
Gospodarka. 
Choć bardziej, niż na biznesie, skupimy się na kompetencjach  
i wprowadzaniu zmian… 

Warsztaty realizowane w ramach projektu DreamCraft. 

Łódź, 05.01.2018 



 
01.   Poznajmy się! 

Kim jesteś? Czego oczekujesz? 

02.   Nie tylko doradztwo.  
Czyli krótko o tym, czym zajmuje się Biuro Karier UŁ. 

03.   Problemy – potrzeby – możliwości. 
Wyprawa na północ. Problemy w zasięgu ręki. 

04.   Supermoce. 
Czy istnieją kompetencje przyszłości? 

05.   Narzędziownik. 
Po jakie rozwiązania warto sięgnąć? 

06.   W poszukiwaniu inspiracji. 
Dobre praktyki. 

07.   Projektowanie zmian. 
Podstawy Design Thinking. 

08.   Wykorzystać zasoby. 
Co dalej? 

 

  

Rozkład jazdy 

Projekt DreamCraft. 



Projekt DreamCraft 

01. Poznajmy się! 

Kim jesteś?  

Czego oczekujesz? 



Jędrzej Szynkowski 

Psycholog, doradca zawodowy i trener. 

W Biurze Karier UŁ wspieram uczestników projektu KreaTOR Kariery w wejściu na 

rynek pracy, współtworzę Program Ambasadorski oraz prowadzę szkolenia – głównie 

dotyczące kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. 

Prywatnie jestem miłośnikiem planszówek, literatury grozy (King, Lovecraft) oraz 

gitarowych brzmień. 

 

Masz pytania? Napisz do mnie: 

 

jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl 
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O mnie 
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Projekt DreamCraft 

02. Nie tylko doradztwo. 

Czyli krótko o tym, czym zajmuje się Biuro Karier UŁ. 



Projekt DreamCraft 

03. Problemy – Potrzeby – Możliwości. 

Wyprawa na północ. 

Problemy w zasięgu ręki. 



Badania przeprowadzone w 39 szkołach ponadgimnazjalnych 
na prawie 3000 uczniów, pokazują, że ponad połowa z nich 

(52,3%) myśli o założeniu swojej firmy w przyszłości, jako 
główny powód podając możliwość zarobienia więcej, niż  

u innych (61,4%). Tym, co stanowi największe obawy przed 
otwarciem biznesu, są: brak pieniędzy oraz brak pomysłu 

(45,3%) oraz brak wiedzy i doświadczeń (38,4%). 
 
Źródło: Raport Badanie Przedsiębiorczości Wśród Młodzieży 2017 

Przedsiębiorczości można się 
nauczyć? 
 
37,2% badanych uważa, że 
tak. 
 
Tylko 4,4% jest zdania, że z 
tymi kompetencjami trzeba 
się urodzić. 
 
 



Kluczowe problemy: 

• NEET, 
• Starzejące się społeczeństwo, 
• Zderzenie oczekiwań z rzeczywistością, 
• Niewielkie wsparcie planowania kariery, 
• Różnice pokoleniowe, 
• Brak dopuszczania młodych do głosu, 
• Niska samoświadomość, 
• Brak kluczowych kompetencji; 

 



Projekt DreamCraft 

04. Supermoce. 

Czy istnieją kompetencje przyszłości? 



Rodzaje kompetencji 

Kompetencje twarde 
odnoszą się m.in. do wiedzy branżowej, znajomości języków 
obcych i umiejętności obsługi specjalistycznych programów. 

 
Kompetencje miękkie 
to cechy osobowości, zdolności społeczne i organizacyjne,  
np. zarządzanie sobą w czasie, kreatywność, odporność na stres. 



 

Które kompetencje są ważniejsze: twarde czy miękkie? 

„ 

Projekt DreamCraft. 



„W 70% zdobywamy pracę dzięki wiedzy 
merytorycznej, a w 30% dzięki kompetencjom 
społecznym. Tracimy ją zupełnie odwrotnie –  

w 70% z powodu braku kompetencji społecznych,  
a tylko w 30% ze względu na brak kompetencji 

specjalistycznych.” 
 
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wniosek: 

Warto inwestować w oba typy 
kompetencji. 
 



Kompetencje przyszłości. 

Według prognoz Unii Europejskiej, 60% dzieci, 
które rozpoczęły naukę w 2015 roku, będzie 
pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. 
 
Dynamiczne zmiany rynku pociągają za sobą 
konieczność rozwijania kompetencji przyszłości. 



Do 10 kompetencji, warunkujących znalezienie i utrzymanie 
pracy w najbliższej przyszłości będą należały: 
 
01. Zdolność odkrywania i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić. 

02. Inteligencja społeczna. 

03. Myślenie adaptacyjne i twórcze rozwiązywanie problemów. 

04. Kompetencje kros-kulturowe. 

05. Przetwarzanie dużej ilości informacji i rozumowanie oparte na danych. 

06. Korzystanie z nowych mediów (w tym krytyczna ocena publikowanych w sieci treści). 

07. Interdyscyplinarność (czytanie i rozumienie pojęć z wielu dziedzin). 

08. Myślenie projektowe. 

09. Zdolności kognitywne (przyswajanie wielu bodźców przy wykorzystaniu różnorodnych 

narzędzi i technik). 

10. Zdolność do efektywnej współpracy w ramach wirtualnych zespołów. 

 
Źródło: Raport IFTF (Institute for the Future) Uniwersytetu w Phoenix 

Inna optyka: 

Nieco inne dane prezentuje 
World Economic Forum. Zgodnie 
z jego prognozami,  
3 najważniejsze kompetencje 
(niedalekiej) przyszłości będą 
stanowiły: 
 

01. Umiejętność rozwiązywania 

złożonych problemów. 

02. Myślenie krytyczne. 

03. Kreatywność. 

 
 



Projekt DreamCraft 

05. Narzędziownik. 

Po jakie narzędzia warto sięgnąć? 



Gry online 

Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych, 
Fundacja im. Lesława A. Pagi, Fundacja Kronenberga przy 
Banku City Handlowy – to tylko kilka przykładów organizacji  
i instytucji, które popularyzują wiedzę ekonomiczną oraz 
wspierają przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier: 

 
• Pierwszy milion http://www.1milion.edu.pl/pl/site.html, 

• Szkolna Internetowa Gra Giełdowa https://sigg.gpw.pl/, 
• Piekarz Przemo http://piekarz.edugate.pl/,  
• Liga Ochrony Rozwoju i profesor Wierutny 

https://www.nbportal.pl/rozrywka/gry; 
 

 
Źródło obrazka: absolwent.uni.lodz.pl 
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Planszówki 

Gry planszowe przeżywają swój rozkwit. Na rynku pojawia się 
kilkanaście tytułów miesięcznie, a część z nich można  
z powodzeniem wykorzystać do prowadzenia zajęć, 
dotyczących kompetencji albo przedsiębiorczości. 
 
• CV (wyd. Egmont), 
• Agricola (wyd. Lacerta), 
• Stinky Business (wyd. G3), 
• Metropolia (wyd. FoxGames), 
• Społeczność w działaniu (wyd. Centrum Aktywności 

Lokalnej); 
 
Źródło obrazka: grawialnia.blogspot.com 



Bezpłatne testy 

W sieci znajdziecie kilka bezpłatnych testów kompetencji, 
m.in.: 
 
• MŁOKOZZ, 
• Labirynt Zawodów, 
• Vademecum Talenty, 
• Tajemnice Aeropolis (test-gra); 

 
Dla rzetelności testu, warto aby jego wyniki zinterpretował 
specjalista – psycholog lub doradca zawodowy. 
 
Źródło obrazka: joannaizdolnosci.blogspot.com 



Projekt DreamCraft 

06. W poszukiwaniu inspiracji. 

Dobre praktyki. 



Zwolnieni z teorii 

Zwolnieni z teorii to program, skierowany do studentów 
i licealistów. Zasady są proste: zbierasz zespół, 
realizujesz inicjatywę na rzecz innych (piknik, akcję 
charytatywną, aplikację mobilną, kampanię społeczną, 
warsztaty łączące pokolenia, zajęcia dla dzieci itp.)  
i odbierasz międzynarodowy certyfikat z zarządzania 
projektami. Najwyżej ocenione zespoły w Polsce 
rywalizują o Wilki – nagrody, wręczane przez 
przedstawicieli władz państwowych i prezesów 
największych firm. 
 
Szczegóły na: zwolnienizteorii.pl 
 
Źródło obrazka: Facebook Zwolnieni z teorii. 

 

 



Aflateen 

Aflateen jest programem edukacji społeczno-
finansowej dla młodzieży. To część sieci Aflatoun, 
zainaugurowanej przez Fundację Mastercard. W Polsce 
za jego realizację jest odpowiedzialna Fundacja Nauka 
dla Środowiska. 
 
Więcej informacji: aflatoun.pl 
 
Źródło obrazka: aflateen.org 

 

 



Spółdzielnie uczniowskie 

Spółdzielnie uczniowskie działają w Polsce od ponad 
100 lat. Uczniowie (grupa min. 10 osób) prowadzą 
działania, z których zyski przeznaczają na realizację 
ważnych dla społeczności lokalnych celów. 
Najczęściej spółdzielnie uczniowskie są 
odpowiedzialne za prowadzenie sklepików szkolnych, 
ale też za akcje, jak: zbiórki karmy na rzecz schronisk 
dla zwierząt, organizacja turniejów sportowych, 
koncertów, produkcja i sprzedaż rękodzieła, 
prowadzenie samopomocy szkolnej albo osiedlowej  
i inne. 
 
O Spółdzielniach Uczniowskich przeczytacie na: frsu.pl 
 
Źródło obrazka: zsp4.wodzislaw-slaski.pl. 

 

 



Program Lekcje Przedsiębiorczości 

Za projekt odpowiada gdański Starter. To nowe 
podejście do rozwijania przedsiębiorczości, bazujące na 
gamifikacji. Projekt składa się z trzech elementów, 
poświęconych z tworzeniem pierwszego modelu 
biznesowego, rozkręcaniem młodzieżowych start-upów 
oraz doskonaleniem pracy przedsiębiorstw jako Młody 
Lean Lider. W ramach edycji specjalnej młodzież 
opracowywała usługę dla Stadionu Energa w Gdańsku 
w oparciu o metodologię Design Thinking. 
 
Strona inicjatywy: lekcjeprzedsiebiorczosci.pl 
 
Źródło obrazka: gdansk.pl. 

 

 



Projekt DreamCraft 

07. Projektowanie zmian. 

Podstawy Design Thinking. 



Projekt DreamCraft 

08. Wykorzystać zasoby. 

Co dalej? 



Kto może pomóc? 

Poszukaj wsparcia w najbliższym otoczeniu: 
 
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
• Urząd Pracy, 
• szkoły (w tym: szkolni doradcy zawodowi), 
• lokalni pracodawcy, 
• urząd Miasta/Gminy, 
• Starostwo Powiatowe, 
• LGD – Lokalne Grupy Działania, 
• Ośrodki Pomocy Społecznej, 
• organizacje pozarządowe, 
• Rady Młodzieży, 
• Domy Kultury, 
• inne… 
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… ale i tak najwięcej zależy od tego, czy podejmiesz aktywność! 

Powodzenia! 



Dziękuję za uwagę. 

Masz pytania? 

Napisz do mnie: 

jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl 

Chcesz pokierować swoją karierą? 

Odwiedź stronę Biura Karier UŁ: 

biurokarier.uni.lodz.pl 

Spodobały Ci się dzisiejsze zajęcia? 

Sprawdź, gdzie możemy się spotkać następnym razem: 

szynkowski.eu 

Prezentacja. 
 
Na domowej stronie internetowej (szynkowski.eu) zamieszczę skróconą wersję prezentacji do pobrania. 

Projekt DreamCraft. 


