Aleš Štempihar, IIBA Slovenija

10 veščin in sposobnosti, ki jih boste
potrebovali najkasneje do leta 2020

Povzetek: Do leta 2020 se bo po napovedih Svetovnega
gospodarskega foruma (WEF) na lestvici TOP 10 veščin in
sposobnosti zgodilo kar nekaj sprememb.

Slika 1: Lestvica top 10 veščin za leto 2020 v primerjavi z letom 2015
Vir: Povzeto po raziskavi Svetovnega gospodarskega foruma: Future of Jobs Survey
Celotna raziskava je dostopna tukaj

Iz primerjave bi lahko izpostavili naslednjih 5 značilnosti:
1. Reševanje kompleksnih problemov še naprej ostaja številka 1.
2. Kritično razmišljanje morda ni čisto pravi prevod angleške besede
Critical thinking, je pa prav gotovo kritično za naše bodoče poslovno
življenje, če te sposobnosti do 2020 ne bomo izboljšali, saj je na lestvici
uvrščena kar na drugo mesto (v letu 2015 še na četrtem mestu).
3. Kreativnost se je povzpela z 10. mesta na 3. mesto.
4. Na lestvici se je prvič znašla čustvena inteligenca in že takoj zasedla
precej visoko 6. mesto .
5. Presoja dejstev in sprejemanje odločitev je pridobilo eno mesto
(premik z 8. mesta na 7. mesto).

Vsega skupaj se bo na lestvici spremenilo več kot 35% postavk. Več kot dovolj,
da se (kljub poletnemu času) zamislimo, kaj smo v povezavi z njimi že naredili in
kaj še bomo, saj je do leta 2020 še manj kot 2 leti in pol. Smo torej ravno na
sredini obdobja, časa za čakanje ni več.

Kaj lahko storite že danes za vašo prihodnost:
Preberete kakšnega od naslednjih člankov:
•

The Future of Jobs

•

Skills for Your Future

•

Are you ready for the jobs revolution?

•

How long will your skills last? Depends on your job

•

The 10 Skills You’ll Need By 2020 (And Beyond)

•

Job Skills List: Top 10 Skills to Thrive in the Future

•

10 skills you need to thrive tomorrow – and the universities that will help
you get them

Preberite vsaj katero od naslednjih 10 knjig, ki vam bodo pomagale pri razvoju
vaših sposobnosti in veščin:
1. The Art of Thought
2. A Technique for Producing Ideas
3. Critical Thinking: Concepts and Tools
4. Thinking in New Boxes: A New Paradigm for Business Creativity

5. Emotional Intelligence 2.0
6. Yes or No: The Guide to Better Decisions
7. Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work
8. The Art of Seductive Communication
9. The Secret of Influence
10.How to Sweet-Talk a Shark
Ali pa se udeležite Poletnega BA maratona, kjer boste pridobili znanja,
sposobnosti in veščine, ki na lestvici za leto 2020 zasedajo naslednja mesta:

1. Complex Problem Solving
2. Critical Thinking,
5. Coordinating with Others
6. Emotional Intelligence
7. Decision Making
8. Service Orientation
10. Cognitive Flexibility.

Info in prijava na: Milena.Karanovic@slovenia.iiba.org

