
 
 

 

MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W TRANSFORMACJI DO PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI  

 

CELE SZKOLENIA  

1. Ugruntowanie wiedzy o wpływie przemian technologicznych w przemyśle na wymagania wobec kompetencji intelektualnych inżynierów i 

operatorów. 

2. Rozwój umiejętności projektowania środowiska pracy sprzyjającego efektywnemu myśleniu.  

3. Rozwój umiejętności planowania systematycznej pracy nad problemem. 

4. Poszerzenie wiedzy o narzędziach twórczego rozwiązywania problemów.  

5. Gotowość do zastosowania zdobytych kompetencji we wsparciu transformacji technologicznej w firmie.  

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Wyzwania transformacji technologicznej i kompetencje poznawcze cz.1. 

2. Wyzwania transformacji technologicznej i kompetencje poznawcze cz.2. 

3. Zarządzanie uwagą.  

4. Analiza problemu. 

5. Tworzenie i selekcja rozwiązań 

6. Przygotowanie do wdrożenia.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BLOK 1. WYZWANIA TRASFORMACJI TECHNOLOGICZNEJ I KOMPETENCJE POZNAWCZE CZ. 1 

CZAS TEMAT SESJI TREŚCI MATERIAŁY 

min.  
90 minut 

 

 

 

Wprowadzenie  

• Nawiązanie do poprzednich szkoleń (jeżeli dotyczy)  

• Prezentacja celów i planu szkolenia 

• Runda początkowa: preferencje intelektualne 

uczestników („co mój umysł lubi”)  

Kompetencje poznawcze 

• Wprowadzenie: slajd 3 (przykład operatora 

przemysłu przyszłości); dyskusja w grupach: 

kompetencje intelektualne osoby z przykładu  

• Uzupełnienie dyskusji: zadania i kompetencje 

operatora przemysłu przyszłości 

• Dyskusja na forum: analogicznie dla inżyniera  

• Skrótowy opis zmian związanych z 

transformacją technologiczną (z Modułu I)  

• Przewidywane zmiany w środowisku pracy  

• Profil kompetencyjny operatora i inżyniera  

Prezentacja 

– slajdy 1 do 9. 

 



 
 

 

 

  

BLOK 1. WYZWANIA TRASFORMACJI TECHNOLOGICZNEJ I KOMPETENCJE POZNAWCZE CZ. 2 

CZAS  TEMAT SESJI TREŚCI  MATERIAŁY  

 min. 
 2h 15 minut 

  

Dostrzeganie i definiowanie problemu  

• Wprowadzenie: spróbujmy zmierzyć się z 

przykładową sytuacją, w której potrzebne będą 

kompetencje opisywane w części 1 

• Studium przypadku 3.2.: (Profit Loss Indicator). 

Praca w grupach – odpowiedź na pytania zawarte w 

treści studium 

• Omówienie: 

o Jak poradziliśmy sobie z problemem? Czego 

to wymagało; dlaczego się udało (lub nie)?  

o Jak z(re)definiowano problem; jakie były 

pułapki związane z definicją problemu, w 

jakie wpadli lub mogli wpaść uczestnicy?  

• Podsumowanie pracy uczestników, nawiązanie do 

kolejnych sesji szkolenia (zarządzanie uwagą, 

systematyczna praca nad problemem)  

• Powszechna skłonność do pomijania 

analizy problemu (ma kluczowe 

przełożenie na efekty, ale jest trudno 

mierzalna, a więc często pomijana) 

• Schemat twórczego rozwiązywania 

problemów (przestrzeń problemu / 

przestrzeń rozwiązań)  

Studium przypadku 3.2.  

[W miarę potrzeb]: 

Prezentacja 

ograniczenia uwagi, 

przestrzeń problemu i 

przestrzeń rozwiązań 

(slajd 10 i 21)  

 



 
 

 

BLOK 2. ZARZĄDZANIE UWAGĄ  

CZAS  TEMAT SESJI TREŚCI  MATERIAŁY 

min.  
2h 15 minut 

Uwaga jako ograniczony zasób 

• Zadanie rozgrzewkowe pozwalające doświadczyć 

ograniczeń pamięci roboczej (por. obok)   

• Miniwykład cz. 1: koncepcja pamięci roboczej, 

czynniki fizjologiczne, koszty przełączania uwagi, 

podział na pracę głęboką i reaktywną 

• Mini-studia przypadku na forum grupy: identyfikacja 

przykładów pracy głębokiej i reaktywnej 

• Studium przypadku w małych grupach: „Dzień z 

życia inżyniera” i propozycje rozwiązań 

sprzyjających pracy głębokiej 

• Dyskusja: możliwości zapewnienia warunków dla 

pracy głębokiej w miejscu pracy uczestników 

 

Zarządzanie obciążeniem poznawczym  

• Miniwykład cz. 2: koncepcja obciążenia 

poznawczego; obciążenie wewnętrzne i zewnętrzne  

• Koncepcja życzliwości obliczeniowej  

• Rozgrzewka „Coś małego w dłoni”: każdy 

z uczestników wyobraża sobie, że trzyma 

niewielki przedmiot; prowadzący zapisuje 

nazwy przedmiotów; zadaniem 

uczestników jest dokonanie możliwie 

największej liczby wymian w ciągu 

minuty, na zakończenie ponownie 

sprawdzamy, jakie przedmioty trzymają 

uczestnicy, omawiając zniekształcenia) 

• Koncepcja pamięci roboczej i 

ograniczenia jej pojemności  

• Wpływ czynników fizjologicznych na 

pamięć roboczą i sprawność myślenia 

• Koszty przełączania się między 

zadaniami; podział na pracę głęboką i 

reaktywną 

• Koncepcja obciążenia uwagi (cognitive 

load), podział na czynniki wewnętrzne i 

zewnętrzne wobec zadania)  

Prezentacja do 

miniwykładu: 

 slajdy 10-17 

Mini-studia przypadku 

(przykłady pracy 

głębokiej i reaktywnej) 

Studium przypadku 

“dzień z życia 

inżyniera”  



 
 

 

 

• Problemowe studia przypadku: optymalizacja 

miejsca pracy przez redukcję obciążenia 

poznawczego i dopasowanie do pracy głębokiej / 

reaktywnej 

• Koncepcja życzliwości obliczeniowej i 

wskazówki dotyczące zmniejszania 

niepotrzebnego obciążenia uwagi  

• Różnica między kontrolowanym 

zawężaniem i szkodliwym 

upraszczaniem problemu 



 
 

 

BLOK 3. ANALIZA PROBLEMU 

CZAS  TEMAT SESJI TREŚCI  MATERIAŁY  

90 minut  

 
 

 

Wprowadzenie w tematykę rozwiązywania 

problemów  

• Ćwiczenie wprowadzające: problem sułtana 

• Omówienie procesu rozwiązywana problemu przez 

uczestników  

• Wprowadzenie w tematykę systematycznej pracy 

nad problemem  

 

Dostrzeganie problemu  

• Wprowadzenie: rola dostrzegania problemu, 

dostrzeganie problemu jako akt twórczy  

• Zastosowanie kruszenia do obszaru z praktyki 

uczestników (np. wady dotychczasowych prób 

transformacji technologicznej w naszej firmie)  

• Podsumowanie: kruszenie w pracy problemowej 

• Definicja myślenia w kontekście 

rozwiązywania problemów 

(reprezentacja stanu obecnego i 

docelowego; przekształcenia 

reprezentacji)  

• Rola systematycznej pracy nad 

problemem: podział na etapy, 

dyscyplina w koncentracji na zadaniach 

danego etapu, eksternalizacja efektów 

pracy na każdym etapie 

• Schemat systematycznej pracy nad 

problemem 

• Technika kruszenia (odwrócona burza 

mózgów)  

 

 

Prezentacja: slajd 23  

Materiały szkoleniowe – 

opis techniki kruszenia  

90 minut Narzędzia analizy i przeformułowanie problemu 

• Wprowadzenie: nawiązanie do wniosków z sesji 2 

• Konsekwencje sposobu sformułowania 

problemu dla prób jego rozwiązania, 

Prezentacja – slajd 23  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Studium przypadku „Schronisko dla psów” – praca w 

małych grupach (rysowanie grupowego modelu 

problemu)  

• Omówienie studium przypadku: porównanie 

efektów pracy grup, wskazanie różnic w sposobie 

zdefiniowania problemu i konsekwencji dla kierunku 

poszukiwania rozwiązań  

• Zastosowanie wybranej techniki rozszerzającej 

model problemu (np. burza pytań, „ciekaw jestem 

czy rzeczywiście”, 9 boxes) do problemu roboczego 

• Podsumowanie: rola technik rozszerzających 

rozumienie problemu 

przeformułowanie problemu jako akt 

twórczy   

• Wybrane narzędzia do zastosowania w 

przestrzeni problemu (burza pytań, 

„ciekaw jestem czy rzeczywiście analiza 

kontekstu / 9 boxes, identyfikacja 

sprzeczności – odpowiednio do 

zaawansowania i specyfiki grupy)   

Materiały szkoleniowe – 

opis technik pracy w 

przestrzeni problemu  



 
 

 

BLOK 4. TWORZENIE I SELEKCJA ROZWIĄZAŃ 

CZAS  TEMAT SESJI TREŚCI  MATERIAŁY  

90 minut  Generowanie rozwiązań 

• Wprowadzenie: rola etapu generowania rozwiązań, 

założenia stojące za różnymi technikami  

• Demonstracja wybranych narzędzi generowania 

rozwiązań – zastosowanie w odniesieniu do 

problemu roboczego opracowanego w bloku 3  

• Omówienie zastosowań i ograniczeń pozostałych 

narzędzi (odpowiednio do poziomu grupy) 

[opcjonalne rozszerzenie] TRIZ jako zasób rozwiązań  

• Wprowadzenie: metodyka TRIZ jako całościowe 

podejście do rozwiązywania problemów 

technologicznych 

• Przegląd i przykłady bazy strategii inwentycznych 

TRIZ jako narzędzi generowania rozwiązań 

• Źródła dalszego kształcenia w metodyce TRIZ  

Selekcja rozwiązań  

• Wprowadzenie: wyzwania na etapie selekcji  

• Ograniczenia „zdroworozsądkowych” 

podejść do generowania opartych na 

dyskusji 

• Fundamentalne zasady organizacji sesji 

generowania rozwiązań 

• Klasyczna technika „burzy mózgów”,  jej 

ograniczenia i warianty (m.in. 

brainwriting, start-stop, stopniowe 

przybliżenia)  

• Inne strategie generowana rozwiązań 

(kombinatoryczne – np. SCAMPER, 

synektyczne – wycieczka mentalna - 

odpowiednio do zainteresowań i 

poziomu zaawansowania grupy) 

• Ogólny opis metody TRIZ i TRIZ Toolkit 

(baza strategii inwentycznych, efektów 

fizycznych, wyzwalacze kreatywności) 

• Narzędzia selekcji rozwiązań (np. analiza 

kryteriów, matryca impact / effort) 

Prezentacja  

- slajdy 23-28 

Materiały szkoleniowe  



 
 

 

 

BLOK 5. PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA 

CZAS  TEMAT SESJI TREŚCI  MATERIAŁY  

90 minut Podsumowane wiedzy  

• Praca w dwójkach: przegląd i podsumowanie dotychczasowych treści szkolenia – 

identyfikacja wniosków, pytań i wątpliwości 

• Podsumowanie na forum grupy: zebrane wniosków i pytań  

• Dyskusja / sesja Q&A nawiązująca do pytań uczestników 

Zastosowanie wiedzy  

• Praca w grupach: uczestnicy wcielają się w rolę konsultantów planujących proces pracy 

nad jednym z nie analizowanych dotychczas problemów roboczych (zadanie polega na 

zaprojektowaniu pracy w sposób w pełni wykorzystujący umiejętności zdobyte podczas 

szkolenia, a jednocześnie dopasowany do realiów organizacji) 

• Zakończenie szkolenia  

  

 

• Demonstracja: zastosowanie wybranej techniki 

selekcji rozwiązań w odniesieniu do efektów pracy 

grupy w odniesieniu do problemu roboczego  

• Omówienie pozostałych technik ograniczania 

nadmiaru i selekcji rozwiązań  

 

 



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, który korzysta z 
dofinansowania o wartości 182 078,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  


