
Trening zarządzania stresem 
 

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi zarządzania stresem  
i towarzyszącymi mu emocjami. Dzięki unikalnym technikom wpływania na ciało i umysł, szkolenie nie tylko uczy 
uczestników w jaki sposób radzić sobie ze stresem, ale także pozwala im odprężyć się, zrelaksować, pozbyć zalegających w 
ciele napięć i nabrać wiatru w żagle przed powrotem do pracy. 

 

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla osób,  
które spełniają przynajmniej 3 z poniższych kryteriów: 

 Odczuwają skutki zmęczenia pracą, jej monotonią lub 
nadmiarem. 

 Wciąż są napięte, łatwo dają się ponieść emocjom. 

 Nie potrafią poradzić sobie z nadmiarem obowiązków, 
przez co stres towarzyszy im przez większość czasu. 

 Nie znają lub/i nie stosują technik wspomagających 
organizm w walce ze stresem. 

 W obliczu stresujących wydarzeń korzystają gównie z 
mechanizmu walki lub/i ucieczki. 

 Stres zawodowy zbierają ze sobą do domu a domowy do 
pracy, przez nie mają czasu na odreagowanie i powrót do 
równowagi. 

 Potrzebują odpocząć i „naładować akumulatory” nową 
energią. 

 Czekają ich stresujące wydarzenia i powinni wiedzieć jak 
poradzić sobie z czekających ich stresem. 

Po szkoleniu uczestnicy: 

 Są wypoczęci i zrelaksowani. 

 Mają wyższą świadomość własnych kompetencji  
i predyspozycji związanych z radzeniem sobie ze stresem. 

 Znają sprawdzone narzędzia i techniki zarządzania 
emocjami i potrafią z nich skutecznie korzystać. 

 Potrafią skutecznie radzić sobie ze stresem i lękiem. 

 Potrafią skutecznie przewidywać stresujące sytuacji  
i reagować, zanim one wystąpią. 

 Potrafią określić swój poziom optymizmu i świadomie 
kontrolować jego wpływ pojawiające się stresory. 

 Potrafią korzystać z technik prewencji i interwencji 
antystresowej. 

 Potrafią w sposób świadomy przywoływać pozytywne 
emocje. 

 Potrafią skutecznie korzystać z antystresowej metody 
informacyjnej (planowanie, rangowanie priorytetów, 
szukanie niezbędnych informacji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają fizjologiczne i mentalne uwarunkowania stresu, poznają swoje indywidualne 
predyspozycje do poddawania się różnym jego rodzajom oraz dowiadują się które z dostępnych technik i strategii są 
dla nich najskuteczniejsze i najbardziej rekomendowane. Poznają także swój poziom optymizmu i na tej podstawie 
wdrażając indywidualny program radzenia sobie ze stresem.  



Program szkolenia 

Dzień 1 
 Prezentacja celów i założeń całej sesji. Wprowadzenie do szkolenia. 

 Fizjologiczne i mentalne przyczyny stresu. 

 Różnice indywidualne a podatność na stres – autodiagnoza. 

 Strategie radzenia sobie ze stresem – strategia walki i ucieczki: 

 poznane mechanizmu leżącego u podstaw strategii, 

 poznanie własnych predyspozycji do jej stosowania, 

 omówienie jej mocnych i słabych stron. 

 Strategie radzenia sobie ze stresem – strategia relaksacyjno-wizualizacyjna: 

 poznane mechanizmu leżącego u podstaw strategii, 

 poznanie własnych predyspozycji do jej stosowania, 

 omówienie jej mocnych i słabych stron. 

 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. 

Dzień 2 
 Powtórzenie wiedzy z dnia pierwszego. 

 Strategie radzenia sobie ze stresem – strategia źródeł wsparcia. 

 poznane mechanizmu leżącego u podstaw strategii, 

 poznanie własnych predyspozycji do jej stosowania, 

 omówienie jej mocnych i słabych stron. 

 Strategie radzenia sobie ze stresem – strategia informacyjna 

 poznane mechanizmu leżącego u podstaw strategii, 

 poznanie własnych predyspozycji do jej stosowania, 

 omówienie jej mocnych i słabych stron. 

 Poziom optymizmu a indywidualna podatność na stres – autodiagnoza. 

 Eustres i dystres – wpływ natężenia stresu na efektywność. 

 Projektowanie indywidualnych strategii walki ze stresem. 

 Podsumowanie szkolenia. 

 


