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WYDARZENIE NR 1 MARZEC 2020 

W okolicznościach stale 
zmieniającego się  

i nieprzewidywalnego rynku pracy 
rozpoczynamy nowy projekt, 

który ma zapewnić Ci przewagę 
konkurencyjną!  

Dowiedz się więcej o miejscu 
pracy przyszłości  

i zdobądź umiejętności niezbędne 
do rozwoju.  

 

 

 
 
 

 

Czy wiesz, że według raportu 
Światowego Forum Ekonomicznego 
„do 2022 r. nie mniej niż 54% 
wszystkich pracowników będzie 
wymagać znacznego podniesienia 
umiejętności”? Oznacza to, że 
należy podjąć zdecydowane kroki, 
aby przygotować się na te zmiany. 
Nasz nowy projekt Future Skills 
2022 właśnie to robi - zapewnia 
pracownikom bezcenne informacje 
na temat zdobywania nowych 
umiejętności. 

  

Myślenie analityczne i 
innowacyjne 
Kompleksowe rozwiązywanie 
problemów 
Aktywne strategie uczenia się  

Przywództwo i wpływy społeczne 
Inteligencja emocjonalna 
Analiza i ocena system 
Kreatywność, oryginalność, 
inicjatywa 

Rozwiązywanie problemów 
Projektowanie i programowanie 
technologii 
Krytyczne myślenie i analiza 



 

 Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, 
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

 
 
 
 
 
 
 

 

KICK-OFF MEETING  
Hemel Hempstead 

20th-21st Styczeń 2020 

Partnerzy z 6 krajów zgromadzili się przy stole, aby przeprowadzić burzę mózgów pomysłów 
na realizację tego innowacyjnego projektu i osiągnięcie jak najlepszych wyników. 

Jednym z rezultatów tego 
projektu będzie zestaw 
wywiadów audio z 
ekspertami, takimi jak 
nauczyciele, trenerzy 
nauczyciele dorosłych i 
szkoleniowcy.  W sumie 
partnerzy stworzą 20 
plików audio obejmujących 
umiejętności wymagane w 
raporcie Światowego 
Forum Ekonomicznego. 
 
Najpierw przygotujemy 
wytyczne dotyczące 
technik wywiadu. Zapewni 
to przyjęcie spójnego i 
metodycznego podejścia 
do realizacji tej części 
projektu. 
 
Każdy partner 
skoncentruje się na dwóch 
umiejętnościach z listy i 
stworzy treści w swoim 
języku narodowym, które 
następnie zostaną 
przetłumaczone na 
angielski. 

 Kolejnym krokiem będzie 
stworzenie wywiadów wideo 
z menedżerami HR  
i przedsiębiorcami, którzy 
pomyślnie wdrożyli 
przedmiotowe umiejętności. 
Te treści pokażą, jak proces 
podnoszenia umiejętności 
może wyglądać w praktyce. 
 
Na koniec skupimy się na 
zapewnieniu 18-godzinnego 
szkolenia w klasie. Będzie to 
kamień węgielny dalszej 
trwałości projektu, ponieważ 
nauczymy 14 trenerów z 
całej Europy, jak korzystać 
z narzędzi stworzonych w 
projekcie. Ostatecznie 
trenerzy będą mogli 
korzystać z nowo poznanych 
metodologii coachingu  
w celu zwiększenia wiedzy  
i kwalifikacji dorosłych 
studentów. 

 Ten fascynujący projekt 
doda wiele wartości do 
istniejącego „krajobrazu 
edukacyjnego”. Jeśli 
interesuje Cię samorozwój  
i chcesz stać się bardziej 
atrakcyjny na rynku pracy, 
zdecydowanie warto o tym 
pamiętać! 
 

Nasza strona internetowa i 
strona Facbook są aktywne, 
więc nie wahaj się ich 
odwiedzić i dowiedzieć się 
więcej o projekcie! 

www.fs2022.eu 

www.facebook.com/Future
Skills2022/ 

 
 
Aby uzyskać więcej 
informacji, wyślij 
wiadomość e-mail na adres: 
mariusz@communityactio
ndacorum.org.uk 

http://www.fs2022.eu/
http://www.facebook.com/FutureSkills2022/
http://www.facebook.com/FutureSkills2022/
mailto:mariusz@communityactiondacorum.org.uk
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Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, 
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 
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