
Menedżerowie oczekują 
od szkoleń, a zwłaszcza 

programów MBA, 
indywidualizacji 

i praktycznych 
rozwiązań, które 

wzniosą efektywność 
ich działania na wyższy 

poziom.
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Skończył się czas „znormalizowanej”, podręczni-
kowej wiedzy. 

– W edukacji menedżerskiej obserwujemy 
dwa wyraźnie zarysowane trendy: specjalistycz-
ne tematy i zindywidualizowane profilowanie 
szkoleń. Klienci firmowi oczekują wyspecjalizo-
wanej wiedzy, ściśle dostosowanej do konkret-
nych aspektów działalności biznesowej, nakiero-
wanej wręcz na rozwiązania występujących w tej 
działalności problemów. Klienci indywidualni, 
a przede wszystkim słuchacze programów MBA, 
wymagają możliwie ścisłego sprofilowania pro-
gramów pod kątem ich potrzeb. Jednych i drugich 
łączy potrzeba kształcenia, które umożliwi im 

zwiększenie efektywności działania – własnego i, 
co za tym idzie, całej organizacji w dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości i sytuacji rynko-
wej – mówi Wojciech Parteka, Dyrektor ds. Klien-
tów Strategicznych w Gdańskiej Fundacji Kształ-
cenia Menedżerów. 

Odpowiedzią na te potrzeby jest oferowanie 
słuchaczom programów MBA zindywidualizo-
wanego procesu rozwojowego, obejmującego: 
analizę ich predyspozycji menedżerskich i przy-
wódczych, badanie oczekiwań środowiska pracy, 
spotkania coachingowe, wizyty studyjne w fir-
mach i wiele innych. W procesie tym wykorzysty-
wana jest m.in. ceniona przez biznes metodyka 

MindSonar, dostarczająca konkretną wiedzę 
o wartościach i przesłankach, które decydują o sty-
lu myślenia i sposobie działania. To jedyne narzę-
dzie, które dynamicznie podpowiada optymalną 
strategię osiągania celów. Praktyczny aspekt 
kształcenia zapewnia wykorzystanie strategicz-
nych gier symulacyjnych Marketplace. 

GFKM, jako pierwsza szkoła biznesu w Polsce, 
wprowadza też do swoich programów narzędzie 
CapsimInbox, które pomaga zidentyfikować moc-
ne i słabe strony umiejętności behawioralnych 
kształtujących liderów każdej firmy, takich jak 
przywództwo, rozwiązywanie problemów i ko-
munikacja. 
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 – Jest to symulowane środowisko poczty e-ma-
il odzwierciedlające codzienną pracę menedżera, 
wymagające od niego wielu decyzji, a sposób ich 
realizacji zapewnia bezpośrednią informację zwrot-
ną potrzebną do oceny braków w umiejętnościach 
oraz budowania unikalnych planów rozwoju – wy-
jaśnia Patryk Wardziński, certyfikowany trener 
CapsimInbox. 

– Obserwując uważnie rynek edukacji mene-
dżerskiej – i będą jego aktywnym uczestnikiem – 
widzimy wyraźnie, że zarówno pracodawcy, jak 
i pracownicy zaczynają zdawać sobie sprawę z te-
go, że kształcenie nie może polegać na powtarza-
niu na zajęciach ciągle tych samych zagadnień 

i przekazywaniu książkowych informacji i defini-
cji. „Znormalizowana”, podstawowa wiedza będzie 
coraz częściej przekazywana w postaci programów 
e-learningowych, a może nawet przez roboty. Ta-
ki trend już można zauważyć – w sieci dostępnych 
jest coraz więcej prostych form, np. z wykorzysta-
niem prezentacji wideo – mówi Wojciech Parteka 
z GFKM. 

Jego zdaniem, choć wiele aktywności eduka-
cyjnych przenosi się do sfery online (to zjawisko 
przyspieszyła oczywiście pandemia Covid-19 
i związane z nią ograniczenia), to jednak menedże-
rowie pogłębionej wiedzy i praktycznych rozwią-
zań nadal poszukują na zajęciach „na żywo”: 

– Warunkiem jest prowadzenie szkoleń przez 
doświadczonych praktyków. Zajęcia „na żywo” ma-
ją też dodatkowy i od lat doceniany walor – umoż-
liwiają bezpośrednią konfrontację własnych do-
świadczeń z innymi menedżerami oraz budowa-
nie bezcennych, osobistych relacji – podsumowu-
je. 

Umiejętności przyszłości 
Już prawie 40 proc. przedsiębiorców zaobser-

wowało, że w wyniku pandemii w ich branży przy-
spieszyła rewolucja technologiczna – wynika z „Ba-
rometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Servi-
ce. Według raportu Światowego Forum Ekono-
micznego „Future of Jobs Report”1, połowa zatrud-
nionych będzie musiała zdobyć nowe kompeten-
cje już w ciągu najbliższych czterech lat. 

Eksperci Personel Service umiejętności przy-
szłości skategoryzowali według czterech typów. 
Najwięcej, bo aż połowa ze wszystkich wymienio-
nych kompetencji należy do kategorii „rozwiązy-
wanie problemów”. Pracodawcy na szczycie listy 
wymieniają takie umiejętności jak: analityczne my-
ślenie i innowacyjność, kompleksowe rozwiązy-
wanie problemów czy krytyczne myślenie. W cią-
gu najbliższych czterech lat zyskają na znaczeniu 
kreatywność, oryginalność i inicjatywa oraz two-
rzenie idei. 

Pandemia pokazała także, jak istotna jest samo-
dzielność w zarządzaniu. Ta umiejętność zyskała 
na znaczeniu w czasie pracy zdalnej, a jej ważność 
z biegiem lat tylko wzrośnie. Pracodawcy w przy-
szłości docenią takie cechy jak: aktywne uczenie 
się oraz odporność na stres i elastyczność. Home 
office nie istniałby też bez technologicznych roz-
wiązań. Pod względem używania i rozwijania tech-
nologii będzie się liczyć przede wszystkim umie-
jętność kompleksowego korzystania z nowocze-
snych technologii, a także ich programowanie i pro-
jektowanie. 

Ostatnią kategorią wyróżnioną przez WEF jest 
praca z ludźmi. W momencie gdy w najprostszych 
pracach zastąpią nas roboty, kluczowe będzie mo-
tywowanie i odpowiednie zarządzanie pracowni-
kami. W tym przypadku na znaczeniu zyskają 
umiejętności przywódcze i tzw. „social influence”.   

- Kreatywność, oryginalność, inicjatywa to za-
lety, których pracodawcy szukają w pracownikach 
od lat. Teraz jednak, bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej, będą one na wagę złota. Pandemia po-
kazała też nam, jak istotna jest zdolność do samo-
dzielnego zarządzania, i to nie tylko własnym cza-
sem, co podczas home office jest dużym wyzwa-
niem, ale też rozproszonym zespołem, który pra-
cuje na odległość w różnych miejscach. Potrzeba 
umiejętności związanych z zarządzaniem oraz 
cech przywódczych z biegiem czasu tylko się 
wzmocni, bowiem praca zdalna zostanie z nami 
już na stałe. Umiejętność pracy z ludźmi zawsze 
była istotna, natomiast teraz pojawia się element 
„social influcence”. Technologia dała nam możli-
wość wywierania wpływu na szeroką rzeszę od-
biorców, a zdolność do kształtowania postaw spo-
łecznych w najbliższych latach będzie ogromną 
przewagą – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Za-
rządu Personnel Service.
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