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KOMPETENCJE
TWARDE

MIĘKKIE
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INTELIGENCJA
WERBALNA
WYKONAWCZA
PRZYRODNICZA
MUZYCZNA
PRZESTRZENNA
RUCHOWA

INRAPERSONALNA
INTERPERSONALNA
RUCHOWA
WERBALNA
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PO CO TE „NIETWARDE” KOMPETENCJE?


żeby być szczęśliwym człowiekiem;



żeby być dobrym człowiekiem;



żeby mogły wykreować siebie takimi, jakie pragną być;



żeby „nazbierały w portfelu dobrą walutę”;



żeby miały wybór;



żeby zrobić użytek z wiedzy poza „laboratorium”;



żeby ich kompetencje mogły być rozpoznane;



żeby doświadczały szacunku;



żeby potrafiły szanować i być wdzięczne.
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PORTFEL KOMPETENCJI MIĘKKICH




















empatia
efektywna nauka
inteligencja emocjonalna
koncentracja
kreatywność
samodzielne poszukiwanie
rozwiązań
wytrzymałość psychiczna
elastyczność
samo motywowanie się
odnajdywanie pasji
poczucie własnej wartości
rozwijanie talentów / mocnych
stron
decyzyjność
opanowanie
precyzowanie celów – definiowanie
osiągnięć (po czym poznasz)
samodyscyplina kontrola emocji
wyciąganie wniosków z sukcesów /
porażek
aktywne słuchanie
asertywność





















autoprezentacja
perswazja i wywieranie wpływu
zarządzanie ryzykiem
delegowanie zadań
zarządzanie zmianą
tworzenie zespołowego umysłu
umiejętność adaptacji
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie zadaniami w
określonym czasie
rozwiązywanie konfliktów
zmiana przekonań
komunikacja interpersonalna
budowanie więzi
świadoma komunikacja
niewerbalna
umiejętność negocjacji
przywództwo
współpraca w zespole
wystąpienia publiczne
inteligencja finansowa…
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KOMPETENCJE MIĘKKIE
INTRAPERSONALNE

INTERPERSONALNE
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KROK ZA KROKIEM

INTELIGENCJA
EMOCJONALNA

INTELIGENCJA
SPOŁECZNA

INTELIGENCJA
RELACJI

INTELIGENCJA
BIZNESOWA

INTELIGENCJA
FINANSOWA
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INTELIGENCJA EMOCJONALNA








samoświadomość;
samoregulacja;
automotywacja;
empatia;
świadomość emocji innych;
radzenie sobie ze stanami
emocjonalnymi innych.
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INTELIGENCJA SPOŁECZNA














autoprezentacja;
nawiązywanie relacji;
utrzymywanie relacji;
rozumienie innych;
współpraca;
rozpoznawanie komunikacji pozawerbalnej;
rozumne działanie w stosunkach międzyludzkich;
przewodzenie;
współistnienie z innymi;
taktowność i adekwatność społeczna;
pełnienie ról;
rozwiązywanie konfliktów…
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INTELIGENCJA RELACJI








budowanie relacji partnerskich;
budowanie związku, który daje bezpieczeństwo;
budowanie odpowiedzialności „za nas”;
umiejętność wychodzenia z kryzysów;
wychowanie dzieci;
budowanie rodzicielstwa;
samodzielne tworzenie.
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INTELIGENCJA FINANSOWA
odwaga;
 planowanie;
 oszczędność;
 konsekwencja w działaniu;
 wyciąganie wniosków;
 odpowiedzialność;
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INTELIGENCJA BIZNESOWA
tworzenie firmy;
 przekazanie idei / pomysłu;
 kierowanie zespołem;
 delegowanie obowiązków;
 zarządzanie zasobami ludzkimi;
 przywództwo;
 odpowiedzialność;
 motywowanie innych;
 sprzedaż…
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ODZIEDZICZYŁ, CZY NIE?
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ĆWICZENIA DAJĄ WYBÓR
CYKL KOLBA
praktykuj

zrób coś

nadaj
temu
znaczenie

pomyśl o
tym
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DLA RODZICÓW ☺
Dobra wiadomość :
Mózg nastolatka wciąż się rozwija!!!!
Zła wiadomość:
Chęć eksperymentowania trafia
na świat pełen pokus!!!!!






słuchaj pomimo wszystko
wspieraj mądrze
modeluj odpowiedzialnie
wyznaczaj granice w spokoju.
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ĆWICZENIA
„Nie boję się tego, który trenował 1000 kopnięć,
boję się tego, który jedno kopnięcie trenował 1000razy.”
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ĆWICZENIA
•
•
•

ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE EMOCJI
MOCNE / SŁABE STRONY
LUBIĘ / NIELUBIĘ

•
•

JAKI / JAKA CHCESZ BYĆ?
AKCEPTOWANE / NIEALKCEPTOWANE SPOŁĘCZNIE
REAKCJE EMOCJONALNE
STAWIANIE / AKCEPTOWANIE GRANIC
WSPÓŁPRACA / SAMODZIELNOŚĆ
RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI = ROZWIĄZANIA
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
ODMAWIANIE

•
•
•
•
•
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ĆWICZENIA
ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE EMOCJI

MOCNE / SŁABE STRONY

LUBIĘ / NIELUBIĘ
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ĆWICZENIA
•

JAKI / JAKA CHCESZ BYĆ?

•

AKCEPTOWANE / NIEALKCEPTOWANE SPOŁECZNIE
REAKCJE EMOCJONALNE

•

STAWIANIE / AKCEPTOWANIE GRANIC

•

WSPÓŁPRACA / SAMODZIELNOŚĆ

•

RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI = ROZWIĄZANIA

•

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

•

ODMAWIANIE
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Pięknie dziękuję za Państwa uwagę.
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