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KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI



Czy są to umiejętności adaptowania się do zmian?
Czy może zdolności myślenia poza schematem?
A może umiejętności pracy zdalnej w obecnych warunkach?

MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI, CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ WŁASNYMI STEREOTYPAMI?
MULKTITASKING W PRACY ZDALNEJ - ZABIJE NAS CZY WZMOCNI?

Jako pierwszą kompetencję przyszłości polecamy MYŚLENIE INTERDYSCYPLINARNE.

W ramach tej kompetencji zapraszamy do udziału w dwóch bezpłatnych czerwcowych 
webinarach:

OUT OF THE BOX

Dzielenie się wiedzą to nasz obowiązek, dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym nasi Klienci mogą 
poznać aktualne trendy rozwojowe, porozmawiać z ekspertami CERTES oraz wziąć udział w bezpłatnych 
webinarach.

Naszym celem jest inspirowanie do ciągłego doskonalenia oraz poszerzania horyzontów.

Postanowiliśmy organizować cykliczne, bezpłatne wydarzenia, realizowane online. 

Są to krótkie, interaktywne webinary prowadzone przez naszych trenerów i ekspertów 
w zakresie różnych dziedzin wiedzy i życia.

W CERTES wierzymy, że współczesna rzeczywistość zmienia się bardzo szybko, dlatego tak ważna jest 
kwestia transformacji. Kluczowa zatem staje się sprawa ciągłego doskonalenia kwalifikacji oraz 
zwiększenia zakresu posiadanych umiejętności. 

Zastanawialiście się czym są kompetencje przyszłości i co oznaczają lub dopiero mogą oznaczać dla 
Was, a co dla innych ludzi?

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI



Jedną z kluczowych kompetencji przyszłości jest interdyscyplinarność. 

Myślenie interdyscyplinarne możemy rozumieć jako umiejętność spojrzenia na wiele dyscyplin 
jednocześnie, co charakteryzuje skupieniem uwagi nie na jednym zagadnieniu lecz na szerszej 
perspektywie. Przyszłość rynku biznesowego będzie wymagała od nas wszystkich wszechstronnej 
wiedzy.

Skupienie, prostota i przede wszystkim interdyscyplinarne myślenie sprawiło, że 29 letni młody 
inżynier - elektrotechnik Henry Beck w latach 30 ubiegłego wieku stworzył londyńską mapę metra. 
Projekt Becka stał się międzynarodowym sposobem myślenia o mapach metra. Jak powiedział 
Michael Bierut „Tokio, Paryż, Berlin, Sao Paulo, Sydney, Waszyngton D.C. - wszystkie 
przekształciły skomplikowaną geografię w schematyczną geometrię. Wszystkie używają kolorów 
do rozróżnienia linii, wszystkie używają symboli, do odróżnienia typów stacji. Pozornie wszystkie 
są częścią uniwersalnego języka”. 

https://www.ted.com/talks/michael_bierut_the_genius_of_the_london_tube_map/transcript?language=pl 

Powyższy przykład pokazuje, jak kluczowe w tamtych czasach, ale przede wszystkim w XXI wieku staje 
się myślenie interdyscyplinarne. 

Dlatego zachęcamy do udziału w bezpłatnych webinarach oraz kursach online związanych z tematyką 
kompetencji przyszłości, jaką jest INTERDYSCYPLINARNOŚĆ.

MYŚLENIE INTERDYSCYPLINARNE
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Poznanie własnych, ograniczających
stereotypów myślowych, usztywniających
nasze myślenie i otwartość.
Poznanie metod ramowania językowego,
które ograniczają porozumienie.
Uświadomienie sobie, jak stereotypy
wpływają na nasze relacje.

CELE WEBINARU: 

POZA SCHEMATEM

MYŚLENIE POZA SCHEMATEM - 14.06 - 9:00-10:30
JAK ZARZĄDZAĆ WŁASNYMI STEREOTYPAMI?

Jakże często trzymamy się swoich stereotypów myślowych, które zamykają nas na innych i ich 
perspektywy oraz konteksty. Liberalizm czy konserwatyzm poznawczy – co wybierasz? Elastyczność myślenia 
wymaga treningu. I to w codzienności! Począwszy od rzeczy nieistotnych, skończywszy  na tych najbardziej 
istotnych… w pracy, w życiu. Otwartość, pozaschmetyczne myślenie, wychodzenie poza własne schematy 
i stereotypy, to gwarancja budowania pomostów do porozumienia. 

DLA KOGO JEST TEN WEBINAR ?

Webinar jest dedykowany wszystkim, którzy w swojej pracy / życiu potrzebują technik elastycznego
oraz śmiałego myślenia, skoncentrowanego na rozwiązaniach. Ale także dla tych, którzy potrzebują
wglądu we własne, ograniczające stereotypy.

Dowiesz się, jak stosować techniki słuchania
dialogicznego.
Poznasz zasady myślenia krytycznego oraz
systemowego, które uelastyczniają postawy 
na świat/ludzi.
Zmierzysz się z własnymi mikrokomunikatami,
które nie sprzyjają porozumieniu/
zaangażowaniu / innowacyjności.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WEBINARZE:

Psycholożka, trenerka kompetencji społecznych, negocjatorka z ponad 20-letnim
doświadczeniem, wykładowczyni Akademii im. L. Koźmińskiego.
Autorka książki „DoSłownie. Rzecz o porozumiewaniu się”.

 KIM JEST PROWADZĄCA MAGDALENA TRUS – URBAŃSKA?



Poznanie zasad, którymi rządzi się tryb
multitasking i zwiększenie świadomości
wpływu multitaskingu na własną efektywność.
Zwiększenie wydajności pracy w trybie Home
Office.
Poznanie sposobów na efektywne
wykorzystanie czasu.

CELE WEBINARU: 

MULTITASKING

MULTITASKING W PRACY ZDALNEJ - 02.06 - 9:00-10:15
ZABIJE NAS CZY WZMOCNI?

Osoby pracujące w systemie Home Office dzielą się na dwie grupy: zwolenników i przeciwników multitaskingu. 
Same preferencje jednak nie stanowią odpowiedzi na pytanie dotyczące skuteczności tego trybu. Ktoś, kto lubi 
otaczać się wielozadaniowością wcale nie musi być bardziej efektywny, niż monozadaniowiec.      
Analogicznie, osoby preferujące podejście monozadniowe nie muszą być bardziej skuteczne od 
multitaskingowców. Kluczem jest bowiem odpowiedź na pytanie, które zadania warto łączyć w zbiory i w jaki 
sposób, aby odnieść sukces i wspiąć się na wyżyny produktywności.

DLA KOGO JEST TEN WEBINAR ?

Webinar jest przeznaczony dla osób, które pracują w systemie zdalnym i mają poczucie, że mogłyby jeszcze 
lepiej wykorzystać swój czas, zmaksymalizować własną efektywność oraz produktywność.

Dowiesz się, jak tryb multitasking wpływa na
Twoją codzienną efektywność.
Oszacujesz grupy zadań, do których warto
włączyć wielozadaniowość.
Poznasz przykłady oddziaływania trybu
multitasking na codzienną pracę.
Poznasz narzędzia, które ułatwią Ci
gospodarowaniem czasem pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WEBINARZE:

Szkoleniowiec, coach, ekspert w zakresie efektywności i gospodarowania czasem.
Konsultant biznesowy w obszarze nawyków skutecznego działania w obszarze indywidualnym 

Autor wielu publikacji z zakresu multitaskingu i efektywności.

 KIM JEST PROWADZĄCA EMILIA BADOWSKA?

 oraz organizacyjnym.



wdrożenia, które mają SENS

www.certes.pl


