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Czym jest projekt Top 10 Skills? 
 

Top 10 Skills, znanych również 
jako New Skills for a New 
Labour Context, ma na celu 
przygotowanie ludzi do zmiany 
miejsca pracy w 2020 r. i 
później. 

 
Siedmiu partnerów projektu 
pracuje wspólnie nad 
stworzeniem zasobów 
szkoleniowych w celu 
zwiększenia szans na 
zatrudnienie poprzez rozwijanie 
nowych umiejętności, takich 
jak inteligencja emocjonalna i 
empatia. 

 
Na jakim etapie jest? 

 
Zespół projektowy spotkał 
się w Kordobie w Hiszpanii w 
październiku, aby dokonać 
przeglądu i uzgodnić 
kolejne kroki. 

 
W ramach fazy 1 (10 
najlepszych trenerów) 
zakończono dwadzieścia 
modułów szkoleniowych, 
które są gotowe do 
przetestowania. Moduły 
szkoleniowe obejmują 
informacje, techniki i 
ćwiczenia w zakresie 
umiejętności takich jak 
kreatywne myślenie, 
negocjacje i elastyczność 
poznawcza. 

 
Co dalej w fazie 1? 

 
Moduły szkoleniowe będą 
teraz testowane przez 
trenerów personelu 
pracujących z 
wolontariuszami. Ich opinie i 
informacje zwrotne zostaną 
wykorzystane do 
opracowania ostatecznych 
wersji, które następnie będą 
dostępne bezpłatnie w 
Internecie. 

 
Jeśli chcesz wziąć udział w 
teście, skontaktuj się z 
lokalnym partnerem Top 10 
Skills. 

Światowe Forum Ekonomiczne wymieniło następujące 
dziesięć umiejętności jako niezbędne w miejscu pracy w 
przyszłości 

Nasz projekt zapewni szkolenia w następujących ważnych obszarach: 
 

Kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie 
ludźmi, koordynacja z innymi, inteligencja emocjonalna, osąd i podejmowanie decyzji, 
orientacja na usługi, negocjacje, elastyczność poznawcza. 



 

10 NAJLEPSZYCH UMIEJĘTNOŚCI W 2020 R. 
 

Warsztaty zimowe 
Każdy z partnerów planuje półdniowe warsztaty z 
udziałem specjalistów w zakresie zasobów ludzkich i 
szkoleń, przed końcem stycznia 2019 roku. Warsztaty 
przedstawią nowe koncepcje, pomysły i materiały 
szkoleniowe projektu, a w szczególności inteligencję 
emocjonalną - jej zastosowanie i zalety - w miejscu 
pracy. 

 

Etap 2 - Pracownicy na nową erę 

W drugiej fazie projektu partnerzy tworzą interaktywne 
działania szkoleniowe i ćwiczenia dla pracowników. 
Szkolenie to pomoże pracownikom poszerzyć wiedzę 
na temat 10 najlepszych umiejętności i przygotować 
ich na przyszłość. 

 
Ten materiał szkoleniowy zostanie opracowany na 
początku 2019 r. i będzie testowany w ten sam 
sposób, w jaki testowana jest faza 1. 

 
Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dalszych 
informacji, prosimy o kontakt z jednym z partnerów. 

Kim są partnerzy? 
 

APSU - Portugalia 
ARID - Polska 
Dacorum CVS - UK 
DEFOIN - Hiszpania 
Diamond Buliding - Hiszpania 
ERIA - Łotwa 
I & F Education - Irlandia 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.topten2020.eu/ 

https://www.facebook.com/toptenskills2020 
Zastrzeżenie: Publikacja została przygotowana przy wsparciu programu Erasmus + Unii Europejskiej. Za treść tej 
strony odpowiedzialni są wyłącznie partnerzy i w żaden sposób nie może ona odzwierciedlać poglądów władz 
krajowych i Komisji. 
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