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Kompetencje miękkie
„Umiejętność postępowania z ludźmi jest
takim samym towarem handlowym jak
cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność
więcej niż za jakąkolwiek inną pod
słońcem.”
J. D. Rockefeller
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Kompetencje miękkie






To umiejętności psychospołeczne, kompetencje
osobiste oraz społeczne.
Umiejętność osiągania celów społecznych i
jednostkowych z jednoczesnym zachowaniem
dobrych stosunków z partnerami interakcji.
Umiejętności warunkujące sprawne zarządzaniem
sobą i wysoką skuteczność interpersonalną.
Adekwatne poczucie kompetencji sprzyja
kształtowaniu się poczucia własnej wartości, a to
daje odwagę w zbliżaniu się do nieznanego i
poznawaniu go, co sprzyja nabywaniu nowych
doświadczeń.
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Rodzaje kompetencji


Umiejętności osobiste – sprawne
zarządzanie sobą i swoją pracą, zdolność do
motywowania samego siebie, zarządzanie
czasem, radzenie sobie ze stresem.



Umiejętności interpersonalne – obejmują
komunikowanie się z ludźmi (komunikacja
werbalna, niewerbalna), zachowania
asertywne.

Wybrane kompetencje miękkie:
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Korzyści z wysokorozwiniętych
kompetencji miękkich





Zdolność łatwego motywowania siebie do
konsekwentnego działania.
Odporność na stres, asertywność, umiejętność
budowania własnego autorytetu i korzystnego
wizerunku osobistego, zdolność wywierania
silnego wpływu na myśli, decyzje i zachowania
innych ludzi.
Umiejętność inspirowania innych do działania
zgodnego z własną wizją oraz sprawnego
kierowania zespołem.

Korzyści z wysokorozwiniętych
kompetencji miękkich
Satysfakcjonujące kontakty z innymi
ludźmi, umiejętność współpracy w grupie.
 Większa samodzielność i
odpowiedzialność.
 Lepszy nastrój, zadowolenie z siebie.
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• Wśród doradców personalnych krąży takie powiedzenie:
„Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30%
dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku
zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji
merytorycznych.”
• Posiadanie wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich
gwarantuje stabilność zatrudnienia i ciągłość kariery
zawodowej w większym stopniu niż tylko same kwalifikacje
merytoryczne.
• Jeżeli aspirujesz na stanowiska kierownicze kompetencje
miękkie jak np.: umiejętność budowania zespołów, budowanie
autorytetu, odwaga kierownicza są kluczowe, żeby pełnić role
przywódcze.
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Czynniki wpływające na rozwój
kompetencji miękkich

Pole sił,
w jakim dziecko wzrasta
i zaspokaja swoje
potrzeby

Rodzina

Właściwości osobowości

Sprawność
procesów umysłowych

Rówieśni
cy

Żłobek,
przedszko
le szkoła

Dziecko

Cechy temperamentu

Placówki
oświatowe,
opiekuńcze,
kulturalne,
sportowe

Instytucje
użyteczności
publicznej

Środowiska społeczne oraz czynniki oddziaływujące na
rozwój dziecka
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Rodzina jest jak ...
W

systemach materialnych
relacjami są tzw. sprzężenia
czyli oddziaływania
Przekazują one

informacje i

energie
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Relacje rodzinne



Rodzina jest czymś więcej niż grupa jednostek
dzielących pewną przestrzeń fizyczną i psychologiczną.
Rodzina jako system – charakteryzuje się cechami
właściwymi tylko dla siebie
– wykształconym zestawem zasad, rolami przydzielonymi jej
członkom, zorganizowaną struktura władzy, rozwiniętymi
formami jawnej i ukrytej komunikacji oraz wypracowanymi
sposobami negocjowania i rozwiązywania problemów,
pozwalającymi na skuteczna realizację różnych zadań.



Związki pomiędzy członkami są głębokie i
wielopoziomowe, oparte na wspólnej historii,
wspólnych, uwewnętrznionych spostrzeżeniach i
przekonaniach o świecie oraz wspólnym poczuciu celu.

Relacje rodzinne


W obrębie systemu jednostki są ze sobą powiązane
– silnymi i trwałymi, wzajemnymi więziami uczuciowymi,
poczuciem lojalności, których natężenie zmienia się w czasie,
lecz może utrzymywać się w ciągu całego życia rodziny.



System rodzinny osadzony jest w konkretnym kontekście
społecznym. Kształtowany przez określone miejsce i
okres historyczny, oraz dodatkowo zmieniany przez
wiele wzajemnie zazębiających się zjawisk, np.:
– rasa, etniczność, przynależność do klasy społecznej, etap cyklu

życiowego, liczba pokoleń w danym kraju, orientacja seksualna,
wyznanie religijne, zdrowie fizyczne i psychiczne jej członków,
poziom wykształcenia, bezpieczeństwo finansowe, jak również
wartości rodzinne i system przekonań.
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Relacje rodzinne




Wszystkie te czynniki wpływają na rozwój
systemu rodzinnego, jego przekonania, normy
akceptowalnego zachowania, stopień
elastyczności w stawianiu czoła normatywnym
wyzwaniom rozwojowym i nieprzewidywalnym
kryzysom, a także ogólną zdolność adaptacyjną i
stabilność w czasie.
Siła więzi rodzinnych jest tak duża, że trwają one
nawet w obliczu fizycznego oddzielenia się
członków, czy śmierć.
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Zdrowy system rodzinny





Jasno zdefiniowane elastyczne granice
Wyodrębnione, czytelne podsystemy
Otwarta, czytelna struktura (hierarchia, role)
Przepływ materii i energii (otwarta wymiana ze
środowiskiem)

Zdrowy system rodzinny
Elastyczna zdolność przystosowywania się
do zmian wewnątrz i zewnątrz systemu
(radzenie sobie z kryzysem)
 Jawne, klarowne normy, zasady, reguły
i przekonania tworzone przez wszystkich
członków systemu
 Równowaga między relacją harmonii
i wymiany
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Struktura zdrowej rodziny
• Świat dorosłych

• Świat dzieci

Odpowiedzialność
Relacja seksualna

Rozwój
Zabawa
Dziecięce tajemnice

Wsparcie

Pozytywna tożsamość i autonomia
poszczególnych członków

Wzajemność

Otwarta
komunikacja

Otwartość

Ustalona struktura i jasno wyodrębnione role
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Postawa wspierająca
Swobodny kontakt z dzieckiem,
zrównoważenie uczuciowe rodziców oraz
ich autonomia wewnętrzna.
 Akceptacja dziecka.
 Współdziałanie z dzieckiem
 Dawanie dziecku rozumnej swobody,
właściwej dla jego wieku.
 Uznanie praw dziecka jako równych, bez
przeceniania i niedoceniania jego roli.


Skuteczne przekazywanie informacji
zwrotnych – „FUO”


Fakty - odwoływać się do

F

Piotruś posprzątałeś
dziś na biurku.

Uczucia - własne,

U

Cieszę się i jestem
zadowolona, że
zrobiłeś to bez mojej
prośby.

nich, do zachowania, a nie
do osoby


wyrażone w sposób
łagodny, ale stanowczy


Oczekiwania - konkretne
wraz z komunikatem
wspierającym

O

Chciałbym, częściej
doznawać takich
niespodzianek. To
miłe 
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Style komunikacji

3

elementy:

– słowo NIE na początku
– określenie tego czego NIE CHCE wykonać
– krótkie i prawdziwe UZASADNIENIE
odmowy
np. Nie zrobię dla Ciebie tej pracy, bo chcę w tym
czasie
wykonać
swoją.
Uwaga!
Zwroty
„NIE MOGĘ, MUSZĘ”
to typowe pułapki antyasertywne.
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 Zdarta

płyta składa się z dwóch
powtarzanych „na okrągło” elementów:
– formuły używanej w asertywnej
odmowie np. nie, nie zrobię tego ...
– parafrazy, odnoszącej się do tego co
mówi partner np. rozumiem, że ważna
sprawa, ale nie zrobię tego ...
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Stres


Niespecyficzny sposób reakcji organizmu
na stawiane mu wymagania: fizyczne,
psychiczne i somatyczne, które mogą być
traktowane jako następstwo każdego
zdarzenia, wobec którego staje człowiek.
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Czynniki stresogenne:


Zewnętrzne
– presja środowiska, przytłaczająca ilość zajęć,
zmiana szkoły lub mieszkania, złe warunki
pracy, monotonia pracy



Wewnętrzne (tkwiące w jednostce)
– nierealistyczne oczekiwania, brak poczucia
sprawowania kontroli, przynależności,
kwalifikacji, przesądy, kompleksy,
nieodpowiednie nawyki.

Stres w życiu dziecka












Konflikty w domu, szkole, grupie rówieśniczej.
Wszelkie zmiany, których szybki przebieg
uniemożliwia dostosowanie się (wypadek,
śmierć w rodzinie).
Przesadne współzawodnictwo.
Nierealistyczne oczekiwania względem dzieci.
Zła sytuacja rodzinna(rozwód, alkoholizm,
emigracje rodziców).
Przejście z przedszkola do szkoły.
Zbyt duża ilość zajęć dodatkowych.
Kontakt z przemocą ( telewizja, komputer).
Klasówki, odpytywanie przy tablicy, egzaminy.
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Objawy stresu u dzieci


























Bóle i zawroty głowy.
Dolegliwości żołądkowe.
Zgrzytanie zębami.
Brak apetytu lub pociąg do jedzenia.
Kłopoty ze snem lub ciągłym zmęczeniem.
Omdlenia.
Moczenie się.
Obgryzanie paznokci.
Drżenie ciała.
Brak koncentracji.
Negatywna samoocena
Częste nieuzasadnione wybuchy gniewu
Częste choroby.
Pociąg do używek.

Zmieniajmy schematy codziennego życia uczmy
dzieci szukania „złotego środka” między tym co
przyjemne a tym co konieczne.
Towarzyszmy dziecku w jego „małych decyzjach”
z „głową” wymagajmy i nie spełniajmy kosztem
dziecka swoich niezrealizowanych ambicji.
Dajmy dziecku możliwość zmierzenia się z
problemami, uczmy je wychodzić do problemów.
Spędzajmy czas na wspólnej aktywności.
Wyznaczajmy razem z dzieckiem cele bliższe i
cieszmy się razem z nim z każdego odniesionego
małego sukcesu.
Przeprogramowanie negatywnych myśli „odniosę
sukces. zrobiłem wszystko co mogłem aby napisać
dobrze ten sprawdzian”.
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Dziecko krytykowane uczy się potępiać.
Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji.
Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.
Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości.
Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści.
Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.

Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.
Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się
cierpliwości.
Dziecko akceptowane uczy się kochać.
Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze
mieć cel.
Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i
sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy
się ufności.
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Wsparcie w rozwijaniu
kompetencji miękkich dziecka








Pomóż dziecku odkryć jego mocne strony,
wspieraj jednocześnie te obszary, w których
wymaga pomocy.
Modeluj – niech uczy się przez obserwacje.
Stwórz przestrzeń do kontaktów z grupą, niech
doświadcza.
Towarzysz w odkrywaniu pasji i udostępnij ich
rozwój.
Posyłaj na zajęcia TUS i inne rozwijające.
Udzielaj dziecku informacji zwrotnych (FUO).

Wspieraj, ale nie wyręczaj
Wspierająca rola rodziców.
 Wdrażanie dziecka do samodzielności.
 Samokontrola wykonanej pracy.
 Dziecko samo powinno dostrzegać swoje
błędy i móc je poprawić.
 Każde dziecko wymaga innej formy
wsparcia.
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Doceniaj osiągnięcia dziecka
Osiągnięcia a stopnie
 Dziecko mniej i bardziej zdolne
 Sukces jest efektem wielu drobnych
osiągnięć


Nie pozwól dziecku,
by źle mówiło o sobie







Poszukaj sposobu zaprezentowania dziecku
innego obrazu jego osoby.
Stwórz sytuacje, w której dziecko może zobaczyć
siebie w innym świetle.
Pozwól dziecku usłyszeć, jak mówimy o nim coś
pozytywnego.
Określ wzór
zachowania, jakiego oczekujesz.
Przypomnij dziecku jego poprzednie osiągnięcia.
Powiedz, jakie są wasze odczucia i oczekiwania.
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Buduj w dziecku poczucie
własnej wartości
Poczucie własnej wartości to pozytywne
myślenie o sobie.
 Wykorzystywanie silnych stron dziecka.
 Kształtowanie w dziecku energii i
inicjatywy.


Wskazówki dla rodziców


Rozwijaj naturalną ciekawość dziecka, wzbudzaj
jego motywację do poznawania nowych rzeczy,
do nauki poprzez:
– Organizowanie wycieczek do muzeów, na wystawy,
oglądanie z dzieckiem ciekawych programów w TV i
rozmawiaj o nich
– Rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zabaw
logicznych itp..
– Wykorzystywanie codziennych czynności i zdarzeń do
ćwiczenia różnych umiejętności
– Dawanie przykładu własnym zachowaniem
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Dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest
ważna
Wykazuj zainteresowanie karierą szkolną dziecka
i wspieraj je w niej:
– Interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj
o tym, czego dziecko się nauczyło,
– Wdrażaj dziecko do systematyczności,
– Pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu
trudności,
– Szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu
wsparcia,
– Nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do
poprzedniego jego poziomu i umiejętności,
– Pomagaj dziecku nazwać jego uczucia i poszukiwać
nowych rozwiązań.

Dziękuję za uwagę 
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