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MATERIAŁ SZKOLENIOWY
BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

Opis:
Materiały szkoleniowe „Budowanie poczucia własnej wartości” zawierają wiedzę na
temat strategii budowania poczucia własnej wartości. Do strategii tych zaliczamy:
świadome życie, samoakceptację, odpowiedzialność za siebie, asertywność, życiowe cele,
prawość.
Szereg ćwiczeń zawartych w materiałach pozwala uczestnikom szkolenia na
zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce. Obrazowe przykłady sprawiają, że uczestnik
szkolenia w przystępny sposób poznaje filary poczucia własnej wartości.
Pierwszy rozdział wprowadza uczestników szkolenia w pojęcie poczucia wartości.
Zawiera odpowiedzi na takie pytania, jak: Czym jest poczucie wartości? W jaki sposób
samoocena wpływa na nasze życie? Jakie profity niesie za sobą posiadanie wysokiej
samooceny? Przedstawia również sposoby budowania poczucia własnej wartości, które
szczegółowo zostały opisane w dalszych rozdziałach. Rozdział zakończony jest
ćwiczeniem, które pomoże uświadomić uczestnikom szkolenia, jaki mają obraz siebie.
Rozdział drugi koncentruje się na świadomym życiu, jako filarze poczucia własnej
wartości. Ćwiczenie zawarte w tym rozdziale ma na celu zmotywowanie uczestnika
szkolenia do podjęcia wysiłku poznania siebie.
Rozdział trzeci traktuje o samoakceptacji. Zawarta wiedza w pigułce na temat tego
zagadnienia uzupełniona jest dwoma ćwiczeniami, mającymi na celu zwiększenie poziomu
samoakceptacji u uczestników szkolenia.
Czwarty

rozdział
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zagadnienia

związane

z

wpływem

poczucia

odpowiedzialności za siebie na samoocenę. Ćwiczenie pozwala uczestnikom szkolenia
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uświadomić sobie, co dla nich oznacza poczucie odpowiedzialności.
Piąty rozdział dotyczy asertywności i jej wpływu na poczucie naszej wartości. Dzięki
wiedzy na temat komunikacji i zachowań asertywnych, popartej licznymi przykładami,
uczestnik będzie mógł wprowadzić te informacje w sposób praktyczny do swojego życia.
Ostatni

rozdział

zawiera

ćwiczenie

zmuszające

uczestnika

szkolenia

do

przemyślenia swoich celów życiowych. Zawiera również informacje, w jaki sposób
konstruować INTELIGENTNE CELE. Porusza także kwestię prawego życia i zmusza
uczestników do określenia, czym dla nich jest to prawe życie.
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 Rozwój osobisty
 Asertywność
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 Zdobycie wiedzy na temat strategii budowania poczucia własnej wartości.
 Łatwe docieranie do poszczególnych treści dzięki przejrzystej konstrukcji podręcznika.
 Łatwiejsze zapamiętywanie treści rozdziałów, dzięki zawartym w nich case studies.
 Uzyskanie większej samoświadomości, dzięki zawartym ćwiczeniom.
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4. Odpowiedzialność za siebie.
5. Asertywność jako filar poczucia własnej wartości.
5.1 Zachowania agresywne, bierne i asertywne.
5.2 Pięć praw Fensterheima.
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