
 

 

 
  

 

 

 

 

  

Co dalej w projekcie? 

Moduły i narzędzia 
szkoleniowe są obecnie 
dostępne bezpłatnie i mogą 
być wykorzystywane do 
celów szkoleniowych 
skierowanych do 
pracowników, nauczycieli, 
przedsiębiorców i ogółu 
społeczeństwa.  
 
Produkt jest dostępny 
bezpłatnie na stronie 
internetowej 
www topten2020 eu  

     
    
    

 

  

Projekt zakończony 

Zespół projektowy spotkał się 
po raz ostatni we wrześniu w 
pięknym mieście Espinho, na 
południe od Porto (Portugalia), 
aby dokonać przeglądu i 
pracować nad zakończeniem 
dwuletniego projektu. 
 
Mieliśmy okazję przyjrzeć się 
całemu projektowi i zobaczyć 
rezultaty naszej pracy z 
ostatnich 24 miesięcy. 
Partnerzy projektu pracowali 
nad produkcją modułów 
obejmujących 10 najlepszych 
umiejętności oraz związanych z 
nimi praktycznych narzędzi i 

ćwiczeń. Przyjrzeliśmy się 
również aspektom wpływu i 
trwałości projektu, jak 
również temu, jak zespół 
rozpowszechnił wyniki na 
wszystkich poziomach 
poprzez nasze media 
społecznościowe i 
bezpośrednie kontakty. 
Mieliśmy okazję 
porozmawiać o 
wydarzeniach 
organizowanych we 
wszystkich krajach w celu 
dotarcia do edukatorów 
dorosłych, przedsiębiorców, 
managerów, trenerów, 
pracowników, wolontariuszy i 
nauczycieli. 
 

http://www.topten2020.eu/


 

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

przyszłości: 
Kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie 
ludźmi, koordynacja z innymi, inteligencja emocjonalna, osąd i podejmowanie decyzji, 

orientacja na usługi, negocjacje, elastyczność poznawcza. 

W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy już szkolenia w 
zakresie tych ważnych obszarów a moduły znajdują się teraz na 

naszej stronie internetowej. 
 

 

 

 

 
            

          

  

 

 

 

DZIESIĘĆ NAJLEPSZYCH 
UMIEJĘTNOŚCI 2020 R. 
 

Zatwierdzony nowy projekt dwuletni 
Nowa faza projektu została również zatwierdzona w 
oparciu o raport WEF 2018 oraz sposób, w jaki można 
opracować materiały online, aby pomóc w tworzeniu 
przyszłego rynku pracy i zmianie miejsc pracy w 
przyszłości. 

Chcąc dalej rozwijać materiał i dodawać więcej 
informacji dla młodego pokolenia, 10 najlepszych 
umiejętności nakreślonych w projekcie Top 10 
rozwijanych jest od najmłodszych lat, szczególnie w 
zakresie inteligencji emocjonalnej.  
 
Krajowe programy nauczania w wielu krajach UE 
zapewniają doradztwo zawodowe od wieku szkolnego, 
co podkreśla, że nie wszystkie umiejętności są 
nabywane w sposób formalny i mogą być rozwijane w 
różny sposób. Rozpocznie się to od edukacji 
nauczycieli, wykładowców i wykładowców na temat 
rozwoju umiejętności miękkich i przyszłego rynku pracy. 

Więcej informacji oraz moduły online można znaleźć na 
stronie www.topten2020.eu  
 

 

 

http://www.topten2020.eu/


 

 

 

 

 

  

 

Dziesięć najlepszych umiejętności w 2020 r. Erasmus + projekt "Top Ten". 

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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