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Pierwsze spotkanie 

konsorcjum proketowego 

w Wielkiej Brytanii - Hemel 

Hempstead 

13- 14 listopada 2017 w 

Hemel Hempstead odbyło 

się pierwsze spotkanie 

partnerów uczestniczących 

w projekcie Top10. Wzięli w 

nim udział reprezentaci 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 

Polski, Portugalii, Irlandii, 

Polski i Łotwy. Wszyscy 

partnerzy współpracowali ze 

sobą podczas spotkania, a 

jego wynikiem było ustalenie 

planu działania na następne 

6 miesięcy. Następne 

spotkanie, które odbędzie 

się na Łotwie, zaplanowane 

jest na kwiecień 2018. 

Świat wciąż się rozwija, a 

sposób w jaki pracujemy 

zmienia się wraz z 

metodami szukania 

zatrudnienia. Niedawny 

kryzys ekonomiczny i 

trwająca rewolucja 

technologiczna zmuszają 

pracowników do 

poszukiwania nowych 

narzędzi pracy.  Stare 

metody nie wystarczają w 

sytuacjach, gdy praktyczne 

umiejętności są o wiele 

ważniejsze niż sama wiedza i 

inteligencja. Fakt ten ma 

wciąż wzrastający wpływ na 

cały rynek pracy.  
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Rozwiązywanie problemów, Myślenie 

krytyczne, Kreatywność, Zarządzanie 

zasobami ludzkimi, Współpraca z innymi, 

Inteligencja emocjonalna, Ocenianie i 

podejmowanie decyzji, Nastawienie na 

świadczenie usług 

TOP 10 2020 SKILLS 

Nasze cele 

Celem projektu jest zwiększenie świadomości 

dotyczącej wagi inteligencji emocjonalnej w 

nowoczesnej gospodarce. 

Projekt ma za zadanie 

wprowadzić europejskich 

pracowników na rynek 

pracy w 2020 i późniejszych 

latach,  poprzez zachęcanie 

ich do zdobywania nowych 

umiejętności – 

rekomendowanych z bardzo 

nowoczesnym podejściem 

przez Światowe Forum 

Ekonomiczne.  Będzie on 

skupiał się głównie na 

grupach docelowych takich 

jak bezrobotni przez dłuższy 

czas i posiadający mały 

zasób umiejętności dorośli, 

pomagając im spełnić 

wymagania pracodawców i 

znaleźć zatrudnienie. Projekt 

dotyczy zarówno 

pracowników jak i 

szkoleniowców, 

podkreślając wagę 

komunikacji jako środka do 

znalezienia 

odpowiadającej nam 

pracy; wspomagając 

stabilność zatrudnienia i 

podwyższając wydajność 

pracy. 

W dzisiejszych czasach ilość wiedzy jaką posiadasz jest o wiele mniej ważna niż to, co 

z nią robisz, jak dzielisz się nią z innymi, jak współpracujesz z ludźmi, jaki masz wpływ na 

swoich klientów... 

http://www.topten2020.eu/ 

https://www.facebook.com/toptenskills2020 

Uwaga: Publikacja została wyprodukowana z pomocą unijnego programu Erasmus +. Za zawartość tej strony  

odpowiedzialni są jedynie partnerzy, nie przedstawia ona poglądów NA i Komisji. 


