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Jak się przygotować do życia na rynku 

pracy i w społeczeństwie przyszłości? 

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Europejska sieć anielic biznesu w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
Łączenie start-uperek z inwestorkami
CROSS EUWBA

Competendo.net
Wspieranie nauczycieli, menadżerów, trenerów w uczeniu bazującym na 
kompetencjach
Podręczniki i platforma z metodami

Organizacje pozarządowe:
UNDP – rozwój ekonomii społecznej w Gruzji i Polsce
Pomoc humanitarno – rozwojowa w regionach konfliktowych
Edukacja obywatelska



Kto jest zatrudniony na podstawie umowy o 

pracę?

Kto 5 lat temu myślał, że będzie mieć dzisiaj taką 

pracę? 

Czyje stanowisko istniało 5 lat temu?



Świat wciąż się zmienia, szybciej niż kiedykolwiek



Jak wyobrażasz sobie pracę w przyszłości?



Co na pewno się zmieni:

Wszystko, co da się zautomatyzować, będzie 

zautomatyzowane



Czego nie da się zautomatyzować?

Praca zespołowa, współpraca

Empatia

Niecodzienne połączenia

Zrozumienie

Kreatywność



Co na pewno się zmieni:

Wszystko, co da się zautomatyzować, będzie 

zautomatyzowane

Większa siła różnorodności i stereotypów

Przyszłość pracy będzie polegała na wzajemnym 

lepszym „służeniu” sobie nawzajem



Life long learning



Zmienia się definicja dobrej edukacji





Nie będziemy wykonywać jednej pracy 

do końca życia

Wyjście z modelu przemysłowego

Uczenie się nie ma końca

Potrzeba stworzenia systemu, w którym 

jest czas na naukę

65% dzieci, zaczynających edukację 

teraz będzie miało pracę, której jeszcze 

nie znamy



Wartość w popełnianiu błędów

Nie odniosłem porażki. 
Po prostu odkryłem 10 
000 sposobów, które się 
nie sprawdzają. 

Thomas Edison



Edukacja w przyszłości

Odkrycie na nowo ciekawości, dociekliwości i 

kreatywności

Odejście od hiperspecjalizacji

Uznanie uczenia się przez całe życie przez 

edukację formalną

”Expert – generalist”



Elon Musk



Różnorodność – siła w wielu wymiarach



„Growth Mindset”



Jakie kompetencje wzmacniamy?



Millenialsi



Millenialsi

Pokolenie 20-30 latków

Wysoka ocena kompetencji zawodowych

Oczekiwanie możliwości rozwoju, zdobywania 
nowych umiejętności

Pewność siebie, przedsiębiorczość, wysoka 
determinacja

Zinformatyzowani, „digital native”

Ambitni, świadomi swoich praw

Życie, edukacja, praca w czasach „wolności”

Nie szukają autorytetów

Mniej sformalizowany, samodzielny, 
niezależny styl pracy

Elastyczny grafik, samodzielny dobór 
zleceń

Własny rozwój i osobiste szczęście 
ważniejsze niż praca zawodowa

Częste zmienianie pracy, brak lojalności

Doskonałe zorientowanie w Internecie

Rozwiązywanie standardowych problemów



Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
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