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Analiza konkurencyjnych kursów 

Zespół projektowy, składający się z wolontariuszy fundacji Mladiinfo oraz ekspertów 

z dziedziny edukacji i sztucznej inteligencji, przeanalizował przykłady wcześniejszych 

kursów AI, zarówno kierowanych do młodzieży jak i oferowanych na poziomie akademickim. 

W efekcie dyskusji wyłonione zostały następujące kluczowe tematy szkolenia: 

• Wykorzystanie AI w życiu codziennym. Pojęcie sztucznej inteligencji często jest 

kojarzone z fantastyką naukową lub w najlepszym przypadku, z zaawansowanymi 

badaniami prowadzonymi w laboratoriach i na uniwersytetach. Tymczasem, z 

systemami opartymi 

o sztuczną inteligencją stykamy się na co dzień. Uświadomienie, że jest to element już 

dość oswojony i powszechny, zachęci użytkowników do zapoznania się z tematem, 

jako praktycznym i wprost przekładającym się na otaczający świat. 

• Narzędzia do tworzenia modeli AI. Stworzenie własnego modelu AI pozwoli 

uczestnikom na poznanie, jak nadzorowane uczenie maszynowe działa w 

praktyce. Będą oni mieli okazję nie tylko zrozumieć, jak w rzeczywistości 

działają narzędzia oparte 

o AI, ale też zobaczyć w jakich sytuacjach mogą się one mylić. Wykształci to 

intuicję, która pozwoli uczestnikom lepiej wykorzystywać takie narzędzia a 

także pokaże, że nie są one nieomylne, i że dla efektywnego użycia AI istotna 

jest współpraca człowieka 

z maszyną. 

• Perspektywy rozwoju AI. Wykorzystanie AI może przyczynić się do 

rewolucyjnych zmian społecznych i ekonomicznych. Już dziś szeroko 

dyskutowany są problemy etyczne związane ze sztuczną inteligencją, od 

http://www.transferhub.pl/


 

Projekt innowacyjny “Szkolenie online dla młodzieży z zakresu sztucznej inteligencji (AI)” 

realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB – inkubator innowacji 

społecznych w obszarze zatrudnienia”. www.transferhub.pl, finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

 

utrwalania nierówności poprzez uczenie maszynowe na danych 

odzwierciedlających owe nierówności, po konsekwencje dla rynku pracy. Z 

drugiej strony, AI już dziś wspomaga ludzi w wielu dziedzinach i można się 

spodziewać, że przyczyni się do dalszej poprawy jakości życia. Uczestnicy 

powinni poznać zrównoważony, realistyczny obraz szans i zagrożeń związanych 

z coraz szerszym stosowaniem AI 

• Kompetencje przyszłości. Młodzi ludzie uczestniczący w szkoleniach w 

przeciągu kilku lat wkroczą na rynek pracy i mogą obawiać się jak rozwój 

sztucznej inteligencji wpłynie na ich perspektywy zawodowe. Sztuczna 

inteligencja przestawiana bywa jako odbierająca pracę ludziom, tymczasem w 

rzeczywistości automatyzowane są głównie działania rutynowe i mechaniczne. 

Ludzka inteligencja i kreatywność pełnią i pełnić będzie wciąż kluczową rolę. 

Umiejętna współpraca z AI będzie krytyczna dla sukcesu zawodowego w wielu 

branżach. 

Prócz powyższych tematów przewodnich, zidentyfikowano też założenia odnośnie do 

metodyki nauczania: 

• Intuicja zamiast formalizmu. Dziedzina sztucznej inteligencji, a w szczególności 

uczenia maszynowego, oparta jest na zaawansowanych koncepcjach statystycznych 

i matematycznych. Szkolenia skierowane są do młodzieży o różnych 

zainteresowaniach 

i przygotowaniu technicznym, dlatego też postanowiono ograniczyć formalizmy 

matematyczny i techniczny żargon do minimum. Uczestnicy poznają zasady 

trenowania modeli uczenia maszynowego w oparciu o intuicję i przykłady, oraz w 

efekcie własnych eksperymentów z narzędziami do tworzenia AI. 
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• Interakcja zamiast wykładów. Wedle opinii uczestników wcześniejszych szkoleń 

tego typu, rozbudowane części wykładowe nie angażowały uwagi kursantów, 

natomiast ćwiczenia 

i dyskusje w grupach oraz współzawodnictwo były najbardziej atrakcyjnym ich 

elementem. 

Z tego powodu postanowiono ograniczyć elementy wykładowe do niezbędnego 

minimum, zrealizowanego w postaci kilkuminutowych filmów wzbogaconych 

ilustracjami, 

w atrakcyjnej oprawie graficznej i dźwiękowej. Prawie cały pozostały czas kursu 

przeznaczony będzie na grupowe dyskusje moderowane przez prowadzących oraz 

poznawanie narzędzi do uczenia maszynowego. 

• Sprawdziany wiedzy w formie zabawy. Kolejną sugestią uczniów było użycie 

atrakcyjnych narzędzi do interaktywnego sprawdzania wiedzy. Popularnością 

w szkołach cieszy się Kahoot, który pozwala uczniom konkurować podczas 

rozwiązywania zadań i na bieżąco pokazuje liderów. 

• Narzędzia. W trakcie przygotowywania scenariusza dla szkolenia 

przetestowaliśmy wraz z grupą wolontariuszy kilka narzędzi bazowych 

pozwalających na zapoznanie się z podstawowymi możliwościami AI. Po 

testach zdecydowaliśmy się 

na wprowadzenie dwóch: Teachable machine oraz Monkeylearn. 

• Platforma techniczna. W trakcie przygotowań do kursu przetestowaliśmy 

dostępność dwóch platform na których chcielibyśmy prowadzić szkolenie. 

Szkolenie testowe 

z udziałem wolontariuszy odbyło się na platformie Discord. Po szkoleniu z uwagi 

na problemy w dodawaniu załączników niezbędnych do właściwego 
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przeprowadzenia szkolenia oraz materiałów video, które zaplanowaliśmy 

zdecydowaliśmy się na wybór platformy MS Teams. Jest to platforma, z której na 

co dzień korzystają uczniowie szkół - jest ona zatem dla nich przestrzenią znaną i 

przyjazną, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na odbiór warsztatów. 

1. Program – scenariusz szkolenia 

Szkolenie przeprowadzone będzie w grupach 10-12 osobowych. Czas szkolenia przewidziany 

jest 

na 4 godziny zegarowe – w trakcie których przewidujemy jedną dłuższą 20 min przerwę (po 

II części szkolenia) i krótkie kilkuminutowe przerwy ustalane w zależności od potrzeb grupy. 

Plan szkolenia zawiera cztery części. Każda z części składa się z filmów wprowadzających 

oraz adekwatnie dobranych do poruszanego tematu ćwiczeń. Wykorzystanie różnych narzędzi 

w trakcie omawiania tematu (film video, gry edukacyjne m.in. Kahoot, wykreślanki, użycie 

narzędzi AI czy zadania w grupach) – pozwalają wprowadzić w trakcie szkolenia więcej 

bodźców, a przez urozmaicenie przekazu zachęcić uczestników do interaktywnego 

uczestnictwa oraz umożliwić lepsze przyswojenie przedstawianych treści. W przedstawionym 

poniżej planie szkolenia omówiona zostaje: 

• tematyka filmu wprowadzającego, 

• użyte narzędzia wspierające, 

• zakładany efekt końcowy. 

W trakcie całego szkolenia nad uczestnikami czuwają trenerzy/specjaliści od sztucznej 

inteligencji, którzy na bieżąco wyjaśniają potrzebne treści, a także czuwają nad tym, by 

rozwój grupy był równomierny. 
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Część I 

Temat: co to jest sztuczna inteligencja 

Film wprowadzający: definicja sztucznej inteligencja, historia rozwoju sztucznej 

inteligencji, Alan Turing, głębokie uczenie, przetwarzanie języka naturalnego, Big Data. 

Link do filmu: 

https://fundacjafise.sharepoint.com/:v:/s/Centralny/EUOmHnAWVwBOv7g5zEEJk- 

0BbGMbsmKy4gfug6V_432guA?e=l4CB7o 

Dyskusja: sztuczna inteligencja dookoła nas. 

Gra edukacyjna: uczestnicy otrzymują dostęp do tabeli/wykreślanki, za zadanie mają na 

podstawie czytanych przez trenera definicji wykreślić jej nazwy w tabeli. Zadanie to ma na 

celu utrwalić przedstawiane wcześniej treści. 
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Gra edukacyjna: Kahoot – ćwiczenie pozwalające sprawdzić zdobytą w pierwszej 

części wiedzę. Przyjęta formuła Kahoot ma na celu wprowadzić element rywalizacji oraz 

gamingu 

w treści szkolenia. 
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Wersja 1 

Pytanie Odpowiedzi 

Dostęp do czego jest 

problemem przy trenowaniu 

modeli AI? 

• wystarczającej mocy obliczeniowej 

• wystarczającej ilości danych 

• danych sprawiedliwie 

reprezentujących mniejszości 

• dobrych algorytmów 

Z jakich urządzeń często 

korzysta się przy trenowaniu 

sieci neuronowych? 

• koprocesorów arytmetycznych 

• komputerów kwantowych 

• kart graficznych 

• kart dźwiękowych 

W którą z wymienionych gier 

AI nie jest obecnie w stanie 

wygrać ze światowej klasy 

graczem-człowiekiem? 

• szachy 

• go 

• StarCraft 

• We wszystkie te gry wygrywa. 

Kto był jednym z pionierów 

teorii sztucznej inteligencji? 

• Alan Turing 

• Albert Einstein 

• Ernest Hemingway 

• Mikołaj Kopernik 

Na którym etapie potrzebna jest 

duża moc obliczeniowa? 

• trenowania modelu 

• używania modelu 

• trenowania i używania modelu 

• duża moc obliczeniowa w ogóle nie jest potrzebna. 

W jakiej czynności 

najtrudniej jest zastąpić 

ludzką inteligencję przez AI? 

• odróżnianie spamu od prawdziwej korespondencji 

• wydawanie wyroków sądowych 

• rekomendowanie produktów do kupienia 
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Pytanie Odpowiedzi 

• prowadzenie samochodu 

Co zawiera w sobie model 

języka? 

• strukturę gramatyczną zdań 

• prawdopodobieństwo wystąpienia ciągu słów 

• znaczenie wyrazów 

• dźwięki, które może wydać człowiek 

Które z poniższych jest 

przykładem ogólnej (nie 

wyspecjalizowanej) 

sztucznej inteligencji? 

• android c-3po z gwiezdnych wojen 

• program sterujący samochodem waymo 

• asystent google 

• alpha go 

Efekty I. części 

• Pokazanie, jak sztuczna inteligencja stała się technologią uniwersalną. 

• Uświadomienie, że każdy z nas z niej korzysta. 

Część II 

Temat: Co sztuczna inteligencja potrafi już dziś? 

Film wprowadzający: przedstawienie narzędzi sztucznej inteligencji, techniczne użycie 

narzędzi przez użytkowników Internetu. 

https://fundacjafise.sharepoint.com/:v:/s/Centralny/EdxPwPhOtGpIiuS79RvQKogB1ojl17C7 

kY7EcUpdy8WJVA?e=4fbEuj 

Uczestnicy w tej części będą mieli możliwość próby użycia narzędzi sztucznej inteligencji. 
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Warsztat: narzędzia do tworzenia modeli 

I. MonkeyLearn (klasyfikacja tekstu) – 30 minut 

1. Wejdź na https://monkeylearn.com/signup i załóż konto. 

2. Zaloguj się. 

3. Wybierz „Create Model". 

4. Wybierz “Classifier", a potem “Topic Classification". 

5. Pobierz https://docs.google.com/spreadsheets/d/1- 

b0EJczKNOvM0DcKaycjD3OxtWjsJUsD/export?format=xlsx — wybór 

fragmentów z artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Wiedza i Życie”. 

6. Wybierz „Excel File" po czym wskaż pobrany plik Wiedza i Życie.xlsx 

7. 

Odznacz „Discard first row"; przełącz na „Advanced" i wybierz „Use as Text" w 

pierwszej kolumnie i „Use as Tag" w drugiej. „Tag" to kategoria, do której 

przypisany będzie tekst. 

Po chwili powinna pojawić się następująca informacja: 

http://www.transferhub.pl/
https://monkeylearn.com/signup
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-b0EJczKNOvM0DcKaycjD3OxtWjsJUsD/export?format=xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-b0EJczKNOvM0DcKaycjD3OxtWjsJUsD/export?format=xlsx
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8. Nazwij model, np. "Wiedza i Życie" przetestuj na fragmentach wybranych 

z tekstów z odpowiednich kategorii na:  

https://www.wiz.pl/:https://www.wiz.pl/tematy/astronomia 

https://www.wiz.pl/tematy/zoologia (albo inne kategorie biologiczne). 

Dostęp 

do pełnych artykułów wymaga prenumeraty, ale i bez niej możemy 

zaznaczyć 

i skopiować pierwszy akapit wybranego tekstu. 

9. 

Możesz wkleić swój własny tekst w okienko „Test with your own text" 

Jak pewny jest model swojego typu (wskaźnik „confidence")? Co się stanie, gdy da się 

modelowi przykład z kategorii innej niż astronomia lub biologia? 

Ćwiczenie dodatkowe: uczenie aktywne 

http://www.transferhub.pl/
https://www.wiz.pl/
https://www.wiz.pl/
https://www.wiz.pl/tematy/astronomia
https://www.wiz.pl/tematy/zoologia
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W poprzednim ćwiczeniu dostarczyliśmy modelowi przykładów z gotowymi etykietami 

(„astronomia", „biologia"). Model można też uczyć na przykładach bez etykiet. System 

będzie wtedy pokazywał nam jeden przykład i prosił, abyśmy określili do jakiej kategorii 

należy. 

Po jakimś czasie zacznie on sam zgadywać kategorie. 

Możemy powtórzyć poprzednie ćwiczenie, ale bez oznaczania drugiej kolumny jako 

„Use as Tag".

 

Na stronie „Define Tags" wpisz kategorie: 

• astronomia, 

• biologia. 

Wybierz „Continue". 

1. Klasyfikuj przedstawiane teksty, zaznaczając kategorie, do których pasują i klikając 

„Confirm". 

http://www.transferhub.pl/
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Już po oznaczeniu około 10 przykładów wstępny model będzie gotów do przetestowania. Jak 

poprzednio przetestuj go na przykładach ze strony „Wiedza i Życie”. 

2. Można poprawić model, wchodząc w tryb Build i klasyfikując kolejne teksty. 

Po kolejnych 10 przykładach można sprawdzić, czy model lepiej rozpoznaje 

kategorie 

i czy jest bardziej pewien swoich predykcji. 

II. Teachable Machine (klasyfikacja obrazu) – 30 minut 

1. Wejdź na https://drive.google.com/drive/folders/1K3ThM5-ZbV9- 

jg6V6uafMupGiwoRp2Ot?usp=sharing i pobierz wszystkie pliki z tego 

folderu 

2. Podobnie wejdź na: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fG1lnjCIvpxY7E9MPg2trvFObBG9bove?u

http://www.transferhub.pl/
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sp=sharing i pobierz wszystkie pliki z folderu 

3. Wejdź na https://teachablemachine.withgoogle.com/ 

4. Wybierz „Get Started” … 

Następnie kliknij „Image Project” … 

Potem „Standard image model”. 

5. Zmień nazwę „Class 1” na „kot” zaś „Class 2” na „pies”. 

6. Wybierz „Upload” 

w każdej z klas i wgraj wcześniej ściągnięte zdjęcia kotów/psów. 

7. Wybierz „Train Model”. Po kilku sekundach uczenie powinno się zakończyć i 

pojawi się komunikat „Model Trained”. 

http://www.transferhub.pl/
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8. Pobierz wszystkie pliki z: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YDZiUHch6RjQxl5EAcvj0VigvjmGNiwS

?u sp=sharing – to zdjęcia kotów i psów, które nie były użyte do treningu (model 

ich nie „widział”). 

9. W sekcji „Preview” przełącz z „Webcam” na „File”. 

10. Wybierz jeden z nowo pobranych plików. Czy 

http://www.transferhub.pl/
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model właściwie rozpoznaje zwierzę? 

11. Znajdź w Internecie jakieś inne zdjęcia kotów i psów. Czy model 

właściwie 

je klasyfikuje? 

12. Co się dzieje, gdy pokaże się mu zdjęcie, na którym nie ma ani psa, ani kota? 

13. Czy jesteś w stanie znaleźć obraz psa lub kota, który model rozpozna błędnie? 

Efekty II części 

• Poszerzenie wiedzy na temat sztucznej inteligencji – wprowadzenie 

elementów technicznych. 

• Użycie mechanizmów AI pozwoli uczestnikom zrozumieć, że sztuczna 

inteligencja jest dziś narzędziem coraz bardziej user friendly. 

Część III 

Temat: Co sztuczna inteligencja będzie potrafić jutro? 

Film wprowadzający: przyszłość AI, sektory w jakich rozwija się najszybciej, solarpunk, 

cyberpunk. 

https://fundacjafise.sharepoint.com/:v:/s/Centralny/EUJu9ltvMQRFlxB3_NXjt8IB69w0W9 

MiqQC5SK-mhbguKg?e=5Xxjgw 

Gra edukacyjna. W tej części uczestnikom zaproponowana zostanie uproszczona 

metoda Disneya. Użycie tej metody pozwoli uczestnikom spojrzeć na tematykę sztucznej 

inteligencji 

z różnych perspektyw (w tym wypadku z perspektywy optymistów i pesymistów). Jest 

to narzędzie pozwalające na późniejsze kreatywne wypracowanie realnego scenariusza 

http://www.transferhub.pl/
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w oparciu o zebrane dane/opinie. 

Grupa podzielona zostaje na dwie podgrupy: 

1) marzycieli, 

2) realistów. 

W trakcie 15-minutowej burzy mózgów uczestnicy proszeni są o wypracowanie swojej 

wizji przyszłości ze sztuczną inteligencją, przeanalizowanie możliwości jakie daje 

rozwój tej dziedziny, ale i wyzwań, i niebezpieczeństw. Uczestnicy po wykonaniu 

ćwiczenia wspólnie dyskutują poruszone kwestie, próbując wypracować optymalną 

wizję. 

Efekt III części 

• Wskazanie różnych scenariuszy i możliwości rozwoju AI. 

Część IV 

Temat: Ja i sztuczna inteligencja 

Film wprowadzający: zawody przyszłości, kompetencje przyszłości, edukacja z AI 

https://fundacjafise.sharepoint.com/:v:/s/Centralny/Eaby-

26k1dBNu01ZLoGGeeUBGSomSqMMem5oy98_oHSUMA?e=sEbDRO 

Gra edukacyjna. Uczestnicy szkolenia podzieleni zostają na 3-osobowe podgrupy, w których 

w czasie 20-30 minut opracowują swój pomysł na start-up z wykorzystaniem sztucznej 

inteligencji. 

http://www.transferhub.pl/
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Efekt IV części 

• Użycie w biznesie sztucznej inteligencji. 

• Wskazanie możliwości jakie może przynieść edukacja związana z AI. 

Zakończenie. Quiz końcowy (Kahoot) 

Pytanie Odpowiedzi 

Który test jest uznawany 

za wyznacznik ogólnej 

sztucznej inteligencji? 

• test Von Neumanna 

• test Turinga 

• kryterium Eulera 

• warunek Lema 

Co jest największym 

zagrożeniem ze strony AI 

w najbliższych 20 latach? 

• nadmierne zużycie zasobów naturalnych 

• pogłębienie konfliktu między Koreą Północną a USA 

• zniewolenie ludzkości przez autonomiczne roboty 

• pogłębienie nierówności społecznych 

Ile kosztuje wytrenowanie 

największych modeli AI? 

• setki dolarów 

• dziesiątki tysięcy dolarów 

• miliony dolarów 

• miliardy dolarów 

Która z wymienionych gier 

jest najtrudniejsza dla AI? 

• warcaby 

• szachy 

• go 

• monopol 

http://www.transferhub.pl/
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Pytanie Odpowiedzi 

Jakie rozwiązania pozwalają 

na szybki dostęp do mocy 

obliczeniowej potrzebnej 

do wytrenowania dużych 

modeli AI? 

• superkomputery 

• chmury obliczeniowe 

• komputery kwantowe 

• smartfony 

Jakie zadania można 

rozwiązać przy pomocy 

modelu języka? 

• problemy szachowe 

• rozbiór gramatyczny zdania 

• uzupełnianie tekstu 

• rekomendacje produktów w sklepie 

W jakiej czynności 

najtrudniej jest zastąpić 

ludzką inteligencję przez AI? 

• tłumaczenie literatury pięknej 

• tłumaczenie etykiet na produktach 

• prowadzenie samochodu 

• rozpoznawanie twarzy 

Które z poniższych jest 

przykładem ogólnej (nie 

wyspecjalizowanej) 

sztucznej inteligencji? 

• HAL 9000 z Odysei Kosmicznej 

• tłumacz Google 

• asystent Siri 

• Alpha Go 

Materiały dla zdobycia wiedzy niezbędnej dla prowadzenia 

szkolenia 

https://drive.google.com/drive/folders/1pgqAT63rtK7oUh6zYYHaPgLdtvgSvnvU?usp=sharing 

1. Kurs wprowadzający „Elements of AI” https://www.elementsofai.pl/ 

2. Kurs pogłębiający „AI for everyone” https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone 

3. Aleksandra Przegalińska i Piotr Oksanowicz, „Sztuczna Inteligencja. Nieludzka, arcyludzka”. 

http://www.transferhub.pl/
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https://www.youtube.com/watch?v=dhQe4Exw_ao 

https://www.youtube.com/watch?v=29S2tLgp4v8&t=1162s 

https://www.youtube.com/watch?v=YOARJHbEduc&t=113s 

https://www.youtube.com/watch?v=OedqaVX_KdU&t=658s 

https://www.youtube.com/watch?v=hwTO1USwfnQ 

Bibliografia 

Flasiński M. (2021) „Wstęp do sztucznej inteligencji”, Wydawnictwo Naukowe PWN 

Norvig P., Russell S. (2021) „Artificial Intelligence. A Modern Approach. Global 

Edition, Pearson” 

Oksanowicz P., Przegalińska A. (2020) „Sztuczna Inteligencja. Nieludzka, arcyludzka.” 

Znak (s. 10-57) 

Sejnowski T. J. (2019) „Deep learning. Głęboka rewolucja. Kiedy sztuczna 

inteligencja spotyka się z ludzką”, Poltext 

Wodecki A. (2021) „Sztuczna inteligencja we współczesnych organizacjach. Jak 

autonomiczne systemy mogą wpływać na firmy, modele biznesowe i rynki?” Wydawnictwo 

Naukowe PWN 

Edx darmowe kursy od Harward, Delft uniwersytet, IBM 

https://www.edx.org/learn/artificial- 

intelligence?source=aw&awc=6798_1629790465_00213 

178904257222fec058bc2b1e2ea&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_c

on tent=text-link&utm_term=744547_dev.by 

Learn the Basics of Machine Learning https://www.codecademy.com/learn/machine- 

learning?utm_source=pepperjam&utm_medium=affiliate&utm_term=235312&clickId=367327

5338&pj_creativeid=8-12462&pj_publisherid=235312 

Expand Your Knowledge of Artificial Intelligence https://www.udacity.com/course/ai- 

artificial-intelligence-nanodegree--

http://www.transferhub.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=dhQe4Exw_ao
https://www.youtube.com/watch?v=29S2tLgp4v8&t=1162s
https://www.youtube.com/watch?v=YOARJHbEduc&t=113s
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nd898?irclickid=UFtXWQ0mIxyIRwNxiAS6PRWLUkBWON1Yt242Sw0&irgwc=1&ut

m_source=affiliate&utm_medium=&aff=2430940&utm_term=&utm_campaign=_febcom

plexai_&utm_content=&adid=786224 

Zespół badawczy 

• Agata Smolak - to ekspertka edukacji przyszłości w Fundacji Platforma Przemysłu 

Przyszłości, oprócz tego jest kierownikiem zespołu badawczego SMART Youth, bada 

politykę młodzieżowe, kompetencje przyszłości oraz tranzycje z systemu edukacji 

na rynek pracy, jest doktorantką (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i Katholieke Universiteit Leuven), stypendystka (Parlament Europejski i Kongres Stanów 

Zjednoczonych) trenerką kompetencji kluczowych (Erasmus+) oraz konsultant 

ds. projektów europejskich, fundatorką i panią prezes Mladiinfo Poland. 

• Doktor Edyta Sadowska - to naukowczyni i futurolożka. Edyta zajmuje się przyszłością 

naukowo, dydaktycznie i instagramowo. Cieszy się każdą przestrzenią, którą odkrywa 

wraz z rozgryzaniem trendów i uważnością na zarodki zmian jakie pojawiają się już dziś. 

Przyszłość i możliwość jej współkreowania to, co ją napędza każdego dnia. Jako 

wykładowca akademicki pracuje też w obszarze związanym z przyszłością edukacji. 

• Maciek Makowski - to specjalista z zakresu sztucznej inteligencji. Zdobywał swoją 

wiedzę głównie za granicą Polski. Jest praktykiem, który ze sztuczną inteligencją 

współpracuje każdego dnia. Obecnie pracuje dla amerykańskiego startupu. Jest 

miłośnikiem kotów. 

• Natalia Barcicka - to uczennica jednego z warszawskich liceów. Jest jedną 

z pomysłodawców tego kursu. Mimo młodego wieku, Natalia uczestniczyła w wielu 

projektach międzynarodowych jako lider młodzieżowy a także młodzieżowy trener. 

• Milana Ivanova - to studentka, jej pasją są social media. Na Milanę mówi się Lana :) 

http://www.transferhub.pl/
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pracuje w Mladiinfo Poland jako social media ninja jest człowiekiem od zadań 

specjalnych 

http://www.transferhub.pl/
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