
PEWNOŚĆ SIEBIE 
 

w relacjach zawodowych
 

 

Agnieszka Korach



To, jak jesteś traktowana przez innych w pracy, zależy również od Ciebie.
Od czego konkretnie? Od:

Twoich umiejętności;

Twojej wiedzy;

Twojego doświadczenia (zawodowego i życiowego);

Twojego rozumienia roli, jaką pełnisz w firmie.

Jest jednak COŚ, co jest w tym wszystkim JESZCZE WAŻNIEJSZE.

 

 
 

POCZUCIE PEWNOŚCI SIEBIE

Bo co z tego, że masz świetne wykształcenie, dużą wiedzę  i spore
doświadczenie, skoro:

nie wierzysz, że są/mogą one być WARTOŚCIĄ dla Ciebie i dla innych

nie potrafisz lub obawiasz się pokazać/zakomunikować innym swoją
WARTOŚĆ ZAWODOWĄ
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Zawodowa PEWNOŚĆ SIEBIE 
 

Autor: Romuald Korach, psychewpracy.pl

Zastanów się i udziel odpowiedzi na poniższe stwierdzenia.
Przyznaj sobie punkty za każdą odpowiedź w następujący
sposób:

Zdecydowanie tak: + 2 punkty

Raczej tak: + 1 punkt

Nie wiem: 0 punktów

Raczej nie: - 1 punkt

Raczej tak: - 2 punkty
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1.Potrafię łatwo przypomnieć sobie

swoje sukcesy zawodowe i klarownie je

przedstawić.

2. Inicjuję rozmowę o podwyżce, kiedy

zmieniają się warunki mojej pracy/

wzrastają moje

kompetencje/osiągnięcia/zakres

obowiązków albo co roku -

 w związku z inflacją.

3. Przyznaję się do ewidentnych błędów,

ale nie uogólniam i nie zgadzam się na

uogólnianie negatywnej oceny na całą

moją pracę.

4. Kiedy ktoś podważa moje

kompetencje - sprzeciwiam się temu.

5. Gdy przełożona/przełożony chwali

mnie publicznie, nie wstydzę się tego,

wręcz przeciwnie – odczuwam dumę/

zadowolenie.

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

PunktyOdpowiedziStwierdzenia
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6. Nie daję się zbić z tropu, gdy ktoś

próbuje straszeniem lub pochlebstwem

lub inną formą manipulacji „wyciągnąć”

ode mnie jakieś informacje firmowe.

7. Doskonale zdaję sobie sprawę 

z własnych umiejętności i wiem, na co

mnie stać.

8. Dobrze czuję się na zebraniach zespołu,

zabieram głos, gdy uznaję to za wskazane.

9. Nie wyśmiewam czyichś słabości w

pracy, nie pogardzam osobami

pracującymi na niższych stanowiskach lub

za mniejsze wynagrodzenie.

10. Dobrze się czuję w swoim zawodzie,

doceniam jego atuty i szukam możliwości

rozwoju.
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Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak   
Raczej tak   
Nie wiem   
Raczej nie   
Zdecydowanie nie
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Rozwiązanie

Policz sumę swoich punktów, zliczając razem punkty dodatnie i ujemne. 

Im większą sumę uzyskasz, tym bardziej postrzegasz siebie jako osobę
pewną siebie i jeśli szczerze odpowiedziałaś sobie na te pytania,
prawdopodobnie taką osobą jesteś. 

Każdy wynik dodatni jest sukcesem, jedynie wyniki ujemne mogą być
niepokojące. 

Oczywiście lepiej mieć jak najwyższe wyniki, jednak trzeba mieć na uwadze,
że ten psychosprawdzian jest bardzo krótki i nie obejmuje wszystkich ani
nawet większości aspektów zawodowej pewności siebie. 

Budowanie pewności siebie, podobnie jak innych umiejętności czy cech
psychologicznych, ma charakter nieskończony – zawsze można być jeszcze
lepszą. 

Teraz policz, ile razy odpowiedziałaś „nie wiem” (0 punktów). Za każde „nie
wiem” odejmij od obliczonej wcześniej sumy 2 punkty. Wynik może być
równy policzonej wyżej sumie lub od niej mniejszy. Jeśli jest równy –
gratulacje! Twoja postrzegana pewność siebie jest prawdopodobnie zgodna
z Twoją przejawianą pewnością siebie. Im bardziej Twoje oba powyższe
wyniki różnią się od siebie, tym więcej pracy nad ugruntowaniem pewności
siebie jest przed Tobą.

Ważne: Nie traktuj wyników tego psychosprawdzianu jako ostatecznej
wiedzy o sobie. Znaczenie tego psychosprawdzianu polega na tym, że daje Ci
możliwość refleksji nad sobą i uczenia się siebie. 
A jak wiadomo – dzięki dystansowi i zabawie – uczenie się może być
skuteczniejsze.
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Boisz się mówić innym "NIE", przez co wykonujesz coraz więcej zadań,
również tych, które powinni wykonywać inni pracownicy.

Nie potrafisz postawić granic współpracownikom i przełożonym - 
 pracujesz po godzinach, odbierasz służbowe telefony 
i e-maile, załatwiasz służbowe sprawy w czasie prywatnym itp.

Nie radzisz sobie z krytyką (zwłaszcza tą niesprawiedliwą), a to powoduje
osłabienie Twoich relacji i zmniejszenie Twojej strefy wpływu.

Obawiasz się mówić przełożonym, czego potrzebujesz do lepszego
wykonywania zadań, nie rozwijasz więc swojego potencjału, a także
obniżasz swoją konkurencyjność na rynku pracy. 

Nie zadajesz pytań (zwłaszcza szefowym/szefom), bo obawiasz się, 
że zostaniesz uznana za niekompetentną. To prowadzi do nieporozumień,
błędów w wykonywaniu zadań, dodatkowego stresu dla Ciebie i innych, 
a przede wszystkim do obniżenia Twojego autorytetu zawodowego.

Nie inicjujesz rozmów o podwyżce/premii/awansie. Sama wiesz,  jaki jest
skutek...

Nie proponujesz rozwiązań, które mogłyby usprawnić niektóre procesy 
w miejscu, w którym pracujesz. Nie pokazujesz więc, że jesteś:
proaktywna, wychodząca z inicjatywą, zasługująca na uwagę, gdy pojawia
się możliwość awansu, uczestniczenia w projektach wymagających
większej samodzielności i odpowiedzialności.
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Jakie są konsekwencje zbyt małej
PEWNOŚCI SIEBIE w relacjach zawodowych?
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 Co straciłam, przez niewystarczającą 
PEWNOŚĆ SIEBIE w relacjach zawodowych ?

Zastanów się i zapisz, co straciłaś do tej pory, przez niewystarczającą
pewności siebie w relacjach zawodowych:
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Współpracownicy

Przełożeni

 A teraz wyobraź sobie....

że jesteś PEWNĄ SIEBIE i swoich kompetencji Administracyjną Profesjonalistką. 

Jak teraz traktują Cię:

Jak się teraz czujesz?

Co dzięki temu osiągnęłaś?
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No to od czego zacząć, aby zwiększyć 
swoje poczucie PEWNOŚCI SIEBIE 

w relacjach zawodowych
 

Pierwszy krok do budowania/zwiększenia swojej PEWNOŚCI SIEBIE 
w relacjach zawodowych, to określenie swoich mocnych i słabych stron. 

Banał?

Być może, ale bez tej podstawowej, fundamentalnej wiedzy o sobie - nie
ruszysz dalej. 

Nasze mocne i słabe strony ewoluują, zmieniają się w trakcie nowych
doświadczeń, w wyniku przypadku lub/i świadomej pracy nad nimi.

Ja zachęcam Cię do tego, aby to, jakie masz mocne i słabe strony wynikało 
z Twojej świadomej pracy nad nimi, a nie było dziełem przypadku. 

W Twoim interesie jest, abyś sama potrafiła pokierować swoim obszarem
zawodowym w perspektywie tygodni, miesięcy, a nawet lat.

Jeśli więc określisz nad czym masz pracować - łatwiej będzie Ci swoją
karierą/rozwojem zawodowym pokierować.

Na kolejnych stronach znajdziesz zadania, które pomogą Ci określić Twoje
fundamenty.
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Twoje MOCNE STRONY!
 

Zastanów się i zapisz, jakie są Twoje mocne strony w relacjach
zawodowych Wymień min. 5, jeśli chodzi o maksymalną liczbę - nie
ograniczaj się 

Copyright 2021. Wszelkie prawa Zastrzeżone. ARK Consulting: Office Influencers
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Twoje MOCNE STRONY!
 

Zapisałaś? Jeśli tak, to FANTASTYCZNIE. Z mojego doświadczenia szkoleniowego wynika, 
że gdy przychodzi uczestniczkom określić, jakie mają mocne strony, to jest to dla nich jedno
z najtrudniejszych zadań. I to też wiele mówi o ich poczuciu pewności siebie. 
A teraz zastanów się i zapisz:
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 1. Moje mocne strony w relacjach zawodowych, z których korzystam w pełni:

Dlaczego?

2. Moje mocne strony  w relacjach zawodowych, z których nie korzystam:

Jak zacząć z nich korzystać w relacjach zawodowych?
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Twoje SŁABE STRONY!
 

Zastanów się i zapisz, jakie są Twoje słabe strony w relacjach
zawodowych:
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Twoje SŁABE STRONY!
 

Przyjrzyj się swoim słabym stronom i zastanów się jak możesz je "przekuć" na
swoje MOCNE STRONY. Może np. są sytuacje, w których Twoja słabość staje
się Twoją SIŁĄ?
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Moja słaba strona Kiedy jest/może być moją SIŁĄ?
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Twoje SŁABE STRONY!
 

Przepisz swoje słabe strony, które wcześniej wypisałaś, a następnie obok
każdej (w kolumnie obok) zapisz, jakie Twoje działania spowodują, że dana
słaba strona zostanie ograniczona lub wyeliminowana (jeśli uznasz, że
warto to zrobić)
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Moja słaba strona Jak ją ograniczyć/wyeliminować
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Wykonałaś zadania w tym workbooku? Jeśli tak - to fantastycznie! Fundamenty
swojej PEWNOŚCI SIEBIE w relacjach zawodowych już masz. 
Obserwuj mój fanpage i blog. Znajdziesz tam w najbliższym czasie dużo więcej
informacji na ten temat.

 
Nie musisz być IDEALNA we wszystkim co robisz. 

Rób to, na co masz wpływ. 
Odpuść to, na co wpływu nie masz.

Ale przede wszystkim - naucz się odróżniać 
pierwsze od drugiego!

 
Trzymam za Ciebie kciuki!
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Potrzebujesz więcej
inspiracji?

Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku

Dołącz do mojego fanpage

Zaproś mnie do swojej sieci kontaktów na Linkedin

Agnieszka K
orach

https://www.officeinfluencers.pl/
https://www.facebook.com/groups/692495177829059
https://www.facebook.com/Agnieszka.Korach.OfficeInfluencers
https://www.linkedin.com/in/agnieszka-korach/

