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MODUŁ 1 
 

Wprowadzenie 
 
Podręcznik dla doradców zawodowych IO2 ma na celu zapewnienie wsparcia w realizacji 
modułu 1 wspólnie z grupami docelowymi. Dlatego ważne jest, by edukatorzy znali 
kluczowe pojęcia z modułu 1: 
 
• iGUIDE  Zestaw narzędzi do planowania kariery zawodowej (IO2) - koncepcja, 
charakterystyka i strategie wdrażania; 
• Koncepcja Mikrolearningu; 
• Korzyści z Mikrolearningu dla dorosłych uczących się; 
• Jak budować zasoby mikrolearningowe: 

a) Infografie 
b) Filmy krótkometrażowe 

 
Podręcznik ten ma na celu wsparcie realizacji wszystkich działań modułu 1, ponadto będzie 
również ważny do zdobywania nowej wiedzy, która będzie stanowić przeważającą część 
innowacyjnej praktyki zawodowej edukatorów osób dorosłych. Podręcznik ma jasny, spójny 
język i wszystkie cytaty, do których się odwołuje, dzięki czemu edukator może mieć dostęp 
do wszystkich dostarczonych informacji. 
 
 

Rezultaty, które zostaną osiągnięte. 

 
Po pomyślnym ukończeniu Modułu 1, edukatorzy będą potrafili: 

 

- zrozumieć, jak wdrożyć zestaw narzędzi do planowania kariery (IO2) wspólnie z ich grupami 

docelowymi; 

- zrozumieć koncepcję i charakterystykę mikrolearningu; 

- rozważyć korzyści płynące z mikrolearningu dla dorosłych uczniów; 

- rozumieć różne zasoby mikrolearningowe; 

- zbudować własne zasoby mikrolearningowe dzięki interaktywnym infografiom i filmom 

krótkometrażowym. 
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iGUIDE zestaw narzędzi do planowania kariery zawodowej 
 
Zestaw narzędzi do planowania kariery zawodowej ma na celu rozwinięcie umiejętności planowania 
kariery zawodowej dorosłych osób uczących się tak, aby mogły one planować i zarządzać udaną karierą 
zawodową. W rezultacie, zamiast zajmować się tylko jednym z elementów planowania kariery, zestaw 
narzędzi dostarcza kompletny zestaw zasobów, który odnosi się do tematu z całościowej perspektywy. 
Zestaw zawiera 36 zasobów dotyczących planowania kariery zawodowej, które będą dostępne online 
za pośrednictwem portalu e-learningowego we wszystkich językach partnerów.  
 
 
Zasoby projektu iGUIDE zostały opracowane na dwóch różnych poziomach – 18 na podstawowym i 18 
na zaawansowanym - aby umożliwić zapewnienie odpowiednich zasobów dla wszystkich grup 
docelowych. Pakiet 36 zasobów obejmie 3 podstawowe obszary wybrane przez partnerów, a 
konkretnie:  
 
1. Przygotuj się - umiejętności niezbędne do gotowości do podjęcia pracy. 
2. Poszukiwanie - umiejętności w poszukiwaniu pracy. 
3. Pewność - umiejętności pozwalające na utrzymanie pracy. 

Gotowość do podjęcia pracy Poszukiwanie pracy Utrzymanie pracy 

o Techniki dotyczące 
mowy ciała 

o Tworzenie własnej 
ścieżki kariery 

o Różnica między pracą 
a karierą zawodową 

o  Komunikacja 
werbalna i 
niewerbalna 

o Zarządzanie  czasem i 
organizacja 

o Umiejętność pracy w 
zespole 

o  Zarządzanie 
konfliktami 

o  Kreatywne 
rozwiązywanie 
problemów, 
inicjatywa i 
przedsiębiorczość 

o Umiejętność zmiany  
słabej strony w mocną 
stron 

o Twarde umiejętności a 
umiejętności miękkie 

o Myślenie krytyczne i 
analityczne 

o Motywowywanie 
innych i samo-
motywacja 

o Napisanie CV 
o  Napisanie listu 

motywacyjnego 
o Taktyki rozmowy 

kwalifikacyjnej w celu 
uzyskania zatrudnienia 

o Praktyki i wolontariat 
o  Korzystanie z sieci i 

mediów 
społecznościowych w 
poszukiwaniu pracy 

o Jak uniknąć kradzieży 
tożsamości przy 
poszukiwaniu pracy 

o Tworzenie profilu na 
LinkedIn 

o Transakcyjny kontra 
Relacyjny: Którym z nich 
jesteś? 

o Wykorzystanie swojego 
potencjału 

o o Rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej w 
Internecie 

o o Skuteczne przekazanie 
obowiązków 
służbowych 

o Inteligencja 
emocjonalna 

o Zarządzanie zmianami 
o Kreatywność i 

kreatywne myślenie 
o Zdolność uczenia się 
o Opowiadanie historii 
o Strategie utrzymania 

zatrudnienia 
o Wellness w miejscu 

pracy 
o Podnoszenie 

kwalifikacji 
o Hierarchia potrzeb 

Maslowa 
o Zaangażowanie 

pracowników 
o Zalety i wady 

zatrzymywania 
pracowników 
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Wszystkie 36 zasoby zawierają: 
 

o krótką prezentację wideo; 
o arkusz informacyjny z dostępem do dalszych zasobów; 
o podręcznik dla uczących się z ćwiczeniem do samodzielnej analizy.  

 
Wykorzystanie zasobów krótkometrażowych przynosi wiele korzyści w programach kształcenia i 
szkolenia z udziałem osób dorosłych (Greania, 2019; Shift, 2018): 
 

1. Krótsze sesje odpowiadają współczesnym uczniom; 
2. Zapotrzebowanie na mobilną naukę rośnie; 
3. Wykorzystanie krótszych sesji zajmuje mniej czasu i jest bardziej elastyczne; 
4. Zwiększa zaangażowanie psychologiczne. 

 
 

Jak można korzystać z iGuide zestawu narzędzi do planowana kariery 
zawodowej 
 
Zestaw narzędzi do planowania kariery zawodowej iGUIDE jest zbudowany w formie 

mikrolearningowej. Dlatego też można wdrożyć i dostarczyć zestaw narzędzi w formalnych i 

nieformalnych kontekstach edukacyjnych, zarówno w bezpośrednim kontakcie, jak i w środowiskach 

internetowych. Wykorzystując mikrolearning w swoim programie szkoleniowym, nie tylko oszczędzasz 

zasoby, używając niedrogich narzędzi do dostarczania ważnej wiedzy, ale także stwarzasz dorosłym 

uczniom możliwości uczenia się nowych umiejętności w ich własnym tempie. (Kelly, 2018). 

 

Zestaw narzędzi do planowania kariery zawodowej iGUIDE można wykorzystać w różnych celach: 

 

o Dodania jako samodzielnego materiału do nauki dla istniejących kursów szkoleniowych i/lub 

programów nauczania. 

o Może stanowić część struktury programu nauczania i być wykorzystywany na różnych etapach 

procesu uczenia się. 

o Zestaw narzędzi może wspierać rozwój umiejętności i doskonalenie zawodowe w twojej 

organizacji.  

o Zestaw narzędzi do planowania kariery zawodowej może być szkoleniem uzupełniającym, do 

którego można mieć dostęp w razie potrzeby. 

 

Mikrolearning 
 
Celem mikrolearningu jest podzielenie obszernych informacji na mniejsze fragmenty, które mogą się 

wzajemnie uzupełniać w programie nauczania lub utworzenie konkretnego programu szkoleniowego. 

Jeśli szukasz elastycznego podejścia, które może zaangażować uczących się i nadal może być 

zintegrowane z technologiami cyfrowymi, mikrolearning jest doskonałą alternatywą do wdrożenia z 

grupami docelowymi. 

Metodologia ta jest odpowiednia dla różnych strategii w kontekście korporacyjnym, np: 

• procesów rekrutacyjnych, w celu przedstawienia organizacji 
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• procesów integracyjnych, w których pracownik zapoznaje się ze strukturą organizacji, 

kodeksem zachowania, misją, wizją i wartościami;  

• Programy rozwoju zawodowego, z bardziej dynamicznymi i elastycznymi mini kursami; 

• Krótkoterminowe programy szkoleń dla pracowników, mające na celu aktualizację wiedzy 

specjalistów na określony temat. 

Efektywność mikrolearningu wymaga uprzedniego usystematyzowania procesu nauczania w 

odpowiednim kontekście, co daje odpowiednie możliwości (Alves & André, 2018): 

➢ Struktura - budowanie informacji z jej bazy, o ile jest ona na tyle złożona, że pozwala na 

fragmentację bez wpływu na pozyskiwanie kompleksowych komunikatów lub zmniejszenie 

pożądanego poziomu szczegółowości; 

➢ Weryfikacja - w ponownym wykorzystaniu już dostarczonych treści makro, poprzez 

fragmentację kluczowych pojęć; 

➢ Uzupełnienie - w celu zintegrowania i/lub zaproponowania nowych treści na różnych etapach 

programu szkoleniowego. 

 

Wielu specjalistów twierdzi, że nie mają wystarczająco dużo czasu, aby nauczyć się czegoś nowego lub 

zaangażować w szkolenie. Według badań LinkedIn, 50% ludzi z pokolenia X i 37% z pokolenia 

Babyboomerów twierdzi, że są chętni do nauki (LinkedIn Learning, 2019). Jednak w przeważającej 

części nie ma miejsca na formalne szkolenia, co utrudnia ten proces. 

Korzyści płynące z Mikrolearningu: czego może nas nauczyć współczesna e-
nauka? 
 

 

 

Krzywa zapominania 

 

Większość założeń pedagogicznych koncentruje się na uproszczeniu i zmniejszeniu krzywej 

zapomnienia. Ale co będzie dalej? Jeśli uczenie się nie będzie powtarzane lub wzmacniane, informacje 

z czasem zostaną utracone. „Krzywa zapominania” to pojęcie zdefiniowane przez Hermanna 

Ebbinghausa w 1885 roku. 120 lat później pojęcie to jest nadal aktualne, a e-learning może pomóc 

nam zapobiec upływowi czasu. 
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Obraz 1: Krzywa Zapomnienia, opracowana przez Hermanna Ebbinghausa 1 
Ebbinghaus odkrył, że poziom retencji zależy od: 

• Siła pamięci 

Ludzie mogą przywoływać silniejsze wspomnienia na dłużej niż słabsze. Jeśli chodzi o szkolenia 

korporacyjne, treści nauczania powinny być bardzo istotne dla każdego ucznia i powinny mieć dla nich 

ważne znaczenie. (Growth Engineering, 2014). 

 

• Czas, który upłynął od momentu uzyskania informacji 

W kontekście szkolenia, Krzywa Zapomnienia pokazuje, że uczniowie zapomną średnio 90% tego, 

czego się nauczyli w ciągu pierwszego miesiąca. (Growth Engineering, 2014). 

 

Jak walczyć z krzywą zapomnienia? 

 

 

 
Image 2: Jak walczyć z krzywą zapomnienia2 

 

o Sprawić, aby doświadczenie edukacyjne było użyteczne  

Dorosłe osoby uczące się są bardzo zróżnicowane pod względem motywacji i autonomii w nauce. 

Jednakże, dorośli są często praktyczni w podejściu do nauki i wolą uczyć się tego, co jest dla nich 

ważne (Illeris, 2011) i co może mieć rzeczywiste zastosowanie w życiu. Dlatego też osoby dorosłe 

często chcą mieć doświadczenie w uczeniu się, które może pomóc im w poprawie ich życia 

osobistego i/lub zawodowego. 

 

o Uczynić doświadczenie edukacyjne bardziej interaktywnym  

Mikrolearning oparty na interaktywnych zasobach może w dużym stopniu zwiększyć motywację 

uczącego się, a tym samym zapewnić jego większe zaangażowanie. Mikrolearning napędzany 

przez współczesne technologie to urządzenie, czas i miejsce agnostyczne. (Singh, 2014). 

 

Kluczem do osiągnięcia uczenia się pamięci długoterminowej nie jest czas przeznaczony na proces 

uczenia się, lecz czas pomiędzy poszczególnymi sekwencjami uczenia się. Czas ten jest cenny dla 

 
1  Retrieved from Growth Engineering (2014). What is the forgetting curve? Website. Available at: 
https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/ 
2  Retrieved from Growth Engineering (2014). What is the forgetting curve? Website. Available at: 
https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/ 

https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/
https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/
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uczącego się, by mógł wchłonąć wiedzę, a powtarzanie jej sprzyja pamięci długotrwałej. Co więcej, 

dłuższe odstępy czasu pomiędzy sekwencjami uczenia się przyczyniają się do trwałej pamięci i bardziej 

efektywnego szkolenia. 

Reguła 10 minut 
 

Ostatnie badania 3 pokazują, że rozproszenie uwagi jest cechą wspólną dla większości ludzi. W 

rzeczywistości, naukowcy od dawna uznają, że ludzie mają około dziesięciu minut na skupienie uwagi. 

Oznacza to, że uwaga osób uczących się zwiększa się od początku programów szkoleniowych do około 

dziesięciu minut. Po tym czasie zaczynają się oni zamykać umysłowo (Wolfson, 2016). W rezultacie, 

neurobiolog John Medina wprowadził pojęcie "reguły 10 minut".  

 

 

 

Sugeruje on, że zdolność naszego mózgu do zwracania uwagi na coś zazwyczaj zmniejsza się po około 

10 minutach. Sugeruje, że uczenie się czegoś nowego można podzielić na "sesje" o krótkim czasie 

trwania, ale niekoniecznie w ciągu 10 minut - w końcu wszystko można zaadaptować biorąc pod uwagę 

profil odbiorcy i kontekst nauki. 

 

Jak budować zasoby do mikrolearningu 

Infografiki 
 
Infografia jest skutecznym narzędziem do prezentacji danych i wyjaśniania złożonych zagadnień, dzięki 

czemu może szybko doprowadzić do lepszego zrozumienia. Powodem, dla którego infografie są 

tworzone, jest fakt, że 65% ludności świata składa się z osób uczących się wizualnie (Thomas, b.d.). 

Kiedy złożone tematy i dane są przedstawiane w surowej formie, mogą być trudne do przedstawienia 

i zrozumienia, ale kiedy są skondensowane i przedstawione graficznie, mogą stać się znacznie 

łatwiejsze do zrozumienia. Możesz użyć darmowych platform, aby wesprzeć rozwój ciekawych 

infografik w następujący sposób: 

a) Adobe Spark4 

 

Adobe Spark umożliwia szybkie i estetyczne opowiadanie oraz przekazywanie pomysłów, a także 

ułatwia tworzenie treści, które można udostępniać za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Spośród wszystkich doskonałych funkcji program Adobe Spark umożliwia także tworzenie bardzo 

ciekawych infografik. 

 
3 Forster, S. & Lavie, N. (2016). Establishing the Attention-Distractibility Trait. Psychological Science, 27(2), pp. 203-212. 
4 https://www.adobe.com/products/spark.html 

https://www.adobe.com/products/spark.html
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Jeśli masz konkretną wizję tego, jak powinna wyglądać twoja infografika, możesz zacząć projekt od 

podstaw. Jednak jeśli twoim priorytetem jest zaprojektowanie go tak szybko i łatwo, jak to tylko 

możliwe, Adobe Spark Post daje Ci również możliwość wyboru gotowego szablonu zawierającego 

większość potrzebnych elementów projektu 

 

 

 

 

 

by stworzyć infografikę. To od ciebie zależy, jak będzie wyglądać twoja infografika: zmień obrazy, 

kolory, tła, tekst i czcionki, aby dostosować je do twoich potrzeb.  

b) Canva5 

   
 
Canva jest bezpłatną platformą graficzną, która pozwala użytkownikom na tworzenie grafiki w 

mediach społecznościowych, prezentacjach, plakatach, dokumentach i innych treściach wizualnych. 

Canva posiada kilka tysięcy bezpłatnych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, które można 

dostosować do własnych potrzeb za pomocą kilku kliknięć. Platforma pozwala również na tworzenie 

atrakcyjnych infografik dla różnych kontekstów (Demarest, 2020). 

 
5 https://www.canva.com 

https://www.canva.com/
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Zespół edytorów Canvy przedstawia również szereg zaleceń, jak krok po kroku opracować interesującą 

infografikę (Jordan, n.d.): 

 
1. Przetwarzaj swoje dane: Pewnie przejrzysz mnóstwo informacji. Informacja jest najważniejszą 

częścią, co sprawia, że jest to najważniejszy krok. To jest to, co buduje twoją infografikę. 
 

2. Sprawdź swoje źródła: Upewnij się, że wszystkie informacje, które znajdą się w twojej 
infografii są wiarygodne. 

 
3.  Stwórz wireframe: wireframe jest tylko szkieletem tego, co robisz. Przeanalizuj swoją pracę. 

Śpiewanie pozwoli ci zobaczyć, czy wszystko przebiega ładnie i ma sens. 
 

4. Zapewnij format z myślą o celu: Nie używaj formatu wyłącznie po to, by go używać, postaraj 
się być kreatywnym. Możesz wyświetlać informacje na różne sposoby, takie jak diagramy, 
wykresy, schematy blokowe i mapy. 
 

5. Masz swoją własną opowieść: Upewnij się, że twoja wersja jest gotowa, kiedy zaczniesz robić 
podgląd. Opowieść powinna dyktować projekt, a nie na odwrót. 
 

 
 

 
 
 
 

6. Ustaw ton: Upewnij się, że ton twojej infografii pasuje do tematu. Jeśli zaś głos nie pasuje, 
może to być mylące dla czytelnika, a infografiki mają być łatwe do zrozumienia. 
 

7. Wymyśl coś nietypowego: Wykorzystaj ilustracje, wykresy, ikony i grafikę jak tylko potrafisz, 
to zwiększy zainteresowanie wizualne. 
 

8. Wciąż zastanawiaj się nad swoją wersją: Upewnij się, że style pisma uzupełniają się 
wzajemnie, jak również grafika, której używasz. Pismo nigdy nie powinno umniejszać twojej 
atrakcyjności. 
 

9. Kolory ochronne: Większość infografik będzie oglądana online, więc weź pod uwagę kolory, 
które dobrze działają na ekranie. Należy unikać jaskrawych neonowych kolorów, które mogą 
powodować uciążliwość dla oczu podczas oglądania online. 
 

10. Wykorzystaj białe przestrzenie: Im więcej białej przestrzeni, tym mniej odbiorca czuje się 
przytłoczony. Nie przytłaczaj się. Pozostań zorganizowany, a to sprawi, że projekt będzie 
przejrzysty, bardziej przystępny i łatwiejszy do opanowania. 
 

11. Bądź świadomy ilości informacji: Przeciążenie informacyjne jest przytłaczające. Więc nie 
wkładaj niczego niepotrzebnego. 
 

12. Sprawdzaj swoją infografikę tyle razy, ile jest to możliwe. 
 

13.  Testuj: Poproś innych ludzi, żeby spojrzeli na to, co zrobiłeś, żeby się upewnić, że to ma sens.  
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14. Dokonaj zmian: Skoryguj wszelkie niedokładne informacje i aktualizuj je w miarę potrzeb, 
zwłaszcza gdy dana tematyka ciągle się zmienia. 

 
 

c) Crello6 
Crello jest graficznym i wideo narzędziem do projektowania, które pomaga każdemu stworzyć 

profesjonalnie wyglądające projekty w zaledwie kilka kliknięć za pomocą gotowych szablonów 

projektanta lub stworzyć projekty od podstaw za pomocą wielu narzędzi i funkcji do projektowania. 

(Crello,2020).  

 

 
 
 

d) Infogram7 
 
Infogram jest łatwym w użyciu narzędziem do tworzenia infografii i wykresów. Został założony w celu 
zwiększenia umiejętności posługiwania się danymi, dając każdemu możliwość wizualizacji i 
udostępniania danych w ciągu kilku minut. Infogram cieszy się zaufaniem wielu firm, w tym LinkedIn, 
Euronews i Skyscanner. 

 
 

 
6 https://crello.com/pt/create/infographics/ 
7 https://infogram.com 
 

https://crello.com/pt/create/infographics/
https://infogram.com/
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Infogram jest narzędziem do projektowania dla użytkowników, którzy kochają liczby i dane. Jego 

mocna wizualizacja danych pomoże Ci stworzyć prostą infografikę ze złożonych zbiorów danych. 

(Sahakians, n.d.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Filmy 
 
Mikrolearningowe filmy wideo są krótkimi, ukierunkowanymi filmami, które mają na celu osiągnięcie 

konkretnych rezultatów nauczania (Pandey, 2018). Według Mayer & Moreno (2002) prezentacje 

multimedialne mają większe szanse na osiągnięcie znaczących wyników w nauce niż pojedyncze, 

średnie prezentacje (np. PowerPoint).  Interaktywne filmy wideo są atrakcyjną formą prezentacji 

(Bleich, n.d.):  

➢ Wyjaśniają abstrakcyjne pomysły 

➢ Zapewniają procedury krok po kroku dla uczących się wizualnie 

➢ Animowany tekst z dźwiękiem stanowi również inne spojrzenie dla tych, którzy wolą tekst. 

Filmy mikrolearningowe są szybko rozwijającym się elementem wielu korporacyjnych strategii 

eLearningowych. Z tego właśnie powodu, poniżej znajdują się główne kroki w tworzeniu angażujących 

filmów mikrolearningowych (Morgan, 2019).   

 
 

1. Powtoon8 
 
Powtoon to darmowe narzędzie online do tworzenia filmów animowanych. Platforma stworzyła 

szereg gotowych PowToonów, które możesz wykonać samodzielnie za pomocą prostych opcji 

personalizacji. 

 

 

 
8 https://www.powtoon.com 

https://www.powtoon.com/
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Jak posługiwać się Powtoon krok po kroku (University of Massachusetts Amherst, n.d.): 

 

o  Krok 1: Skrypt - Stwórz skrypt, który opisuje to, co się wydarzy w każdej "scenie"; 

 

 

 

 

 

o Krok 2: Przewodnik głosowy/muzyka w tle - Wybierz ścieżkę tła dla swojej muzyki lub nagraj 

przewodnik głosowy. Oznacza to, że potrzebujesz pliku mp3 TEXT PARTS skryptu odczytanego 

tak, jak będzie on wyświetlany w Powtoonie; 

 

o Krok 3: Dzielenie slajdów: Zacznij tworzyć slajdy zgodnie ze skryptem. Każdy slajd reprezentuje 

scenę i pomysł zgodnie z opisem w skrypcie. Staraj się, aby slajdy były krótkie, w ten sposób 

możesz umieścić wiele ciekawych efektów wizualnych w swoim Powtoonie. 

 

o Krok 4: Wypełnij Slajdy: Teraz nadszedł czas, aby dodać do slajdów grafikę, tło, rekwizyty, 

obrazy i postacie. 

 

o Krok 5: Czas: Teraz musisz ustawić czas na wszystko. Oś czasowa PowToon została 

zaprojektowana tak, abyś mógł łatwo dostosować wygląd i czas wszystkich elementów na 

ekranie. 

 

 

2. Videoscribe9 

 

VideoScribe to intuicyjne narzędzie do tworzenia animacji tablicowych i filmów instruktażowych. 

Możesz stworzyć film, który wygląda, jakby był rysowany ręcznie, bez wiedzy na temat animacji. 

Zawiera on darmową bibliotekę obrazów i dźwięków, dzięki której wszystko, czego potrzebujesz, jest 

w zasięgu ręki. Oprogramowanie można pobrać na dowolną liczbę komputerów, a także umożliwia 

ono dostęp do swoich projektów w pracy lub w domu w chmurze. (Pav, 2020).  

 

 
9 https://www.videoscribe.co/ 
 

https://www.videoscribe.co/
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Należy zauważyć, że Videoscribe nie jest darmowy. Możesz skorzystać z programu na 7-dniową 

bezpłatną próbę, po której będziesz musiał wykupić abonament, aby móc dalej z niego korzystać. 
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MODUŁ 2 
 
 

Wprowadzenie 
 
Ten krótki poradnik dostarczy ci kilku dodatkowych informacji na temat planowania kariery 

zawodowej z wykorzystaniem zasobów cyfrowych. 

Podręcznik ten będzie przydatny w promowaniu korzystania z zasobów cyfrowych, a także 

zachęcaniu do uczenia się osób dorosłych, korzystania z mikrolearningu i innych narzędzi 

online do planowania kariery zawodowej.  

W tym podręczniku znajdziesz również definicje wspomnianych pojęć, a także szczegółowe 

informacje, które pozwolą ci w zrozumiały sposób powiązać mikrolearning z samodzielnym i 

autonomicznym uczeniem się oraz umiejętności, które można zdobyć w planowaniu i 

zarządzaniu swoją karierą zawodową. 

Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych ma ogromne znaczenie i wartość dla nich samych 

jako jednostki, które mogą osiągnąć swój pełny potencjał, oraz dla społeczeństwa, które 

skorzysta z bardziej przygotowanej kadry pracowniczej oraz bardziej aktywnych i 

wykształconych obywateli, posiadających umiejętności planowania własnej kariery 

zawodowej. 

 

Rezultaty nauczania 
 
Po pomyślnym zakończeniu tych krótkich działań, osoby biorące udział w szkoleniu będą miały 

do dyspozycji:  

 

• Znajomość wiedzy online i środowisk online. 

• Wiedzę na temat mikrolearningu i sposobów wykorzystania mikrolearningu do 

planowania kariery zawodowej. 

• Umiejętność określenia i naśladowania korzyści i możliwości płynących z 

mikrolerningu. 

• Umiejętność analizowania i porównywania różnych technik nauczania. 

• Wiedzę o tym, jak pracować z nowymi zasobami w nietradycyjnych środowiskach 

nauczania (środowiska internetowe). 
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Rola edukatora 
 
Aby pełnić rolę edukatora, należy upewnić się, że uczestnicy szkolenia w pełni rozumieją 

moduł - Rozwijanie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem zasobów cyfrowych - 

oraz kluczowe pojęcia z nim związane.  

Aby uzyskać pełne zrozumienie tego tematu, uczestnicy szkolenia powinni sami korzystać z 

narzędzi internetowych, które znajdują się w materiałach uzupełniających.  Jest to bardzo 

ważne, ponieważ narzędzia internetowe są niezwykle użyteczne, ale czasami trudno się z nimi 

zaznajomić, zwłaszcza z samą wiedzą teoretyczną. Także w tym przypadku stosuje się 

mikrolearning, ponieważ może to być metoda uczenia się służąca zrozumieniu, jak pracować 

z platformami internetowymi do planowania kariery, a także dostarczająca wiedzy na temat 

wielu różnych obszarów składających się na budowanie zdolności do samodzielnego 

zarządzania. Edukator powinien być w stanie bardzo jasno przedstawić tę kwestię. Edukator 

powinien również upewnić się, że uczestnicy szkolenia rozumieją korzyści płynące z 

nabywania tej wiedzy i wprowadzania jej w życie, zarówno dla własnej indywidualnej 

wartości, jak i dla dobra społeczeństwa. 

 

Środowiska internetowe 
 
Uczenie się i praca w sposób, jaki znamy, zmieniają się, aby nadążyć za ciągłymi zmianami w 

świecie nauki i pracy, jednostki muszą się dostosować i znaleźć nowe sposoby, aby być 

konkurencyjnymi. Środowisko internetowe pozwala na to.  

Programy edukacyjne online stały się dziś popularną formą kształcenia na odległość. 

Środowisko internetowe oferuje bezprecedensowe możliwości dla osób, które w przeciwnym 

razie miałyby ograniczony dostęp do edukacji, a także nowy standard dla edukatorów, w 

którym można rozwijać dynamiczne kursy o najwyższej jakości. 

 

Różnorodność działań, które są obecnie możliwe w Internecie, pozwala na stworzenie wielu 

rodzajów skutecznych środowisk edukacyjnych. Środowisko internetowe oferuje dużą 

wygodę i elastyczność, do której uczący się mogą dostosować swoje preferencje edukacyjne 

i potrzeby w zakresie planowania i ograniczeń geograficznych. W ten sposób środowisko 
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internetowe ma potencjał, aby dotrzeć do bardziej zróżnicowanej populacji uczniów i 

zaspokoić potrzeby znacznie większej liczby uczestników niż tradycyjne kursy indywidualne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrolearning to rozbicie informacji na aktualnie dostępne, fragmentaryczne kawałki. 

Poprzez interakcję z tymi wysoce ukierunkowanymi procesami uczenia się, lekcje stają się 

znacznie łatwiejsze do przyswojenia i zwiększa się prawdopodobieństwo zatrzymania wiedzy. 

Kursy mikrolearningowe są łatwiejsze do opracowania, aktualizacji i dystrybucji w 

porównaniu z tradycyjnymi kursami e-learningowymi, a wskaźniki ich ukończenia są znacznie 

wyższe. Co więcej, kompaktowy charakter mikroprogramów oznacza koncentrację na 

kluczowych elementach każdego obszaru tematycznego, co sprawia, że zarówno edukacja, 

jak i szkolenia firmowe są znacznie bardziej efektywne. Skupiając się na mniejszej liczbie 

tematów, wiedza ma większe podobieństwo do przenoszenia się z pamięci krótkotrwałej do 

długoterminowej, w której jest utrwalona. 

 

• Dostępny - przez komputer lub smartfon; 

• Krótko i szybko - pasuje do twojego planu i twojej uwagi; 

•  Skuteczne zatrzymywanie wiedzy poprzez powtarzanie; 

•  Elastyczny - aby uczyć się we własnym tempie, przerywając tradycyjną metodę; 

•  Przystępny cenowo - mnóstwo darmowych aps, kursów, quizów edukacyjnych, itp. 

•  Engaging - gra lub quiz, wideo na youtube lub dobrze zaprojektowana aplikacja do 

nauki.. 
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Mikrolearning a nauka tradycyjna 
 
Tradycyjna nauka zanurza się głębiej, jeśli chodzi o szkolenia i nauczanie. Zazwyczaj obejmuje 

instruktora wraz z zasobami fizycznymi takimi jak książki, materiały referencyjne i notatki. 

Uczniowie przez długi okres czasu stosują model szkolenia ustawicznego i zapoznają się ze 

wszystkimi aspektami swoich celów szkoleniowych, natomiast mikrolearning jest zwartą 

formą wiedzy dostarczaną uczniom i podzieloną na wiele małych części. Osoby uczące się 

mogą jedynie uzyskać niezbędne informacje na określony temat w określonym czasie lub dla 

określonej pracy zawodowej. 

 

 

Tradycyjna nauka Mikrolearning 

60 -90 minutowe sesje 

treningowe 
5-15 minutowe sesje treningowe 

Wygłaszanie monotonnych 

wykładów tekstowych 

Wykorzystanie efektów audio-

wizualnych dla lepszego uczenia się 

Prowadzona linearnie i przez 

edukatora 

Elastyczny i ukierunkowany na 

uczącego się 

Drogie Tanie 

Jednorazowe wykorzystanie Możliwość dzielenia się i 

wielokrotnego wykorzystania 

To samo tempo dla wszystkich W odpowiednim tempie i na 

poziomie. 

Source:  CHRP-INDIA 

 

 

 

https://www.chrp-india.com/
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 Zasoby mikrolearningowe 

1. Moduły interkatywne 

2. Infografie 

3. Krótkie filmy wideo 

4. Nauka oparta na scenariuszach 

5. Aplikacje edukacyjne 

6. Działania prowadzone w ramach gier  

7. Pytania/Ankiety Modules 

 

 

 

Source:  CHRP-INDIA  

 

Planowanie kariery zawodowej 
 

Umiejętności zarządzania karierą (CMS) odnoszą się do zestawu kompetencji (wiedza, 

umiejętności, postawy), które umożliwiają obywatelom w każdym wieku i na każdym etapie 

rozwoju zarządzanie ich ścieżkami nauki i życia zawodowego. Wiedza, umiejętności i postawy 

dotyczą zarządzania osobistego, zarządzania edukacją i zarządzania karierą. Zarządzanie 

osobiste to: samoświadomość własnych możliwości i zainteresowań, samoocena, 

umiejętności społeczne i planowanie. Zarządzania edukacją obejmują uczestnictwo i 

zaangażowanie w uczenie się oraz rozumienie relacji między samym sobą, uczeniem się i 

życiem zawodowym. Zarządzanie karierą obejmuje pozyskiwanie, ocenę i analizę  

informacji o możliwościach nauki i zatrudnienia oraz ich wymaganiach, odnosząc je do własnej 

wiedzy, podejmowania decyzji zawodowych.  

Wiedza, umiejętności i postawy rozwijają się z biegiem czasu z różnymi oczekiwaniami 

dotyczącymi opanowania kompetencji na różnych etapach życia. Niektóre z tych umiejętności 

są typowe w różnych sytuacjach życiowych; inne są specyficzne dla uczenia się i kształtowania 

tożsamości zawodowej oraz podejmowania decyzji. 

https://www.chrp-india.com/


 

22 
 

Dlaczego jest to ważne? 

Rozwój kariery zawodowej jest ciągłym procesem rozwoju od pierwszych lat życia. W 

formalnym kontekście kształcenia i szkolenia nauczanie i nabywanie umiejętności kierowania 

karierą zawodową przyczynia się do udziału w uczeniu się i zaangażowania się w proces 

uczenia się, do osiągania wyników w nauce, do postępu w życiu zawodowym  oraz do 

zwiększania szans na zatrudnienie.  

• Rozwój umiejętności zarządzania karierą zawodową przyczynia się do zwiększenia 

zatrudnienia, wyników przedsiębiorstwa, rozwoju kariery i pracy poszczególnych obywateli, a 

także do zwiększenia ich szans na zatrudnienie. 

• W przypadku obywateli, którzy z jakichkolwiek powodów znajdują się poza rynkiem pracy, 

rozwój ich umiejętności zarządzania karierą może przyczynić się do ich włączenia do rynku 

pracy, integracji społecznej i aktywnej postawy obywatelskiej. 

 • CMS przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracowników, konkurencyjności kadry 

pracowniczej, zdolności adaptacyjnych i mobilności oraz dobrobytu jednostek, rodziny i 

społeczności. 

 • CMS dają jednostce możliwość skupienia się na realizacji i umożliwiają identyfikację 

strategii i zadań niezbędnych do osiągnięcia celów. 

 

Wykorzystanie mikrolearningu do planowania kariery zawodowej 
 

Nowe formy i możliwości zatrudnienia oznaczają, że jednostki są odpowiedzialne w coraz 

większym stopniu za własne wykształcenie i szkolenia zawodowe. Dlatego też doskonalenie 

zawodowe jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Kluczowe jest zrozumienie, w jak ogromnym 

stopniu dostępne narzędzia internetowe mają zasadnicze znaczenie w kontekście 

zdobywania nowych umiejętności, doskonalenia już istniejących oraz rozwijania kompetencji, 

które umożliwią i zapewnią większą niezależność, wiedzę i krytyczne podejście do każdego 

człowieka. Metoda mikrolearningowa jest zasobem, który ułatwia osiągnięcie tych celów, ze 

względu na swoje cechy charakterystyczne. 

Proces uczenia się, jak dobrze wiemy, stale się rozwija. Ciągłe zmiany zostały unormowane, a 

pracodawcy mają na uwadze wszystkie te zmiany. Aby zaplanować i rozwijać karierę 

zawodową wymagane jest podejście kompleksowe, nowatorskie sposoby pracy i ciągłe 
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uczenie się nowych rzeczy. Mikrolearning posiada wiele zasobów, aby to ułatwić, a tym 

samym dać ci umiejętności lepszego planowania, kierowania i inwestowania w swoją karierę, 

poprzez ułatwienie nauki. 

 

Narzędzia online do planowania kariery zawodowej 
 

1. Analiza SWOT 

Mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia to elementy analizy SWOT. Są to właśnie te 

czynniki, które pomagają lub utrudniają rozpoczęcie kariery zawodowej. Twoje mocne i słabe 

strony dotyczą twoich umiejętności, zdolności, osobowości, etyki i cech charakteru. Szanse i 

zagrożenia dotyczą twojej konkurencyjności, rynku pracy, gospodarki, potencjalnych 

pracodawców, regulacji prawnych i innych kwestii. Ich ocena w twoim życiu zawodowym i 

osobistym pomoże Ci zaplanować strategię osiągnięcia sukcesu. 

 

2. Testy samooceny (Self-Assessment Tests) 

Poświęcenie czasu na samoocenę jest niezwykle ważnym krokiem w planowaniu kariery. 

Świadomość posiadania odpowiednich systemów komputerowych i oprogramowania może 

pomóc w odkryciu swoich zainteresowań, a określenie głównych kierunków jest niezwykle 

ważnym krokiem w planowaniu kariery zawodowej. Istnieje wiele bezpłatnych narzędzi do 

samooceny, które można znaleźć w Internecie.  Ćwiczenia do samooceny, które można 

wykonać w 20-30 minut: ćwiczenie sprawdzające osiągnięcia ( działanie w formie pisemnej, 

które pomoże ci określić twoje umiejętności, wartości i zainteresowania) oraz Ćwiczenie 

wyjaśniające wartość ( które pomoże ci wyjaśnić, co wpływa na twój wybór kariery). 

• Wartości zawodowe: ważne kwestie, takie jak osiągnięcia, pozycja i niezależność. 

•  Zainteresowania: co lubisz robić, tj. grać w golfa, chodzić na długie spacery, spędzać 

czas z przyjaciółmi. 

• Osobowość: cechy osobowości, motywacja, cele, potrzeby i nastawienie danej osoby. 

• Zdolności: zajęcia, w których jesteś dobry. Mogą to być umiejętności naturalne lub 

nabyte w trakcie szkolenia i edukacji. 

 

3. Przygotowanie CV 
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Życiorys jest dokumentem marketingowym, który zawiera opis przebiegu kariery zawodowej 

osoby poszukującej pracy, kwalifikacji akademickich i wyjaśnia jej przyszły potencjał. 

Sformułowanie "życiorys" pochodzi z łaciny "historia (twojego) życia". Istnieje wiele narzędzi 

internetowych, które pomagają w tworzeniu CV. Dostępne są również szablony i filmy wideo, 

jak wypełnić CV poprawnie i w atrakcyjny sposób. Jest to pierwszy kontakt z potencjalnym 

pracodawcą.  Dlatego warto poświęcić czas i wysiłek na treści i sposób ich przedstawienia. To 

będzie miało ogromny wpływ na uzyskanie danego stanowiska. Trzeba więc podkreślać swoje 

umiejętności, wiedzę i wartości, które się z nimi wiążą. 

Jednym z najbardziej uznanych narzędzi w UE jest Europass. Europass CV jest 

ogólnoeuropejskim standardowym szablonem w kilku językach. Dzięki Europass CV twoje 

wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności są przejrzyste w skali 

międzynarodowej.  Europass CV jest elastyczny, a jego ustrukturyzowany format pozwala na 

systematyczne udokumentowanie formalnych stopni naukowych, nieformalnie nabytych 

kompetencji i umiejętności miękkich. 

4. Networking  

Termin ten odnosi się do zbioru zachowań wykorzystywanych do rozwijania i utrzymywania 

relacji, które mogą potencjalnie dostarczać informacji, inspirować, doradzać i wspierać 

jednostki w ich karierze zawodowej. Aktywne utrzymywanie kontaktów wewnątrz i na 

zewnątrz organizacji, angażowanie się w działalność zawodową i społeczną oraz zwiększanie 

widoczności organizacji poprzez przyjmowanie trudnych zadań to przykłady działań 

networkingowych. Badania sieci społecznościowych i kariery zawodowej podkreślają 

znaczenie angażowania się w kontakty z innymi ludźmi w celu osiągnięcia lepszych wyników 

pracy zawodowej, takich jak awans, wynagrodzenie, satysfakcja zawodowa i rozwój 

zawodowy. 
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MODUŁ 3 
 

Wprowadzenie 
 
 

Ten krótki poradnik dostarczy Państwu dodatkowych infomacji na temat internetowych 

środowisk pracy oraz przedstawi pojęcia, na które warto zwrócić uwagę. 

Poradnik wraz z pomocą członków lokalnej społeczności zajmującej się zdrowiem, będzie 

przydatny w promowaniu bezpiecznych środowisk pracy online. Dzięki przeczytaniu tego 

podręcznika dowiecie się więcej na temat zasad bezpieczeństwa i ochrony w Internecie, które 

pomagają we wczesnym wykryciu oraz wyeliminowaniu wielu problemów znajdujących się w 

sieci. Może to nawet uchronić nas przed staniem się ofiarą internetowego oszustwa. 

 
 

Efekty uczenia się, które należy osiągnąć 
 
 
Po pomyślnym zakończeniu tych krótkich działań kursanci: 
 

▪ poszerzą wiedzę na temat mikro-nauczania (micro-learning), nauki online oraz 

środowisk internetowych (OLEs- Online Learning Environments), 

 

▪ poszerzą wiedzę na temat mikro-nauczania i korzystania z tej metody do planowania 

kariery, 

 
▪ potrafią zarysować oraz zilustrować korzyści oraz możliwości mikro-nauczania, 

 
▪ przy użyciu zasobów cyfrowych rozwiną swoje kompetencje z zakresu planowania 

kariery zawodowej, 
 

▪ omówią oraz podadzą przykłady korzyści i wyzwań wynikających z nauki online, 
 

▪ podadzą przykłady mówiące o zabezpieczeniu i ochronie online w swoim środowisku 
pracy, 

 
▪ wiedzą jak zapewnić bezpieczeństwo w internetowym środowisku pracy, 

 
▪ potrafią przeanalizować oraz podać przykłady różnych środowisk online i wymienić  ich 

wspólne cechy, 
 

▪ są świadomi zarówno korzyści jak i zagrożeń jakie niosą różne środowiska online. 
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Rola nauczyciela 
 
Nauczyciel powinien odpowiednio 

pełnić swoją rolę, przedstawiając 

wiadomosci w taki sposób, aby osoby 

uczące się rozumiały fenomen pracy 

online oraz środowiska 

internetowego od A do Z. W celu 

lepszego zrozumienia tematu 

kursanci powinni mieć możliwość 

poznania wielu przykładów oraz 

przekonania się, jak wspomniane zjawiska funkcjonują w praktyce. Nauczyciel musi również 

upewnić się, że wszyscy uczestnicy kursu są świadomi tego, iż praca online ma także minusy. 

Powinien przedstawić realistyczne perspektywy takiej działalności oraz wykazać, że przed 

podjęciem pracy zdalnej kursant musi poznać wszystkie zasady bezpieczeństwa w Internecie. 

Jednocześnie edukator, będąc świadomym, że praca online często wiąże się z działaniem w 

domu, co może prowadzić do braku motywacji - przedstawia przykłady i wskazówki mówiące 

o tym, w jaki sposób w pełni wykorzystać dodatkowy czas oraz inne zalety zdalnej pracy. 

 

Środowisko online 
 

 

W jaki sposób możemy zdefiniować 

pojęcie “środowisko online”? Według 

słownika biznesowego – jest to miejsce 

pracy, posiadające wiele lokalizacji, 

niekoniecznie wciąż tych samych, 

ponieważ biznes prowadzony jest za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, 

korespondencji pocztowej, Internetu 
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oraz wideo. Za pomocą tego typu technologii porozumiewają się zarówno pracownicy, jak 

również firma - komunikując się z klientami. 

Internet jest obecnie narzędziem używanym we wszystkich aspektach życia codziennego.  

Użytkownicy przenoszą do sieci swoje postawy i zachowania, tworząc w niej odbicie 

rzeczywistości. Jednak nie jest to równoznaczne ze światem w realu, ponieważ struktura 

Internetu determinuje specyfikę narzędzi łączących uczestników. Jednocześnie podkreśla się 

ryzyko wywołane przez gwałtowny rozwój społeczeństw operujących w sieci. W rezultacie 

powstają liczne zagrożenia: uczucia wyobcowania, zerwania więzi społecznych oraz 

rodzinnych, anonimowość oraz przypadkowość w kontaktach. Jednakże, obserwacja 

współczesnego życia towarzyskiego w Internecie nie potwierdza takich negatywnych 

scenariuszy. Pokazuje raczej, że aktywność interpersonalna w wirtualnym świecie jest tylko 

niezobowiązującym początkiem interakcji, która później jest kontynuowana w rzeczywistości. 

W celu zapewnienia wystarczającego poziomu satysfakcji, uczestnictwo w każdego rodzaju 

aktywności musi wiązać się z kontaktem interpersonalnym oraz możliwością wyrażania siebie. 

Z drugiej strony poziom ryzyka, które uczestnik jest skłonny podjąć zależy od jego osobistych 

zdolności. Takie warunki zapewnia wirtualny świat. Internet stwarza możliwość skupienia 

ludzkiej uwagi na danym temacie, problemie lub idei, która będzie w stanie przyciągnąć 

zainteresowanych. W dzisiejszych czasach, sieć daje nam także wiele możliwości, aby np. 

zdobyć wiedzę, polepszyć umiejętności, poszerzyć horyzonty i rozwijać pasje, a nawet 

zarabiać na życie. Możliwości są nieograniczone, jednak należy uważać, aby w Internecie 

postępować według określonych zasad, korzystać ze sprawdzonych źródeł oraz tak jak w 

prawdziwym życiu - być uprzejmym! 

 

Nauka online 
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Wraz z postępem technologii forma edukacji się 

zmienia. Doswiadczamy teraz szybkiego rozwoju 

nowej metody edukacji jaką jest e-learning. 

Rozpoczynając jakąkolwiek pracę, należy zacząć od 

poznania jej specyfiki. E- learning jest to technika 

nauczania/uczenia się oraz szkolenia za pomocą 

różnych dostępnych mediów elektronicznych, tj. 

Internetu, telewizji interaktywnej, transmisji 

satelitarnej oraz płyt CD-ROM. Opisana forma 

nauki pozwala na poprawę umiejętności, ukończenie kursów, a od niedawna również studiów 

- bez konieczności bezpośredniego kontaktu z wykładowcą/osobą prowadzącą kurs.  

E-learning jest także znany jako: e-kursy, zdalne nauczanie/uczenie się oraz kształcenie na 

odległość (e-courses, remote-learning, distance-learning,). Jest to z pewnością współczesna 

forma nauki oparta na idei uczenia się przez całe życie. Każdy kurs, szkolenie, studiowanie 

poprzez e-learning posiada swoją “instrukcję”, pomagającą rozwiązać problemy techniczne. 

Uczniowie, którzy uważają e-learning za łatwy sposób nauki głeboko się mylą. Każdy z kursów 

posiada specjalne kryteria oraz wymaga odpowiedniego przygotowania i motywacji do nauki. 

Warto przeczytać o wspomnianych wymaganiach już na samym początku. Najważniejsze, aby 

znać ramy czasowe kursu/nauki, ponieważ, gdy nie są one przestrzegane, może to prowadzić 

do usunięcia z kursu. Osoba nadzorująca proces kształcenia online spotyka się z wieloma 

wyzwaniami - między innymi z odtworzeniem interakcji twarzą w twarz i przeprowadzeniem 

personalnych dyskusji, które instytucje edukacyjne mogą z łatwością zapewnić. 

 

Rozwiązanie? Programy e-learningowe często posiadają opcję forów dyskusyjnych oraz 

interaktywnych sesji pytań i odpowiedzi, aby zapewnić interakcję z innymi uczniami oraz 

instruktorami, z którymi istnieje potrzeba skontaktowania się. 

 

 

Praca zdalna 
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Praca zdalna polega na wykonywaniu obowiązków 

zawodowych poza siedzibą firmy za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Należy zauważyć, że to 

rozwiązanie, obecnie coraz bardziej popularne, nie jest 

wynalazkiem współczesności - powstało już w 1970 roku w 

USA. Powodem był kryzys paliwowy - brak benzyny na 

stacjach uniemożliwił dostęp do pracy wielu pracownikom, 

dlatego wykonywali oni powierzone zadania w domu. Raz 

na kilka dni przekazywali firmie niezbędne dokumenty za 

pośrednictwem kuriera.  

 

Tak wyglądały początki pracy zdalnej. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej - dzięki sieci 

internetowej umożliwiona jest ciągła komunikacja pomiędzy pracownikami a 

kierownikiem/przełożonym, wiele dokumentów wysyłanych jest za pomocą poczty e-mail,  

bez konieczności korzystania z usługi kurierskiej, tj. bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Osoby zatrudnione w określonej firmie mają stały dostęp do ważnych informacji, ponieważ 

często są one gromadzone w “chmurze”. Do rozwiązywania bardziej skomplikowanych oraz 

specjalistycznych zadań, wykorzystywane są specjalne platformy dostępne po zalogowaniu. 

Praca zdalna może stworzyć wiele możliwości. Dodatkowo można zaoszczędzić wiele czasu, 

ponieważ nie trzeba dojeżdżać. Należy jednak pamiętać, że są także pewne zagrożenia i 

niebezpieczeństwa takiej formy pracy. 

 

Praca online wiąże się z koniecznością zmian 
 

Jak wiemy, praca w internetowych środowiskach pracy wymaga od nas wielu zmian. Badania 

pokazują, że 81% ludzi zamieszkujących region Azji i Pacyfiku jest przychylnych modyfikacjom, 

podczas gdy w Europie odsetek ten wynosi tylko 59%. 52% Europejczyków obawia się lub 

martwi potrzebą szybkiego zdobycia nowych umiejętności oraz przystosowania się do 

zmiennych ról. W regionie Azji i Pacyfiku tylko 19% respondentów ma podobne obawy. 

 

Czy możliwa jest praca w inny sposób? 
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Pracownik może poddać inicjatywę zatrudnienia w telepracy. Pracodawca jest uprawniony do 

umożliwienia także takiej formy pracy. Ustalenia powinny obejmować: rodzaj pracy, miejsce 

pracy, wynagrodzenie, czas pracy, datę rozpoczęcia pracy, warunki wykonywania pracy z 

wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. 

 

Trzeba jednak pamiętać, że decyzja pracodawcy nie zawsze musi być zgodna z oczekiwaniami 

pracownika. Duży wpływ na podjęcie telepracy ma charakter wykonywanych zadań oraz 

możliwość wykonania ich poza firmą. 

 

Bezpieczeństwo w sieci 
 
 
Bezpieczeństwo w sieci jest jednym z najważniejszych wpółczesnych kwestii. Za pomocą 

komputerów oraz smartfonów możemy zrobić niemal wszystko - komunikujemy się ze 

światem, kupujemy, przeprowadzamy transakcje, korzystamy z bankowości elektronicznej, 

instalujemy różne programy i aplikacje. Niestety, w cyberprzestrzeni występują także 

zagrożenia. Należy o nich pamiętać i korzystać z Internetu w sposób możliwie bezpieczny. 

Szacuje się, że światowe straty związane z przestępstwami teleinformatycznymi (ICT) osiągną 

2 bln USD w 2019 r. Niestety, pomimo międzynarodowych kampanii, mających na celu 

podnoszenie świadomości o tego rodzaju zagrożeniach, wiele organizacji wciąż nie posiada 

wystarczającej wiedzy na ten temat oraz nie stosuje odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

Oprócz istniejących zagrożeń nieustannie pojawiają się nowe niebezpieczeństwa. Do jednych 

z najczęstszych należą m.in: 

 

▪ Ataki DDoS (distributed denial of service). Jest to atak na oprogramowanie 

komputerowe lub stronę internetową, który przeprowadzany jest z wielu 

komputerów jednocześnie, tak aby poprzez wysyłanie zbyt wielu żądań, spowodować 

ich zawieszenie lub uniemożliwić ich działanie online. Można temu zapobiec za 

pomocą oprogramowania antywirusowego, zapór ogniowych oraz filtrów. 

 

▪ Hakerzy. Są to osoby odpowiedzialne za ataki zewnętrzne, które w celu uzyskania 

dostępu, próbują wykryć luki w systemach firmy. Celem ich działania jest kontrola lub 
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kradzież danych. Niezbędnym środkiem zapobiegawczym przed tego rodzaju atakami 

jest regularna aktualizacja haseł oraz systemów bezpieczeństwa. 

 

▪ Phishing oraz pharming. Tego rodzaju oszustwo to wyłudzanie poufnych informacji 

poprzez podszywanie się pod zaufane źródło (osobę lub instytucję). Phishing 

wykorzystuje do tego wiadomości e-mail, natomiast pharming przekierowywuje do 

fałszywych stron internetowych i serwerów sieciowych. Ważne jest, aby powiedzieć 

pracownikom jak rozpoznać takie zagrożenia.  

 

▪ Boty i wirusy. Następuje automatyczna instalacja (boty) lub przypadkowa instalacja 

złośliwego oprogramowania (trojany) w celu przejęcia kontroli nad systemem lub 

kradzieży danych. W zapobieganiu takim zagrożeniom mogą pomóc: regularna 

aktualizacja internetowego oprogramowania do ochrony danych, aktualizacja 

certyfikatów SSL, instalacja skutecznego oprogramowania antywirusowego oraz 

szkolenie w zakresie ochrony komputera. 

 
W celu zapobiegania ryzyka zaleca się również zapoznanie się ze zjawiskiem 

cyberbezpieczeństwa. 

Cyber bezpieczeństwo 

 
Cyberbezpieczeństwo jest to stan lub 

proces ochrony oraz odzyskiwania 

sieci, urządzeń i programów przed 

dowolnym rodzajem cyberataku. Co 

jest najlepszą obroną? Cóż, nie ma 

jednego magicznego programu ani 

systemu, który ochroniłby przed 

przestępczością cybernetyczną. 

Jesteśmy społeczeństwem 

informacyjnym, więc wszyscy czerpiemy korzyści z zaawansowanych programów 

cyberobrony. Jednakże na poziomie indywidualnym atak cybernetyczny może prowadzić do 

wielu zagrożeń – od kradzieży tożsamości, prób wymuszenia, do utraty ważnych danych takich 
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jak zdjęcia rodzinne. Każdy z nas polega na infrastrukturze krytycznej takiej jak: elektrownie, 

szpitale i firmy świadczące  usługi finansowe. Zabezpieczenie tych i innych organizacji jest 

niezbędne do utrzymania funkcjonowania naszego społeczeństwa. 

Wszyscy korzystamy także z pracy 250 badaczy z Talos, którzy zajmują się zagrożeniami 

cybernetycznymi. Ich praca polega na badaniu nowych, pojawiających się zagrożeń oraz 

analizowaniu strategii cyberataków. Ujawniają oni braki w zabezpieczeniach, edukują 

społeczeństwo na temat tego, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo a także wzmacniają 

narzędzia open source. Dzięki ich działaniu Internet jest bardziej bezpieczny dla wszystkich. 

 

 

  Źródła: 

https://www.igi-global.com/dictionary/online-learner-expectations/20966 
 
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/online-environment 
 
https://www.educations.com/study-guides/study-online/ 
 
https://www.usenix.org/system/files/conference/soups2015/soups15-paper-ion.pdf 
 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html#~how-
cybersecurity-works 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.igi-global.com/dictionary/online-learner-expectations/20966
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/online-environment
https://www.educations.com/study-guides/study-online/
https://www.usenix.org/system/files/conference/soups2015/soups15-paper-ion.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html#~how-cybersecurity-works
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html#~how-cybersecurity-works
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MODUŁ 4 
Wprowadzenie 
 
 
Ten krótki poradnik dostarczy Państwu dodatkowych informacji na temat rozwoju cyfryzacji 

w ciągu ostatnich lat oraz wpływu tego zjawiska na nasze życie, pracę oraz karierę. 

 

Podręcznik będzie pomocny w promowaniu doskonalenia kompetencji twardych oraz 

umiejętności cyfrowych wśród członków lokalnej społeczności. Dzięki lekturze tego poradnika 

dowiecie się więcej na temat rynku pracy, o wpływie cyfryzacji na biznes w ciągu roku oraz co 

to oznacza zarówno dla klientów jak i dla firm. Jak powiedział kiedyś Klaus Fuest: “Cyfryzacja 

jest szansą dla nas wszystkich, ale tylko wtedy, gdy wykorzystamy ją dobrze. Aby to zrobić, 

musimy spojrzeć na społeczeństwo w nowy sposób, a przede wszystkim inaczej rozumieć 

wykonywaną pracę i włożony w nią wysiłek.” 

 
 
 

Efekty nauki, które należy osiągnąć 
 
Po pomyślnym zakończeniu tych krótkich zajęć kursanci: 
 

• Zdobędą wiedzę na temat wpływu cyfryzacji na zatrudnienie w sektorach produkcji 
przemysłowej, logistyki, opieki zdrowotnej, usług finansowych oraz pracy biurowej. 
 

• Potrafią podać przykłady różnic i zmian związanych z cyfryzacją w różnych sektorach 
gospodarki. 
 

• Będą na bieżaco z cyfryzacją na rynku pracy. 
 

• Będą świadomi pojawiających się trendów na europejskim rynku pracy. 
 

• Zdobędą umiejętność analizowania postępów w technologii uczenia się maszyn i 
sztucznej inteligencji. 
 

 
Rola nauczyciela 
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Nauczyciel powinien odpowiednio pełnić swoją rolę, przedstawiając wiadomości w taki 

sposób, aby osoby uczące się rozumiały fenomen cyfryzacji i transformacji cyfrowej od A do 

Z. W celu lepszego zrozumienia tematu kursanci powinni mieć możliwość poznania wielu 

przykładów oraz przekonania się, jak wspomniane zjawiska funkcjonują w praktyce. Aby 

uczniowie odpowiednio zrozumieli pojęcie cyfryzacji, konieczna jest orientacyjna wiedza na 

jakim poziomie zrozumienia tematu kursanci obecnie się znajdują by dostosować do nich 

odpowiednią terminologię. Warto zadawać proste, zamknięte pytania, aby upewnić się, że 

grupa pojmuje koncepcję. W celu lepszego zrozumienia tematu osobom uczącym się muszą 

zostać zaprezentowane definicje pojęć, które kursanci mogą powtórzyć własnymi słowami. 

Edukator powinien także upewnić się, czy wszyscy rozumieją wpływ cyfryzacji na różne 

sektory gospodarki. 

 
 

 
Czym jest cyfryzacja 
 

Według słownika biznesowego - cyfryzacja jest to konwersja informacji analogowej w 

dowolnej formie (tekstu, zdjęć, głosu, itp.) do postaci cyfrowej za pomocą odpowiednich 

urządzeń elektrycznych (np. skanera lub specjalistycznych czipów komputerowych) w celu 

przetworzenia informacji, przechowywania jej i przesyłania za pośrednictwem obwodów 

cyfrowych, sprzętu i sieci. Jednakże cyfryzacja może mieć wiele znaczeń, przede wszystkim, 

w sferze biznesowej pozwala na wdrażanie nowoczesnych technologii oraz oszczędza czas 

i pieniądze. Digitalizacja daje znaczące korzyści jeśli chodzi o konkurencyjność na rynku. 

W dzisiejszym świecie cyfryzacja powinna być priorytetem dla firm, ponieważ pomaga im 

a także organizacjom zmienić działania i procesy wcześniej wykonywane ręcznie 

(dokumenty, szafy na dokumenty, obsługa poczty, itd.) w systemy wspierane przez 

technologię. Zdigitalizowana firma może zaplanować konkretny lejek sprzedaży i na 

bieżaco go optymalizować, zwiększając tym swoją rentowność. Określenie “cyfryzacja” 

jest często mylone z terminem “ucyfrowienie”. Pomimo, że zjawiska te są ze sobą ściśle 

powiązane, są to dwa różne zagadnienia. Ucyfrowienie jest to proces wykorzystujący 

cyfryzację do usprawnienia operacji biznesowych, np. poprzez wykorzystanie cyfrowych 

technologii i danych oraz tworzenie kultury cyfrowej, której podstawą są informacje 
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elektryczne. Ucyfrowienie przekształca procesy tak, aby stały się one bardziej 

produktywne oraz dochodowe. 

 

Oprócz powyższych terminów, istnieje również kilka innych, blisko powiązanych z 

biznesem i cyfryzacją, tj. 

• gospodarka cyfrowa, 

• wielkie zbiory danych (Big data), 

• dane otwarte (Open data), 

• handel elektroniczny (E- commerce), 

• transformacja cyfrowa. 

 

 

 

 

 

1. GOSPODARKA CYFROWA 
 

Nawiązując do strony Science Daily, termin ten odnosi się do gospodarki opartej na cyfrowych 

technologiach. Określenie to jest używane naprzeminnie z innymi: gospodarka 

internetowa/e-gospodarka, nowa gospodarka, Web Gospodarka (ang. internet economy, 

new economy, web economy). Gospodarka cyfrowa charakteryzuje się digitalizacją wielu 

produktów oraz usług, wykorzystaniem Internetu oraz innych sieci w celu stworzenia biznesu. 



 

37 
 

Widoczne jest zjawisko przekształcania tradycyjnego, fizycznego rynku w wirtualną przestrzeń 

rynkową. Z biegiem czasu cyfryzacja gospodarki wyraźnie się rozwija. Statystyki pokazują, że 

do 2018 r. odsetek  gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w 28 krajach UE wzrósł 

do 89%, co oznacza wzrost o 29 punktów procentowych w porównaniu z 2008 rokiem. 

Odsetek osób w UE-28 w wieku od 16 do 74 lat, które zamawiały lub kupowały towary lub 

usługi przez Internet do użytku prywatnego, nadal wzrastał: w 2018 r. wyniósł 60%, co stanowi 

wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z 2013 rokiem. W 2018 roku co najmniej 

trzy czwarte ludności Niemiec i Szwecji zamawiało lub kupowało towary lub usługi przez 

Internet, podczas gdy w Holandii (80%), Wielkiej Brytanii (83%) i Danii (84%) było to co 

najmniej cztery piąte populacji. Z kolei odsetek ten był najniższy na Cyprze (32%), Bułgarii 

(21%) I Rumunii (20%). Jednocześnie stale rosną różnice między krajami rozwijającymi się i już 

rozwiniętymi- w krajach rozwijających się tylko 1/5 ludzi korzysta z Internetu, podczas gdy w 

krajach rozwiniętych 4/5. 

 

• Nowa waluta- dane - Jedną z cech gospodarki cyfrowej są dane, zwane nową walutą. 

W przeszłości wartość ekonomiczna była ściśle związana z produkcją towarów i usług. 

Obecnie wartość może być generowana przez dane: osobiste i nieosobowe, prywatne 

i publiczne, handlowe i administracyjne, dobrowolne, wrażliwe  

i niewrażliwe. Ich ilość stale rośnie. Są one cennym żródłem, które może być 

dochodowe, jeśli zostanie objęte odpowiedną monetyzacją. Jedną z cech gospodarki 

cyfrowej jest transformacja łańcucha wartości w celu wytworzenia określonej wartości 

rynkowej z zebranych danych, które można przeliczyć na pieniądze. 

 

• Dominacja globalnych platform- Rosnąca dominacja globalnych platform 

internetowych ma znaczący wpływ na gospodarkę cyfrową. Niektóre z nich osiągnęły 

znaczącą pozycję rynkową, np. Google stanowi 90% rynku wyszukiwarek, Facebook to 

2/3 globalnego rynku mediów społecznościowych i jest główną platformą 

społecznościową w ponad 90% globalnych gospodarek. 

 

2. WIELKIE ZBIORY DANYCH (BIG DATA) 
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Według portalu Investopedia Big data odnosi się do dużych, różnorodnych zestawów 

informacji, które rosną w coraz szybszym tempie. Obejmuje ona zakres informacji, prędkość 

lub szybkość z jaką jest tworzona i gromadzona oraz różnorodność lub zakres objętych nimi 

punktów danych. Duże zbiory danych często pochodzą z wielu źródeł i występują w wielu 

formatach. Big data ma ogromny potencjał do kreowania zachowań konsumenckich. Na 

podstawie zebranych danych można stworzyć i precyzyjne określić profil potrzeb 

konsumentów oraz dostarczyć im idealne (z punktu widzenia sprzedawcy) rozwiązania. Takie 

długofalowe działania mają szansę na stworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku dla firmy, 

która zdecydowała się na wykorzystanie narzędzi Big data. 

 

3. OTWARTE DANE (OPEN DATA) 
 
Według Europejskiego Portalu danych Open data to dane, do których każdy ma dostęp, może 

z nich korzystać i je udostępniać. Władze państwowe, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą 

wykorzystywać otwarte dane, w celu pozyskiwania korzyści społecznych, gospodarczych i 

środowiskowych. Dane te powinny być dostępne w wygodnej i modyfikowalnej formie bez 

żadnych dodatkowych przeszkód technologicznych dla praw wynikających z licencji.  Dane 

powinny być w szczególności odczytywane za pomocą urządzeń cyfrowych oraz powszechnie 

dostępne i publikowane w formacie otwartym (format z publicznie dostępnym opisem 

warunków użytkowania bez określania ograniczeń pieniężnych lub innych do ich 

wykorzystania) lub być co najmniej przetwarzane przez minimum jedno z dostępnych 

bezpłatnych/otwartych narzędzi programowych. Oczekiwanym efektem użytkowania 

otwarych danych w Unii Europejskiej jest przede wszystkim rozwój gospodarki, a także wzrost 

przejrzystości działań rządu. 

 

4. HANDEL ELEKTRONICZNY (E-commerce) 
 
Investopedia twierdzi, że handel elektroniczny (Electronic commerce) jest to model 

biznesowy, umożliwiający firmom i osobom prywatnym kupowanie i sprzedawanie 

produktów przez Internet. Mówi się również, że handel elektroniczny działa we wszystkich 

czterech z następujących głównych segmentów rynku: 

• Business to business – obejmuje transakcje biznesowe między dwiema firmami  

• Biznes do konsumenta – transakcje pomiędzy firmą a konsumentem, 
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• Konsument do konsumenta- handel między dwoma konsumentami, w którym jeden z 

nich przyjmuje rolę przedsiębiorcy natomiast drugi konsumenta, 

• Konsument do przedsiębiorcy- najrzadziej występujące zjawisko, handel między 

konsumentem a przedsiębiorcą. 

 

W skali globalnej rynek e-commerce 

rośnie w tempie 20% rocznie. 

Sukcesywne zwiększanie dostępu do 

Internetu pośród gospodartw 

domowych jest najważniejszym 

czynnikiem wzrostu zainteresowania 

zakupami online. Na początku 2014 r. 

oszacowano, że liczba użytkowników 

korzystających z Internetu w 

urządzeniach mobilnych w skali globalnej przewyższy liczbę osób korzystających z Internetu 

stacjonarnego. Optymistyczne prognozy wskazujące na ciągły wzrost liczby użytkowników 

posiadających dostęp do globalnej sieci pozwalają stwierdzić, że branża e- commerce może 

nadal się rozwijać w związku z pojawieniem się nowych e-kupców. 

 

5. TRANSFORMACJA CYFROWA  
 
Transformacja cyfrowa to szczególny rodzaj zmiany organizacyjnej w przedsiębiorstwach, 

sektorach gospodarki, łańcuchcach dostaw, a także w administracji publicznej i całej 

gospodarce.  

W raporcie przygotowanym w 2011 roku przez MIT Center for Digital Business i Capgemini 

transformację cyfrową zdefiniowano jako: wykorzystanie technologii cyfrowych do 

radyklanej poprawy wyników lub osiągnięć organizacji. 

Udowodniono, że wpływa to na trzy obszary organizacji: 

- doświadczenia/przeżycia klientów organizacji - takie jak zrozumienie potrzeb klientów, 

wprowadzenie wielu kanałów komunikacji z klientami oraz elementów samoobsługi, 

- biznesowy model organizacji- jakie produkty/ usługi dostarcza organizacja 
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- procesy operacyjne - wewnętrzne procesy organizacji i środowisko pracy, a także 

mechanizmy monitorowania wydajności. 

 
Ramy prawne i instytucjonalne transformacji cyfrowej w UE 

Europejska agenda cyfrowa (DEA- Digital Agenda for Europe) – projekt mający na celu 

wysunięcie na pierwszy plan szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom 

domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego (w ramach 

strategii Europa 2020) 

Program “Cyfrowa Europa” (2021-2027)  (Digital Europe Programme – DEP) – Głównym 

celem tego programu jest kształtowanie transformacji cyfrowej w Europie, aby zyskać korzyści 

dla obywateli i przedsiębiorstw poprzez finansowanie projektów w pięciu obszarach: 

superkomputery, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cybernetyczne, zaawansowane 

umiejętności cyfrowe i korzystanie z technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez 

wszystkie grupy społeczne. 

Celem cyfrowej transformacji jest stworzenie cyfrowego środowiska pracy. Firma, która 

pomyślnie zakończy transformację cyfrową, zacznie przypominać sieć. Komponenty takiej 

sieci (klienci, pracownicy, technologie, produkty itp.) są ze sobą połączone w taki sposób, aby 

między nimi była możliwa efektywna komunikacja. 

 

Wpływ cyfryzacji na różne sektory gospodarki 
 
 
Rozwój gospodarki cyfrowej  powoduje ciągłe zmiany na rynku pracy. Proces ten z pewnością 

w różnym stopniu dotyka wszystkie sektory gospodarki. Ważne jest, aby mieć świadomość, że 

ta sytuacja ma zarówno zalety jak i wady.  

Jedną z największych wad dla wielu osób może być fakt, że niektóre zawody mogą zniknąć lub 

zostać zastąpione przez maszyny. Zaawansowane technologie, programy komputerowe czy 

algorytmy mogą już zastąpić człowieka na różnych stanowiskach, wykonując zadania szybciej 

i sprawniej. W grupie zawodów z ryzykiem automatyzacji, tj. powyżej 95% znajdują się takie 

zawody jak: sprzedawca telefoniczny (99%), urzędnik w banku lub na poczcie (97%), agent 

ubezpieczeniowy (97%), bibliotekarz (97%), księgowy, pracownik działu kadr i płac (97%) oraz 

recepcjonista (96%). Z drugiej strony problem ten w najmniejszym stopniu może dotyczyć 

osób pracujących w zawodach takich jak: terapeuta i psycholog (0,7%), pielęgniarka (0,9%), 
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analityk biznesowy IT, projektant danych i systemów archiwów (1%), duchowny (1,6%), lekarz 

(2%), wykładowca (3,2%). 

 

 

Żródło: https://www.bbc.com/news/business-47691078 
 
Zawody najbardziej dotknięte i zagrożone przez cyfryzację oraz automatyzację to te związane 

z prostą pracą biurową, logistyką i transportem. Automatyzacja i cyfryzacja dotkną również 

dużą grupę zawodów związanych z przetwarzaniem i opracowywaniem danych -głównie 

finansowych. Wszystkie zawody, które wymagają niskich lub średnich kwalifikacji związanych 

z rutynowymi, powtarzającymi się zadaniami są obarczone dużym ryzkiem.  

Jednocześnie jednym z największych atutów wspominanych zjawisk jest tworzenie 

nowych miejsc pracy w pojawiających się sektorach oferujących nowe produkty i 

usługi. Dzięki cyfryzacji zmienia się charakter pracy, a co za tym idzie pojawiają się 

nowe formy zatrudnienia i inne rodzaje interakcji między pracownikiem a maszyną, 

takie jak: 

- Projektant systemów informatycznych 

- Konsultant ds. strategii w nowych technologiach  

- Projektant algorytmów 

- Specjalista ds. cyberbezpieczeńtwa 

- Usługi w chmurze (cloud services) 

https://www.bbc.com/news/business-47691078
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- Specjalista ds. zarządzania sztuczną inteligencją 

- Inżynier sieci neuronowych 

- Programista sztucznej inteligencji 

 

Kolejną zaletą na którą warto zwrócić uwagę, jest zwiększenie roli elastycznych form 

zatrudnienia- automatyzacja, cyfryzacja i związane z nimi czynniki znacząco zmienią definicję 

pracy w najbliższych latach. Jest to już zauważalne w powstających warunkach pracy, takich 

jak mobilna praca ICT, praca grupowa za pośrednictwem platform lub praca portfolio. 

 

Co cyfryzacja oznacza dla klientów 
 
 
Cyfryzacja ma wpływ nie tylko na właścicieli firm i usługodawców, ale także na kosumentów. 

Jak pokazują statystki, wzrost wartości indeksu Customer Experience Excellence jest widoczny 

pomimo tego, że preferencje i oczekiwania klientów wobec firm pod wpływem cyfryzacji 

dynamiczne się zmieniają. Obecnie największy wpływ na to, że ktoś jest skłonny do polecania 

danej marki mają filary personalizacji i rzetelność. Wartość filaru personalizacji również 

znacznie się zwiększyła. Konsumenci często oczekują, że marki będą oferować im produkty i 

usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Ci, którzy doświadczyli 

zaawansowenej personalizacji oferowanej przez dostawców usług cyfrowych, oczekują, że 

marki działające w różnych branżach zaoferują im podobne udogodnienia. Cyfryzacja ma 

również na celu usprawnienie współpracy z klientami, oferując łatwiejszy dostęp do usług i 

informacji oraz oszczędność czasu.   

 

Automatyzacja, cyfryzacja i inne zjawiska kształtujące współczesny rynek pracy są niezwykle 

dynamiczne i prowadzą do wielu zmian w rzeczywistości zawodowej, do której jesteśmy 

przyzwyczajeni. Wiele zawodów na pewno zniknie, bądź zmieni się ale wciąż będzie 

przybywało nowych form zatrudnienia. Z pewnością będzie to wymagało dużej elastyczności 

na rynku pracy, otwartości na budowanie kompetencji i nieszablonowych działań. Ci, którzy 

dostosują się do nowych realiów, będą wieść lepsze i przyjemniejsze życie, ciesząc się większą 

ilością wolnego czasu. Kluczem do sukcesu jest i będzie powszechne stosowanie nowych 

technologii. W dobie gospodarki cyfrowej, z którą się mierzymy każdy powinien spróbować 

poradzić sobie z nowymi rozwiązaniami. 
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