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To narzędzie, które pomoże Ci nazwać i usystematyzować Twoje umiejętności – to, co 
potrafisz robić.  

Pomoże Ci odpowiedzieć na pytania: 

 W czym jestem dobry? 
 Jakie zadania czy projekty są dla mnie? 
 Jakich zadań lepiej unikać? 

Uwaga: to nie jest magiczny test, który pyta Cię o ulubiony kolor i potrawę, a na 
koniec informuje, że powinieneś zostać treserem łasic albo projektantem ogródków 
działkowych. Na to pytanie możesz odpowiedzieć tylko Ty. 

To narzędzie, które pomoże Ci zebrać i uporządkować to, co potrafisz robić. 

A skoro już o tym mowa... 

Twoje kompetencje dzielą się na dwie grupy: 

Umiejętności „mierzalne”, które zdobywasz np. poprzez wykształcenie czy kursy i 
szkolenia. Często mogą być potwierdzone dyplomem czy certyfikatem... ale nie 
zawsze! 

Przykład? Tworzenia stron internetowych możesz nauczyć się na kursie albo... po 
prostu zakładając stronę, przy wsparciu wujka Google. 
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Czyli umiejętności i talenty, które polegają na Twoim sposobie działania, umiejętności 
społeczne itp. 

Często ich nie dostrzegamy albo je lekceważymy, z kilku powodów: 

o nikt nam nie zwrócił na nie uwagi – a wiadomo, z bliska widać najgorzej, 
o z powodu klątwy wiedzy – wydaje nam się, że przecież wszyscy tak potrafią 

(czyżby?), 
o nikt nie daje za nie dyplomów ani ocen – to nie historia ani matematyka, 
o często myślimy o nich dopiero w momencie wypełniania CV, a wtedy 

korzystamy z gotowych wzorów CV (i jesteśmy kolejną osobą, która jest 
komunikatywna i dyspozycyjna). 

Ale kompetencje miękkie to nie tylko ‘marketingowy chwyt’ dla pracodawców. Pewnie 
nieraz widziałeś kogoś, kto na jakimś stanowisku sprawdza się fenomenalnie – jak i 
kogoś, kto ‘nie pasuje’. Na przykład szef, który nie potrafi porozumieć się z ludźmi.  

Umiejętności miękkie są ważne. Przykład? Znam pewnego chłopaka, który do zadań 
wymagających dokładności czy pilnowania papierów ma dwie lewe ręce. Natomiast 
świetnie czuje się w zadaniach, które wymagają kontaktów z ludźmi. Gdyby 
zignorować te naturalne predyspozycje, można by mu zlecić zajęcie, którego jakość 
będzie pozostawiać wiele do życzenia – a znów nie wykorzystać jego potencjału w 
innych dziedzinach. 

Jest wielka różnica w jakości wykonywanej pracy (a także w płynącej z niej 
satysfakcji!), gdy ‘właściwy człowiek jest na właściwym miejscu’. Jeśli działasz zgodnie 
ze swoimi mocnymi stronami, nie tylko zadanie jest zrealizowane dużo lepiej, ale i 
Tobie sprawia ono większą przyjemność. 
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Świadomość tych umiejętności i przyznanie, że Hej, ja to naprawdę potrafię! bardzo 
pomaga na pewność siebie i określenie, w jakim kierunku chcesz się rozwijać. 

Przygotowałam dla Ciebie kilka kart, które pomogą Ci określić swoje kompetencje. 
Możesz je wydrukować albo przerysować na kartce – jak Ci wygodniej. 

Ważne: zarezerwuj sobie trochę wolnego czasu, wolnego od przeszkadzajek, żeby móc 
zebrać myśli. 

Sięgnij do swoich doświadczeń – to jest prawdziwa kopalnia wiedzy o Tobie! Jakie 
prace wykonywałeś? Przy jakich projektach uczestniczyłeś? Czy coś organizowałeś? 

Mogą to być doświadczenia zawodowe. Ale jeśli Twoje zawodowe CV nie jest 
zróżnicowane (albo nie jest miarodajne), możesz wybrać jakiekolwiek inne, np.: 

o projekty realizowane w ramach kół zainteresowań, organizacji 
pozarządowych czy studenckich, 

o projekty i zadania szkolne albo studenckie, 
o projekty osobiste, np. organizacja przyjęcia, organizacja wyjazdu, 
o itd., itp. 

Wybierz 5 zajęć, które najlepiej odpowiadają Twojemu celowi. Dla każdego wypełnij 
jedną kartę oznaczoną ‘Mapa myśli – karty pracy’. (Możesz, oczywiście, wybrać więcej 
zajęć, jeśli pomoże Ci to uzyskać pełen obraz.) 

Zastanów się: 
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o Jakie zadania wychodziły Ci najlepiej? Dla każdego zadania pomyśl: jakie 
Twoje umiejętności wykorzystałeś? A może jakichś się nauczyłeś? 

o Które zadania sprawiały Ci przyjemność? Dlaczego? 
o Jakich zadań unikałeś jak ognia? Dlaczego? 

Postaraj się wypisać jak najwięcej punktów w ostatniej kolumnie - spróbuj spojrzeć na 
poszczególne zadania jak najbardziej szczegółowo. Nie poprzestawaj na najbardziej 
oczywistych odpowiedziach. 

Przykłady wypełnienia poszczególnych punktów (oczywiście – to nie szkoła, nikt Ci nie 
każe pisać pełnym zdaniem!). 

Najlepiej wychodziły mi zadania dotyczące pisania treści promocyjnych. 
Wykorzystane umiejętności: tworzenie tekstów, umiejętność wczuwania się w potrzeby 
grupy docelowej, komunikacja z ludźmi, kreatywne myślenie. 

Świetnie wychodziły mi zadania związane z delegowaniem zadań. Wykorzystane 
umiejętności: empatia, umiejętność dostrzegania indywidualnych talentów innych 
ludzi (efektywne rozdzielanie zadań), elastyczność i dostosowanie sposobu 
komunikacji do konkretnej osoby, rozwijanie innych poprzez odpowiednie zwiększanie 
ich decyzyjności i samodzielności. 

Najbardziej podobały mi się zadania dotyczące obliczeń finansowych. Powody: 
potrzeba porządku i poczucie panowania nad sytuacją, spojrzenie strategiczne na 
aspekt finansowy projektu. 

Lubiłem zadania dotyczące opracowania strategii i planu działania. Powody: 
kreatywność, możliwość realnego wpływu na działania, przyjemność tworzenia czegoś 
własnego, lubię mieć spojrzenie na całość projektu, a nie tylko jego wycinek. 
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Nie lubiłam zadań dotyczących dzwonienia do ludzi. Powody: introwertyczna natura, 
niezgodność z wartościami (np. ‘wciskanie’ produktów niskiej jakości – sprzeczność z 
uczciwością). 

Unikałem zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji. Powody: znudzenie 
nadmiernymi formalnościami, brak cierpliwości do skrupulatnego wypełniania 
papierów, powtarzalność zadania, brak możliwości kreatywnego wykazania się. 

Dzięki temu ćwiczeniu nie tylko zyskujesz listę swoich umiejętności – możesz także 
poprzeć je konkretnymi przykładami ze swojego doświadczenia! 

A teraz zbierzmy wszystkie Twoje umiejętności w jednym miejscu. 

Zbierz to, co wiesz o swoich talentach i umiejętnościach: 

o przejrzyj Twoje dyplomy, świadectwa, certyfikaty; 
o testy diagnozujące talenty (np. Strengthsfinder 2.0, Dynamika talentów); 
o umiejętności, które zapisałeś w pierwszym wierszu każdej z kart pracy; 
o wszelkie inne, o których wiesz. 

Zapisz te kompetencje na karcie ‘Mapa kompetencji’ w formie mapy myśli. Dlaczego 
właśnie mapa myśli? Bo warto, żebyś spojrzał na swoje kompetencje i spróbował je 
pogrupować w pewne kategorie. Poza tym ta forma pozwala uporządkować luźne 
skojarzenia. 

Dobór kategorii pozostawiam Tobie – w zależności od Twoich potrzeb. Przykładowymi 
kategoriami mogą być: 

o dziedziny nauki – np. finanse, informatyka, grafika, 
o językowe, 
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o strategiczne, 
o organizacyjne, 
o współpraca z ludźmi, 
o itp. 

W każdej kategorii dopisz te umiejętności, które posiadasz, np. języki – angielski, 
niemiecki, zarządzanie projektami - komunikacja z ludźmi, myślenie strategiczne. 

Potrzebujesz więcej strzałek i miejsc do wpisywania? Dorysuj tyle, ile Ci potrzeba! 

Jeśli wolisz, możesz rysować na czystej kartce albo skorzystać z narzędzi 
internetowych do tworzenia map myśli. 

Jeśli chcesz odkryć, co możesz robić, umiejętności to tylko jedna strona medalu. Teraz 
zajmijmy się drugim i trzecim wierszem naszych zestawień. 

Jeśli jakieś zadanie sprawia Ci przyjemność, dużo łatwiej przyjdzie Ci jego realizacja, 
bardziej się do niego przyłożysz. Bardzo często jest to związane z Twoimi talentami i 
predyspozycjami. 

Jeśli natomiast nie znosisz jakichś rodzajów zadań, będziesz podchodzić do nich jak 
do jeża – co nie wpłynie pozytywnie ani na Twoje zadowolenie z pracy, ani na jej 
jakość. 

Wyniki z drugiego i trzeciego wiersza zamieść na karcie ‘Moje preferencje’. 

Przeanalizuj to zestawienie. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą pracy albo chcesz 
rozpocząć coś na własną rękę – tutaj znajdziesz podpowiedzi, jakich zajęć możesz 
szukać, a od jakich trzymać się z daleka. 
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Ostatnia karta to ‘Wnioski’. Tę kartę pozostawiam w całości Tobie - to miejsce na 
wszelkie pomysły, notatki i spostrzeżenia, które pojawiły się podczas wypełniania 
pozostałych kart. 

Zrób burzę mózgu. Zapisz wszelkie ‘luźne myśli’, które przychodzą Ci do głowy. 

Po wykonaniu ćwiczenia Twoja głowa aż buzuje od pomysłów i wniosków? Zapisz je 
wszystkie (jeśli trzeba, to wykorzystaj nawet drugą stronę kartki). 

Nie wiesz, jakie wnioski wyciągnąć? Daj sobie szansę. Pamiętaj, burza mózgów polega 
na tym, że wypisujesz nawet te myśli, które wydają się błahe i głupie. To pomaga 
odblokować kolejne pomysły.  
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