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Kim jestem? Czym się zajmuję ?



Założenia wejściowe

❖Potrzebne definicje (kompetencje twarde i kompetencje miękkie)

❖Trendy w obszarach zasobów ludzkich i pracy

❖Wyzwania i kierunki rozwiązań w zarządzaniu kompetencjami
w organizacjach

❖Zarządzanie różnorodnością (psychologia osobowości, zespoły
multi-generacyjne)



Definicja – kompetencje twarde

Kompetencje twarde: to wiedza, umiejętności i doświadczenia konkretne,
mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy, na konkretnym
stanowisku (odnoszą się do umiejętności zawodowych). Można je
potwierdzić dyplomami, certyfikatami, świadectwami.



Definicja – kompetencje „miękkie”

Kompetencje „miękkie”: mają związek z psychiką i umiejętnościami
społecznymi. Koncentrują się na sposobie zachowywania się człowieka,
postawach, które umożliwiają mu zachowywanie się w sposób skuteczny
w danej sytuacji.
Miękkie kompetencje to przede wszystkim:
umiejętności osobiste - sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą,
zdolność do motywowania samego siebie, zorganizowanie zajęć;
umiejętności interpersonalne - obejmują komunikowanie się z ludźmi,
przekonywanie ich do swoich racji, motywować, inspirować, zarządzać
zespołami.



Przykład  



Sześć czynników na kształtujących rynek pracy 
przyszłości

❖Wydłużenie długości życia – średnia długość życia jest coraz dłuższa,
co wpływa nie tylko na proces edukacji, ale również postrzeganie i
planowanie ścieżek karier

❖Rozwój technologii – w oparciu o branżę IT. W dzisiejszych czasach,
coraz więcej obszarów zmierza w kierunku wprowadzania
nowoczesnych zmian, odchodząc od tradycyjnych rozwiązań

❖Media społecznościowe – komunikacja poprzez tego typu nośniki
przybiera coraz większa skalę. Wykorzystywane są nie tylko w celach
prywatnych, ale powszechnie również w celach zawodowych.



Sześć czynników na kształtujących rynek pracy 
przyszłości

❖Informatyzacja – zdecydowanie panuje trend na podążanie w kierunku
informatyzacji, a co za tym idzie następuje przyrostu ogromnej ilości
danych

❖Wzrost znaczenia firm globalnych – coraz większą rolę na rynku
odgrywają firmy typu Google, co narzucać też trendy pożądanych
umiejętności

❖Większa sieć powiązań i współzależności – na różnych płaszczyznach
życia np. ekonomicznej, politycznej i społecznej

Źródło: raport Future of skills. Employment in 2030”, stworzony przez grupę naukowców H. Bakhshi, J. M Dowing,
M. A Osborne i P. Schneirer



Umiejętności odpowiadające wyzwaniom 
wynikającym z trendów

❖Sense-making – zdolność do znajdowania głębszego sensu danego
zagadnienia oraz dostrzegania istotnych kwestii na wielu
płaszczyznach społecznych

❖Social intelligence – inaczej inteligencja społeczna, która zapewnia
dobrą komunikację i odznacza się zdolnością empatycznego podejścia
do drugiego człowieka

❖Cross-cultural competency – umiejętna współpraca w środowisku
skupiającym przedstawicieli wielu kultur

❖Virtual collaboration – zdolność do efektywnej współpracy z zespołem,
w środowisku wirtualnym



Umiejętności odpowiadające wyzwaniom 
wynikającym z trendów

❖New-media literacy – oznacza zdolność do korzystania z nowych
mediów jakie oferuje rynek

❖Novel and adapting thinking – zdolność do myślenia wykraczającego
poza schematy. Adaptacja do szybko zmieniających się warunków i
uzupełnianie wiedzy o nowe informacje

❖Cognitive load management – zdolność do hierarchizacji informacji pod
względem istotności

❖Design mindset – umiejętne modelowanie procesów i zadań w taki
sposób, by osiągnąć postawiony cel



Umiejętności odpowiadające wyzwaniom 
wynikającym z trendów

❖Transdisciplinarity – inaczej globalne myślenie, które wykracza poza
ramy danej dziedziny

❖Computational thinking – umiejętne wykorzystanie danych i zdolność
do myślenia, które opiera się na zebranych informacjach i
wykorzystaniu ich w najbardziej efektywny sposób

Źródło: IFTF (Institute for the Future Uniwersytetu w Phoenix) razem z pracownikami IBM oraz studia Walta Disney’a



Co z tego wynika ? 

❖ Coraz bardziej cenione są umiejętności wchodzące w zakres
kompetencji miękkich

❖ Kompetencji twardych można się nauczyć od zera, natomiast
kompetencje miękkie już posiadamy i mogą one być rozwijane i
rozbudowywane



Wyzwania – zarządzanie w warunkach 
zmiany i różnorodności 

?



Zarzadzanie potencjałem 



RÓŻNICE OSOBOWOŚCI 



RÓŻNICE OSOBOWOŚCI



są aktywne, 
energiczne 
i dokładnie wiedzą, 
gdzie zmierzają i co 
chcą osiągnąć

ich stanowczość 
i wytrwałość 
w dążeniu do celu 
oddziałuje na osoby, 
z którymi wchodzą w 
relacje

nawiązują kontakt w 
bezpośredni sposób 
i szybko przechodzą 
do sedna sprawy 

oczekują 
konkretnych 
rezultatów

działają z 
determinacją, 
koncentrują się na 
osiąganiu celów 
i stosowaniu 
skutecznych 
rozwiązań

Osoby o 
dominującej 
Czerwonej
energii 
kolorystycznej ...
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Osoby o 
dominującej 
Żółtej
energii 
kolorystycznej …

emanują 
entuzjazmem 
i zachęcają do 
współpracy

lubią przebywać 
wśród ludzi 
i aktywnie szukają 
towarzystwa

nawiązują kontakt w 
ujmujący sposób, 
potrafią zjednywać 
sobie ludzi 
i zachęcić ich 
do współpracy

pragną 
współuczestniczyć

lubią, kiedy inni 
zauważają 
i doceniają ich 
wkład 
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Osoby o 
dominującej 
Zielonej
energii 
kolorystycznej …

patrzą na świat 
przez pryzmat 
swoich wartości 
oraz tego, co jest 
ważne w ich życiu 

dążą do harmonii 
oraz zależy im 
na głębi relacji 
interpersonalnych

wolą nawiązywać 
relacje 
demokratyczne, 
w których ceni się 
jednostkę oraz 
szanuje jej wolę 

zanim dokonają 
wyboru lub 
podejmą decyzję, 
chcą poznać punkt 
widzenia innych 
zaangażowanych 

osób

bronią swoich 
wartości z cichą 
determinacją 
i uporem
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Osoby o 
dominującej 
Niebieskiej
energii 
kolorystycznej ...

pragną poznać 
i zrozumieć 
otaczający ich 
świat

chcą zachować 
powściągliwość, 
obiektywizm 
oraz trzeźwość 
myślenia

wolą przemyśleć 
wszystko dokładnie, 
zanim zdecydują, 
jakie działania 
chcą podjąć

lubią zawczasu 
otrzymać 
precyzyjne i 
kompletne dane

cenią 
niezależność 
oraz intelekt



CZTERY ENERGIE KOLORYSTYCZNE 
INSIGHTS 

Posiadamy i wykorzystujemy 

wszystkie cztery energie 

kolorystyczne



INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI



OGNISTY CZERWONY: 
PODEJŚCIE I KOMUNIKOWANIE SIĘ

Zdecydowanie tak…
bądź bezpośredni i przechodź 
‘do sedna’
koncentruj się na celach 
i efektach
mów szybko, jasno, krótko

Zdecydowanie nie…
wahaj się

koncentruj się na uczuciach
próbuj uzyskać przewagi



KOJĄCY ZIELONY: 
PODEJŚCIE I KOMUNIKOWANIE SIĘ

Zdecydowanie tak…
bądź cierpliwy i wspierający

zwolnij i dostosuj się do mojego tempa
proś o opinie i daj czas na odpowiedź.

Zdecydowanie nie…
wykorzystuj mojej dobroci
ponaglaj do podejmowania 
decyzji
zaskakuj w ostatniej chwili



SŁONECZNY ŻÓŁTY: 
PODEJŚCIE I KOMUNIKOWANIE SIĘ

Zdecydowanie tak…
bądź przyjacielski i towarzyski
bądź entuzjastyczny i wesoły
bądź otwarty i elastyczny

Zdecydowanie nie…
zanudzaj mnie detalami

wiąż mnie rutyną
wymagaj abym pracował w 

samotności



CHŁODNY NIEBIESKI: 
PODEJŚCIE I KOMUNIKOWANIE SIĘ

Zdecydowanie tak…
bądź wnikliwy i dobrze 

przygotowany
przedstawiaj sprawy na piśmie
pozwól mi rozważyć szczegóły

Zdecydowanie nie…
podchodź zbyt blisko ani nie 
dotykaj, nie lekceważ ważnych 
kwestii, zmieniaj mojego sposobu 
działania



Różnice pokoleniowe 



CELE 



Tradycjonaliści  



Tradycjonaliści  



Baby boomers



Baby boomers



Pokolenie X  



Pokolenie X  



Pokolenie Y  



Pokolenie Y  







SZKOLENIE ZACZYNA 
SIĘ PO SZKOLENIU

Z czym wychodzisz?


