
Trening umiejętności społecznych – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym w PPP-3 w Krakowie. 

 

 

 W ciągu roku szkolnego do naszej Poradni zgłasza się wielu rodziców  z 

prośbą  

o pomoc dla swoich dzieci. Trudności w funkcjonowaniu ich dzieci będących w wieku 

przedszkolnym lub wczesnoszkolnym dotyczą przede wszystkim zachowań 

agresywnych lub autoagresywnych, nieumiejętności wykonywania poleceń oraz 

funkcjonowania  

w grupie rówieśniczej, nieumiejętnym sposobie wyrażania swoich emocji lub 

komunikowania swoich potrzeb. Nasilające się trudności zmuszają rodziców  

do poszukiwania pomocy u specjalistów. Stąd właśnie w naszej Poradni w bieżącym 

roku szkolnym zostały zorganizowane zajęcia  treningu umiejętności społecznych dla 

dzieci  

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

 

Czym są kompetencje społeczne oraz dlaczego są ważne w życiu dziecka. 

 Istnieje wiele znaczeń słowa kompetencja. Pochodzi ono z języka łacińskiego 

(competentia = odpowiedniość, zgodność; competare – schodzić się, zgadzać się, 

nadawać się, współzawodniczyć) i oznacza właściwość, zakres uprawnień, 

pełnomocnictw instytucji lub osoby do realizowania określonego działania oraz 

zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności (Kopaliński, 2007).  W 

Słowniku języka polskiego (1981) pojęcie umiejętności wyjaśniane jest jako 

„praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś, zdolność wykonywania czegoś”, 

zdolność natomiast wyjaśnia się jako „predyspozycję do łatwego opanowywania 

pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się. Kompetencja definiowana 

jest jako „zakres czyjejś wiedzy, umiejętności lub odpowiedzialności”. 

 W psychologicznym oraz społecznym znaczeniu słowa kompetencja kryje się 

wiele znaczeń. Profesor Anna Matczak (2005, 2009) przez kompetencje społeczno – 

emocjonalne rozumie złożone umiejętności warunkujące efektywność regulacji 

emocjonalnej oraz radzenie sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych.  Na 

tak definiowane umiejętności społeczne składają się między innymi trafne 

spostrzeganie innych, ich przeżyć oraz intencji podczas działania, rozumienie  

i prawidłowa ocena sytuacji społecznych, wrażliwość emocjonalna, empatia, 

znajomość reguł społecznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów 

interpersonalnych, umiejętności komunikacji i kooperacji z innymi osobami. 

Podkreślanym aspektem są również umiejętności bycia asertywnym.  



 Według innego badacza D. Golemana (1997, 2007) umiejętności społeczne  

(obok rozumienia siebie i własnych emocji), umiejętności kierowania i kontrolowania 

emocji, oraz zdolności do samomotywacji i empatii są podstawą inteligencji 

emocjonalnej jednostki. Określa ona potencjalne możliwości jednostki do nauczenia 

się podstaw samokontroli i funkcjonowania w społeczeństwie.  

 

 

 Smółka przedstawia dwa sposoby definiowania kompetencji społecznej. 

Pierwszy z nich określa kompetencje społeczne jako zdolność do generowania 

zachowań społecznych, które umożliwiają inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych 

relacji interpersonalnych (Smółka, 2008). Tak rozumiane kompetencje społeczne 

podkreślają zdolność do inicjowania, podtrzymywania oraz negocjowania związków  

i relacji z innymi ludźmi. Drugi sposób definiowania kompetencji społecznych 

podkreśla istotę skuteczności realizowania własnych zamierzeń w kontaktach  

z innymi ludźmi. Ta skuteczność interpersonalna wiąże się szczególnie z umiejętnym 

sposobem wywierania wpływu na innych ludzi oraz dostrzeganiem i rozumiem 

korzyści jakie mogą z tego płynąć.  

 Powyższe teorie wskazują na istotę rozwijania kompetencji społecznych. 

Bezwzględnie są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dziecka zarówno 

w relacjach z rodzicami, rodzeństwem, krewnymi oraz kolegami, koleżankami  

w szkole, nauczycielami i innymi osobami, z którymi dziecko spotyka się na co dzień. 

Dlatego, jeżeli zakres kompetencji społecznych dziecka nie pozwala mu na pełne, 

efektywne oraz swobodne funkcjonowanie w szkole, grupie rówieśniczej oraz 

szeroko pojętym społeczeństwie trening umiejętności społecznych umożliwi mu 

poznanie oraz nabycie odpowiednich kompetencji.  

 

 

Trening umiejętności społecznych – ważne informacje oraz cel zajęć. 

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności 
komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze 
swoimi emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. 

Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci, które mają trudności  
w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. 

Ważnymi elementami tych zajęć są: 

 integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością 

prawidłowego wchodzenia we wzajemne interakcje, 

 podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań, 



 ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich  

i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych 
kompetencji, 

 możliwość uzyskania informacji zwrotnej - w różnej formie, jako informacje od 

prowadzącego zajęcia, ale tez od innych uczestników zajęć, 

 przeniesienie- generalizacja ćwiczonych umiejętności na inne obszary 
społeczne. 

Celem zajęć jest: 

 trening umiejętności społecznych 

 trening umiejętności komunikacyjnych 

 trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie 

 

 

 

 umiejętność współpracy w grupie 

 metody radzenia sobie z emocjami 

 praca nad przestrzeganiem zasad 

 uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb 

 odreagowanie napięć emocjonalnych 

 kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów 

 

 

Zajęcia prowadzi psycholog Beata Szafraniec wraz z terapeutą wspierającym  

mgr Agnieszką Łaś. 

 

 

mgr Beata Szafraniec – psycholog PPP-3 
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