniu zbawiciela.

 Osoba należąca do tej orientacji źródła wszelkiego dobra upatruje
na zewnątrz i uważa, że jedyny sposób uzyskania tego, czego
pragnie – przedmiotów materialnych, uczuć, miłości, wiedzy i
przyjemności – polega na braniu tych rzeczy ze źródła
zewnętrznego. W tej orientacji problem miłości ujmowany jest w
kategoriach „bycia kochanym”, a nie kochania. Ludzie tacy nie są
wybredni w wyborze obiektów miłości, ponieważ fakty bycia
obdarzonym miłością jest dla nich uczuciem tak przemożnym, że
„muszą” zapałać uczuciem „miłosnym” do każdego, kto zechce
ofiarować im miłość lub cokolwiek, co na miłość wygląda.

 Są bardzo wrażliwi na wszelkie wycofanie lub porzucenie, jakiego
doświadczają ze strony osoby kochanej.

 Podobną orientację zajmują w sferze myślenia: jeżeli są inteligentni,
mogą być najlepszymi słuchaczami, ponieważ stanowią rodzaj
odbiorców, nie wytwórców idei; pozostawieni sobie samym czują
się sparaliżowani.



CHARAKTER PRZYJMUJĄCY, czyli w 
poszukiwaniu zbawiciela.

ASPEKTY POZYTYWNE ASPEKTY NEGATYWNE

akceptujący pasywny
wrażliwy podporządkowany

poświęcający się pozbawiony dumy

skromny bez zasad

ujmujący służalczy

społecznie przystosowany tchórzliwy

idealistyczny nierealistyczny

ufny naiwny
optymistyczny bez kręgosłupa



CHARAKTER BIORĄCY, czyli 
kradziony owoc smakuje najlepiej.

 Tu również podstawową przesłanką jest pogląd, że źródło wszelkiego
dobra znajduje się na zewnątrz, że wszystkiego, czego się chce, tam
trzeba poszukać i że niczego nie można wytworzyć samemu. Typ
eksploatorski nie spodziewa się jednak otrzymać rzeczy od innych w
darze, lecz bierze je siłą lub podstępem. W sferze miłości i uczuć
tacy ludzie dążą do rabunku i kradzieży. Pociągają ich tylko te osoby,
które mogą zabrać komuś innemu; osoby te są dla nich atrakcyjne,
ponieważ należą do kogoś innego.

 Taką samą postawę znajdujemy w odniesieniu do myślenia
i intelektualnych penetracji. Tacy ludzie nie będą dążyć do
wytworzenia idei, lecz do kradzieży. Dokonują tego wprost – w
formie plagiatu lub subtelniej: powtarzając w zmienionej frazeologii
idee wypowiedziane przez innych - z przekonaniem, że są one nowe i
ich własne. Uderzające jest to, że często w ten sposób postępują
nawet osoby obdarzone dużą inteligencją, chociaż gdyby zaufały
swym zdolnościom, stać by je było na własne poglądy.



CHARAKTER BIORĄCY, czyli 
kradziony owoc smakuje najlepiej.

ASPEKTY POZYTYWNE ASPEKTY NEGATYWNE

aktywny agresywny

zdolny do inicjatywy egocentryczny

dumny zarozumiały

impulsywny popędliwy

pewny siebie arogancki



CHARAKTER CIUŁACZA, czyli nic 
nowego pod słońcem.

 Ludzi tej orientacji charakteryzuje mała wiara wobec wszystkiego, co nowe,
co można zdobyć ze świata zewnętrznego: ich poczucie bezpieczeństwa
opiera się na gromadzeniu i oszczędzaniu. Wydawanie pieniędzy jest
odczuwane jako zagrożenie. Ich celem jest z jednej strony przyciągnięcie jak
najwięcej różnych dóbr do swojej twierdzy, z drugiej –chcą jak najmniej z niej
wydać. Skąpstwo ich odnosi się zarówno do rzeczy materialnych i pieniędzy,
jak i do uczuć oraz myśli. Miłość jest zasadniczym posiadaniem; nie dają oni
miłości, ale starają się ją zdobyć poprzez zawładnięcie osobą „ukochaną”.

 Osoby ciułające często wykazują szczególny rodzaj wierności w stosunku do
ludzi, nawet w stosunku do wspomnień. Ich sentymentalizm kieruje się w
stronę „złotego wieku” przeszłości; lgną do niej i zatapiają się we
wspomnieniach dawnych uczuć i przeżyć. (...)

 Ciułacz ma uporządkowane myśli, rzeczy i uczucia, ale i tu również, podobnie 
jak z pamięcią, jego skłonność do porządku ma charakter jałowy i sztywny. Nie 
może znieść rzeczy nie na swoim miejscu i automatycznie będzie je 
porządkował: porządek oznacza opanowanie zewnętrznego świata poprzez 
poukładanie i trzymanie rzeczy na właściwym miejscu. (...)



CHARAKTER CIUŁACZA, czyli nic 
nowego pod słońcem.

ASPEKTY POZYTYWNE ASPEKY NEGATYWNE

praktyczny skąpy

gospodarny podejrzliwy

ostrożny zimny

cierpliwy uparty

spokojny pedantyczny

odporny na stres zachłanny



CHARAKTE MERKANTYLNY, czyli 
cebula na sprzedaż.

 Jego korzenie tkwią w traktowaniu siebie jako towaru, a swej własnej
wartości jako wymiennej (...) a ponieważ sukces zależy głównie od tego, w
jaki sposób sprzedaje się swoją osobowość, siłą musimy traktować siebie w
swoim własnym odczuciu jako towar lub raczej jednocześnie i jako sprzedawcę
i jako towar na sprzedaż. Dana osoba nie jest już zainteresowana własnym
życiem i szczęściem. Lecz tym , żeby być chodliwym towarem. (...).

 Z powodu tego, że człowiek współczesny doświadcza siebie zarazem jako
sprzedawca i jako towar, jego ocena zależy od warunków pozostających poza
jego kontrolą. Jeśli odnosi „sukces”, jest wartościowy, jeśli nie –
bezwartościowy. Brak poczucia bezpieczeństwa, które towarzyszy tej
orientacji, trudno przecenić. Jeżeli ma się poczucie, że własna nie jest
kontynuowana przede wszystkim ze względu na posiadane zalety. Lecz dzięki
sukcesowi odniesionemu na konkurencyjnym rynku z jego ciągle zmieniającymi
się warunkami, to poczucie własnej wartości staje się chwiejne i człowiek
potrzebuje ciągłego potwierdzenia u innych. Stąd bierze się silna potrzeba
dążenia do sukcesu, a każde niepowodzenie staje się poważnym
zagrożeniem dla samooceny; beznadziejność, brak poczucia
bezpieczeństwa., kompleks niższości są rezultatem tej sytuacji.



CHARAKTE MERKANTYLNY, czyli 
cebula na sprzedaż.

ASPEKTY POZYTYWNE ASPEKTY NEGATYWNE

zmierzający do celu oportunistyczny

towarzyski pozbawiony celu

efektywny niekonsekwentny

inteligentny relatywistyczny

przystosowujący się bez zasad i wartości



CHARAKTER PRODUKTYWNY, czyli 
zdolni do miłości.

 Przedstawione wcześniej typy charakterów Fromm
uznaje za formy nieproduktywne, wręcz pasożytnicze. Na
dłuższą metę rodzą one depersonalizację, pustkę i
bezsens życia. Człowiek zaczyna szukać bardziej
stosownego sposobu życia. Jest nim – zdaniem Fromma
– charakter produktywny, czyli taki typ charakteru, który
pozwala na wzrost i rozwój wszystkich naszych
możliwości. „Produktywna praca, miłość i myślenie
są możliwe tylko wówczas, gdy człowiek może
pozostać w razie potrzeby sam ze sobą w samotności
i spokoju. Zdolność wsłuchiwania się w siebie jest
warunkiem wstępnym umiejętności słuchania innych;
dobre czucie się z samym sobą jest niezbędnym
warunkiem łączenia się z innymi”.



SZEKSPIR
ROZWIJANIE INETELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Cały świat to scena:
A ludzie na nim to tylko aktorzy.

Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,
A kiedy na niej jest, gra różne role.

William Szekspir



SZEKSPIR
KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

 Rozumiem swoje uczucia i ich wpływ na moje zachowanie.
 Jestem wrażliwy na uczucia innych i pojmuję, jak to, czego doświadczają,

wpływa na ich zachowanie.
 Potrafię analizować swoje wątpliwości oraz obawy i bardzo się staram rozumnie

je przezwyciężać.
 Lubię się rozkoszować bogactwem języka.
 Znajduję czas , by popuścić wodze wyobraźni.
 Lubię czytać poezję i słuchać recytacji.
 Fascynuje mnie teatr codziennego życia i doświadczenia, jakie mi daje.
 Jestem wrażliwy i zdolny do empatii w kontaktach z osobami przeciwnej

płci.
 Postrzegam siebie jako dzieło, nad którym wciąż pracuję.
 Wiem, że odgrywam różne role.
 Jestem stworzony do pracy w zespole ; potrafię się włączyć do grypy i wydobyć z

każdego członka to, co w nim najlepsze.
 Potrafię się z siebie śmiać niemal w każdej sytuacji.



Sonet 27

Strudzony drogą, wierze, że odnowię
Siły, gdyż łoże do spoczynku wzywa;
Lecz rozpoczyna się podróż w mej głowie,
Pracuje umysł, gdy ciało spoczywa.
Pragnąc do ciebie w pielgrzymkę wyruszyć;
Opadającą unosi powiekę
I patrzę w ciemność ślepą. Tylko w duszy
Dostrzega cień twój  wyobraźni oko,
Który jak klejnot noc tę rozpromienia 
zawieszony w ciemności wysoko
Noc starą w młodą, brzydką w piękną zmienia.
Spójrz! Za dnia ciało, nocą myśl daremnie
Przez ciebie spokój tracą i przeze mnie.



Lidia Pasich

Krzysztof Łysak


