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Psycholog, trener i coach pracujący w sporcie i biznesie.  

 

•  Specjalizuję się w budowaniu i wdrażaniu strategii dla firm, doradztwie mającym na celu   

  zwiększenie efektywności procesów wewnętrznych w firmach i organizacjach,  

 

• Trener II klasy pływania, nauczyciel wychowania fizycznego,  

 

•  Od 25 lat startuję w zawodach triathlonowych (obecnie amatorsko), ukończyłam blisko 100 triathlonów, w  tym 

dwa w kategorii Ironman. Jestem wielokrotną medalistką MP w triathlonie,  

 

•  Od 10 lat przewodniczę Fundacji Sportu Pozytywnego,  

 

• od 15 lat wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, otwarty przewód doktorski USWPS,  

 

•  Od 12 lat prowadzę roczny program z psychologii sportu (obecnie Akademia Psychologii Sportu), 

 

•  Żona Wojtka, mama nastolatków.  
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Krótka wizytówka  
 

1. Imię  

2. Jaką instytucję reprezentuję 

3. Chciałabym/łbym abyście wiedzieli o mojej      

    pracy/organizacji...  
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 ĆWICZENIE 



Dobrostan i poczucie szczęścia  
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 1. Ogólna orientacja świata. Poczucie, że można go swobodnie badać, eksplorować. Świat się jawi  

      ciekawy, dobry, generalnie bezpieczny.  

 2. Zdolność do przeżywania pozytywnych emocji w relacjach z innymi – na zasadach wzajemności.  

 3. Zdolność do radzenia sobie z negatywnymi uczuciami (utrata, gniew, lęk).  

 4. Zdolność do spontaniczności, twórczości i zabawy. 

 5. Zdolność do wglądu w siebie, rozumienia siebie, relacji z innymi.  

 

 



Teoria autodeterminacji 
Najbardziej praktyczna teoria motywacji, wykorzystywana z 

powodzeniem w świecie sportu, biznesu, sztuki i edukacji (Deci Ryan). 
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 ❖POTRZEBA KOMPETENCJI  

(mogę i potrafię) 

❖POTRZEBA AUTONOMII  

(chcę to zrobić) 

❖POTRZEBA RELACJI   

(nie jestem sam) 



Po czym poznasz liderkę? 
(Konkretne zachowania)  
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INSPIRACJA  
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 UMYSŁ  

 CIAŁO  

 DUCHOWOŚĆ  

 EMOCJE  



Model 5 C  
 

Praca nad mistrzowskimi umiejętnościami 
mentalnymi Liderki  
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„Kierowanie uwagi w kierunku specyficznego celu.”  

(Karageorghis, Terry, 2011) 
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„Rezygnacja z pewnych rzeczy, aby móc skutecznie poradzić sobie z innymi.”  

(James, 1890) 
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KONTROLA EMOCJI  
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Emocje pozytywne i negatywne? 

 

                      czy  

 

pomagające i przeszkadzające? 
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Higiena psychiczna  

Myśl 

Emocja 

Reakcja 

Zachowanie 

Sytuacja 
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Dlaczego reagujemy tak emocjonalnie? 

 Znaczenie sytuacji dla jednostki 

 Ilość włożonego „wysiłku” 

 Potencjalne konsekwencje w przyszłości 

 Wpływ otoczenia 



PEWNOŚĆ SIEBIE 
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 Co chcesz przekazać innym – co jest w Tobie? 

 Jakie są Twoje wartości w pracy z ludźmi – co Ty masz,  a co cenisz u innych?  

 Dlaczego te wartości są ważne w pracy  ze współpracownikami? 

 Kluczowe zasady mojej pracy z ludźmi – jak budujesz relację? 

 Jakie masz umiejętności, które chcesz wykorzystać w pracy z ludźmi? 

 Na czym zależy mi w relacji z drugim człowiekiem? 

 Jak chciałbym/łabym być postrzgana/ny? (moje mocne strony) 

 Co lubię w pracy ? Jakie zachowania? 

 Jakie zachowania współpracowników powodują, że nasza relacja się wzmacnia? 

Moja filozofia pracy  
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5 Zasad wspierającego rodzica 

 

 Daj dziecku miłość bezwarunkową, niezależną od rezultatów, 

 Nie definiuj sukcesu i porażki w kategorii: wygrany- przegrany - pozwól czerpać 

dziecku korzyści z tych doświadczeń – jest to klucz do sukcesu na całe życie,  

 Wspieraj dziecko ale nie zastępuj trenera,  

 Pomóż swojemu dziecku trenować z radością, 

 Pamiętaj, że każde dziecko ma swój rytm rozwoju biologicznego. 

 

 

 

 

Wizja i misja działania  
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Model i7W – dla trenerów  

 

 Inspiruj  

 Wyjaśniaj  

 Wymagaj 

 Wspieraj  

 Wyróżniaj  

 Wynagradzaj  

 Wygrywaj i Wzrastaj  

 

 

 

Wizja i misja działania  
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 Określ swoje przesłanie – Co chcesz zmienić/promować w swojej organizacji?  

 Jaki JEDEN problem chcesz wyeliminować? Jeżeli możesz się zająć tylko 

jednym problemem, to co by to było? 

 Kto powinien usłyszeć Twoje przesłanie (Twoją wizję)? 

 W jaki sposób możesz przekazać swoje przesłanie (gdzie? kiedy?)  

 Dlaczego to powinno być dla innych ważne? 

 

 

 

Moja wizja i misja działania  
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 Określ swoje przesłanie – Co chcesz zmienić/promować w swojej organizacji?  

 Jaki JEDEN problem chcesz wyeliminować? Jeżeli możesz się zająć tylko 

jednym problemem, to co by to było? 

 Kto powinien usłyszeć Twoje przesłanie (Twoją wizję)? 

 W jaki sposób możesz przekazać swoje przesłanie (gdzie? kiedy?)  

 Dlaczego to powinno być dla innych ważne? 

 

 

 

Moja wizja i misja działania  
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Jaką jedną rzecz możesz  zrobić już dziś, promować 

swoją wizję/przesłanie/działanie?  
 

 

 

 

 

Moja wizja i misja działania  
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 Planowanie długoterminowe 

 Ocenianie ryzyk – posiadanie kilku scenariuszy rozwoju sytuacji   

 Nadawanie rygorystycznych priorytetów działaniom 

 Parametryzowanie i stałe monitorowanie ważnych dla nas aspektów otoczenia 

 Planowanie okresów przestoju i regresu pozwala odzyskać wigor i chęć do życia 

 

Strategia Mistrza Olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego  



12 PRAW ZAANGAŻOWANIA 
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Instytut Gallupa wyróżnia 12 kluczowych czynników wywołujących silne 

zaangażowanie w pracę w organizacji. 

 

1. Wiem, czego się ode mnie oczekuje. 

2. Mam materiały i sprzęt, które umożliwiają mi rzetelne wykonywanie pracy. 

3. Mam możliwość robienia tego, co potrafię najlepiej. 

4. W ciągu ostatnich siedmiu dni otrzymałem słowa uznania lub pochwałę w związku z wykonaną pracą. 

5. Mój przełożony lub inna osoba z organizacji interesuje się mną jako człowiekiem. 

6. Jest ktoś w organizacji, kto zachęca mnie do rozwoju. 

7. Moje opinie w pracy zdają się być brane pod uwagę. 

8. Misja lub cel działania firmy sprawia, że postrzegam swoją pracę jako ważną. 

9. Osoby, z którymi współpracuję, z zaangażowaniem wykonują swoją pracę, zachowując wysoką jej 

jakość. 

10. Mam najlepszego przyjaciela w pracy. 

11. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ktoś rozmawiał ze mną o moich postępach. 

12. W ciągu ostatniego roku miałem możliwość rozwijania się lub nauczenia się czegoś nowego. 
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Ekstremalne przywództwo – taktyki  Navy Seals  

1. Odpowiedzialność przede wszystkim 

2. Nie ma złych zespołów, tylko źli przywódcy 

3. Wiara jest pierwszym krokiem 

4. Strzeż się ego 

5. Osłaniaj i przemieszczaj się 

6. Upraszczanie i prostota 

7. Priorytetyzuj i wykonuj 

8. Zdecentralizowane dowodzenie 

9. Planowanie 

10. Dowodzenie w dół i w górę łańcucha dowodzenia 

11. Ujarzmij niezdecydowanie i niepewność 

12. Dyscyplina daje wolność 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 

Aleksandra Pogorzelska  
aleksandra.pogorzelska@akademiapsychologiisportu.pl  

506-110-213  
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