
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

GrowthCoop 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

MYŚLENIE ANALITYCZNE 

Monitorowanie i dokonywanie oceny wyników twoich, innych osób i organizacji w celu 
wprowadzenia ulepszeń lub podjęcia działań naprawczych. Umiejętności analityczne 
odnoszą się do umiejętności gromadzenia i analizowania informacji, rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji. Pracownicy, którzy posiadają te umiejętności, 
mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów firmy i zwiększeniu jej produktywności 
oraz osiągnięciu sukcesu. Kluczem do analitycznego myślenia jest rozbijanie złożonych 
problemów na mniejsze, prostsze elementy, które są łatwiejsze do analizy i rozwiązania. 

KOMPETENCJE: 

▪ Zrozumienie, że myślenie analityczne jest kluczowe w pracy.
▪ Używanie umiejętności rozumowania, jasnego i racjonalnego myślenia.
▪ Systematyczne określanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
▪ Gromadzenie niezbędnych informacji do rozwiązywania problemów w pracy.
▪ Podział problemu i badanie go w sposób logiczny, aby znaleźć praktyczne rozwiązanie.
▪ Zbalansowane podejmowanie decyzji.
▪ Rozumowanie dedukcyjne.

CELE: 

▪ Rozumienie połączeń między ideami.
▪ Rozwinięcie zdolności wyrażania myśli w sposób precyzyjny i przejrzysty.
▪ Nauka podziału problemów na części, aby zrozumieć jego strukturę i relacje między

poszczególnymi częściami.
▪ Ustalenie znaczenia argumentów i pomysłów.
▪ Rozpoznawanie, konstruowanie i ocena argumentów.
▪ Dostrzeganie nieścisłości i błędów w rozumowaniu.
▪ Podchodzenie do problemów w sposób systematyczny.
▪ Podejmowanie refleksji nad uzasadnieniem założeń, opinii i wartości.



REZULTATY: 

▪ Myślenie o danym zagadnieniu w sposób obiektywny i krytyczny.
▪ Osiąganie najlepszych możliwych rezultatów w pracy.
▪ Jasna, czasem nieprzyjemna, ocena własnych mocnych i słabych stron oraz upodobań –

rozumienie ich wpływu na podejmowanie decyzji.
▪ Rozwój i wykorzystanie zdolności przewidywania.
▪ Ocena możliwych efektów działań i znajomość sposobów unikania potencjalnie

negatywnych efektów.

INFORMACJE O EKSPERTACH: 

▪ Imię i nazwisko: Víctor J. Hernández Bru
▪ Krótka biografia: Absolwent Nauk Informacyjnych

(Uniwersytet Compultense w Madrycie), doktor nauk
humanistycznych (historia, Uniwersytet w Almerii), od
siedmiu lat adiunkt na studiach magisterskich z
komunikacji społecznej (Uniwersytet w Almerii).
Magister komunikacji społecznej (Uniwersytet w
Almerii) oraz administracji biznesowej i zarządzania
(ESIC). Od 1997 roku prowadzi własną działalność.
Partner zarządzający firm komunikacyjnych takich jak
Presssport Comunicación e Imagen, Estudionet
Marketing On Line, Chicco's franchisee w Almarii,
Marketing and Sports Communication. Publicysta w
stacjach radiowych www.radiomarcaalmeria.com and
www.esradioalmeria.com. Autor powieści „Diario de un
Maltratador”. Dyrektor ds. Komunikacji dla firm takich
jak Grupo Agroponiente, Jarquil, Segusán. Od 1996 do
2020 redaktor w Diario Ideal.

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

Bibliografia: 
https://www.thebalancecareers.com/analytical-skills-list-2063729 
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/analytical-skills 
Wideografia: 
https://www.youtube.com/watch?v=toJKbhgR1G4 
https://www.youtube.com/watch?v=uV18HsZRdk0 
https://www.youtube.com/watch?v=07nf0CmHO4w 

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://www.thebalancecareers.com/analytical-skills-list-2063729
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/analytical-skills
https://www.youtube.com/watch?v=toJKbhgR1G4
https://www.youtube.com/watch?v=uV18HsZRdk0
https://www.youtube.com/watch?v=07nf0CmHO4w


https://www.youtube.com/watch?v=D5Oeajtbg0Y 
https://www.jmp.com/en_us/events/ondemand/analytically-speaking/analytical-
thinking-and-problem-
solving.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=social_sprinklr&utm_content=14
36764287&utm_campaign=aso&linkId=49623578 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publi-
kacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodo-
wa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość mery-
toryczną.
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