
Scenariusz treningu 

Cele :

-Agenci poznają objawy swojego ciała związane z pojawnieniem się złości!
-Agenci rozwijają empatię!
-Agenci pozbywają się negatwnych emocji!
-Agenci stają się wrażliwsi na potrzeby innych Agentów !

Pomoce: kartki, pisadła, 

Metody :
 -rundka 
- praca w kręgu
 - burza mózgów 

Formy : indywidualna, grupowa 

Przebieg treningu 

Część wprowadzająca 

Jaki masz dziś humor ? 
 

Część właściwa

Zatruwacz nerwów

Agenci zamykają oczy i  przypominają sobie o osobach, które ostatnio ich najbardziej zezłościły. 
Następnie rysują tą osobę. pozwalają wybuchnąć jeszcze raz tej złości-prowadzący mówi aby 
wybrały kolor ,którym chcieliby wyrazić złość i wykrzywili postaci twarz ,jeśli chcą jeszcze 
mocniej mogą za pomocą kredek zrobić cos okropnego.......

Omówienie:

-Jak się czują?

-Czy coś się zmieniło ?

-Czy  powiedzieli wprost tej osobie że są na nią źli? 

-Czy ktoś narysował kogoś z grupy jako zatruwacza nerwów? 

-Jak zwykle wyrażają złość?

Sąd



Prowadzący informuje Agentów ,że będą uczestniczyć w posiedzeniach sądu. Prosi Ich, aby zgłosili
się do roli pozwanego(oskarżonego)i pozywającego(oskarżającego).Reszta będzie ławą 
przysięgłych. na wokandę trafiają 3 sprawy pobicia ,stosowania groźby karalnej i zniszczenia 
mienia. Sędzia przedstawia porządek spraw. następnie mówi, że posiedzenie jest z powództwa y 
przeciwko x .y teraz ma przedstawić przebieg wydarzeń-ława przysięgłych i sędzia mogą zadawać 
pytania. potem x przedstawia swoją wersję wydarzeń. w mowie końcowej y staje się obrońca x, a x 
obrońca y. Ława z sędzią ustalają wyrok.

Scenki:1.
Pobicie. Nieletni y i x chodzą do tej samej szkoły. Na przerwie y niechcący wpadł na x, przepraszał 
go ,x przeprosin nie przyjął. Powiedział tylko ,że policzy się z nim po lekcjach. Sytuacja miała 
miejsce po szkole. x czekał na y, rzucił się na niego i go pobił.

Scenaka 2
Groźba karalna. x i y chodzą do tej samej klasy. Od pewnego czasu nie przepadają za sobą, 
pewnego dnia x pożyczyła telefon od brata wysłała sms do y.ze jest głupią i beznadziejną frajerką. 
trwało to jakiś czas, treści smsów się zmieniały, wreszcie grożono jej pobiciem. Sprawa trafiła na 
policje potem do sadu.

Scenka 3
Zniszczenie mienia. Y dostał na urodziny nowy rower, przyjechał do szkoły i wszystkim pokazał 
swój prezent, mówił o nowoczesnych rozwiązaniach, które rower posiada .x nie lubi y. denerwuje 
go gdy się chwali. Na przerwie, gdy nikt nie widział x porysował ramę roweru ,poprzecinał opony, 
był zadowolony ,ze dał y nauczkę. Po lekcjach x gdy zobaczył stan swojego roweru był 
załamany.bo tak bardzo mu na nim zależało......(20) 

Omówienie:

-Jak się czuliście w rolach ? 

-Co się stało, gdy musieli  mieli spojrzeć z pespektywy 2 człowieka?

Czy łatwo było wydać wyrok? 

Wyrzuć tą złość

Zadaniem Agentów jest przez minute wykrzyczenie swoich negatywnych emocji ( postarajcie 
się,żeby nie było przekleństw:))

Relaksacja 

Co mnie odpręża, relaksuje ? Podzielcie się pomsyłami :).

Zakończenie zajeć 
Krótkie podsumowanie treningu  i "Kciukasy"

Źródełko moje i "Zarady Kot" i Alicja Dorota Skoczyńska "Miejsce socjoterapii" element treningu 
Kleosin, 2004, Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych



psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. M. Dąbrowska, M Rozesłaniec


