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ZEUS

Cel modułu:
Kształtowanie adekwatnej samooceny, niezależności
i odwagi w sytuacjach życiowych

Treści modułu:
1. Trening interpersonalny – wybrane zagadnienia z 

komunikacji społecznej (asertywność, radzenie sobie ze 
stresem).

2. Diagnozowanie mocnych i słabych stron uczniów.
3. Budowanie autorytetu opartego na własnej postawie i 

aprobowanych wartościach.



Ćwiczenie 1



Od kaligrafii do asertywności 

Program szkoły jest nadal dość dziwaczną 
mieszanką kompetencji dawnych i współczesnych



Dlaczego asertywność?
Uczeń wchodzący w interakcje 
werbalne i personalne z innymi 

uczącymi się zdobywa 
umiejętności  jasnej prezentacji 

własnej opinii. 

Uczy  tzw. myślenia 
społecznego, tj. uwzględniania 
poglądów i perspektyw  swoich 

rozmówców Uczy wyciągania 
wniosków i aktywnego 

słuchania 

Uczy bycia szczerym wobec 
rozmówcy 

Uczy, że każdy ma 
jednakowe prawo  na 

realizację swoich celów i 
wspólnego  dochodzenia 

do porozumienia



Teoria asertywności

Asertywność – to umiejętność pełnego 
wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą 
czy osobami.



Asertywność – złożony fenomen 
natury psychologicznej

Asertywność

Sztuka zachowania pozytywnej 
postawy życiowej – aktywnej, 
poszukującej, która owocuje 
poczuciem własnej wartości 

Sztuka budowania 
równorzędnych relacji 

międzyludzkich –
wszyscy ludzie  są tak 

samo ważni

Umiejętność odmawiania 
prośbom, na których 
spełnienie nie mamy 

wewnętrznej gotowości  

Umiejętność radzenia 
sobie z krytyką  - zarówno 

zgodną z naszym 
wizerunkiem samego 
siebie, jak i krytyką 

nieuzasadnioną, 
agresywną , złośliwą 

Umiejętność zwracania 
się o pomoc w 

sytuacjach trudnych, 
czyli budowania 

wsparcia społecznego



Pięć praw Herberta Fensterheima 

 Masz prawo do robienia tego, co chcesz – dopóty, dopóki nie 
rani to kogoś innego.

 Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez 
asertywne zachowanie – nawet jeśli rani to kogoś innego –
dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne, lecz 
asertywne.

 Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóty, 
dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.

 Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są 
oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do 
przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia 
jej.

 Masz prawo do korzystania ze swych praw.



Ćwiczenie 2 
Dlaczego tak się zachowujemy?

Dlaczego zachowujemy się 
agresywnie?

Co ryzykujemy?

Dlaczego zachowujemy się 
ulegle?

Co ryzykujemy?

Dlaczego zachowujemy się 
asertywnie?

Co ryzykujemy?



Ćwiczenie 3. Mapa asertywności

Jeżeli masz wątpliwości, czy dane 
zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy 
choćby odrobinę zwiększa ono Twój 
szacunek do samego siebie. Jeżeli tak, jest 
to zachowanie asertywne. Jeżeli nie – nie 
jest ono asertywne (Fensterheim 1976)



Asertywne przekazywanie komunikatu „JA”.

Każdy ma prawo do wyrażania swoich uczuć,
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, takich jak
złość, gniew. Ważne jest, aby osoba asertywna
stosowała komunikaty zaczynające się od „JA”,
zamiast komunikatów rozpoczynających się od „TY”.
Wypowiedź „JA” jest bardziej otwarta i szczera,
bowiem nadawca przyznaje się do swoich uczuć i
do pewnej odpowiedzialności za zaistniały stan
rzeczy. Mówienie w języku „JA” jest wolnym od
akcentowania władzy sposobem komunikowania
się.



Ćwiczenie 4. Mówienie „NIE”
Asertywne przekazywanie komunikatu „JA”.

Dyrektor wyznacza Ci nowe zadanie (...). 
Odmów  wykonania zadania, używając 
komunikatu „JA”.
Zadaniem grupy jest ocena komunikacji 
niewerbalnej. 



Ćwiczenie 5. 
Pozytywne mówienie o sobie.

Jestem zadowolony (a) z siebie ...
Np.:
 Z odpowiedzi, którą udzieliłam koleżance.
 Z wyników sprawdzianu moich uczniów.
 Z decyzji, którą podjęłam...
 Z postawy mojego dziecka. 



Ćwiczenie 6
Podaj przykłady sytuacji, w których Twoi uczniowie 
nie zachowują się asertywnie w stosunku do: rówieśników, 
nauczycieli, rodziców.

Uczeń 

Uczeń 

Rodzic Nauczyciel 

Opis sytuacji ...

Opis sytuacji ...

Opis sytuacji ...



Ćwiczenie 7. Gra w asertywność

Wylosuj kartkę z zadaniem. Przeczytaj 
polecenie i wykonaj je.

Załącznik 1



Cztery fundamenty asertywności 

1. Dobry kontakt wzrokowy.
2. Naturalny ton głosu.
3. Otwarta postawa.
4. Komunikat typu JA.



Czym jest osobowość?

„Osobowość” to słowo, którego
większość osób używa, ale nie
bardzo potrafi wyjaśnić jego
znaczenie. To dlatego, że
osobowość to pojęcie bardzo
szerokie. W pewnym sensie
osobowość to jest to wszystko,
co czyni nas niepowtarzalnymi
istotami ludzkimi.



Czym jest osobowość?
Aspekt osobowości (wymiary)

OSOBOWOŚĆ

ODCZUWANIE



Aspekt osobowości

MOTYWACJA MYŚLENIE ODCZUWANIE
POTRZEBY
CEL DZIAŁANIA
ZAANGAZOWANIE
POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA

POMYSLOWOŚĆ
TWÓRCZOŚĆ
SPOSÓB MYŚLENIA
INNOWACYJNOŚĆ

UCZUCIA
STEREOTYPY
UPRZEDZENIA
EMOCJE



Teoria poznania Carla Junga

Jung był przekonany, że na zachowanie ludzi silnie
oddziałuje rodzaj informacji, które wybierają,
i sposób, w jaki je organizują, by nadać im
znaczenie oraz decyzja, czy narzucą to znaczenie
światu, czy też przeciwnie – pozwolą otoczeniu na
sugerowanie znaczeń.



Cztery wymiary myślenia

RZECZOWOŚĆ INTUICJA

MYŚLENIE

UCZUCIE

WARTOŚCIOWANIE

POSTRZEGANIE
INTROWERSJA

EKSTRAWERSJA

Przetwarzanie informacji 



Style przetwarzania informacji

Nasz sposób przetwarzania informacji – sposób w
jaki zestawiamy informacje – zależy od dwóch
jungowskich wymiarów osobowości:

 rzeczowości – intuicji
 myślenia – uczucia.

Pierwszy opisuje, jakiego rodzaju informacje wolimy; 
drugi – w jaki sposób kojarzymy te informacje, by 
nadać im znaczenie. 
Tak wiec, w każdym z nas łączą się te dwa aspekty, 
tworząc odrębny styl przetwarzania informacji.   



Style przetwarzania informacji

RODZAJ INFORMACJI

SPOSÓB 
KOJARZENIA INFORMACJI

rzeczowość intuicja

myślenie ANALITYK POSZUKIWACZ 
ŚCIEŻEK

uczucia
RAPTUS MARZYCIEL



Analityk: 
rzeczowość – myślenie 

Ludzie, których osobowość skłania się ku
rzeczowości i myśleniu, można uważać za
analityków. Ponieważ właściwa im jest
rzeczowość, wolą mieć do czynienia z
konkretnymi informacjami na temat danej
sytuacji. Z powodu potrzeby przemyśleń,
nadają faktom znaczenia za pomocą
logicznego rozumowania.



Poszukiwacz ścieżek: 
intuicja - myślenie

W przeciwieństwie do analityków, ludzie, którzy
skłaniają się ku intuicji i myśleniu, wolą mieć do
czynienia z abstrakcyjnymi pojęciami — ich stroną
intuicyjną. Lubią uogólnienia i używają ich do
zrozumienia konkretnych przypadków. Lubią
zastanawiać się nad ewentualnościami, nie tylko nad
tym, co już zaistniało. Osoby reprezentujące ten styl,
zastanawiając się nad określonym przedsięwzięciem
będą chciały mieć obraz całości. Będą martwić się o
sprawy mniej uchwytne.



Raptus:
rzeczowość – uczucia 

Podobnie jak analitycy, skupiają się na
konkretnej sytuacji. Nie uogólniają jej na
„problemy tego typu" ani nie spoglądają w
przyszłość. To jednak, co autentycznie odróżnia
ich od analityków i poszukiwaczy ścieżek, to
strefa uczuć.
Ludzie o osobowości związanej z uczuciami nie
polegają na systematycznym, logicznym
myśleniu podczas nadawania informacjom
sensu.
Nadają sprawom znaczenie na podstawie
emocji.



Marzyciel:
intuicja – uczucie 

Osoby, które łączą w sobie elementy nazwane przez
Junga intuicją i uczuciem można uważać za
marzycieli. Podobnie jak poszukiwacze ścieżek,
marzyciele wolą mieć do czynienia z ogólnym
obrazem sytuacji. Widzą sprawy w sposób
złożony, uwzględniając przeszłość i przyszłość.
Podobnie jak raptusy, w swych staraniach
zrozumienia rzeczywistości nie polegają na
systematycznej logice. Sfera uczuć pozwala im
doceniać emocjonalną stronę zagadnień i wartości,
jakie się za nimi kryją.



STYLE DZIAŁANIA

Nasz styl działania zależy przede wszystkim od
elementów osobowości nazywanych przez Junga
introwersją - ekstrawersją oraz wartościowaniem –
postrzeganiem.
Sposób w jaki ludzie będą się odnosić do innych,
zależy od tego, czy zdecydują się skupić swą energię i
uwagę na własnym świecie wewnętrznym, czy na
otaczającym ich świecie zewnętrznym. Zależy też od
tego, czy dana osoba woli kontrolować sytuację, czy
też reagować i dostosowywać się do niej.



STYLE DZIAŁANIA

Koncentracja              
energii działania

Sposób reagowania 
w określonej sytuacji

Introwersja Ekstrawersja 

Wartościowanie 
(ocena)

DRAMATURG PERSWAZJUSZ

Postrzeganie GRACZ SPRZYJACIEL 



DRAMATURG:
INTROWERSJA - OCENA

Oceniając, skłonni są do kontrolowania
otoczenia. Z drugiej strony, jako introwertycy, wolą
mieć do czynienia ze światem wewnętrznym.
Starają się więc kontrolować sytuację i ludzi przez
staranne planowanie okoliczności, a nie
bezpośrednie oddziaływanie na otoczenie.



GRACZ:
INTROWERSJA - POSTRZEGANIE

 Ludzi, których osobowość łączy w sobie element introwertyczny
z postrzeganiem, można nazwać graczami. Podobnie jak
dramaturdzy, gracze wolą mieć do czynienia ze światem
wewnętrznym. W odróżnieniu jednak od dramaturgów będą
raczej reagować na sytuację, a nie kontrolować ją.

 Gracz traktuje świat jak grę. Podobnie jak dramaturg
potrzebuje wcześniejszego planowania. Musi wiedzieć, co to
za gra i jakie są jej reguły. Chce wiedzieć, kim są inni gracze i
jaka jest stawka. Nie uważa jednak, że może wybrać grę lub
zmienić jej reguły. Celem planowania nie jest takie
zorganizowanie sytuacji, by osiągnąć zamierzony efekt.
Celem jest dowiedzenie się, jak należy reagować, żeby gra
została dobrze rozegrana.



PERSWAZJUSZ:
EKSTRAWERSJA - OCENA

Podobnie jak Dramaturg, Perswazjusz musi nadać
sens swojemu światu. Woli kontrolować sytuacje
i ludzi. Jednak w przeciwieństwie do dramaturga lub
gracza Perswazy skupia się na świecie
zewnętrznym, a nie na własnych myślach i
uczuciach. Woli rozpracowywać pomysły i problemy,
rozmawiając o nich z innymi ludźmi, zamiast
zastanawiać się w samotności.



SPRZYJACIEL:
EKSTRAWERSJA - POSTRZEGANIE

Sprzyjaciele wolą porządkować koncepcje i
problemy, rozmawiając z innymi, a nie
rozważając je samotnie. Podobnie do graczy osoby
dysponujące tym stylem nie czują potrzeby
kontrolowania sytuacji. Nie muszą oczarowywać
innych ludzi, nie pragną też, by inni podchwytywali
ich pomysły. W przeciwieństwie jednak do graczy,
czują się wręcz dobrze, nie znając zawczasu
reguł gry. Pragną, by sprawy, sytuacje i wnioski
nabierały kształtu w trakcie rozmowy.



Półkule

 Jeżeli jesteś osobą z dominującą lewą półkulą
mózgową, będziesz przyswajał informacje w sposób
uporządkowany, linearny, analityczny. Wolisz
szczegóły i informacje podane w sposób logiczny.

 Jeżeli jesteś osobą z dominującą prawą półkulą,
musisz najpierw zobaczyć cały obraz, aby potem
móc absorbować poszczególne jego części na
podstawie wizualizacji sztuki, kolorów, muzyki,
intuicji.

 Jeżeli uda ci się połączyć dwa style obydwu półkul
mózgowych, masz do dyspozycji mieszankę o
niespotykanym kreatywnym potencjale.



Półkule

PÓŁKULA LEWA PÓŁKULA PRAWA
„staranie się” 
język logika LINIOWA, 
przyczynowo-
skutkowa,świadoma kontrola 
tworzy, plany, projektuje 
przyszłość, sens,zdolności 
matematyczne, analiza, 
drukowane litery, symetria, 
przestrzeń 2D, analiza 
kształtów, biało-czarne, cienie, 
abstrakcja, czasowniki 
obowiązku i modalne, logika

„działanie”
Obrazy, logika MOZAIKOWA 
intuicyjna, naturalna kontrola  
zorientowana na „TU I TERAZ”, 
rytm, podtekst psychologiczny         
i emocjonalny, humanistyczna 
synteza, pisane litery, 
asymetria, przestrzeń 3D, 
figury przestrzenne, kolory 
przedmiotowe-obrazowe, 
czasowniki działania, akcji, 
kinestetyka, emocje



Ćwiczenie 9.
Leniwe ósemki

Leniwe ósemki - na dużej kartce rysujemy symbol
nieskończoności. Należy wykonać co najmniej pięć
powtórzeń na każdą rękę oraz także rysunek obiema
rękami. Zaczynamy od środka ósemki, za każdym
razem w lewo. Warto od tego zacząć pracę pisemną,
gdyż to ćwiczenie fantastycznie eliminuje tzw.
blokadę komunikacyjną. Po nabraniu pewnej
wprawy, wystarczy tylko wodzić palcem po ławce
czy stole lub rysować symbol nieskończoności,
poruszając oczami.



System VAK – wzrokowcy

Wzrokowcy
Ich dominującym sposobem percepcji rzeczywistości jest kanał
wzrokowy. Lubią się uczyć poprzez patrzenie lub obserwację
pokazu (demonstracje), lubią wykresy, tabele, teksty
zorganizowane.
Lubią opisy, pamiętają twarze, zapominają imiona, nazwiska, lubią
robić notatki. Pisanie, rysowanie jest ich ulubionym sposobem
uczenia się. Ich myśli formułowane są w postaci obrazów,
nielinearnie, więc często wypowiadają się nieco chaotycznie,
myślą o kilku rzeczach na raz.
Koncentrację zburzy im nieporządek i nadmierny ruch. Lubią robić
listy rozwiązań. Lubią się wpatrywać w coś, rysować. Są
ekspresyjni; łatwo płaczą lub „zabijają wzrokiem". Lubią porządek i
schludność, preferują sztuki wizualne.



System VAK – słuchowcy

Słuchowcy
Lubią słuchać innych, ale raczej wolą sami dużo mówić. Lubią
rozmowy, ale kiedy sami mogą się dużo i swobodnie wypowiadać.
Unikają długich opisów (np. przyrody), w książkach nie zauważają
ilustracji. Powtarzają głośno to, co napisali, dobrze pamiętają
imiona, zapominają twarze.
Zapamiętanie następuje poprzez głośne powtarzanie
materiału, poruszają ustami i czytają „po cichu", Nie zwracają
uwagi na szczegóły, łatwo się dekoncentrują w wyniku hałasu,
„głośno myślą", nucą, rozmawiają ze sobą, lubią wypowiedzi typu
„potok słów". Lubią słuchać ale z pewnym zniecierpliwieniem
czekają, aby się wtrącić. Wolą muzykę niż sztuki wizualne. Wolą
mówić o dziełach sztuki, niż je oglądać. Nie korzystają wiele z
pokazów i demonstracji, mają kłopoty z mapami, wykresami.



System VAK – kinestetycy

Kinestetycy
Lubią czuć emocje, ruch, zapachy, smaki. Dla kinestetyków
czytanie nie jest ulubionym zajęciem, chyba że wciągnie ich
wartka akcja. Mają kłopoty z ortografią, najlepiej pamiętają to,
co sami wykonali, wyobraźnia ich pracuje w ruchu, muszą się
poruszać (wiercić), lubią coś trzymać, czymś poruszać,
manipulować, podskakują z zadowolenia, tupią ze złości,
gestykulują. Lubią bliski kontakt z drugim człowiekiem podczas
rozmowy (dotykanie, klepanie), ale nie są dobrymi słuchaczami.
Lubią się uczyć poprzez wykonywanie i bezpośrednie
zaangażowanie. Nawet jak dbają o estetykę, to im nie wychodzi.
Wzrokowcy by powiedzieli, że uczą się w bałaganie, ale im taki
właśnie stan rzeczy odpowiada.



Zielony

Czerwony

Niebieski

Żółty

Czerwony

Niebieski

Zielony

żółty

Żółty

Niebieski

Czerwony

Zielony

Zielony

Czerwony

Zielony

Czerwony

Niebieski

Żółty

Czerwony

Niebieski

Zielony

żółty

Żółty

Niebieski

Czerwony

Zielony

Zielony

Czerwony



Style myślenia

 To zadziwiające, jak niewiele uwagi 
przywiązuje się w szkole do nauki myślenia. 
Panuje absurdalny pogląd, że wystarczą 
informacje i inteligencja. (…)

 Bywają wysoce inteligentni ludzie, którzy 
mimo to słabiej wypadają pod względem 
myślenia, a również pewni mniej inteligentni 
ludzie, którzy potrafią lepiej od nich myśleć.

Edward de Bono 



Style myślenia

· Konkretne sekwencyjne, 
· Konkretne nielinearne, 
· Abstrakcyjne nielinearne, 
· Abstrakcyjne sekwencyjne.



Style myślenia

 Każda z grup jest inna - ani lepsza, ani gorsza. 
Są one wszystkie na tym samym poziomie. W 
momencie, gdy rozpoznasz swój własny styl 
myślenia, będziesz mógł zanalizować innych. 
Ułatwi ci to zrozumienie, w jaki sposób 
funkcjonują inne osoby i pomoże być bardziej 
elastycznym w myśleniu, zachowaniu oraz 
akceptacji drugiego człowieka.



KONKRETNI SEKWENCYJNI

KONKRETNI SEKWENCYJNI myśliciele są osadzeni twardo w
rzeczywistości i operują głównie w sposób uporządkowany,
linearny i sekwencyjny. Rzeczywistość dla nich to wszystko to, co
mogą usłyszeć, zobaczyć, powąchać. Lubią konkretną wiedzę.
Spostrzegają i zapamiętują łatwo fakty, konkretne informacje,
formuły i zasady. Uczą się najlepiej przy wykonywaniu pracy niż
studiowaniu teorii. Jeżeli należysz do grupy Konkretnych
Sekwencyjnych uczniów, bazuj na swoich organizacyjnych
umiejętnościach. Wyszukuj detale i fakty. Dziel projekt na
mniejsze kawałki, będziesz mógł je łatwiej przyswoić. Pracuj w
cichych, odizolowanych miejscach.



KONKRETNI NIELINEARNI

KONKRETNI NIELINEARNI myśliciele są przeważnie
eksperymentatorami. Podobnie jak grupa poprzednia, osadzeni
są twardo w rzeczywistości, ale bardziej gotowi do
wypróbowywania i sprawdzania nowych metod. Dzięki temu,
często udaje im się dokonywać skoków myślowych i
dochodzić do nowych, niekonwencjonalnych, twórczych
rozwiązań. Jeżeli jesteś KN, masz umiejętność skupienia uwagi
na konkretnym projekcie oraz umiejętność spojrzenia nań z wielu
stron i pod wieloma kątami. Stawiaj się w sytuacjach, w których
musisz rozwiązywać problemy i być zajęty projektami, ale
zaplanuj datę ich ukończenia. Zaakceptuj swoją potrzebę zmian.
Otaczaj się ludźmi, którzy doceniają myślenie kreatywne.



ABSTRAKCYJNI NIELINEARNI

ABSTRAKCYJNI NIELINEARNI myśliciele przyswajają
informacje, idee, impresje i porządkują je przez głęboką
refleksję. Najlepiej funkcjonują w wolnych, nie zorganizowanych
strukturach i wśród życzliwych ludzi. Prawdziwym światem dla
AN jest świat emocji i uczuć. Najlepiej zapamiętują, kiedy
informacje i wiedza podane są w niekonwencjonalny i ciepły
sposób. Czują się ograniczeni i związani, kiedy pracują w
zorganizowanych i hierarchicznych strukturach. Jeżeli jesteś AN,
korzystaj z naturalnej umiejętności obcowania w pracy z ludźmi.
Twoje emocje mają niezwykle pozytywny wpływ na koncentrację.
Rozwijaj swoją naturalną łatwość uczenia się przez
skojarzenia myślowe. Zacznij najpierw od zbudowania całego
obrazu, a potem pracuj nad poszczególnymi jego częściami. Daj
sobie dużo czasu na skończenie pracy.



ABSTRAKCYJNI SEKWENCYJNI

ABSTRAKCYJNI SEKWENCYJNI myśliciele kochają świat
teorii i myśli abstrakcyjnej. Kochają myśleć koncepcyjnie i
analizować informacje. Jeżeli należysz do tej grupy, masz
dużą szansę zostać naukowcem lub filozofem. Jest ci łatwo
skupić uwagę na ważnych kwestiach i faktach. Twój proces
myślenia jest logiczny, racjonalny i intelektualny. Ulubionym
zajęciem dla AS jest czytanie, a kiedy staje w obliczu wyboru
projektu do studiowania, robi to niezwykle starannie. Woli
pracować sam niż w grupach. Jeżeli należysz do AS,
będziesz się czuł znakomicie w zorganizowanych,
zaplanowanych dokładnie sytuacjach i strukturach.



Elżbieta I (1533 – 1603)
Rozważne i skuteczne sprawowanie władzy

Elżbieta...Będzie budziła miłość i trwogę. Swoi ją
będą błogosławić, obcy wrogowie zadrżą jak kłosy
pszeniczne przy młocce, głowy zwiesiwszy ze
smutkiem. Dobrobyt będzie u jej boku wzrastał; za
dni jej każdy będzie jadał bezpiecznie pośród
winnicy własnej, którą sadził, i pieśń wesołą
wzniesie o pokoju ku sąsiadom.

Wiliam Szekspir



Elżbieta I (1533 – 1603)

 W pionierskich badaniach profesor E.P. Torrenc z
Uniwersytety Stanforda ustalił, że największe
zdolności twórcze i najwyższą inteligencję wykazują
badani, u których obserwuje się równowagę między
wrażliwością, zazwyczaj uważaną za cechę
kobiecą, a stanowczością, czyli cechą tradycyjnie
przypisywaną mężczyznom.

 Dzięki Bogu mam takie umiejętności, że gdyby
wypędzono mnie z mego królestwa w samej koszuli,
dam sobie radę w chrześcijańskim świecie.

Elżbieta I



Ciało kobiety, serce króla

 Cechy kobiece – wrażliwość: empatia, współczucie,
cierpliwość, słuchanie rad.

 Cechy męskie – asertywność: odwaga, zdecydowanie,
bezwzględność, umiejętność przewidywania.

 Wykorzystując, oba typy przywództwa, nie tylko
podwoiła ilość broni w swoim osobistym arsenale, lecz
także stała się nieprzewidywalna. Co zmuszało
przeciwników do łamania sobie głowy nad tym, jakie
będą jej posunięcia.



Tolerancja i bezwzględność
Majestat i łagodność

Elżbieta łączyła wspaniały umysł z niezłomnym duchem,
nieodpartym urokiem osobistym i wyjątkowa intuicyjną
znajomością ludzi. Jeden z kronikarzy zanotował: „Jeśli
kiedykolwiek istniała osoba tak umiejąca zdobyć sobie serca ludu,
to była nią właśnie królowa (...) łącząc łagodność z majestatem.
(...) Wszystkie te zdolności wykorzystywała, każdy zaś jej krok był
przemyślany; oko spoczywało na jednym, ucho słuchało drugiego,
na trzecim skupiona była uwaga, do czwartego mówiła. Duchem
zaś przebywała wszędzie, lecz równocześnie tak w sobie
skupiona, że była tylko w tym, a nie żadnym innym miejscu”.



PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ

 Elżbieta I rozpoczęła kolonizację Nowego Świata. Stan Wirginia 
został nazwany na jej cześć, Królowej Dziewicy.

 Zjednoczyła naród po jedenastu latach chaosu i rozlewu krwi w 
okresie panowania Edwarda VI (1547-1553) i Marii I (1553-1558).

 W 1559 roku przywróciła powołany przez ojca kościół anglikański.
 Wielokrotnie przezwyciężyła zagrożenie ze strony dwóch 

europejskich mocarstw; Francji i Hiszpanii.
 Największym triumfem Elżbiety było morskie zwycięstwo nad 

Hiszpanią w 1588 r., które opiewa słynny „portret po zwycięstwie nad 
Armadą”, przedstawiający ją z kulą ziemską w dłoni.

 Okres jej panowania to bujny rozkwit sztuki, który doprowadził ją do 
powstania Imperium Brytyjskiego.

 W trakcie 45 lat swojego pełnego sukcesów panowania zdobyła 
lojalność, miłość i oddanie zarówno dworzan, jak i zwykłego ludu.

 Posiała ziarno, z którego ostatecznie wyrósł nowy model oceny 
zdolności kobiet.



Ćwiczenie 10. 

 Określamy swój życiowy cel na najbliższe pół 
roku. Ujmujemy  myśl w nie więcej niż 25 
słowach.

 Tworzymy herb będący odzwierciedleniem 
własnej osobowości. 
Herb powinien prezentować naszą siłę wewnętrzną, życiowy 
cel (w centrum projektu), wartości, z którymi się utożsamiamy.


