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Wprowadzenie



Doświadczenia międzynarodowej mobilności jest najlepszym sposobem na rozwój zawo-
dowy i osobisty. Doświadczenie wolontariatu lub pracy za granicą ma wymierne korzyści, 
ponieważ ma miejsce w innym kontekście kulturowym, zmuszając uczestników do poko-
nywania i ograniczeń i pozwalając im zrozumieć, jak pokonać te przeszkody i wykorzystać 
nabyte umiejętności.

Aby lepiej zrozumieć jak te umiejętności są rozwijane poza formalnym środowiskiem nauki 
/ podczas międzynarodowej mobilności, Partnerzy Projektu PC Impress1 (CESIE, PRO 
WORK, STEP, VCC) przeprowadzili badania wśród 100 pracodawców z 5 krajów (Francja, 
Hiszpania, Włochy, Polska i Holandia) pomiędzy październikiem 2015 r. i styczniem 2016.

Głównym celem badania było zrozumienie oczekiwań i potrzeb pracodawców w obszarze 
umiejętności przekrojowych u młodych ludzi, którzy ukończyli programy międzynaro-
dowej mobilności.

Kwestionariusz został oparty na 8 europejskich kompetencjach kluczowych (Porozu-
miewanie się w języku ojczystym, Porozumiewanie się w językach obcych, Kompetencje 
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, Kompetencje informaty-
czne, Umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie, Inicjatywność i 
przedsiębiorczość, Świadomość i ekspresja kulturalna. Każda z kategorii kompetencji zos-
tała podzielona na praktyczne przykłady, które uszeregowano od najbardziej do najmniej 
ważnych.

Dane zebrane w ramach badania zostały poddane analizie w celu znalezienia podobieństw 
i różnic pomiędzy krajami Partnerów projektu. Na końcu każdej kategorii kompetencji zos-
tały umieszczone pytania, które mogą zadać sobie przyszli pracownicy pod kątem własnej 
postawy w środowisku pracy.

Badanie dotyczące europejskich kluczowych kompetencji i rynku pracy odbywa się w ra-
mach projektu Erasmus + PC IMPRESS. Jego celem jest promowanie i wykorzystanie for-
malnej i pozaformalnej wiedzy i umiejętności miękkich i twardych osób powracających z 
międzynarodowej mobilności jako sposób wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia.

Rynek pracy zdaje sobie sprawę z wartości i oczekiwań defi-
niowanych w ramach edukacji formalnej. Zakres zdobywanej wiedzy 
definiowany za pomocą poziomów jest powiązany z systemem 
krajowych i europejskich ram kwalifikacji. Jeżeli natomiast 
doświadczenie pochodzi z edukacji pozaformalnej - międzynaro-
dowego wolontariat lub stażu - jest już znacznie trudniej określić i 
wykorzystać nabyte umiejętności.

1 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.yourcompetences.eu
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Właściwości  
panelu badania
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Charakterystyka  
respondentów 

100 uczestników z 5 krajów 
Liczba respondentów dostarczających dane została podzielona wśród krajów partnerskich 

projektu następująco:

• Włochy 17 respondentów

• Hiszpania 18 respondentów

• Polska 22 respondentów

• Holandia 19 respondentów

• Francja 24 respondentów

Badania zostały przeprowadzone w różnych krajach, a część pytań, dotyczących danych 
osobowych, była opcjonalna, na przykład (ale nie tylko) imiona, nazwiska i adresy e-mail. 
W celu zapewnienia ochrony danych osobowych respondentów (jeżeli zdecydowali się 
udostępnić te informacje), nie umieszczono ich w poniższej analizie potrzeb rynku pracy.

24% 

19% 

22% 

18% 

17% 
 Włochy 
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Polska 
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Holandia
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55% respondentów to kobiety, a 45% mężczyźni
Celem partnerów projektu było znalezienie równowagi pod względem płci respondentów. 
Patrząc na wynik pod kątem płci, widać, że we wszystkich krajach udało się osiągnąć 
równowagę płci respondentów. Widoczna jest jedynie nieznaczna przewaga respondentek 
z Hiszpanii i Francji, i niewielka przewaga respondentów we Włoszech i Holandii. 

73% respondentów jest między 30 a 49 rokiem życia
Ponieważ poglądy na temat znaczenia kompetencji mogą się znacznie różnić między 
pokoleniami, partnerzy projektu starali się znaleźć równowagę doboru respondentów z 
uwzględnieniem wieku. Skupiono się głównie na osobach w wieku 21-59, w którym jest 
najwięcej osób aktywnych zawodowo. W każdym z krajów udało się osiągnąć ten cel. 
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63% respondentów stanowią dyrektorzy lub kierownicy
W celu uzyskania różnych punktów widzenia, partnerzy przeprowadzili badanie osób 
pracujących na różnych stanowiskach w organizacjach. Wyważone połączenie dyrektorów 
zarządzających, menedżerów i innych stanowisk kierowniczych zostało osiągnięte. Co 
ważne, nie zebrano zbyt wielu opinii osób pracujących w kadrach. Nie wypacza to jednak 
wyników badania, ponieważ Dyrektorzy zarządzający i menedżerowie są zwykle świadomi 
polityki kadrowej w swoich organizacjach.
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Charakterystyka    
firm 

56% respondentów pracuje w małych firmach gdzie zatrudnionych jest 
nie więcej niż 10 pracowników
Przewiduje się, że to waga poszczególnych kompetencji będzie nieco różnić się w 
zależności od wielkości organizacji. 

Wśród większości krajów partnerskich udało się zebrać opinie od firm zróżnicowanych pod 
względem rozmiarów, z wyjątkiem Włoch, gdzie cała grupa respondentów pochodzi tylko z 
organizacji 1-10 osobowych. 

W badaniu słabo reprezentowane są firmy między 50-100 pracowników, co nie jest wypacza 
wyniku badania, ponieważ firmy 20-50 i 100 > są reprezentowane w sposób zadowalający.

 Włochy 

Hiszpania 

Polska

Holandia 

Francja 
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18 różnych dziedzin działalności
Każdy z partnerów we własnej sieci starał się dotrzeć do respondentów działających w 
różnorodnych sektorach. Jednakże, niektóre sektory nie są reprezentowane w dosta-
tecznej ilości np.: „Rolnictwo”, „Księgowość i administracja”, „Bankowość i ubezpieczenia”, 
„Finanse i wsparcie biznesu”, „Opieka zdrowotna”, „Prawo”, „Literatura i języki», „Logistyka”, 
„Media”, „Nauka i technologia (matematyka, ICT, inżynieria), „Nauki społeczne, geografia i 
planowanie” oraz „Sport”. Ten niedobór pojawia się w prawie wszystkich krajach partners-
kich i wydaje się zgodny z typem sektorów, w których mobilność występuje rzadziej. Co za 
tym idzie, nie ma on wpływu na wartość badania.
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Zaangażowanie  
we współpracę międzynarodową 

49% firm jest zaangażowanych we współpracę międzynarodową 
Fakt zaangażowania firmy lub organizacji we współpracę międzynarodową może mieć 
wpływ na postrzeganie wartości  międzynarodowego doświadczenia takiego jako staż lub 
mobilność. 

Na przykład firmy zajmujące się handlem zagranicznym muszą stawić czoła dużej ilości 
nawyków kulturowych i pamiętać o nich, prowadząc interesy. 

Będą one oceniać kategorię taką jak „Świadomość kulturowa i ekspresja” w inny sposób niż 
organizacja, która nie doświadcza tego typu sytuacji. 

Każdy z krajów partnerów w prawidłowy sposób wyważył stosunek respondentów zaan-
gażowanych we współpracę międzynarodową do tych, którzy nie są w nią zaangażowani. 

Można zaobserwować delikatną przewagę firm zaangażowanych we współpracę międ-
zynarodową we Włoszech i niezaangażowanych w Holandii. Nie są one jednak na tyle 
znaczące, aby mieć wpływ na ogólny wynik badania.
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50% firm posiada pracowników lub stażystów
Fakt posiadania pracowników, praktykantów i stażystów z innych krajów może mieć wpływ 
na sposób w jaki organizacja ocenia dane kompetencje. 

Również tutaj udało się znaleźć równowagę pomiędzy firmami i organizacjami, które 
zatrudniają pracowników, praktykantów lub stażystów z innych krajów oraz tymi, którzy 
takich pracowników nie mają. 

Przewaga firm zatrudniających osoby z innych krajów jest widoczna w Hiszpanii. Z kolei w 
Polsce jest widoczna przewaga firm, nie posiadająca takich pracowników. 

Widać zatem, że w niektórych krajach międzynarodowe środowisko pracy jest bardziej 
powszechne niż w innych. 
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Chęć nauki  
Nabywanie nowych umiejętności

Umiejętność uczenia się jest związana z zdolnością do prowadzenia i organizowania 
własnego procesu uczenia się, zarówno indywidualnie jak i w grupach, odpowiednio do 
własnych potrzeb oraz świadomością w zakresie metod i możliwości uczenia się.

Pojęcia kluczowe

Nastawienie do nauki chęci do nauki ustanowienie celów 

Planowanie działań  ukierunkowane działania edukacyjne

Refleksja nad efektami uczenia się  Samoocena

Kompetencje podlegające ocenie
1. ciekawość świata 

2. chęć zdobycia nowych umiejętności

3. Poświęcanie czasu, aby uczyć się samodzielnie

chęć zdobycia nowych umiejętności jest najbardziej ceniona przez większość 
respondentów (40,5% respondentów).

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja, HolaNdia i PolSka  
jedna z kompetencji uzyskała znaczącą przewagę wśród holenders-
kich i polskich respondentów i niewielką przewagę wśród francuskich 
respondentów.

•  włocHy  
uznaje «Ciekawość świata» za najważniejszą kompetencje.

• HiSzPaNia  
wynik jest bardziej zrównoważony, dzieląc mniej więcej po równo swoje 
uznanie wśród wszystkich trzech umiejętności.
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Respondenci oczekują od pracowników chęci nauki i zdobywania nowej wiedzy. Umie-
jętności uczenia się są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają każdemu nabywanie nowych  
kompetencji podczas całej ścieżki zawodowej. Ten wynik może wskazywać na silne powią-
zanie z szybko zmieniającym się światem i rozwojem technologii.

Pytania do prze
myślenia

• Jak bardzo chces
z nauczyć się nowych rzeczy

/

umiejętności?

• Jak znajdujesz rozwiązanie w różnych 

sytuacjach?

• Jakich narzędzi lub metod używ
asz, aby ułatwić 

swój proces 
uczenia się?

Poświęcanie czasu, aby uczyć  
się samodzielnie

Chęć zdobycia nowych umiejętności

Ciekawość świata 

Hiszpania

Polska 

Holandia 

 Włochy 

Francja

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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Wytrwałość
skupienie się na celach

Kompetencje podlegające ocenie
1. nieustannie się uczy i jest skupiony na celach

2. Trzyma się uzgodnionego planu

3. zadaje pytania oraz kwestionuje istniejące idee i teorie

Nieustannie się uczy i jest skupiony na celach jest najważniejszą umiejętnością w tej 
kategorii zdaniem większości respondentów (35,1%) ale dwie pozostałe umiejętności: 
„trzyma się uzgodnionego planu” oraz „zadaje pytania oraz kwestionuje istniejące idee i 
teorie” zdobyły prawie takie same wyniki (31,7% i 33,2% respondentów).

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja i PolSka 
podzieliły swoje uznanie pomiędzy: „trzyma się uzgodnionego planu” 
oraz  „Nieustannie się uczy i jest skupiony na celach”.  

• Włochy  
Opcja „zadaje pytania oraz kwestionuje istniejące idee i teorie” zdobyła 
najwięcej głosów u włoskich respondentów.

Pracodawcy oczekują że pracownicy będą rzetelni i skoncentrowani na celach oraz że będą 
się stosowali do ustalonego planu i kwestionowali istniejące idee.
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Problemy
samodzielne rozwiązywanie

Kompetencje podlegające ocenie
1. Szukanie pomocy u innych w przypadku problemów

2. umiejętność rozwiązywania problemów

3. poszukiwanie nowych rozwiązań, kiedy nie można rozwiązać problemów znanymi 
metodami

4. radzenie sobie ze stresem i eliminowanie go u innych
 

Samodzielne rozwiązywanie problemów to kompetencja oceniana jako najważniejsza 
umiejętność przez cztery z pięciu krajów (28,7% respondentów). Jednakże, kompetencja 
„Wyszukiwanie nowych rozwiązań, aby pokonać trudności, których nie można rozwiązać 
za pomocą zwykłej procedury» jest na drugim miejscu z bardzo niedużą stratą (27,9% 
respondentów).

Różnice w poszczególnych krajach

• PolSka i HolaNdia 
oddały najwięcej głosów na to podkryterium.

• włocHy  
uznały, że najważniejsze jest „szukanie pomocy u innych w przypadku 
problemów”.

• HiSzPaNia 
uznała za najważniejsze „poszukiwanie nowych rozwiązań, kiedy nie 
można rozwiązać problemów znanymi metodami”, w sytuacjach kiedy 
pojawiają się trudności w miejscu pracy.

Pracodawcy mają oczekiwania dotyczące zarządzaniem trudnościami. Po pierwsze 
oczekują, że pracownik będzie starał się samodzielnie znaleźć rozwiązanie, a z drugiej 
strony oczekują przedstawiania innowacyjnych propozycji rozwiązań zaistniałych 
problemów. Pracodawcy chcą żeby pracownicy byli w stanie reagować na nieprzewidziane 
sytuacje z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w swoim środowisku pracy.
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Kompetencje  

społeczne i obywatelskie
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Tolerancja i elastyczność 
łatwość adaptacji 
i wyważania różnych poglądów

Kompetencje społeczne odnoszą się do kompetencji osobowych, interpersonalnych 
i międzykulturowych we wszystkich formach zachowań przygotowujących osoby do 
skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 
Są one połączone z osobistym i społecznym dobrym samopoczuciem. Istotne jest, 
aby zrozumieć zasady współżycia społecznego w różnych środowiskach, w których 
działają ludzie. Kompetencje obywatelskie, a w szczególności wiedza dotycząca sfery 
społecznej i politycznej (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelskości i praw 
obywatelskich) przygotowuje ludzi do zaangażowania się w demokratyczne procesy.

Pojęcia kluczowe

zrozumienie, komunikowanie się w różnych środowiskach  Tolerancja

wyrażanie i zrozumienie różnych  Solidarność i zainteresowanie 
punktów widzenia    rozwiązywaniem problemów

Kompetencje podlegające ocenie
1. Tolerancyjne zachowanie wobec tych, którzy mają inne poglądy 

2. Umiejętność wyważania różnych poglądów, negocjowania i kompromisu

3. łatwość przystosowania się do różnych sytuacji

umiejętność wyważania różnych poglądów, negocjowania i kompromisu jest oceniana 
jako najważniejsza kompetencja (34,5% respondentów). Niemniej jednak, wyniki są bardzo 
zbliżone pomiędzy wszystkimi trzema kompetencjami.

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja 
 uznała “Łatwość przystosowania się do różnych sytuacji” jako najważnie-

jszą z kompetencji. 
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Hiszpania

Polska 

 Holandia 

 Włochy 

Francja

Łatwość przystosowania się  
do różnych sytuacji

Umiejętność wyważania różnych poglądów, 
negocjowania i kompromisu

Tolerancyjne zachowanie wobec tych, 
którzy mają inne poglądy

• HolaNdia i PolSka 
 przyznały najwyższy wynik dla kompetencji „Tolerancyjne zachowanie 

wobec tych, którzy mają inne poglądy”.

• HiSzPaNia i włocHy 
 wysoko oceniły „Tolerancyjne zachowanie wobec tych, którzy mają inne 

poglądy”.

Ta kompetencja jest powiązana 
z zachowaniami w pracy i pracą 
zespołową. Pracownicy muszą komu-
nikować się i współpracować w firmie 
oraz ze współpracownikami i klientami, 
umiejętność negocjacji i kompromisu 
jest wymagana. Te trzy kompetencje 
są połączone ze sobą: Jeśli ludzie są 
tolerancyjni wobec siebie, mogą łatwo 
wyważyć różne poglądy i dostosować 
się do nowej sytuacji. 
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Panowanie nad sobą - odporność w 
sytuacjach stresujących

Kompetencje podlegające ocenie
1. Motywacja, aby wkładać więcej wysiłku w podejmowane działania

2. odporność w sytuacjach stresujących

3. Kontrolowanie emocji i profesjonalna postawa w przypadku różnicy zdań w pracy
 

„odporność w sytuacjach stresujących” jest uznawana za najważniejszą z umie-
jętności (34,5% wszystkich respondentów) a tuż za nią jest “motywacja, aby wkładać 
więcej wysiłku w podejmowane działania” (34,1% respondentów) i “kontrolowanie emocji”  
(31,4% respondentów). 

Różnice w poszczególnych krajach

• PolSka  
oceniła szczególnie wysoko  “kontrolowanie emocji”.

• włocHy  
oceniły “odporność na sytuacje stresujące” jako najważniejsze podkryte-
rium.

• HiSzPaNia, FRaNcja i HolaNdia  
oceniła “motywację, aby wkładać więcej wysiłku w podejmowane 
działania” jako najważniejszą.

W kwestii panowania nad sobą, pracodawcy mają różne oczekiwania. Oczekują, że 
pracownicy będą elastyczni w sytuacjach stresowych i zmotywowani w swoich działa-
niach. Nie powinni ulegać emocjom, gdy sytuacja jest stresująca, ale wiedzieć jak reagować 
profesjonalnie.
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Kontrolowanie emocji i profesjonalna 
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• Czy potrafisz kontrolować swoje 

emocje?
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Profesjonalne zachowanie 
szanowanie zasad 
i wartości organizacji

Kompetencje podlegające ocenie
1. stosowanie zasad higieny i właściwego stroju

2. Wykazywanie się świadomością misji i wartości organizacji

3. okazywanie szacunku ustalonym wspólnym zasadom organizacji, na jej terenie i 
podczas reprezentowania jej na zewnątrz

4. Pokazywanie odpowiedniej etyki pracy

5. Radzenie sobie z krytyką 

6. stosowanie odpowiedniego języka, aby dostosować się do różnych odbiorców 

wykazywanie się świadomością misji i wartości organizacji zostało uznane za najważnie-
jszą umiejętność przez cztery kraje (20,2% respondentów), z wyjątkiem Francji. Ta kompe-
tencja uzyskała bardzo podobny wynik do „okazywania szacunku ustalonym wspólnym 
zasadom organizacji” (19,7% respondentów). Na kolejnym miejscu uplasowały się kompe-
tencje: „pokazywanie odpowiedniej etyki pracy” (17,8% respondentów) i „radzenie sobie z 
krytyką”  (15,2% respondentów).

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja  
najwyżej oceniła “okazywanie szacunku ustalonym wspólnym zasadom 
organizacji”.

• HolaNdia i PolSka 
wspólnie oceniły wysoko “wykazywanie się świadomością misji i 
wartości organizacji” i “okazywanie szacunku” .

• włocHy i HiSzPaNia  
uznały za najważniejsze “wykazywanie się świadomością misji i wartości 
organizacji”.

Pracodawcy w czterech z pięciu krajów (z wyjątkiem Francji) uznają poczucie przy-
należności do organizacji za najważniejsze. Respondenci oczekują, że ich pracownicy 
znają wartości i zasady panujące w organizacji i je szanują.
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Stosowanie odpowiedniego języka, aby 
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zasadom organizacji, na jej terenie i 
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i przedsiębiorczość
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Zarządzanie projektem 
od pomysłu do działania

Inicjatywność i przedsiębiorczość to zdolność do wcielania pomysłów w życie. Obejmuje 
pojęcia takie jak: kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność 
do planowania i zarządzania projektami w celu osiągnięcia celów. Ludzie są świadomi 
kontekstu pracy i potrafią wykorzystać możliwości, które powstają.

Pojęcia kluczowe

zdolność planowania  organizacja zarządzanie  Przewodzenie

delegowanie  analiza słabych i mocnych stron projektu

ewaluacja Stosunek do pracy indywidualnej i grupowej

Kompetencje podlegające ocenie
1. Umiejętność rozpoznania swoich ograniczeń

2. Umiejętność przekuwania pomysłów w działanie

3. planowanie projektu

4. Umiejętność delegowania

5. Umiejętność analizy mocnych i słabych stron projektu

Przekuwanie pomysłów w działanie zostało uznane za najważniejszą umiejętność 
w zarządzaniu projektami, wśród różnych krajów (23% respondentów). Kompetencja 
„Planowanie projektu” zdobyła drugi wynik (21,6% respondentów). Kompetencje „Umie-
jętność rozpoznania swoich ograniczeń” i „Umiejętność analizy mocnych i słabych stron 
projektu” uplasowały się na trzecim i czwartym miejscu.

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja i PolSka
 respondenci wyrazili największe uznanie dla przekuwania pomysłów w 

czyn oraz planowania projektu. 
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•  włocHy i HolaNdia 
respondenci uważają, że przekuwanie pomysłów w działanie musi być 
powiązane z analizą swoich ograniczeń.

• HiSzPaNia 
respondenci uznali za najważniejszą zdolność przekuwania pomysłów 
w działanie, ale również cenią sobie świadomość, że pracownicy wiedzą, 
jak delegować zadania.

Pracodawcy mają bardzo pragmatyczny 
punkt widzenia; chcą pracownika, który 
podejmie działania. Podjęcie działań wiąże 
się z planowaniem lub analizują działania. 
Ważne jest, aby znać swoje ograniczenia, 
oraz analizować mocne i słabe strony 
projektu przed podjęciem działań.
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Praca w zespole 
współpraca z innymi osobami

Kompetencje podlegające ocenie
1. Umiejętność współpracy z innymi

2. Umiejętność pracy w zespole

3. Doświadczenie w pracy międzynarodowej 

 

umiejętność pracy w zespole (37,8% respondentów) i umiejętność współpracy z innymi 
(38,2% respondentów) zostały ocenione niemal równie wysoko przez ankietowanych. 
Doświadczenie w pracy międzynarodowej zostało uznane za najmniej istotne przez 
wszystkie kraje uczestniczące w badaniu.

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja i włocHy 
wysoko oceniły umiejętność pracy w zespole.

• HolaNdia 
opinie respondentów podzieliły się pomiędzy “umiejętność pracy w 
zespole oraz współpracy z innymi.

•  PolSka i HiSzPaNia 
oceniły wysoko kompetencję współpracy z innymi.

 

Bardzo wysokie oczekiwania respondentów dotyczą współpracy między pracownikami. 
Pragną, aby pracownicy potrafili współpracować i wdrażać wspólne działania. Zdolność 
pracy w zespole jest bezpośrednio połączona z tolerancją i profesjonalnym zachowaniem. 
Istnieje możliwość harmonijnej współpracy, jeśli ludzie są tolerancyjni wobec innych i 
przestrzegają zasad panujących w organizacji.
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Świadomość 
i ekspresja kulturalna

Świadomość i ekspresja kulturalna zakłada docenianie znaczenia twórczego wyrażania, 
pomysłów, doświadczeń i emocji w zakresie mediów (muzyki, sztuk teatralnych, litera-
tury i sztuk wizualnych itd.).

Pojęcia kluczowe

świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego  
na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim 

zrozumienie różnorodności kulturalnej, gospodarczej, językowej i religijnej

Kompetencje podlegające ocenie
1. zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami dziejącymi się za granicą

2. zrozumienie różnic wielokulturowych oraz społeczno-ekonomicznych i podej-
mowanie odpowiednich działań 

3. Doświadczanie kulturowych i religijnych różnic

zrozumienie różnic wielokulturowych oraz społeczno-ekonomicznych i podejmowanie 
odpowiednich działań (42,7% respondentów) zostało ocenione najwyżej przez 4 kraje 
(Francja, Holandia, Polska i Hiszpania). „Doświadczanie kulturowych i religijnych różnic” 
osiągnęło znacznie słabszy wynik (26,2 % respondentów).

Różnice w poszczególnych krajach

•  włocHy 
Opinie zostały podzielone pomiędzy „zainteresowanie bieżącymi 
wydarzeniami dziejącymi się za granicą” i „zrozumienie różnic wielokul-
turowych oraz społeczno-ekonomicznych i podejmowanie odpowiednich 
działań”. 
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Respondenci uważają, że pracownicy muszą zrozumieć różnice kulturowe i religijne, bez 
względu na doświadczenie życia w innym kraju. Tu również oczekuje się profesjonalnego 
zachowania, pracownicy muszą być tolerancyjni, rozumieć różnice i działać w odpowiedni 
sposób.

Hiszpania

Polska 

Holandia 

 Włochy 

Francja

Doświadczanie kulturowych  
i religijnych różnic

Zrozumienie różnic wielokulturowych oraz 
społeczno-ekonomicznych i  

podejmowanie odpowiednich działań

Zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami 
dziejącymi się za granicą

Pytania do prz
emyślenia

• Czy potra
fisz rozp

oznać i szanować różnice kultu
-

rowe?

• Czy jesteś
 ciekawy i otwarty na elementy kultu

-

rowe, które 
są odmienne?

• Czy masz świadomość tego,
 że twoi współpracownicy 

mogą poch
odzić z in

nych środ
owisk kultu

rowych?

0 1 2 3 

0 1 2 3 





5
Porozumiewanie się  

w języku ojczystym



44

Rozumienie - słuchanie i 
podejmowanie odpowiednich działań

Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, 
myśli, uczuć, faktów i opinii w formie pisemnej i ustnej (słuchanie, mówienie, czytanie i 
pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedni i kreatywny sposób w pełnym zakresie 
kontekstów społecznych i kulturowych.

Pojęcia kluczowe

jest w stanie komunikować się ustnie i pisemnie  
w różnych sytuacjach komunikacyjnych

zdolność do rozróżniania i używania różnych rodzajów tekstów i stylów 

Formułowania i wyrażania własnych ustnych i pisemnych  
argumenty w przekonywujący sposób, zależnie od kontekstu

Kompetencje podlegające ocenie
1. Rozumienie pism urzędowych 

2. słuchanie i podejmowanie odpowiednich działań

3. czytanie i rozumienie pisemnych instrukcji

4. interpretowanie koncepcji i instrukcji w formie pisemnej i ustnej 

5. świadomość, kiedy używać różnych rejestrów języka
   

 

Z wyjątkiem Hiszpanii wszystkie pozostałe kraje oceniły najwyżej słuchanie i podej-
mowanie odpowiednich działań (26,2% respondentów). Umiejętności „czytanie i rozu-
mienie pisemnych instrukcji i “rozumienie pism urzędowych” są odpowiednio na drugim 
i trzecim miejscu.  

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja, HolaNdia, PolSka 
oceniły najwyżej słuchanie i podejmowanie odpowiednich działań.
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•  włocHy 
oceniły najwyżej rozumienie pism 
urzędowych.

• HiSzPaNia 
przyznała najwyższy wynik dla  
„czytania i rozumienia pisemnych 
instrukcji” i „słuchania i podej-
mowania odpowiednich działań”.

 

Znaczenie słuchania i podejmowania 
odpowiednich działań jest bezpośrednio 
związane z osiągnięciem głównych celów 
organizacji. Jest ono również powiązane z 
chęcią zdobycia kompetencji. 

Jeśli słuchasz i odpowiednio reagujesz, można  
to również powiązać bezpośrednio z wytrwałością.
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Wyrażanie się - przedstawianie  
argumentów z szacunkiem do innych

Kompetencje podlegające ocenie
1. opisywanie procedur w pracy w zrozumiały sposób 

2. Wyrażanie swoich argumentów z szacunkiem podczas dyskusji z innymi ludźmi 

3. stosowanie odpowiedniego języka podczas rozmów telefonicznych

  

 

Kompetencja wyrażanie swoich argumentów z szacunkiem podczas dyskusji z innymi 
ludźmi jest uznawana za najważniejszą (37,3% respondentów) przez 4 kraje, z wyjątkiem 
respondentów włoskich. Kolejną kompetencją jest „Opisywanie procedur w pracy w zrozu-
miały sposób” (35,5% respondentów). Najmniej istotne okazało się „Stosowanie odpowie-
dniego języka podczas rozmów telefonicznych”.  

Różnice w poszczególnych krajach

•  włocHy 
najważniejsza kompetencja to “Opisywanie procedur w pracy w zrozu-
miały sposób”.

Respondenci oczekują, że pracownicy będą komunikować się przy jednoczesnym 
poszanowaniu innych, a także odpowiednio argumentować swoje zdanie. Ważne, aby 
pracownicy potrafili argumentować na profesjonalnym poziomie i potrafili komunikować 
prawidłowo swój punkt widzenia współpracownikom i klientom.
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Pisanie  
organizacja i struktura myśli

Kompetencje podlegające ocenie
1. Umiejętność analizowania i podsumowywania myśli

2. Umiejętność organizowania i nadawania struktury myślom, aby tworzyć raporty

3. Umiejętność pisania złożonych raportów i interakcji z klientami i współpracowni-
kami

 

„umiejętność analizowania i podsumowywania myśli” (36,4% respondentów) i „umie-
jętność organizowania i nadawania struktury myślom, aby tworzyć raporty” (36,8% 
respondentów) osiągnęły równie wysokie wyniki. 

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja, PolSka 
Respondenci podzielili się swoje najwyższe wyniki pomiędzy  „umie-
jętnością organizowania i nadawania struktury myślom, aby tworzyć 
raporty” i „umiejętnością analizowania i podsumowywania myśli”.

• HolaNdia, HiSzPaNia, włocHy 
uznały że najistotniejsza jest „umiejętność organizowania i nadawania 
struktury myślom, aby tworzyć raporty”.

 

Najbardziej ceniona kompetencja, „umiejętność organizowania i nadawania struktury 
myślom”, może być bezpośrednio powiązana z komunikacją. Cenioną kompetencję „umie-
jętność organizowania i nadawania struktury myślom” można bezpośrednio powiązać z 
codzienną komunikacją. W dzisiejszych czasach pisemna komunikacja odbywa się głównie 
poprzez e-mail i dlatego pracodawcy oczekują od swoich pracowników jasnego wyrażania 
i strukturyzowania swoich myśli.
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Rozumienie 
Instrukcje pracodawcy

Porozumiewanie się w językach obcych obejmuje więcej niż tylko podstawowe umie-
jętności komunikowania się w języku ojczystym. Oznacza umiejętności w mediacjach 
oraz rozumienie innych kultur. Stopień opanowania tej umiejętności zależy od kilku 
czynników, między innymi od umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Pojęcia kluczowe

zdolność do zrozumienia zarówno w mowie i piśmie wiadomości

inicjowanie, podtrzymanie i podsumowanie interakcji

zainteresowanie różnorodnością kulturową i komunikacją międzykulturową

Kompetencje podlegające ocenie
1. Rozumienie i wykonanie instrukcji pracodawcy 

2. interpretowanie koncepcji oraz instrukcji w formie pisemnej i ustnej

3. Rozumienie rodzimych użytkowników języka

 

Poza respondentami z Holandii, wszyscy pozostali uznali rozumienie i wykonanie instrukcji 
pracodawcy za najważniejszą kompetencję.

Różnice w poszczególnych krajach

• HolaNdia, włocHy i PolSka 
w podobnym stopniu podzielili swoją najwyższą ocenę pomiędzy „rozu-
mienie i wykonanie instrukcji pracodawcy” i „interpretowanie koncepcji 
oraz instrukcji w formie pisemnej i ustnej”.

Pracodawcy oczekują, że pracownicy będą w stanie zrozumieć i wykonać instrukcje, które 
zostały podane w języku obcym. Pracodawca chciałby zatrudnić pracowników, którzy 
mogą zrozumieć zarówno ustne jak i pisemne zadania oraz informacje.
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Pytania do przemyślenia•  Czy jesteś w stanie zrozumieć język obcy w wystarczającym stopniu?• Czy potrafisz wykonać działania opisane w języku obcym?
• Czy potrafisz podjąć odpowiednie działania po odprawie w języku obcym?
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Wyrażanie się

Kompetencje podlegające ocenie
1. Komunikowanie się pomimo ograniczonej znajomości języka

2. Radzenie sobie w codziennych sytuacjach za pomocą języka obcego 

3. świadomość miejscowych zwyczajów oraz mowy ciała w sytuacjach zawodowych
 
 

komunikowanie się pomimo ograniczonej znajomości języka (42,7% respondentów) 
zostało najwyżej ocenione przez wszystkie kraje. Zarówno „Radzenie sobie w codziennych 
sytuacjach za pomocą języka obcego” i „Świadomość miejscowych zwyczajów oraz mowy 
ciała w sytuacjach zawodowych” zostały ocenione niżej.

Oczekiwania dotyczące sposobu wyrażania myśli w języku obcym są bardzo pragmaty-
czne. Respondenci nie oczekują, aby pracownicy byli dwujęzyczni i uważają, że świado-
mość lokalnych zwyczajów oraz mowa ciała są mniej ważne. Oczekują, że pracownicy 
będą starali się mówić w języku obcym pomimo jego ograniczonej znajomości.

 

... WELL

WIE HEISST DU ?

WHAT'S 
YOUR 
NAME ?

¿CÓMO TE 
LLAMAS?

WHICH LEVEL ?
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Pytania do przemyślenia• Czy potrafisz rozmawiać w obcym 
języku w sytuacjach życia codzien-

nego (sklepy, biura, praca)?• Czy potrafisz opisać znaczenie słowa, 
kiedy masz ograniczony zasób słów w 

języku obcym?
• Czy masz świadomość, że język ciała 

może oznaczać różne rzeczy w 
różnych krajach?
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Pisanie - rozumienie i posługiwanie 
się językiem pisanym

Kompetencje podlegające ocenie
1. Rozumienie instrukcji pisemnych

2. Korzystanie w odpowiedni sposób z języka pisanego w sytuacji zawodowej

3. Tworzenie sprawozdań lub dokumentów w sposób ustrukturalizowany

4. Tłumaczenie dokumentów z języka obcego na swój język ojczysty

 

Rozumienie instrukcji pisemnych zostało ocenione najwyżej w kategorii „Porozumiewanie 
się w językach obcych - Pisanie” (31,1% respondentów). Wszystkie kraje cenią wysoko 
„Rozumienie instrukcji pisemnych”. Zdolność posługiwania się odpowiednim językiem 
pisanym w sytuacji zawodowej jest również wysoko ceniona we wszystkich krajach (29,3% 
respondentów), i dlatego nie należy tej kompetencji lekceważyć.  

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja, włocHy i PolSka 
oceniły najwyżej kompetencję „Korzystanie w odpowiedni sposób z 
języka pisanego w sytuacji zawodowej”.

• HolaNdia 
najwyżej ceni kompetencję „Rozumienie instrukcji pisemnych”.  

Podobnie do kategorii komunikacji w języku ojczystym, wysoka ocena kompetencji 
związanych z organizacją i strukturyzowaniem myśli można bezpośrednio powiązać z 
codzienną komunikacją. Często używa się komunikacji pisemnej za pośrednictwem poczty 
e-mail lub  kontaktów z partnerami międzynarodowymi.
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Kompetencje  

matematyczne
Praktyczne zastosowanie
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Kompentecje matematyczne 
Praktyczne zastosowanie

Kompetencje matematyczne to zdolność do rozwijania i stosowania myślenia mate-
matycznego w celu rozwiązania wielu problemów w sytuacjach codziennych, z 
naciskiem na proces, aktywność i wiedzę. Podstawowe kompetencje w dziedzinie nauki 
i technologii odnoszą się do stopnia opanowania, wykorzystania oraz zastosowania 
wiedzy i metodologii, które objaśniają zasady działania świata przyrody. Obejmują one 
rozumienie zmian powodowanych przez działalność człowieka i odpowiedzialności 
poszczególnych osób.

Pojęcia kluczowe

zdolność do rozwoju i zastosowania myślenia matematycznego, 
 aby rozwiązać szereg problemów 

zrozumieć matematyczne problemy za pomocą odpowiednich pomocy

Kompetencje podlegające ocenie
1. Umiejętność wykonywania prostych obliczeń 

2. Umiejętność użycia danych naukowych, aby osiągnąć cel 

3. Umiejętność wyodrębniania, używania i porównywania informacji 

4. chęć wykorzystania matematyki zarówno w życiu osobistym i zawodowym 

5. Umiejętność tworzenia planu/budżetu dla określonego działania/projektu

umiejętność wykonywania prostych obliczeń została uznana za najważniejszą przez 
wszystkich respondentów (23,7% wszystkich respondentów). Zdolność do wyodrębniania, 
używania i porównywania informacje również zajęła bardzo wysokie (22,4% respondentów), 
drugie miejsce w rankingu.  

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja i PolSka 
uznały za najważniejszą „Umiejętność wyodrębniania, używania i 
porównywania informacji”.
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• HolaNdia, włocHy i HiSzPaNia  
uznały „Umiejętność wykonywania prostych  
obliczeń” za najbardziej istotną.

 
 

Pracodawca oczekuje od 
pracowników, aby potrafili wykonać 
praktyczne obliczenia. Również 
ceniona jest umiejętność wyodręb-
niania, używania i porównywania infor-
macji zebranych przez innych, takich 
jak odczytywanie danych statysty-
cznych i tworzenie raportu danych.
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Internet  
Jak wyszukiwać informacje

Kompetencje informatyczne wymagają krytycznego podejścia do technologii informa-
cyjnej i komunikacji cyfrowej, co tworzy podstawowe umiejętności w technologiach 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Pojęcia kluczowe

Możliwość korzystania z aplikacji na komputerze 

opis możliwości związanych z internetem i komunikacja  
za pośrednictwem mediów elektronicznych

Kompetencje podlegające ocenie
1. Wiedza jak wyszukiwać informacje w internecie

2. Korzystanie z mediów społecznościowych do komunikacji 

3. świadomość netykiety 

 

wiedza jak wyszukiwać informacje w internecie jest uznawana za najważniejszą umie-
jętność (42% respondentów). Respondenci z wszystkich pięciu krajów byli zgodni i 
umieścili ją na pierwszym miejscu. Pozostałe dwa kryteria, czyli korzystanie z mediów 
społecznościowych do komunikacji oraz świadomość netykiety otrzymały bardzo zbliżone 
ilości głosów.

Rola mediów społecznościowych staje się coraz bardziej istotna, ale pracodawcy uważają, 
że najistotniejsza jest umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie. Można to 
wyjaśnić ogromną ilością informacji dostępnych online. Dziś Internet daje nam nieogra-
niczony dostęp do wielu informacji i firmy doceniają umiejętności pracowników, którzy 
potrafią z tych informacji korzystać.

@
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Komputer  
umiejętność korzystania

Kompetencje podlegające ocenie
1. Umiejętność korzystania z komputera 

2. Umiejętność pisania bezwzrokowego

3. Umiejętność korzystania z programu excel lub podobnego oprogramowania do 
tworzenia tabel

4. Umiejętność tworzenia prezentacji w programie PowerPoint lub podobnym oprogra-
mowaniu

5. Umiejętność korzystania z programu Word lub podobnego oprogramowania, aby 
pisać i zamówić raporty

6. Umiejętność korzystania z programu inDesign lub podobnego oprogramowania do 
projektowania logo

7. Umiejętność korzystania z programu Photoshop lub podobnego oprogramowania 
do edycji zdjęć

8. Umiejętność programowania
 

Kompetencja umiejętność korzystania z komputera została uznana za najważniejszą. 
Wszystkie kraje były tu jednomyślne. Na drugim miejscu uplasowały się umiejętności 
korzystania z programów pakietu Office, na przykład Word i Excel. Umiejętności korzys-
tania z programów takich jak Adobe Photoshop czy InDesign nie są uznawane za aż tak 
istotne.

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja, włocHy, PolSka, HiSzPaNia 
oceniły, że umiejętność korzystania z programu Excel ma większe 
znaczenie niż z programu Word.

• HolaNdia 
była jedynym krajem, którego zdaniem umiejętność korzystania z 
programu Word była ważniejsza programu Excel. 

 

Zgodnie z oczekiwaniami, umiejętność korzystania z komputera jest wysoko ceniona 
przez wszystkie kraje, ponieważ coraz więcej informacji jest podawana w postaci cyfrowej. 
Korzystanie z komputera jest praktyczne nieuniknione w codziennej pracy. Rodzaj  opro-
gramowania, na którym pracownicy mają pracować w dużym stopniu zależy od ich zadań.

@
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Kompetencje podlegające ocenie
1. Umiejętność korzystania z komputera 

2. Umiejętność pisania bezwzrokowego

3. Umiejętność korzystania z programu excel lub podobnego oprogramowania do 
tworzenia tabel

4. Umiejętność tworzenia prezentacji w programie PowerPoint lub podobnym oprogra-
mowaniu

5. Umiejętność korzystania z programu Word lub podobnego oprogramowania, aby 
pisać i zamówić raporty

6. Umiejętność korzystania z programu inDesign lub podobnego oprogramowania do 
projektowania logo

7. Umiejętność korzystania z programu Photoshop lub podobnego oprogramowania 
do edycji zdjęć

8. Umiejętność programowania
 

Kompetencja umiejętność korzystania z komputera została uznana za najważniejszą. 
Wszystkie kraje były tu jednomyślne. Na drugim miejscu uplasowały się umiejętności 
korzystania z programów pakietu Office, na przykład Word i Excel. Umiejętności korzys-
tania z programów takich jak Adobe Photoshop czy InDesign nie są uznawane za aż tak 
istotne.

Różnice w poszczególnych krajach

• FRaNcja, włocHy, PolSka, HiSzPaNia 
oceniły, że umiejętność korzystania z programu Excel ma większe 
znaczenie niż z programu Word.

• HolaNdia 
była jedynym krajem, którego zdaniem umiejętność korzystania z 
programu Word była ważniejsza programu Excel. 

 

Zgodnie z oczekiwaniami, umiejętność korzystania z komputera jest wysoko ceniona 
przez wszystkie kraje, ponieważ coraz więcej informacji jest podawana w postaci cyfrowej. 
Korzystanie z komputera jest praktyczne nieuniknione w codziennej pracy. Rodzaj  opro-
gramowania, na którym pracownicy mają pracować w dużym stopniu zależy od ich zadań.
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Globalna wizja i priorytety 
dotyczące kluczowych...  

Kluczowa kompetencja umiejętność uczenia się została uznana za najważniejszą wśród 
pięciu krajów. Mimo że polscy i francuscy respondenci przyznali tej kompetencji drugie 
miejsce, należy stwierdzić że pracodawcy tych krajów UE mają wspólne stanowisko 
odnośnie ważnych umiejętności pracowników; „chęć do nauki”, „stosunek do nauki”, „chęć 
uczenia się nowych umiejętności”, „wytrwałość” i zdolność do „rozwiązywania problemów 
w nietypowy sposób”. Są one umiejętnościami docenianymi przez wszystkich europejskich 
pracodawców.
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...kompetencji Podsumowanie

Kluczowa kompetencja inicjatywność i przedsiębiorczość zdobyła drugie miejsce, ale w 
tym przypadku respondenci nie byli jednomyślni. kompetencje społeczne i obywatelskie 
takie jak „Wcielanie pomysłów w czyn”, „analiza słabych i mocnych stron projektu” „praca 
zespołowa” i „współpraca z innymi osobami” są oceniane jako ważne umiejętności wśród 
europejskich pracodawców, ale w tym przypadku nie mają wspólnego stanowiska, co do 
tego, która umiejętność jest najważniejsza.

Kompetencje związane z językami, świadomością kulturową, matematyczną, umiejętności 
cyfrowe są klasyfikowane jako mniej ważne w tym rankingu.
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Różnice w poszczególnych krajach

Francja
wśród respondentów francuskich wyniki były nastepujące:
1. inicjatywność i przedsiębiorczość  ........................................................................39,1%
2. umiejętność uczenia się  .......................................................................................26,1%
3. kompetencje społeczne i obywatelskie  ................................................................17,4%

Francuscy respondenci ocenili bardzo wysoko inicjatywność i przedsiębiorczość. Fran-
cuscy pracodawcy oczekują od pracowników zachowania zgodnego z wartościami i kulturą 
przedsiębiorstwa. Wspólne wartości i praca zespołowa przyczynia się do osiągnięcia celów 
firmy. Kultura pracy jest tworzona, aby promować wspólne działania wśród kolegów (praca 
zespołowa). Jest organizowane wiele spotkań, seminariów i grup dyskusyjnych w celu 
wspierania komunikacji i wspólnych działań.

Druga co do ważności okazała się chęć nabywania nowych umiejętności. Firmy wiedzą, 
że praca zespołowa może dać dobre wyniki, ale aby zachować konkurencyjność na rynku, 
nowe umiejętności są stale poszukiwane. Dlatego właśnie francuscy pracodawcy oczekują 
pracownicy będą mieli nieustanną motywację i będą mogli łatwo przystosowywać się do 
nowych sytuacji. 

 Włochy
wśród respondentów włoskich wyniki były nastepujące:
1. umiejętność uczenia się   ....................................................................................31,25%
2. kompetencje społeczne i obywatelskie  ..............................................................18,75%
3. inicjatywność i przedsiębiorczość ........................................................................12,5%

We Włoszech, najistotniejszą kompetencją kluczową była umiejętność uczenia się, 
ponieważ rynek pracy preferuje potencjalnych pracowników, którzy są chętni do nabycia 
nowych umiejętności i wiedzy, przydatnej dla konkretnego sektora gospodarki. Ponadto 
każda firma, szczególnie taka, która jest aktywna w sektorze usług, docenia pracowników 
zaangażowanych w działalność lokalnych społeczności. Na przykład, firmy doceniają 
zaangażowanie w wolontariat. Wspólne myślenie i poświęcenie dla dobra wspólnego są 
bardzo ważne dla kultury włoskiej. 

Polska
wśród respondentów polskich wyniki były nastepujące:
1. inicjatywność i przedsiębiorczość   .......................................................................52,6%
2. umiejętność uczenia się   ......................................................................................42,1%
3. kompetencje społeczne i obywatelskie  ..................................................................5,3%

współpraca z innymi została najbardziej doceniona. Kulturowo, Polacy są często indywi-
dualistami co czasami sprawia, że trudno efektywnie wykonywać pracę zespołową.

Planowanie projektu również zostało ocenione wysoko. Jest to kluczowy etap z logicznego 
punktu widzenia, co może być przyczyną problemów. Dość często początkowe założenia są 
zaniedbywane, co powoduje potrzebę zmian i wzrost nakładu pracy na dalszych etapach.
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zdolności nabywania nowych umiejętności mają kluczowe znaczenie dla polskiego praco-
dawcy. Firmy musza szybko dostosowywać się do stale zmieniającego się rynku, jest duża 
rotacja wśród pracowników (którzy wyjeżdżają do pracy za granicą), więc nowi pracownicy 
muszą szybko się uczyć i dostosowywać.

Hiszpania
wśród respondentów hiszpańskich wyniki były nastepujące:
1. umiejętność uczenia się  .......................................................................................33,3%
2. kompetencje społeczne i obywatelskie   ...............................................................26,7%
3. świadomość i ekspresja kulturowa   .....................................................................13,3%

Wśród respondentów hiszpańskich najważniejszą kompetencją kluczową jest umiejętność 
uczenia się. Hiszpańscy pracodawcy najbardziej cenią wartości takie jak: motywacja, zain-
teresowanie i chęć do nauki oraz doskonalenie. Istotna jest również zdobyta wcześniej 
wiedza, ale postawa pracownika jest jeszcze ważniejsza. Pracownicy muszą być niezależni, 
ale jednocześnie wystarczająco elastyczni, aby dostosować się do charakterystyki każdej 
firmy.

Blisko popularności „Umiejętność uczenia się” znalazła się kluczowa kompetencja kompe-
tencje społeczne i obywatelskie. Kultura hiszpańska powoduje, że życie społeczne jest 
bardzo ważne z perspektywy pracy. Niestety w porównaniu do innych krajów „Inicjatywność 
i przedsiębiorczość” nie jest ceniona wystarczająco przez pracodawców. Warto również 
podkreślić, że kluczowa kompetencja „Komunikowanie się w języku ojczystym” nie jest 
istotna z ich punktu widzenia, ponieważ pracodawcy w małych i średnich przedsię-
biorstwach są wystarczająco elastyczni, aby znaleźć sposób na komunikowanie się 
unikając barier językowych

Holandia
wśród respondentów holenderskich wyniki były nastepujące:
1. umiejętność uczenia się   ......................................................................................70,6%
2. Porozumiewanie się w języku obcym   ................................................................11,76%
3. inicjatywność i przedsiębiorczość   .......................................................................5,88%

chęć nauki i ciekawość są wysoko cenione w Holandii. Ponieważ jest to kraj, który ma 
ograniczone zasoby naturalne, szedł w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Holen-
derski sposób myślenia zakłada uczenie się przez całe życie (kształcenie ustawiczne) i 
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.

Holenderscy pracodawcy wysoko cenią sobie komunikację w języku obcym. Nauka 
języków w szkole jest elementem życia codziennego. Holendrzy bardzo często posłu-
gują się przynajmniej jednym językiem obcym. Nierzadko są w stanie porozumiewać się 
w więcej niż jednym języku obcym. Takie zainteresowanie nauką języków obcych ułatwia 
Holendrom znalezienie pracy w biznesie międzynarodowym.

W kontekście inicjatywności i przedsiębiorczości, praca zespołowa i zarządzanie projek-
tami są postrzegane jako bardzo ważne cechy. Nawet jeśli ktoś nie chce stać się przed-
siębiorcą, przedsiębiorcze myślenie i ciągłe uczenie się jest wspierane od młodego wieku.
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Podsumowanie
Aby poznać oczekiwania i potrzeby rynku pracy następujące pytanie było zadawane 
pracodawcom:
„Jakie - zdaniem Pani/Pana jako pracodawcy - umiejętności są istotne z punktu 
widzenia firmy w przypadku osób po zakończeniu ich programów mobilności?» 

Nawet jeśli działania, cele i wielkości firm są różne, oczekiwania co do umiejętności są 
zbliżone wśród pracodawców z pięciu krajów: Francji, Włoch, Hiszpanii, Polski i Holandii.

Ankieta przeprowadzona wśród 100 pracodawców pokazuje, że oczekiwania co do kom-
petencji oraz umiejętności są zbliżone we wszystkich 5 krajach. Firmy często oczekują: 
motywacji do nauki, skupienia na celach, pracy w zespole, organizowania myśli itp. Po-
przeczka jest zawieszona wysoko; poszukiwany jest pracownik idealny

 

Pracownik powinien wiedzieć jak:
• Nabywać nowe umiejętności - odczuwać pragnienie wiedzy i zdobywać ją

• Rozwiązywać problemy - znajdować rozwiązanie samodzielnie, reagować na nieprzewid-
ziane sytuacje za pomocą innowacyjnych rozwiązań w swoim środowisku pracy

• Skupiać się na celach - skupiać się na celach, trzymać się planu i kwestionować utarte 
idee

• wyważać różne poglądy, negocjować i osiągać kompromis - komunikować się i 
współpracować, wiedząc jak negocjować i znajdować kompromis

• Być odpornym na sytuacje stresujące - jak reagować w sytuacjach stresujących i wied-
zieć jak profesjonalnie reagować.

• wykazywać świadomość misji i wartości organizacji - znać wartości i zasady panujące 
w organizacji i ich przestrzegać.

• Przekuwać pomysły w działanie - podejmować działanie lecz znać swoje ograniczenia, 
analizować mocne i słabe strony projektu przed podjęciem działania.

• Być zdolnym do pracy w zespole - być w stanie współpracować oraz podejmować 
typowe działania

• Rozumieć wielokulturowe i społeczno-ekonomiczne różnice i działać stosownie do 
okoliczności - koniecznie zdawać sobie sprawę z kulturowych i religijnych różnic, bez 
względu na to czy mają za sobą pobyt w innym kraju.

• organizować i nadawać structure myślom - w zrozumiały sposób spisywać i układać 
swoje myśli.

• korzystać z komputera i wyszukiwać informacje w internecie - umieć wyszukiwać i 
posługiwać się informacjami w internecie.
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