Ateities įgūdžiai 2025
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Tikroji „tobulėjimo mąstysena“ pasireiškia,
kai mokytis viešojo kalbėjimo ne tik
užsirašoma į kursus, bet ir ieškoma
galimybių, kur tuos įgūdžius pritaikyti –
savyje ugdomas
„asmeninio augimo mentalitetas“!
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Gebėjimas rinkti faktus dideliame informacijos
sraute, juos analizuoti ir sukurti tokią faktų
grandinę, kuri leistų padaryti teisingas išvadas.

SAVARANKIŠKUMAS

Soft (minkštieji)

Kai gebama dar nebaigus vienos labai svarbios
užduoties, greitai išspręsti kitą neatidėliotiną
užduotį bei abiem atvejais ramiai pasiekti
geriausio rezultato. Taip pat tai apima gebėjimą
greitai prisitaikyti prie besikeičiančių situacijų bei
naujos krypties parinkimą.

PROBLEMŲ
SPRENDIMAS
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Aktyvus mokymasis ir
aktyvaus mokymosi
strategijų taikymas
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Analitinis
mąstymas

07

Lyderystė yra socialinės įtakos procesas,
maksimaliai padidinantis kitų žmonių pastangas
siekiant tikslų. Jeigu yra sugebama įtikinti draugą
lankyti sporto klubą arba savo pavyzdžiu įkvepiama dalyvauti socialinėje akcijoje, kuri pasaulį daro
gražesniu – galimai turima lyderio savybių!

Lankstumas,
atsparumas
stresui
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Ar prisimenate situaciją, kai žmogui dar net
nepradėjus kalbėti, pastebėjote, kaip jis jaučiasi? Iš
ko tai atpažinote? Svarbu gebėti ne tik įvardinti savo
jausmus, valdyti emocijas, tačiau taip pat atpažinti
kitų bei mokėti į jas reaguoti. Emocijos dažnai
papildo, o kartais net pakeičia žodžių prasmę – tai
užtikrina sklandesnę tarpusavio komunikaciją.
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Kompleksinis
problemų
sprendimas

Kritinis
mąstymas

Kūrybiškumas,
originalumas ir
iniciatyvumas
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Gebėjimas į situaciją ar problemą pasižiūrėti
kūrybiškai, matyti „big picture“ bei ieškant
išeičių imtis veiksmų, susiejant, atrodo,
nesusiejamus dalykus.
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BENDRADARBIAVIMAS
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Ką bendro turi lėktuvas ir žuvis? Gebėjimas
kelti neįprastus klausimus kūrybiškiems
sprendimams rasti.
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Emocinis
intelektas

Socialinis
intelektas

darbas@simplika.lt
www.simplika.lt

Kultūrinis
intelektas
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Gebėjimas dirbti aplinkoje, kurioje pilna skirtingų
tautybių, rasių, seksualinės orientacijos ar kitokių
religinių pažiūrų žmonių bei noras ją pažinti.

Yra domimasi naujomis technologijomis bei
pritaikoma projektų ar užduočių atlikimui
palengvinti.
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IT NAUDOJIMAS IR
VYSTYMAS

IT naudojimas,
stebėjimas ir
valdymas
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Programavimo
įgūdžiai

Šaltinis: atlikta „Simplika“ ir „CVO Recruitment“ ekspertų, remiantis profesinėmis įžvalgomis bei „World Economic Forum“, „Mercer“ bei „Top Employers Institute“ prieinamais duomenimis.

info@cvo.lt
www.cvo.lt
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Gebėjimas efektyviai bendradarbiauti su
partneriu, kurio darbo „stilius“ yra visiškai
kitoks nei jūsų, yra būtina sąlyga norint gerai
atlikti darbus bei pasiekti užsibrėžtų tikslų.
Taip pat tai apima informacijos pateikimą
kitam suprantama kalba bei gebėjimą bendrauti
dirbant nuotoliniu būdu.

11

Hard (sunkieji)

Gebėti bet kokį reiškinį (mokslinį straipsnį ar
kaimyno nuomonę) tirti analitiškai – įsitikinti
informacijos tiesa bei kelti klausimą „kodėl?“.
Kuo daugiau bus kaupiama žinių, tuo plačiau
bus mąstoma ir gebama informaciją įvertinti
bei suvokti iš bet kokio taško.

Lyderystė,
socialinės
nuomonės
formavimas
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Ne tik užsienio kalbų, bet ir programavimo kalbų
išmanymas, kaip Phyton, JAVA ar PHP ir kitų
tampa dideliu privalumu.

