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NASZE ZADANIA 

 
O1. Wybór najważniejszych źródeł 
literaturowych, raportów i najlepszych 
praktyk dotyczących transformacji w 
kierunku Przemysłu 4.0 sektora 
lotniczego i przygotowanie zestawu 
informacji dla obecnych pracowników 
 

O2. Materiały szkoleniowe i  
programy nauczania dotyczące 
umiejętności miękkich w Przemyśle 
4.0 dla przyszłych pracowników 
sektora lotniczego 
 

O3. Wytyczne dotyczące wdrażania i 
korzystania z materiałów 
informacyjnych i szkoleniowych oraz 
programów szkoleniowych dla 
Przemysłu 4.0. Umiejętności miękkie 
w sektorze lotniczym 

W ramach Sky4.0 
wzmacniamy zasoby ludzkie 
firm lotniczych, aby sprostać 

wyzwaniom Przemysłu 4.0 

Sky4.0 ma na celu wsparcie firm 
lotniczych z różnych krajów 
europejskich w sprostaniu 
wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez 
zwiększenie umiejętności miękkich 
ich zasobów ludzkich. Zostanie to 
osiągnięte poprzez opracowanie 
programów nauczania i modułów 
szkoleniowych dotyczących rozwoju 
umiejętności miękkich, a zwłaszcza: 
umiejętności kształtowania 
charakteru, kompetencji 
społecznych i umiejętności rozwoju 
osobistego, które umożliwią 
obecnemu i przyszłemu 
pracownikowi lotnictwa rozwój w 
ramach rewolucji Przemysłu 4.0.  

 
 

Wydarzenia i działania 
edukacyjne: 

Spotkania i warsztaty z 
grupami docelowymi 

projektu oraz dalszymi 
odbiorcami  

 Elastyczność poznawcza  
 Ciekawość intelektualna  
 Myślenie analityczne  
 Myślenie krytyczne  
 Zdolność adaptacji do zmian 
 Inicjatywa  
 Efektywna komunikacja w 

środowisku cyfrowym  

Umiejętności 
miękkie w 
projekcie  Wprowadzamy 

innowacyjny i 
kompleksowy system 

szkoleniowy w zakresie 
umiejętności miękkich 

dla zasobów ludzkich w 
przemyśle lotniczym 
oraz jego przyszłych 

pracowników 
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Nowe curricula i 
materiały 

szkoleniowe: 
Kluczowe zasoby 

promujące kształcenie 
w środowisku pracy w 

kontekście celów 
Sky4.0 

 
 
 

Podręcznik i zeszyt 
ćwiczeń: 

Inspirujące materiały 
edukacyjne 
zawierające 

rzeczywiste sytuacje z 
miejsca pracy  

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE 4.0 DLA PRZEMYSŁU 

LOTNICZEGO 


