
Zawody przyszłości – jak dostosować
metody nauczania w ramach przedmiotu
Podstawy przedsiębiorczości i innych
zajęć dotyczących ekonomii do realiów
rynku pracy?
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Oktawia Gorzeńska



Cele webinaru

- zapoznanie uczestników z raportami poświęconymi zawodom i kompetencjom przyszłości,
- ukazanie możliwości zmiany metod pracy, by dostosować je do realiów rynku pracy,
-  zachęcenie do budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela.

www.gorzenska.com
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Plan spotkania

Wprowadzenie do tematu. 
Zaprezentowanie najnowszego raportu The Future Jobs 2020 Światowego Forum
Ekonomicznego - trendów, kompetencji przyszłości. 
Przedstawienie metod angażujących uczniów - zadania rozwijające kreatywność, myślące
kapelusze de Bono, symulację oraz studium przypadku. 
Podsumowanie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

1.
2.

3.

4.
5.
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O mnie
Oktawia Gorzeńska – była dyrektorka
Gimnazjum nr 1  i 17 LO w Gdyni,
twórczyni i pierwsza dyrektorka ZSO 8
w Gdyni – Flagowej Szkoły Microsoft.
Członkini Rady Programowej projektu
„Szkoła dla Innowatora” MR i MEN.
Doradczyni dyrektorów, trenerka,
autorka poradników poświęconych
zdalnej edukacji oraz innowacjom.
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Świat w czasach
pandemii

Kolejne, trzecie wydanie raportu to analiza
rynku pracy pod kątem zawodów i
umiejętności przyszłości. 
Globalna pandemia oraz wpływ rozwoju i
adaptacji technologii na rynek pracy w
perspektywie 5 lat stanowią główne punkty
odniesienia. 

Dokument opiera się na prognozach  liderów
biznesu, reprezentujących prawie 300 firm
globalnych, które łącznie zatrudniają 8
milionów pracowników. 

Raport Światowego Forum
Ekonomicznego The Future Jobs 2020
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1. Myślenie analityczne i innowacyjne.

2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia się.

3. Rozwiązywanie złożonych problemów.

4. Myślenie krytyczne i analiza.

5. Kreatywność,  oryginalność,  inicjatywa.

6. Liderstwo i wpływ społeczny.

7. Wykorzystanie technologii, monitorowanie i kontrolowanie.

8. Projektowanie technologii i programowanie.

9. Odporność, odporność na stres i elastyczność.

10. Rozumowanie, rozwiązywanie problemów, ideacja.

11. Inteligencja emocjonalna.

12. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów użytkownika (UX).    

13. Zorientowanie na usługi.

14. Analiza systemowa i ewaluacja.

15. Perswazja i negocjowanie.

TOP 15 SKILLS FOR 2025
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1. Myślenie analityczne i innowacyjne.

2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia się.

3. Rozwiązywanie złożonych problemów.

4. Myślenie krytyczne i analiza.

5. Kreatywność,  oryginalność,  inicjatywa.

Zdolność do przekwalifikowania i podnoszenia umiejętności ważna, może przyczyniać się 

do innowacyjności i konkurencyjności organizacji.



10Myślące kapelusze de Bono - twórcze
rozwiązywanie problemów

Zbiera informacje – fakty,
liczby, dane.

Wyraża emocje, uczucia,
przeczucia, odczucia,  gust,
upodobania estetyczne

Wyszukuje braki, nieścisłości,
wady, mankamenty. Ma
zastrzeżenia. Punktuje słabe
aspekty. 

Wyszukuje zalety, atuty,
korzyści. Jest optymistycznie
nastawiony. 

Wyszukuje nowe rozwiązania,
pomysły,  szanse, możliwości.
Jest twórczy, innowacyjny. 

Odpowiada za proces w grupie.
Zbiera informacje, na nich
buduje obraz całości                
 do zreferowania na forum.
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- wybór tematu/problemu - 
Czy warto inwestować zarobione
pieniądze?
Reklamy - zbędne czy potrzebne?

(... szansa czy zagrożenie?)

- przygotowanie karteczek                   do
losowania wg kolorów kapeluszy oraz
papieru i markerów,

- podział klasy na grupy (2
możliwości).

PRZYGOTOWANIE

- przedstawienie uczniom
tematu/problemu, a także -  zasad
pracy (celu, ról, czasu).

- praca w grupach/ew. dyskusja  
 na forum. 

REALIZACJA

- prezentacja pracy grup/ew.
podsumowanie dyskusji,

- informacja zwrotna             
 od nauczyciela,

- podsumowanie - czego się
dowiedzieliśmy? 

PODSUMOWANIE

Jak wdrażać metodę?



Studium przypadku
- rozpatrywanie przez grupę jakiegoś konkretnego
przypadku (na przykład sytuacji osoby X, która
kupiła przedmiot w sklepie, nie dostała paragonu, a
rzecz okazała się wadliwa lub osoby Y, która nie jest
zdecydowana, który rodzaj podatku podatku
dochodowego wybrać (progresywny czy liniowy).
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- wybór tematu/problemu i krótkiego
opisu przypadku/przypadków,
sformułowanie pytań, na które trzeba
znaleźć odpowiedź,

- podział klasy na pary lub grupy (do 4
osób). 

PRZYGOTOWANIE

- przedstawienie uczniom
tematu/problemu, a także -  zasad
pracy, 

- praca w grupach - uczniowie
analizują sytuację, a następnie
zadają nauczycielowi pytania
dodatkowe,

- kontynuowanie pracy w grupach
 - uczniowie proponują sposoby
rozwiązania sytuacji problemowej.
Może być ich kilka.  

REALIZACJA

- omówienie wyników pracy
grup na forum, 

- informacja zwrotna             
 od nauczyciela,

- podsumowanie - czego się
dowiedzieliśmy? 

PODSUMOWANIE

Jak wdrażać metodę?



Gra symulacyjna
Uczniowie wchodzą w role, symulują rzeczywiste
sytuacje, na przykład udział w rozmowie kwalifikacyjnej,
przygotowanie kampanii społecznej, prowadzenie
procesu doradztwa zawodowego, zorganizowanie
projektu lokalne Anioły Biznesu. 
Symulacja musi mieć wymiar praktyczny i prowadzić do
uogólnionych wniosków, daje możliwość doświadczenia
konkretnej sytuacji w bezpiecznych warunkach. 
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- wybór sytuacji, nakreślenie ról, na
przykład tworzenie projektu Lokalne
Anioły Biznesu:
- inicjatorka,
- nieprzekonany biznesmen
(największy pracodawca w mieście),
- przeciwny burmistrz, 
- dziennikarz szukający sensacji,
- sprzyjający lokalny społecznik,

- przedstawienie zadania, 

- podział klasy na grupy. 

PRZYGOTOWANIE

- praca w grupach - uczniowie
analizują sytuację, a następnie
przygotowują się do odegrania
scenki.

REALIZACJA

- zaprezentowanie scenek na
forum, 

- informacja zwrotna             
 od nauczyciela, omówienie, 

- podsumowanie - czego się
dowiedzieliśmy? 

PODSUMOWANIE

Jak wdrażać metodę?



Zadania rozwijające
kreatywność

Można ćwiczyć tę zdolność (kreatywność)!

- twórcze poszukiwanie problemów, 
- poszukiwanie nowych pytań i wyzwań, 
- zdolność dostrzegania problemów i sytuacji
problemowych, 
- zdolność formułowania pytań problemowych, 
- zdolność redefiniowania problemów. 

Sformułowanie problemu jest często ważniejsze niż
jego rozwiązanie!

Krzysztof J. Schmidt "Trening kreatywności"
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Przykłady
Co jest potrzebne do:1.

- inwestowania na giełdzie?
- założenia firmy?
- złożenia reklamacji konsumenckiej?

2. Co by było, gdyby:
- nie było marketingu? 
- nie było inkubatorów przedsiębiorczości?
- nie było Kodeksu Pracy?

3. 12 nazw:
- nowo otwartego sklepu z butami, 
- nowej kawiarni - księgarni,
- nowego sklepu zoologicznego,
- nowej kwiaciarni, 
- nowego sklepu internetowego z kawą i herbatą. 
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Przykłady
Co Cię ciekawi? Jakie rzeczy? Jakie zjawiska? O czym
chciałbyś wiedzieć więcej? 

1.

Dlaczego właśnie te rzeczy? Uzasadnij. 

2. Rzeczy, które mnie dziwią.

3. Dwadzieścia pytań...
Można było je przechowywać tylko przez trzy miesiące i
to w największej tajemnicy przed tymi zza góry. 

Z pewnością nie był jeszcze gotowy do podjęcia pracy. 
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Przykłady
Pytania Postmana

Nazwa wynalazku - np. chatbota
Jakie problemy rozwiązuje wynalazek?
Kto będzie korzystał z tego wynalazku?
Jacy ludzie i jakie instytucje mogą ucierpieć z powodu
tego wynalazku?
Jakie nowe problemy mogą powstać w związku z
rozwojem tego wynalazku?
Jakie problemy rozwiązuje ten wynalazek dla mnie? 
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Co ważne
- cykliczność, 
- małe kroki, 
- otwartość,
- akceptacja dla błędów.
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Podsumowanie



Sesja pytań i odpowiedzi
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www.gorzenska.com

Dziękuję za
uwagę!

FOT. CANVA


