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Jakie umiejętności przydadzą się na rynku pracy w 2030r?

Umiejętności przyszłości
Raport „Future of Skills. Employment in 2030” wskazuje, że w nadchodzących latach liczyć się
będą 4 główne kategorie umiejętności - interpersonalne, społeczne, systemowe oraz poznawcze. Na
rynku pracy potrzebni będą przede wszystkim ludzie chcący się uczyć oraz potrafiący uczyć innych,
bo to będzie postawą dla rozwoju i sukcesu. Popytem cieszyć się będzie umiejętność logicznego
myślenia, dedukcji, współdziałania, kompleksowego rozwiązywania problemów, oceny sytuacji
oraz podejmowania decyzji. Wśród pozostałych, najbardziej pożądanych kompetencji, wedle
wszelkich prognoz będą między innymi:
 aktywna nauka i słuchanie
 jasne komunikowanie się
 monitorowanie i ocena wyników
 szybkie reagowanie
 zarządzanie czasem, finansami i ludźmi
 negocjowanie i perswazja
 kreatywność
 wizualizowanie
Eksperci z Pearson zwracają także uwagę na umiejętność określaną jako „social perspectiveness”,
czyli zdolność dostrzegania innych ludzi i ich reakcji oraz zrozumienia, z czego one wynikają.

Ważna będzie również zdolność autorefleksji, aby móc samodzielnie wyodrębnić to, czego jeszcze
nie wiemy, a czego powinniśmy się nauczyć. Ciągła nauka stanie się więc prawdopodobnie
potrzebą tak naturalną, jak dostępność online czy korzystanie z technologii w różnych sferach
życia. Będzie to potrzeba towarzysząca nam całe życie, niezależnie od wieku.
Sektory na rynku pracy 2030
Technologie, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze i medyczne, języki obce oraz edukacja – to, według
prognoz, najbardziej perspektywiczne branże, które zdominują rynek pracy przyszłości. W
czołówce pożądanych obszarów wiedzy znajdą się także te z zakresu budowy i konstrukcji,
produkcji i komunikacji medialnej, zarządzania, ekonomii i rachunkowości, bezpieczeństwa,
ochrony oraz produkcji żywności czy przetwórstwa.
Niezależnie jednak od branży i stanowiska, liczyć się będą konkretne umiejętności, które staną się
kluczowym wyznacznikiem tempa rozwoju kariery. - Wiele zawodów, w formie jaką znamy
obecnie, najprawdopodobniej ulegnie dużym modyfikacjom lub zaniknie. Już teraz technologie
coraz śmielej wkraczają w różne branże, a to determinuje konieczność nabywania nowych
umiejętności. Za kilkanaście lat tempo przyswajania nowości wielokrotnie wzrośnie, a zawody,
które nie będą wymagały ciągłej nauki, po prostu zginą. Jeszcze dziś często słyszy się takie
stwierdzenia, jak np.: „Lekarzem być trudno, nie warto, bo to taki zawód, w którym przez całe
życie trzeba się uczyć”. Już za chwilę takie myślenie będzie zdecydowanie wykluczało z
aktywności na rynku pracy – dodaje Marek Jakimowicz, VP Pearson Central & Eastern Europe.
Warto zatem jak najszybciej zdobyć się na autorefleksję i zweryfikować, jakie kompetencje posiąść,
aby zapewnić sobie bezkonkurencyjność na rynku pracy. Inwestycja w umiejętności, które już dziś
można rozwijać niezależnie od wykonywanej pracy, na pewno zaprocentuje w przyszłości.
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