
Kompetencje dla przyszłości 
a technologia podwójnego użycia



1. Tło technologiczne – czyli o tym,  jak 
technologia kusi

2. Jakie umiejętności są potrzebne wobec 
technologii podwójnego użycia i jak je 
kształtować? 

O czym dzisiaj?



Co chcę Państwu 
zaproponować?

1. Zabawę z wyobraźnią - malowanie tła
2. Dotyk kompetencji współczesności
3. Zaproszenie do działania: jak kształcić 

kompetencje przyszłości?
4. Wielką bitwę 



Co będzie potrzebne?

https://pixabay.com/pl/komputer-laptop-technologia-biznes-3076956/



Jak wyobrażacie sobie świat 
w 2030…?



2030 r.

https://answergarden.ch/820973



Technologia +
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Pstryk! I wiesz na 
co chorujesz!



Zjawiska, których istnienie umożliwia 
technologia

Technologia -



Kompetencje przyszłości

• Kompetencje ogólne zdobywane w okresie 
edukacji formalnej 

• Kompetencje ogólnozawodowe wspólne dla grup 
zawodów (projektowanie, opracowywanie 
procedur realizacji projektów, szerokie 
wykorzystanie narzędzi informatycznych, praca w 
zespole, tworzenie zespołów i kierowanie nimi)

• Kompetencje zawodowe wynikające z potrzeby 
realizacji zadań zawodowych mające charakter 
obszarowy 



Kompetencje przyszłości

• Specyficzne kompetencje zawodowe 
związane z:

Możliwością transformacji umiejętności 
zawodowych 

Integracja wiedzy i umiejętności zawodowych 
z różnych obszarów (branż)  - mechanika 
i elektronika, informatyka i medycyna, biologia 
i nauki techniczne itd.



Kompetencje przyszłości
• Ogólne kompetencje społeczne nabywane w 

toku interakcji z innymi uczestnikami życia 
społecznego i zawodowego (komunikowanie –
formułowanie, przekazywanie/ odbiór 
komunikatów werbalnych i niewerbalnych, 
autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, 
negocjowanie, współpraca w grupie – również 
wielokulturowej, organizacja pracy własnej, 
pełnienie różnych ról społecznych)



Kompetencje przyszłości

• Specyficzne kompetencje społeczne (osobiste), 
takie jak:

Empatia
Rozwiązywanie problemów
Kreatywność
Elastyczność myślenia
Inteligencja emocjonalna
Dojrzałość moralna, otwartość na zmiany



Motywacja… cyfrowe przyspieszenie

• W chińskiej szkole system sztucznej inteligencji 
skanuje twarze uczniów co 30 sekund by 
zmusić ich do uważności. System bada 
również reakcje uczniów na przekazywane 
przez nauczyciela treści.

• Opaska EEG – smartfon przyszłości?



Dlaczego biblioteki powinny brać 
udział w kształtowaniu kompetencji?



„Nadchodzi era stale uczących się 
pracowników”

• „Umiejętności informatyczne, organizacyjne 
i zarządcze podparte dobrze rozwiniętymi 
kompetencjami miękkimi, staną się teraz 
decydujące dla sukcesu zawodowego. 
O zmianie kwalifikacji trzeba będzie myśleć 
nie co 20, ale co 5 lat”



• 70% zawodów, które jeszcze nie istnieją będzie 
wykonywanych przez obecnych pięciolatków 

Forbes

• Tylko 22% ludzi mówi, że ich zawód nie mógłby 
być zastąpiony przez sztuczną inteligencję

• Do 2030 r. ma zniknąć 47% obecnych zawodów

Natalia Hatalska, analityczka trendów



Tester gier



Wyzwania przyszłości
• Największa kompetencja – umiejętność 

kreatywnego myślenia
• Myślenie logiczne i krytyczne
• Adaptacja do zmian
• Praca w grupie
• Języki obce
• "Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie 

znają Excela, lub nie potrafią programować, ale 
ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i 
oduczać starych (learn, unlearn i relearn)”

Alvin Toffler, futurolog, autor >>Trzeciej fali<<



Kompetencje Cyfrowe

• zdefiniować można jako kompetentne, świadome
i kreatywne wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych mające na celu osiągnięcie celów 
m.in. związanych z pracą, nauką, aktywnym udziałem 
w życiu społecznym;

• mają charakter szczególny, gdyż bezpośrednio 
przyczyniają się i wpływają na proces nabywania 
pozostałych kluczowych kompetencji, takich jak 
porozumiewanie się w języku ojczystym i obcych, 
umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i 
obywatelskie. 

http://www.digcomp.pl/slowo-wstepne/



Siatka samooceny



Siatka samooceny
A - podstawowy B - średniozaawansowany

Informacja Potrafię wyszukiwać informacje 
w Internecie za pomocą 
wyszukiwarki.
Potrafię zapisywać lub 
przechowywać pliki oraz treści 
(np. tekst, zdjęcia, muzykę, 
wideo, strony internetowe), a 
następnie wracać do zapisanych 
treści.
Wiem, że nie wszystkie 
informacje w Internecie są 
wiarygodne.

Potrafię używać różnych 
wyszukiwarek do wyszukiwania 
informacji. Potrafię 
wyselekcjonować właściwą 
informację z wyniku 
wyszukiwania.
Potrafię porównać różne źródła 
informacji pod kątem ich 
wiarygodności.
Wiem jak zapisywać, 
przechowywać pliki lub odnośniki 
do nich. Posiadam własną 
strategię przechowywania 
informacji.
Wiem jak organizować zapisane 
informacje i treści oraz jak nimi 
zarządzać.

http://www.digcomp.pl/koncepcja-
digcomp/siatka-samooceny/



A -
podstawowy

B -
średniozaawansowany

C - zaawansowany

Informacja Potrafię 
wyszukiwać 
informacje w 
Internecie za 
pomocą 
wyszukiwarki.
Potrafię zapisywać 
lub przechowywać 
pliki oraz treści 
(np. tekst, zdjęcia, 
muzykę, wideo, 
strony 
internetowe), a 
następnie wracać 
do zapisanych 
treści.
Wiem, że nie 
wszystkie 
informacje w 
Internecie są 
wiarygodne.

Potrafię używać różnych 
wyszukiwarek do 
wyszukiwania informacji. 
Potrafię wyselekcjonować 
właściwą informację z wyniku 
wyszukiwania.
Potrafię porównać różne 
źródła informacji pod kątem 
ich wiarygodności.
Wiem jak zapisywać, 
przechowywać pliki lub 
odnośniki do nich. Posiadam 
własną strategię 
przechowywania informacji.
Wiem jak organizować 
zapisane informacje i treści 
oraz jak nimi zarządzać.

Potrafię zastosować różnorodne strategie 
wyszukiwania i przeglądania informacji w 
Internecie.
Mam krytyczny stosunek do informacji. 
Potrafię sprawdzić i ocenić aktualność 
oraz wiarygodność informacji.
Potrafię filtrować i śledzić otrzymywane 
informacje.
Potrafię zastosować różne metody i 
narzędzia do organizacji plików, 
zawartości i informacji.
Potrafię zastosować różne strategie 
pobierania i zarządzania treścią, która 
została zorganizowana i zapisana przeze 
mnie lub innych.
Wiem jak uzyskać dostęp do miejsc 
wymiany informacji on-line.



„Dzieci bawią się, uczą i dojrzewają 
w Internecie”

• „Przecież mówiłaś internet to fikcja, a nie 
prawdziwe życie. Wolałem o tym pogadać z 
postaciami z gier. One mi pomagały” –
Mateusz obywatel sieci mówi do mamy –
cyfrowej uciekinierki

Elżbieta Turlej „Rodzina w sieci”, Newsweek, 2018, nr 38, s.12



Technologia podwójnego użycia



Jak rozwijać kompetencje cyfrowe, 
medialne i informacyjne? 

– czas na działanie



Czy za pomocą komiksu można uczyć 
kompetencji przyszłości?



https://answergarden.ch/818735



Zagrajmy razem

1. Wejdź na stronę: 
www.menti.com 
2. Wpisz kod: 52 90 27



Naturalne preferencje pracy ludzkiego mózgu

Jak wykorzystać w praktyce wiedzę o tym, 
że mózg uczy się najszybciej i najskuteczniej 
wtedy, kiedy znajduje się w stanie pełnego 

entuzjazmu i głębokiej relaksacji?

Co my, nauczyciele, możemy zrobić, by ułatwić 
naszym uczniom proces uczenia się?



Naturalne preferencje pracy ludzkiego mózgu

• Mózg lubi się bawić - wtedy pracuje najaktywniej
• Uczenie się bazuje na ciekawości poznawczej
• Skuteczna nauka jest aktywna - przez uczestniczenie i działanie
• Nauka odbywa się przez doświadczenie i wykorzystanie wszystkich 

zmysłów
• Warto łączyć wiedzę kognitywną z emocjami i aktywnością ciała
• Naukę dobrze jest wzbogacić w różnorodne (również, a nawet 

przede wszystkim wizualne) bodźce zewnętrzne takie jak np.: 
kolorowe prezentacje, ilustracje, obrazy, zapachy, odgłosy/muzykę

• Należy zadbać o bezpieczną i przyjemną atmosferę pracy, nauki

TAKIM ŚRODOWISKIEM JEST KOMIKS – rozwija 
wiele kompetencji 



Wartości komiksu w drodze do rozwijania 
kompetencji 

• Tworzenie komiksu angażuje wszystkie zmysły, rozwija 
innowacyjność

• Zespołowe tworzenie komiksu pozwala na twórcze 
działanie bez oceniania - wkład każdego uczestnika jest 
równie istotny i potrzebny

• Mózg myśli obrazami, a to główny składnik komiksów –
motywowanie do działania

• Proces tworzenia komiksu to radość z kreacji, 
zaangażowanie i wspólna praca

• Praca z komiksem rozwija logiczne myślenie
• Pracę nad komiksem można wzbogacić technologią 

(programy i aplikacje do tworzenia komiksu)



Propozycja rozwijania kompetencji XXI wieku oparta została  na 
publikacji „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania 

niepodległości”, wydane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 

Jest to bezprecedensowa publikacja, w której na 232 stronach spotkali 
się najwięksi polscy mistrzowie pióra i ołówka. Antologia zawiera 17 

komiksów opowiadających o okolicznościach odzyskania niepodległości 
oraz 8 artykułów historyków, naukowców 

i publicystów. 

Na stronie www.komiks100na100.pl znajdują się scenariusze lekcji dla 
nauczycieli.



Dziękuję za uwagę

Magdalena Brewczyńska
Magdalena_Brewczynska@wsip.com.pl


