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Projekt Silver+ "Silver Economy as a new pathway to foster entrepreneurship and facilitate 
the disabled persons’ insertion and reinsertion in labour market" ma na celu opracowanie 
innowacyjnej metodologii szkoleń oraz zestawu narzędzi elektronicznych, które pozwolą osobom 
z niepełnosprawnościami dostosować się do nowych wyzwań wynikających ze wzrostu średniej 
długości życia, co tym samym będzie odpowiedzą na potrzebę utrzymania ich jak najdłużej 
w aktywności zawodowej, unikając tym samym ich przedwczesnego odchodzenia na emeryturę. 
 
Projekt jest realizowany przez partnerów z siedmiu organizacji europejskich. Wszyscy partnerzy 
posiadają wiedzę specjalistyczną umożliwiającą osiągnięcie celów projektu oraz znaczące 
doświadczenie w zakresie uczestnictwa i zarządzania projektami krajowymi i europejskimi:  
 

• Institut Regional d'Insertion Professionnelle et Sociale (IRIPS), Francja 
• Coopérative d'Activité et d'Emploi dans les Services A la Personne et la Silver Economie 

(CAESPE), Francja 
• Asociacion Intercultural Europea (GO EUROPE), Hiszpania 
• Stowarzyszenie C'ENTRO, Włochy 
• CIEP asbl, Belgia 
• INSTALOFI Levante SL, Hiszpania 
• Danmar Computers Sp z o.o., Polska 
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PRZEWODNIK DLA TRENERÓW W 

SKRÓCIE 
Niniejszy przewodnik skupia się na dwóch aspektach: 

} Pierwszy z nich, to rozwój kompetencji pedagogicznych poprzez wprowadzenie 
edukatorów osób dorosłych do metod i technik kształcenia nieformalnego oraz 
narzędzi offline i online w zakresie dostarczania niezbędnych umiejętności osobom 
z niepełnosprawnościami i innym grupom uczących się dorosłych znajdującym się 
w niekorzystnej sytuacji (sekcje: Projektowanie, Realizacja, Ocena i metody oraz 
Wdrożenie). 

} Drugi z nich będzie koncentrował się na treściach tematycznych w celu poprawy 
wiedzy uczestników, ich zrozumienia i niezbędnych umiejętności pedagogicznych 
w zakresie podstawowych umiejętności informatycznych, finansowych i miękkich 
w celu zwiększenia szans na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami i grup 
osób uczących się znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jak również w 
zakresie przedsiębiorczości w sektorze srebrnej gospodarki w odniesieniu do 
opracowanych w projekcie ram kompetencji (sekcja: Sesje szkoleniowe i Załącznik 
dotyczący stylów uczenia się).  
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Niniejszy przewodnik dla Trenerów składa się ze zbioru narzędzi do nauki metodą blended 
learning, określającym metodologię i wytyczne dla wsparcia mobilności mieszanej uczestników 
(podczas tzw. szkolenia ‘train the trainers’), gdzie moduły e-learningowe będą stanowić część 
działań szkoleniowych i testowych.  
 
Zestaw narzędzi zawiera wszystkie zasoby dydaktyczne i edukacyjne potrzebne do 
przeprowadzenia e-kursu dla nauczycieli osób dorosłych, opiekunów i pracowników socjalnych. 
To materiały informacyjne, arkusze robocze, narzędzia cyfrowe, narzędzia do oceny i ewaluacji, 
referencje i linki do dodatkowych zasobów nauczania i uczenia się.  
 
Materiały do nauczania i uczenia się mają szerokie zastosowanie. Mogą być wykorzystywane 
w wielu różnych kontekstach i w różnych krajach, aby pomóc trenerom w rozwijaniu 
i doskonaleniu ich kompetencji cyfrowych, przedsiębiorczych i pedagogicznych w celu wspierania 
prowadzenia kursów dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Kurs będzie szczególnie istotny 
również dla edukatorów osób dorosłych, którzy nie mają wykształcenia pedagogicznego, czy nie 
zostali wcześniej przeszkoleni w dziedzinach objętych projektem. Materiały zawarte w zbiorze 
narzędzi i końcowe szkolenie mieszane mogą być powielane w różnych kontekstach edukacyjnych, 
formalnych i poza formalnych oraz w różnych krajach i mogą wymagać pewnej adaptacji w celu 
dostosowania do lokalnej sytuacji. 
 
Zbiór narzędzi nie wymaga wyjaśnień. Każda sesja dostarcza trenerowi cele, potrzebny 
czas, metody, niezbędne materiały, zarys i plan. 

1. Czas trwania każdej sesji jest elastyczny, ustalany przez trenera w zależności od 
liczby uczestników, poziomu umiejętności uczestników, itp. 

2. Metody informują trenera, czy sesja ma być przeprowadzona na przykład w formie 
prezentacji - co zazwyczaj oznacza, że będzie wykorzystany pokaz slajdów, czy też 
jako sesja plenarna, gdzie wymagane będzie wyznaczenie miejsc dla takiej sesji.  

3. Załączona jest również lista wszystkich materiałów, których trener będzie 
potrzebował, oprócz listy podanej powyżej, potrzebnych w trakcie sesji. Należy 
wyposażyć się w flipcharty, markery i taśmę, nawet jeśli nie zostały one 
wymienione na liście. 

4. Zarys - przegląd nadchodzącej sesji, oraz 
5. Plan - trener otrzymuje informacje na temat kroków, jakie należy podjąć w celu 

przeprowadzenia każdej sesji. 
Trener powinien podzielić się odpowiednimi przykładami z własnych doświadczeń 
i zachęcić uczestników do dyskusji nad własnymi doświadczeniami. W tej części 
podkreślamy zasady kształcenia dorosłych, na których należy się skupić na każdym kroku. 
Uważamy, że ważne jest, aby przed kontynuacją do dalszej części materiału, wprowadzić 
(przypomnieć) koncepcję „srebrnej gospodarki” i związanych z nią zasadami, które mogą okazać 
się niezbędne podczas prowadzenia szkoleń dla dorosłych.  
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A- Przydatne pojęcia 
 
1. Wprowadzenie do Srebrnej Gospodarki 
W dokumencie referencyjnym opublikowanym przez Komisję Europejską w 2015 r.1, autorzy 
definiują „srebrną gospodarkę” jako „możliwości gospodarcze wynikające z wydatków 
publicznych i konsumpcyjnych związanych ze starzeniem się społeczeństwa i szczególnymi 
potrzebami ludności po 50. roku życia”.  

Starzejące się społeczeństwo można podzielić na 3 grupy, z których każda ma swoje własne 
potrzeby:  

• Aktywne starzenie się społeczeństwa, wymagające konsultacji, aby pozostać aktywnym 
jak najdłużej;   

• Kruche starzenie się społeczeństwa, wymagające towarzystwa, aby móc wyjść z spirali 
wykluczenia i niestabilności; 

• Zależne starzenie się społeczeństwa, wymagające opieki. 

Tak więc gospodarka srebrna stanowi dużą część ogólnej gospodarki konsumpcyjnej, ale z dużymi 
różnicami w priorytetach i wzorcach wydatków. Srebrna gospodarka jest napędzana zarówno przez 
pojawienie się nowych rynków konsumenckich, jak i przez potrzebę poprawy stabilności 
wydatków publicznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa.  

Do roku 2050 osoby w wieku 50 lat i więcej będą stanowić 33,5 procent ludności świata, w 2000 
roku było to 17,8 procent. Rynek srebrnej gospodarki wzrośnie do 15 bilionów dolarów w 2020 
roku według firmy zarządzającej inwestycjami Merrill Lynch. Tendencje w Europie będą podobne 
do tych w krajach północnych. Merrill Lynch szacuje gospodarkę srebrną w Europie na 7 bilionów 
dolarów rocznie, co czyni ją trzecią co do wielkości gospodarką na świecie. Do 2020 roku 
prywatna siła nabywcza starszego pokolenia osiągnie 15 bilionów dolarów na świecie. Jeśli chodzi 
o wydatki publiczne: w UE stanowią one 25% PKB, czyli około 50% wydatków sektora instytucji 
rządowych i samorządowych, a przewiduje się, że do 2060 r. PKB wzrośnie o ponad 4%. 

Szybkie starzenie się społeczeństwa jest jednym z głównych czynników decydujących o przyszłym 
rozwoju gospodarczym Europy i świata. Średnia długość życia gwałtownie wzrosła również u osób 
dotkniętych niepełnosprawnością, co stanowi duże wyzwanie dla społeczeństwa, ale również 
wielką szansę na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w ramach tak zwanej „srebrnej 
gospodarki”.  

W strategii ‘Europa 2020’ wzywa się obywateli w naszym starzejącym się społeczeństwie, w tym 
osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, do dłuższego aktywnego i niezależnego życia oraz 
do dalszego przyczyniania się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Srebrna gospodarka dobrze 
wpisuje się również w nowe priorytety Komisji dotyczące nowych miejsc pracy, wzrostu, 
inwestycji i wzmocnienia bazy przemysłowej.  

Starzenie się i osoby starsze mogą być postrzegane jako cenne zasoby, które mogą przyczyniać się 
do rozwoju społeczeństwa i aktywnego życia, jednocześnie generując nowe miejsca pracy i wzrost 
gospodarczy. Można je postrzegać jako atut na kurczącym się rynku pracy oraz jako 
wolontariuszy, którzy świadczą cenne usługi dla społeczeństwa i gospodarki. Dotyczy to również 
osób z niepełnosprawnościami, ponieważ często w Europie będą one miały wcześniejszy dostęp 
(około 60 lat) do minimalnej emerytury, która w większości przypadków nie zapewni im 
wystarczających dochodów i środków na własne utrzymanie i opiekę zdrowotną, dlatego też 
obowiązkiem jest stworzenie mechanizmów zachęcających i umożliwiających im pozostanie jak 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  GROWING	  THE	  EUROPEAN	  SILVER	  ECONOMY,	  http://ec.europa.eu/research/innovation-‐
union/pdf/active-‐healthy-‐ageing/silvereco.pdf	  (należy	  zauważyć,	  że	  ten	  dokument	  referencyjny	  został	  
opracowany	  w	  celu	  przeprowadzenia	  dyskusji	  wśród	  zainteresowanych	  stron	  i	  nie	  stanowi	  formalnego	  
stanowiska,	  propozycji	  ani	  zobowiązania	  ze	  strony	  Komisji	  Europejskiej)	  	  
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najdłużej w środowisku pracy. Adaptacja do starzejącego się społeczeństwa, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób starszych z niepełnosprawnościami, wymaga większej niezależności i 
integracji społecznej. Realizacja tych celów mogłaby być znacznie ułatwiona dzięki lepszym 
kontaktom z rówieśnikami, opiekunami, pracodawcami i specjalistami w sektorze opieki 
zdrowotnej. Wymaga to również stworzenia środowiska przyjaznego dla osób starszych, 
uwzględnienia kwestii dostępności oraz produktów i usług, z których mogą korzystać wszyscy.  

Kolejne części mają na celu wsparcie procesu szkolenia trenerów; oraz stworzenie możliwości 
interakcji, wzajemnego zrozumienia i budowania wzajemnego zaufania dla seniorów, w tym 
z niepełnosprawnościami, z krajów europejskich. 

2. Co to jest Blended Learning? 

Uczenie się mieszane (blended learning) lub „hybrydowe uczenie się” stanowi model uczenia się, 
który łączy w sobie zarówno metodykę formalną (tradycyjna klasa), jak i nieformalną (kursy 
internetowe). Zasadniczo, uczenie się mieszane (blended learning) stanowi model, który integruje 
technologię w celu pobudzenia uczenia się i zapewnienia wpływu (wzmocnienie pozycji i 
budowanie potencjału uczestników). 

Trener, podobnie jak organizacja, może tworzyć własne zajęcia mieszane w oparciu o pięć etapów 
przedstawionych poniżej: 

1. Wybierz odpowiedni System Zarządzania Nauką dla swoich potrzeb (w naszym 
przypadku, platforma e-learningowa Silver+ www.silverplus.erasmu.site). 

2. Wyznacz cele nauczania mieszanego uczącym się/uczestnikom (muszą oni wiedzieć, kiedy 
i dlaczego będą korzystać z technologii w swoim procesie szkoleniowym). 

3. Stwórz elastyczną strategię uczenia się w trybie mieszanym (uczenie się w trybie 
mieszanym to model, który wymaga dużej elastyczności – sprawdź 6 strategii nauki 
mieszanej poniżej). 

4. Włącz do programu ocenę efektywną (quiz wielokrotnego lub pojedynczego wyboru oraz 
inne interaktywne oceny mogą być używane na końcu każdych zajęć). 

5. Zbuduj społeczność uczącą się metodą blended learning (bycie i czucie się częścią 
społeczności, która wspiera szkolenia wykorzystujące technologię, jest skutecznym 
sposobem na zwiększenie zaangażowania i motywacji uczestników). 

Ten 5-stopniowy model został wykorzystany przy tworzeniu przez partnerów platformy e-
learningowej Silver+ oraz treści szkoleniowych. Model ten zostanie wyjaśniony i przetestowany 
w Brukseli podczas szkolenia trenerów od 3 do 7 lutego, 2020r. 

3. Sześć strategii nauki mieszanej 

1. Odwrócona klasa: Ta strategia mieszana łączy dwa bardzo udane podejścia szkoleniowe, 
wirtualne z tradycyjną nauką w klasie lekcyjnej, aby zaoferować zapracowanym uczestnikom to, 
co najlepsze z obu podejść. Jest ona idealna dla uczących się, którzy nie mogą spędzać dużo czasu 
na salach konferencyjnych lub podczas wykładów. W ramach kursu prowadzonego metodą 
blended learning, uczestnicy otrzymują materiały do nauki przed spotkaniem twarzą w twarz na 
lekcji, np. podcasty, notatki lub slajdy (sprawdź materiał Odwrócona klasa w sekcji Zasoby). 

2. Wirtualny trening na żywo: Dla niektórych organizacji/instytucji, zebranie uczestników z 
różnych miejsc w sali konferencyjnej lub centrum konferencyjnym w celu odbycia szkolenia może 
nie być (łatwą) opcją. Planowanie może być wyzwaniem w przypadku różnych zmian w pracy oraz 
ze względów finansowych lub logistycznych. W takich przypadkach warto zaprojektować dobry 
program nauczania mieszanego, który zapewni szkolenie w całości w oparciu o metody nauczania 
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na odległość. Aby jednak zapewnić bardzo potrzebne zaangażowanie uczącego się i szkoleniowca, 
odpowiednia ilość szkolenia powinna być prowadzony na żywo - w czasie rzeczywistym. 

3. Wspólne cele drużyny: W niektórych przypadkach, organizacje/instytucje mogą mieć bardzo 
ograniczoną dostępność, aby umożliwić uczestnikom z różnych miejsc zebranie się w sali na 
szkolenie. Na przykład, firmy typu off-shore nie mogą pozwolić sobie na to, aby załogi leciały na 
okres kilku tygodni lub miesięcy tylko w celu uczęszczania na zajęcia. W takich przypadkach, 
dobre strategie uczenia się w formule blended learning mogą dążyć do utworzenia różnych grup. 

4. Personalizowana nauka mieszana: Metody blended learning oferują doskonałą możliwość 
dopasowania kursu do zróżnicowanych grup uczestników, a także spersonalizowania go tak, aby 
dopasować go do unikalnych potrzeb szkoleniowych poszczególnych uczestników. Kursy 
mieszane są idealne do łączenia grup ludzi, w porozumieniu z zewnętrznymi i wewnętrznymi 
ekspertami, w celu burzy mózgów i rozwiązywania rzeczywistych wyzwań. Ideą takiego podejścia 
może być udostępnienie specjalistycznej wiedzy wybranej grupy innym grupom, które uczą się 
rozwiązywać rzeczywiste wyzwania, przed którymi stoją, indywidualnie lub zbiorowo. 

5. Samokierowana nauka mieszana: Podczas samokierowanej nauki mieszanej uczący się 
korzystają z połączenia nauki online i tradycyjnej, aby prowadzić swoje własne spersonalizowane 
poszukiwania, osiągać formalne cele nauczania, komunikować się z mentorami podczas spotkania 
w klasie oraz cyfrowo, itp. Ponieważ uczenie się jest samokierujące, zmieniają się role nauczycieli 
prowadzących „naukę online” i w klasie, oraz nie ma formalnych kursów online do ukończenia. 
W samokierowanej nauce mieszanej, jednym z wyzwań dla nauczycieli jest umiejętność oceny 
(w jakiś sposób) osiągnięcia sukcesu w nauce bez jej uwiarygodnienia. 

6. Uzupełniająca nauka mieszana: W tym modelu uczący się albo całkowicie wykonują zadania 
online, aby uzupełnić ich codzienną naukę w klasie, albo uczestniczą w nauce w klasie, aby 
uzupełnić naukę zdobytą na kursach i zajęciach online. Główną ideą jest tu uzupełnianie 
najważniejszych celów edukacyjnych, które są realizowane w całości w jednej przestrzeni, podczas 
gdy ‘przeciwległa’ przestrzeń zapewnia uczącemu się konkretne doświadczenia uzupełniające, 
których ta druga przestrzeń nie dostarczyła lub nie mogła dostarczyć. 

4. Budowanie potencjału 

Według Beesley'a i Shebby'ego (2010)2, „budowanie potencjału w środowisku edukacyjnym jest 
procesem wspomagającym zdolność szkoły/instytucji do realizacji swojej misji. Proces ten polega 
na łączeniu elementów i zasobów w ramach szkoły, co przynosi korzyści wszystkim 
zainteresowanym stronom. Jego celem jest stworzenie i wdrożenie programów, które umożliwią 
wszystkim członkom rozwój w zakresie poszerzania ich wiedzy, umiejętności i zdolności”. 

Budowanie potencjału polega na mobilizacji wszelkiego rodzaju zasobów: relacyjnych, 
społecznych, pedagogicznych i materialnych. W celu zapewnienia, że środowisko budowania 
potencjału (w naszym przypadku środowisko szkoleniowe) pozostanie efektywne, wszyscy 
interesariusze (trenerzy, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, członkowie rodzin, instytucje 
i ośrodki szkoleniowe...) muszą zaakceptować i zainwestować w poprawę środowiska budowania 
potencjału.  

W efektywnym środowisku budowania potencjału, trzeba dbać i pomagać sobie nawzajem 
w rozwoju i wspólnej nauce. Każdy z uczestników może uczyć się i jednocześnie uczyć innych, co 
ułatwi rozwój wspólnych wizji, celów i dobrych praktyk.  

Innym ważnym aspektem skutecznego budowania potencjału jest zdolność trenerów do 
mobilizowania seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin (relacje z rodzicami lub 
nieformalnymi opiekunami), aby umożliwić im wszystkim współpracę i tworzenie społeczności. 
Trenerzy muszą uwzględnić te grupy docelowe przy ustalaniu celów i wyborze strategii 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Beesley	  &	  Shebby,	  Evaluating	  Capacity	  Building	  in	  Education:	  The	  North	  Central	  Comprehensive	  Center,	  
2010,	  https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED511130.pdf	  	  	  
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doskonalenia. Trenerzy powinni ułatwiać im zdobywanie informacji i odgrywanie roli w tym, co 
dzieje się w trakcie procesu szkolenia. Nowe technologie mogą służyć jako narzędzia do 
pozostawania w kontakcie z grupami docelowymi (platforma szkoleniowa, e-maile, media 
społecznościowe...).  

Trenerzy, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami powinni skutecznie współpracować, 
a jednocześnie potrafić wykorzystać własne atuty i style w podczas lekcji. Ponadto, trenerzy 
powinni stosować podejście zorientowane na praktykę, w którym lekcje oparte na projekcie są 
dostosowywane do poziomu klasy. Trenerzy powinni również zachęcać i wspierać różne style 
i podejścia do nauki oraz stosować w klasie różnorodne i zróżnicowane techniki w celu 
promowania nauki i sukcesu. 
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B- Realizacja: sesje szkoleniowe 
 

Sesja szkoleniowa nr 1. Zakres projektu oraz przedsiębiorczość w srebrnej gospodarce 

Zakres i cele projektu 
 
W ramach projektu Silver+ edukatorzy będą zdolni dostarczyć osobom z niepełnosprawnościami 
niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwijania ich przedsiębiorczości na rynku pracy.  
 
Projekt zapewnia wgląd w etapy procesu przedsiębiorczego. Edukatorzy mogą wykorzystać ten 
zestaw narzędzi do opracowania strategii niezbędnych do zwiększenia zdolności osób 
z niepełnosprawnościami na ich drodze do przedsiębiorczości oraz do wywołania zmiany 
społecznej polegającej na przejściu od zależności do niezależności poprzez udaną 
przedsiębiorczość. 
 
Zbiór narzędzi wykorzystany będzie jako narzędzie do gromadzenia danych oraz czynnik 
wspierający edukację, doświadczanie i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. 
 
Podkreśli to wpływ dłuższej pracy, a tym samym pozwoli uniknąć przedwczesnego przechodzenia 
na emeryturę osób z niepełnosprawnościami. Może pomóc w osiągnięciu aspiracji i celów 
zawodowych oraz zapewnić większą elastyczność pracy i stabilność finansową, w tym wyższy 
standard życia, możliwości uczestnictwa w nowych rynkach wzrostu i promowania integracji 
poprzez srebrną gospodarkę. 
 
Innymi słowy, gdyby osoby z niepełnosprawnościami pracowały dłużej, spowodowałoby to 
znaczny wzrost ich standardu życia i pozwoliłoby innym osobom pracującym z osobami 
z niepełnosprawnościami dostosować się do nowych wyzwań wynikających ze wzrostu średniej 
długości życia, co tym samym stanowiłoby odpowiedź na potrzebę utrzymania ich jak najdłuższej 
w aktywności zawodowej. Wydłużenie życia zawodowego osób powyżej 60. roku życia 
i promowanie przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami jest coraz częściej postrzegane 
jako siła napędowa gospodarki. 
 
Promowanie integracji poprzez przedsiębiorczość może pomóc wielu osobom 
z niepełnosprawnościami w uczestniczeniu w rynku pracy i społeczeństwie. Podejście stosowane 
w celu wspierania udziału osób z niepełnosprawnościami w rynku pracy UE zachęca do 
zwiększonego udziału w rynku pracy przede wszystkim poprzez zatrudnienie, a w mniejszym 
stopniu poprzez samozatrudnienie lub tworzenie przedsiębiorstw. Wspólnym podejściem w UE jest 
stosowanie wskaźników zatrudnienia, które wymagają od organizacji publicznych i prywatnych 
zatrudnienia określonej liczby lub odsetka osób z niepełnosprawnościami. Istnieją przykłady 
polityk UE, które wspierają samozatrudnienie i zakładanie firm przez osoby z 
niepełnosprawnościami. Obejmują one włączenie samozatrudnienia do ogólnych programów 
aktywnego rynku pracy, jak również programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami przy 
zakładaniu firm.  
 

Przedsiębiorczość w gospodarce srebrnej 
Przedsiębiorczość daje osobom z niepełnosprawnościami potencjał do tworzenia i zarządzania 
przedsiębiorstwami, w których funkcjonują jako pracodawcy lub kierownicy, a nie tylko jako 
pracownicy. 
Promowanie integracji poprzez przedsiębiorczość srebrnej gospodarki może pomóc wielu osobom 
z niepełnosprawnościami w uczestniczeniu w rynku pracy i społeczeństwie. Podejście stosowane 
w celu wspierania uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w rynku pracy UE zachęca do 
zwiększonego ich udziału przede wszystkim poprzez zatrudnienie, a w mniejszym stopniu poprzez 
samozatrudnienie lub tworzenie przedsiębiorstw. Wspólne podejście UE polega na wykorzystaniu 
wskaźników zatrudnienia, które wymagają od organizacji publicznych i prywatnych zatrudnienia 
określonej liczby lub odsetka osób z niepełnosprawnościami. Istnieją przykłady polityk UE, które 
wspierają samozatrudnienie i zakładanie firm przez osoby z niepełnosprawnościami. Obejmują one 
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włączenie samozatrudnienia do ogólnych programów aktywnego rynku pracy, jak również 
programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami przy zakładaniu firm.  
Do 2020 r. około 120 milionów osób w UE będzie miało pewien stopień niepełnosprawności. UE 
nadrabia zaległości poprzez Europejski Akt Dostępności, który ma na celu zwiększenie 
dostępności wielu produktów i usług. Szacuje się, że do 2024 r. światowe technologie 
wspomagające będą warte 23 mld euro, nie jest więc zaskoczeniem, że powstaje coraz więcej 
przedsiębiorstw w dziedzinie technologii dla osób z niepełnosprawnościami (https://www.eu-
startups.com/2020/01/10-promising-european-startups-supporting-people-with-disabilities/).   
 
Ten zbiór narzędzi nie ma jednak na celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami w otwieraniu 
własnej firmy, lecz zapewnienie im umiejętności niezbędnych do rozwijania przedsiębiorczości 
w srebrnej gospodarce. 
 
Tworzenie firmy  
Proces tworzenia firmy może być oceniany przy użyciu modelu SMART. W ten sposób można 
ocenić cel i zdecydować, skąd uczestnik będzie wiedział, czy jest on możliwy do osiągnięcia. 
W niektórych przypadkach, słowo ‘cel’ jest używane tam, gdzie zamierzeniem jest podanie 
‘założenia’.  
 
Przy próbie zdefiniowania długoterminowych celów biznesowych, wielu właścicieli firm uważa 
model SMART za dość użyteczny. Cele powinny być: 
 
Konkretne: Co Twoja firma ma nadzieję osiągnąć? 
Mierzalne: Jak będziesz mierzył, czy Ci się udało, czy nie? 
Osiągalne: Czy te cele są czymś, co można realistycznie osiągnąć? 
Istotne: W jaki sposób Twoje długoterminowe cele są związane z Twoją działalnością? 
Określone w czasie: Kiedy jest termin ukończenia pierwszego zestawu celów? 
 
7 kroków, aby zostać przedsiębiorcą 

Krok 1 

Znajdź odpowiedni biznes dla siebie. 
Przedsiębiorczość to szerokie pojęcie i można być przedsiębiorcą w niemal każdej dziedzinie. 
Trzeba jednak wybrać dziedzinę, w której się najlepiej odnajdujesz, oraz w której chcesz pracuje 
i rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Wybierz biznes, który nie tylko odniesie sukces, ale 
jest czymś, co jest Twoją pasją. Przedsiębiorczość to ciężka praca, więc chcesz skupić swoją 
uwagę na czymś, na czym Ci zależy.  
 

Krok 2 

Ustal, jakie wykształcenie jest Ci potrzebne. 
Nie musisz mieć żadnego formalnego wykształcenia, aby być przedsiębiorcą, ale to nie znaczy, że 
powinieneś całkowicie ignorować edukację. Jeśli chcesz założyć firmę technologiczną, 
doświadczenie w biznesie, programowaniu komputerowym i marketingu może być cenne. Ponadto, 
niektóre branże będą prawdopodobnie wymagać pewnego rodzaju kwalifikacji, w tym w zakresie 
księgowości lub wiedzy prawniczej. 
 

Krok 3 

Zaplanuj swój biznes. 
Zanim uruchomisz swój biznes, musisz mieć biznesplan. Biznesplan określa wszelkie założenia 
i cele, a także strategię do ich osiągnięcia. Plan ten jest ważny dla pozyskania inwestorów, jak 
również dla zmierzenia, na ile udany jest Twój biznes. 
 

Krok 4 

Znajdź swoją grupę docelową. 
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Nie każdy biznes przemawia do wszystkich. Wiek, płeć, dochody, rasa i kultura grupy docelowej 
będą odgrywały dużą rolę w określeniu miejsca, w którym otwierasz sklep - lub nawet czy 
potrzebujesz fizycznego adresu do prowadzenia działalności. Sprawdź, która grupa najlepiej pasuje 
do Twojego modelu biznesowego, a następnie przygotuj wszystko, aby przyciągnąć do siebie tę 
grupę demograficzną. 
 

Krok 5 

Nawiązuj kontakty zawodowe.  
O ile nawiązywanie kontaktów jest ważne we wszystkich dziedzinach, to może być najważniejsze 
dla przedsiębiorców. Networking to spotykanie innych ludzi, mających umiejętności, które możesz 
wykorzystać w swojej firmie. Możesz również znaleźć potencjalnych inwestorów poprzez 
nawiązanie nowych kontaktów, takich, którzy pomogą w uruchomieniu Twojego modelu 
biznesowego. Sieć kontaktów może również wspierać firmę po jej otwarciu, przyciągających 
nowych klientów w Twoim kierunku.  
 

Krok 6 

Sprzedaj swój pomysł. 
Konsumenci chcą produktów, ale nie zawsze wiedzą, który produkt wybrać. Twoim zadaniem jako 
przedsiębiorcy jest przekonanie ich, że cokolwiek sprzedajesz, jest najlepszą dostępną opcją. 
Należy dowiedzieć się, co sprawia, że Twój produkt jest wyjątkowy, a następnie sprzedać go na 
podstawie wartości dodanej. 
 

Krok 7 

Rynek.  
Należy skupić się na marketingu przed, w trakcie i po rozpoczęciu działalności. Możesz mieć 
najlepszą restaurację w mieście, ale nikt jej nie odwiedzi, jeśli nie będzie wiedział, że ona istnieje. 
Marketing jest trudny, a trzeba skoncentrować swoje wysiłki marketingowe na konkretnej grupie 
docelowej. Na przykład, bardziej prawdopodobnie jest, że pokolenie Y zauważy reklamę w 
mediach społecznościowych, niż na billboardzie w centrum miasta.  
 

Bariery dla przedsiębiorczości i tworzenia firm wśród osób z niepełnosprawnościami 
 
Aby promować przedsiębiorczość wśród osób z niepełnosprawnościami, musimy znać bariery, 
które wpływają na przedsiębiorczość, aby je przezwyciężyć oraz promować nowe polityki i środki 
służące tworzeniu nowych przedsięwzięć. 
 
Bariery nie są takie same dla wszystkich jednostek w społeczeństwie. Chociaż niektóre przeszkody 
są wspólne dla wszystkich, niektóre grupy znajdują szczególne przeszkody, a mianowicie osoby 
z niepełnosprawnościami, kobiety, młodzież, mniejszości etniczne, bezrobotni i osoby mieszkające 
na obszarach wiejskich lub znajdujące się w trudnej sytuacji. 
 
Identyfikacja barier w tworzeniu firmy, może pomóc w wyeliminowaniu tych barier oraz 
w „udostępnieniu przedsiębiorczości wszystkim”. Susana Martins zidentyfikowała w publikacji 
ADRIMAG3 główne bariery dla przedsiębiorczości i tworzenia firm wśród osób 
z niepełnosprawnościami. 
 
Osoby z niepełnosprawnościami napotykają jednak na dodatkowe bariery w tworzeniu własnej 
firmy lub działalności gospodarczej: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Susana	  Martins,	  Barriers	  to	  entrepreneurship	  and	  business	  creation,	  2014	  -‐	  
http://mail.managementparadise.com/oneonone/documents/31036/barriers-‐to-‐entrepreneurship-‐and-‐
business-‐creation-‐coordinator-‐adrimag-‐susana-‐martins/	  	  
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Mogą oni stracić świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego lub uzupełniającego 
ubezpieczenia rentowego, świadczenia zdrowotne związane z programami dofinansowania lub 
dotacjami mieszkaniowymi i innymi. 

• Trudności w dostępie do finansowania. 
• Brak informacji na temat sposobu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub napisania 

biznesplanu. 
• Programy dla osób z niepełnosprawnościami, które często nie wspierają lub nie zachęcają 

do samozatrudnienia i przedsiębiorczości. 
• Programy promujące samozatrudnienie i rozwój małych przedsiębiorstw nie są otwarte dla 

osób niepełnosprawnościami. 
• Ograniczony dostęp do sieci wsparcia. 
• Dyskryminacja oparta na błędnych stereotypach na temat zdolności osób 

z niepełnosprawnościami. 
• Brak wiedzy o możliwościach. 

 

 

Sesja szkoleniowa nr 2. Zrozumieć, jak uczą się dorośli 

Definicja, cele i założenia sesji szkoleniowej 

Skuteczność uczenia się jest związana z kontekstem, sposobem prezentacji treści, stosowanymi 
metodami nauczania, atmosferą w klasie; elementy te muszą być dostosowane do charakterystyki 
uczestników szkolenia. Trener musi zatem nie tylko dbać o treści i sposób ich przekazywania, ale 
także musi być w stanie stworzyć odpowiednie środowisko uczenia się dla osób, które będzie 
szkolił. Celem tej sesji jest zapewnienie instruktorom wskazówek, jak realizować skuteczne 
szkolenia, zwłaszcza z udziałem osób z niepełnosprawnościami.  
 
Podejście teoretyczne i wskazania metodologiczne 

Różne rodzaje niepełnosprawności  

Trener może mieć do czynienia z różnymi rodzajami niepełnosprawności i musi otrzymać 
konkretne odpowiedzi w kontekście szkolenia, aby proces uczenia się był skuteczny. 

Podsumowując, możemy wyróżnić cztery rodzaje niepełnosprawności: 

• Osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi: są to osoby, których niepełnosprawności 
związane są z problemami ze zmysłami (wzrok, słuch, dotyk, smak, zapach). 

• Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi: tacy, których trudności dotyczą motoryki 
i sprawności części ciała powiązanych z ruchem. 

• Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub zdolnościami intelektualnymi, które 
można zweryfikować poprzez test IQ (IQ: związek między wiekiem chronologicznym, 
a wiekiem psychicznym osoby badanej); lub najbardziej specyficzną niepełnosprawnością 
są upośledzenia umysłowe. 

• Osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi: dotyczą problemów psychicznych 
i relacyjnych (psychoza) oraz problemów psychologicznych (nerwice).  

Niepełnosprawność jest często rozumiana w rzeczywistości: w tym przypadku możemy mówić 
o wielu rodzajach niepełnosprawności. Czasami można też określić główną niepełnosprawność 
i związane z nią rodzaje niepełnosprawności. Jak łatwo zauważyć, obecność niepełnosprawności 
często stwarza problemy psychologiczne i relacyjne. Uwagi szczegółowe: 

• W każdej niepełnosprawności można wyodrębnić sekwencję (por. stopień 
niepełnosprawności): lekki, umiarkowany, znaczny. Osoba może mieć określone 
upośledzenie, które jest również znaczne (np. ślepota), ale nie powinna być uważana za 
niepełnosprawną. 



15	  
	  

• Niepełnosprawność jest generalnie tym poważniejsza, im bardziej obejmuje aspekty 
intelektualne i psychiczne. 

Ważne jest również to, że na szkoleniu mogą przebywać osoby, które nie są niepełnosprawne, 
ale mają specyficzne trudności w uczeniu się (np. dysleksja, dyskalkulia, itp.), i dla których 
nadal konieczne jest przyjęcie metod nauczania i narzędzi wyrównawczych dostosowanych do 
tych potrzeb, tak aby słuchacz mógł się uczyć w sposób zadowalający. Należy pamiętać, że 
specyficzne zaburzenia w uczeniu się wpływają na specyficzny i określony obszar 
umiejętności niezbędnych do nauki (czytanie, pisanie, informatyka), pozostawiając 
nienaruszone ogólne funkcjonowanie intelektualne. Niektóre z tych zaburzeń to: 

• Dysleksja, która jest specyficznym upośledzeniem w uczeniu się, charakteryzuje się 
trudnością w dokładnym i/lub płynnym czytaniu.  

• Dysortografia, która jest jednym ze specyficznych zaburzeń w uczeniu się, dotyczy 
konstruktywnego elementu pisma, a zatem odnosi się do aspektów językowych, i polega 
na trudności poprawnego pisania z punktu widzenia ortografii.  

• Nieszczęście dotyczy elementu wykonawczego, a dokładnie grafomotorycznego (słabo 
czytelne pismo); odnosi się do trudności pisania w sposób płynny, szybki i skuteczny.  

• Dyskalkulia dotyczy trudności w zrozumieniu liczb i kalkulacji oraz trudności 
w wykonywaniu niektórych zadań numerycznych i obliczeniowych. 

 

W jaki sposób uczy się dorosły/andragogika 

Andragogika definiowana jest przez M.S. Knowlesa jako sztuka i nauka nastawiona na pomoc 
w nauce i składa się z „korpusu” wiedzy, który w szczególny sposób wpływa na kształtowanie się 
przedmiotów dla dorosłych (od słowa andros - człowiek) i odróżnia ją od pedagogiki, której celem 
jest edukacja dziecka. Zasługą andragogiki jest uznanie dorosłości nie jako punktu docelowego, ale 
jako procesu wpisanego w kontinuum wzrostu podmiotu, gdzie konieczne jest uwzględnienie 
specyfiki, która odróżnia ten sam podmiot w uczeniu się w odniesieniu do podobnych 
doświadczeń, jakie ma człowiek w różnych okresach życia. 

Model andragogiczny opiera się na następujących założeniach: 

1) Potrzeba wiedzy. Dorośli czują potrzebę wiedzy o tym, dlaczego muszą się czegoś nauczyć 
przed rozpoczęciem nauki. Przekłada się to na fakt, że w edukacji dorosłych pierwszym zadaniem 
trenera jest pomoc uczącym się w uświadomieniu sobie „potrzeby wiedzy”.  

2) Samo koncepcja osoby uczącej się. Dorośli mają pojęcie o sobie jako o osobach 
odpowiedzialnych za swoje decyzje, swoje życie, stąd konieczność bycia postrzeganym i 
traktowanym przez innych jako osoby zdolne do zarządzania sobą. Oznacza to, że 
świadczeniodawca musi odnieść sukces w tworzeniu doświadczeń edukacyjnych, w których 
dorosłym pomaga się w przejściu od zależności do autonomii. 

3) Rola doświadczenia osoby uczącej się. Dorośli rozpoczynają działalność szkoleniową 
z doświadczeniem większym niż młodzież, ale także z różną jakości. Ta różnica w ilości i jakości 
doświadczeń ma liczne konsekwencje dla grupy dorosłych. Z jednej strony zapewnia to, że 
w każdej grupie dorosłych będzie widoczny szerszy zakres różnic indywidualnych niż w 
przypadku grupy młodych ludzi. Oznacza to większą heterogeniczność. Z drugiej strony oznacza 
to, że w wielu przypadkach najbogatsze zasoby edukacyjne znajdują się w samych uczących się, 
stąd też większy nacisk na kształcenie dorosłych kładzie się na TECHNIKI DOŚWIADCZALNE: 
dyskusje grupowe, ćwiczenia symulacyjne, działania mające na celu rozwiązywanie problemów, 
metodę przypadku i metody laboratoryjne, wspólne uczenie się.  

4) Gotowość do nauki. Dorośli są skłonni uczyć się tego, co muszą wiedzieć oraz jak radzić sobie 
w rzeczywistych sytuacjach.  
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5) Ukierunkowanie na naukę. Orientacja na uczenie się dorosłych jest skoncentrowana na 
rzeczywistym życiu. Dorośli są zmotywowani do inwestowania energii w takim stopniu, w jakim 
czują, że pomoże im to w wykonywaniu zadań lub stawianiu czoła problemom, które napotykają 
w rzeczywistych sytuacjach życiowych.  

6) Wyjaśnienie powodów. Chociaż dorośli reagują na pewne motywacje zewnętrzne (lepsza praca, 
awans, wyższa płaca i tym podobne), najsilniejszymi motywacjami są naciski wewnętrzne 
(pragnienie większej satysfakcji z pracy, poczucie własnej wartości, jakość życia i tym podobne). 
Trener musi mieć jednak również świadomość, że dorośli są zmotywowani do rozwoju i ewolucji, 
ale motywacja ta może być hamowana przez takie bariery, jak negatywne postrzeganie siebie jako 
uczącego się, brak możliwości lub zasobów, brak czasu oraz programy, które naruszają zasady 
kształcenia dorosłych. 

Model andragogiczny, jak już wspomniano, jest modelem procesowym, w którym trener 
przygotowuje z wyprzedzeniem szereg procedur w celu zaangażowania uczących się w proces, 
który obejmuje: 1) Stworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się;2) Stworzenie mechanizmu 
wspólnego projektowania; 3) Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie uczenia się i sformułowanie 
celów programu (stanowiących treść), które zaspokoją te potrzeby; 4) Zaprojektowanie modelu 
doświadczalnego uczenia się. 

Szkolenie osób dorosłych z niepełnosprawnościami 

Oprócz konieczności uwzględnienia w planowaniu i realizacji szkolenia wyżej wymienionych 
osób, trener prowadzący szkolenie musi być również świadomy specyficznych trudności swoich 
słuchaczy. Tylko dzięki dokładnej znajomości cech szczególnych swoich słuchaczy będzie w 
stanie osiągnąć skuteczne procesy uczenia się, zdolne do osiągnięcia celów, jakie stawia sobie 
interwencja szkoleniowa. Wracając do tematu ICF (międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania 
niepełnosprawności i zdrowia) poruszonego w jednym z modułów dotyczącego treningu na 
odległość, wiemy, że sytuacja osoby w każdym wieku jest ogólnym wynikiem wzajemnych 
wpływów pomiędzy 7 czynnikami: warunkami fizycznymi, strukturami ciała, funkcjami 
organizmu, czynnościami osobistymi, uczestnictwem społecznym, kontekstami środowiskowymi, 
kontekstami osobistymi. Kiedy te różne czynniki oddziałują w pozytywny sposób, osoba dorosła 
będzie dobrze funkcjonować również z punktu widzenia uczenia się, w przeciwnym razie jej 
funkcjonowanie będzie problematyczne w każdym kontekście, w tym w trakcie szkolenia.  

Dwa inne ważne pojęcia, o których trener musi zawsze pamiętać, to rozróżnienie między 
„upośledzeniem” i „niepełnosprawnością” oraz „zdolnością” i „wydajnością”.  

Nie będąc w stanie usprawiedliwić wszystkich możliwych przypadków niepełnosprawności, 
z którymi trener może zetknąć się w swojej pracy, przedstawimy kilka przykładów mających na 
celu zrozumienie jednego z najbardziej właściwych sposobów podejścia do zarządzania procesem 
szkolenia z tymi szczególnymi słuchaczami. 

Dorośli z poważnymi niepokojami społecznymi 

Osoba taka może mieć dobre umiejętności werbalne, odpowiedni ekspresyjny język, dobre 
umiejętności komunikacyjne. Dla tej osoby jednak negatywnym czynnikiem 
kontekstualnym/osobistym jest silny niepokój społeczny w obecności obcych osób. W związku 
takiej osobie będzie brakować ekspresyjnego języka w komunikacji z obcymi lub nieznanymi 
osobami. W sytuacji takiej, jak opisana powyżej, rozumie się, że osoba podczas szkolenia, 
w którym słuchacze są proszeni o ujawnienie innym tego, czego się nauczyli, lub wyników badań, 
byłaby w pewien sposób karana, odczuwająca silny niepokój, co w konsekwencji miałoby 
negatywny wpływ na jej naukę. Oznacza to, że kiedy trener myśli o czynnościach, które chce 
wykonywać z grupą, musi znaleźć właściwy sposób, aby sprawić, żeby taka osoba czuła się 
wygodnie, uspokoić ją i ewentualnie dać jej możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie, a 
następnie ich przeczytania. 

Osoby z deficytami pamięci 
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Pamięć krótkotrwała odgrywa kluczową rolę w procesie szkolenia: zakłócanie jej prowadzi do 
trudności w zdobywaniu nowych informacji, utrudniając zapamiętywanie ich i tym samym uczenie 
się ich. U osób z trudnościami mnemotechnicznymi często występują trudności w przetwarzaniu 
informacji wizualnych i słuchowych. Informacja słowna „wchodzi jednym uchem i wychodzi 
drugim” natomiast informacja wizualna skutkuje: 

• kopiowaniem błędów i pominięciem ostatnich sylab słowa i ostatnich słów jakiegoś zdania 
podczas czytania; 

• stosowaniem bardzo prostych wyrażeń słownych i pisanych, co jest dodatkową 
konsekwencją braku pamięci krótkotrwałej. 

Ważne jest również, aby wiedzieć, że istnieje nie tylko jeden rodzaj pamięci, ale wiele z nich, w 
tym pamięć robocza, która jest w dużej mierze zaangażowana w działania szkoleniowe. Pamięć 
robocza (zwłaszcza w komponencie wizualno-przestrzennym) jest na przykład jedną z funkcji 
poznawczych związanych z wykonywaniem operacji arytmetycznych (zwłaszcza jeśli jest 
wykonywana w pamięci). Na zdolność rozumienia werbalnego, zarówno w mowie, jak i piśmie, 
duży wpływ ma również sprawność pamięci roboczej, zwłaszcza w komponencie werbalnym, i 
ogólnie rzecz biorąc jest ona związana z niemal każdym rodzajem uczenia się w szkole. Pamięć 
robocza wydaje się również odgrywać centralną rolę w uczeniu się długoterminowym. 

Jednym z obszarów, w którym jest to najbardziej zauważalne, jest rozumienie złożonych 
mówionych instrukcji lub rozumienie tekstu pisanego (w przypadku naruszenia pamięci roboczej 
werbalnej); innym sygnałem alarmowym mogą być trudności w obliczeniach, szczególnie jeśli 
chodzi o wizualno-przestrzenną pamięć roboczą. 

Kompromis pamięci roboczej nie pozwala na zapamiętanie dużej ilości informacji w celu 
wykonania sekwencji działań. Na przykład trener, który ma taką trudność może: 

• pomóc uczącemu się, proponując zapisanie czynności do wykonania i stworzenie listy 
samokontroli; 

• mówić w krótkich, prostych i kilku podrzędnych zdaniach; 
• w wystąpieniach, o ile to możliwe, unikać tworzenia zbyt wielu komunikatów; 
• uczyć bardziej funkcjonalnych podejść do nauki i jak psychicznie organizować pojęcia, 

których należy się nauczyć. 

 

Sesja szkoleniowa nr 3. Projektowanie efektywnych treści szkoleniowe 

Cele nauczania 

Do końca tej sesji, uczestnicy: 

• Podzielą się swoimi doświadczeniami na temat efektywnych i nieefektywnych modeli 
szkoleniowych. 

• Uzgodnią trzy podstawowe wymogi dotyczące skutecznego szkolenia. 
• Zidentyfikują różnice pomiędzy szkoleniem, które po prostu wprowadza nowy materiał, 

a takim, które ułatwia zrozumienie i zaangażowanie się w nowy materiał. 
• Omówią siedem etapów planowania w kontekście planowania szkolenia. 
• Zaangażują się w cele projektu, w tym opracowanie wybranego komponentu. 

Tematyka 

Wraz z podstawowymi informacjami w zakresie reguł uczenia się oraz stylów uczenia się 
dorosłych (sesja szkoleniowa nr 2), ta sesja przybliża uczestnikom kwestie efektywnego 
projektowania i realizacji poprzez zdefiniowanie efektywnego szkolenia jako wydarzenia 
edukacyjnego, które powoduje, że uczestnicy decydują się na zrobienie czegoś w inny sposób. 
Sześć kroków planowania zostało wprowadzonych jako ramy, które mają pomóc trenerom 
w osiągnięciu tego rodzaju wyników. Każdy z uczestników wybiera temat (z materiałów 
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edukacyjnych Silver+), wokół którego zaprojektuje i przeprowadzi piętnastominutową sesję 
szkoleniową podczas kursu. 

Model ADDIE: 

1) Analiza (Co i kto powinien zostać przeszkolony?) 

2) Projektowanie (Jaki plan jest najlepszy dla tego szkolenia?) 

3) Rozwój (Jakie media i materiały są potrzebne?) 

4) Wdrożenie (Jak powinniśmy przeprowadzić szkolenie?) 

5) Ocena (Jak będziemy mierzyć sukces?) 

Planowanie programu szkoleniowego: 

• Przeprowadzanie analizy potrzeb 

• Określenie celów instruktażowych 

• Opracowanie planu 

• Wybranie, projektowanie oraz rozwijanie aktywnych metod szkoleniowych 

• Implementacja 

• Ocena szkolenia 

 

Po wykonaniu tych kroków, sesja może być przedstawiona w formie tabeli, tak aby ułatwić 
realizację: 

Sesja Czas trwania  Treści/ 
elementy 
nauczania 

Metody oraz 
ćwiczenia 

Materiały 
oraz 
wsparcie 

     

     

 

 

Sesja szkoleniowa nr 4. Metody / Techniki 

Cele nauczania 

Do końca tej sesji, uczestnicy: 

• Określą różne metody oraz techniki szkolenia i nauczania. 

• Zdobędą umiejętność dostosowania metod i technik do potrzeb słuchaczy. 

Tematyka 

Istnieje wiele metod i technik, które pomagają trenerom przygotować słuchaczy do lepszego 
opanowania kompetencji i nabycia umiejętności. Rzeczywiście, przy tak wielu możliwościach 
wyboru, określenie, które metody i kiedy należy je stosować zgodnie z potrzebami i profilami 
nauczania słuchaczy może być trudne. W związku z tym następujące metody mogą być stosowane 
w zależności od konkretnych celów jednostki edukacyjnej i członków grup docelowych: 

1. Wykład:  

2. Demonstracja:  
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3. Odgrywanie ról:  

4. Studium przypadku:  

5. Dyskusja panelowa:  

6. Odczyty:  

7. Zadania małej grupy:  

8. Dyskusja w dużej grupie:  

9. Ćwiczenie w dużej grupie:  

10. Bajki/historie:  

11. Burza mózgów: 

12. Partnerzy do nauki: 

13. Dyskusje grupy wokół słów kluczowych: 

14. Wywiady: 

15. Ćwiczenia indywidualne: 

16. Debata: 

17. Quiz: 

18. Karty odpowiedzi: 

19. Gry: 

20. Puzzle lub zagadki: 

21. Rysunki lub mapki: 

22. Ekspozycja lub wystawa: 

23. Sesje pytań i odpowiedzi: 

23. Ćwiczenia terenowe: 

24. Wideo lub film: 

25. Gościnni mówcy: 

Poniższa tabela zawiera podsumowanie zalet i wad każdej metody/ćwiczenia, aby ułatwić 
trenerowi dokonanie wyboru w zależności od celów, które mają być osiągnięte: 

Metoda Zalety Wady 

Demonstracja 
Możliwość przekazania informacji 

zwrotnych. 

Nie angażuje wszystkich. 

Odgrywanie ról 

Dobre ćwiczenie praktyczne dla 

uczestników, rozwijające ich 

zaangażowanie. 

Może być zdominowana 

przez kilku uczestników. 

Wykład 
Dobra metoda przy bogatych treściach 

zawartości, jeśli prowadzący potrafi te 

Metoda bierna 

i niestymulująca.  
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treści właściwie przekazać. 

Studium 

przypadku 

Ćwiczona jest koncentracja i duże 

zaangażowanie. 

Może być zdominowana 

przez kilku uczestników. 

Dyskusja 

panelowa 

Dzielenie się wartościowymi 

treściami oraz różnorodność 

perspektyw. 

Niskie zaangażowanie 

słuchaczy. 

Odczyty Zapewnią wysoką jakość treści. Niezbyt stymulująca metoda. 

Ćwiczenia 
terenowe 

Pozwoli na percepcję sensoryczną, 
jeśli jest dobrze zorganizowane. 

Muszą istnieć mechanizmy 
zapewniające uczenie się. 

Zadania małych 
grup 

Wysoce partycypacyjna i zadaniowa 
metoda. 

Mogą być zdominowane 
przez kilku uczestników. 

Wideo lub film Rozwija koncentrację oraz jest 
wstępnie zaprojektowana. 

Mała interakcja z uczącym 
się. 

Dyskusja w dużej 
grupie 

Wysoce energetyzująca metoda, 
zapewniająca uczestnictwo.  

Może być zdominowana 
przez kilku uczestników`. 

 

Nie ma dobrej ani złej metody nauczania, ale zależy ona od stałych efektów uczenia się 

i charakterystyki grupy docelowej. Dlatego ważne jest, aby przed wdrożeniem szkolenia 

przeprowadzić analizę potrzeb osób uczących się. Tak więc, przed rozważeniem konkretnych 

technik i metod szkoleniowych, ważne jest, aby zadać następujące pytania: 

• Jakie są Twoje cele szkoleniowe dla tej sesji szkoleniowej (w zakresie efektów uczenia 

się)?  Nowe umiejętności, Nowe techniki dla posiadanych wcześniej umiejętności, Lepsze 

zachowanie w miejscu pracy/umiejętności miękkie i przekrojowe, Bezpieczniejsze miejsce 

pracy, ... 

• Kto jest szkolony? Młodzież, dorośli, niepełnosprawni umysłowo, niepełnosprawni 

sensorycznie, niepełnosprawni intelektualnie, niepełnosprawni ruchowo, … 

• Jakie zasoby i materiały szkoleniowe masz do dyspozycji? 

 

Sesja szkoleniowa nr 5. Ocena 

Cele nauczania 

Do końca tej sesji uczestnicy rozważą i będą zdolni korzystać z następujących praktyk: 

• Ocena ciągła: ocena znacznie odbiegająca od tradycyjnie rozumianej i stosowanej. 

• Nadanie większej wagi i autonomii uczestnikowi szkolenia w procesie oceny. 

• Kwestionowanie: zachęcanie słuchaczy do zadawania pytań w celu poprawy ich sytuacji. 

• Wzajemna ocena: odnosi się do rozwiązywania zadania w drodze rozmowy między 

rówieśnikami, w której wymienia się opinie na poznawany temat. 
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• Samoocena: w której trener jest w stanie ocenić własną wiedzę, mocne i słabe strony oraz 

poprawić się. 

Tematyka 

Celem metodologii oceny jest zachęcenie uczestnika do oceny samego siebie, zadając sobie 

pytanie, jaki ma cel i przy pomocy trenera obserwować, gdzie się znajduje. Uczestnicy szkolenia 

sami określają na podstawie swoich doświadczeń, jak wykonywać swoją pracę i uczyć się.  

Aby uczestnik szkolenia mógł działać w sposób dokładny, trener powinien przekazać mu 

indywidualną informację zwrotną na temat kroków, jakie należy podjąć i jakich wytycznych należy 

się trzymać, aby usprawnić proces uczenia się.  

Głównym rezultatem jest to, że uczący się stają się bardziej niezależni w procesie uczenia się. W 

ten sposób są oni szkoleni w zakresie swoich zainteresowań, jak również innych umiejętności, 

takich jak organizacja, zarządzanie czasem, itp.  

Ponadto można wybrać różne testy ewaluacyjne, które mogą być dowolnie dobierane przez 

edukatora lub na drodze porozumienia z trenerem-słuchaczem, i może to być jeden lub kilka testów 

(ocena ciągła), z głównym celem, aby pomóc w doskonaleniu się słuchacza.  

Czas: 90 min. 

Metody: demonstracja, ćwiczenia indywidualne, quiz, dyskusja w dużej grupie. 

Materiał: platforma e-learningowa SILVER+ 

Ćwiczenia:  

• Pytania otwarte, aby uniknąć odpowiedzi TAK/NIE. 

• Stosowanie różnych strategii oceniania, aby uniknąć sytuacji, w której uczący się nudzi 

lub przyzwyczaja do danej strategii: ocena formalna i nieformalna mogą być łączone. 

• Refleksja: słuchacze podczas uczenia zgłębiają wiedzę w określonym temacie.  

• Samoocena: metoda pozwalająca uczestnikowi szkolenia na śledzenie własnych postępów 

przy użyciu narzędzi wcześniej dostarczonych przez edukatora, co motywuje i zapewnia 

autonomię. 

• Test obiektywny dla trenera: tj. quizy wielokrotnego wyboru, obejmujące zarówno 

ocenę wiedzy, jak i poziom zrozumienia, analizę i ocenę otrzymanych informacji. 

• Tworzenie map koncepcyjnych, czyli graficznych reprezentacji tematu, który ma być 

oceniany przez trenera. 

• Pytania mieszane: które mogą być dodawane do forów internetowych lub regularnych 

rozmów z uczestnikami. 

• Portfolio: gdzie zbierane są wszystkie prace, raporty i instrumenty oceny, umożliwiające 

obserwację ewolucji osoby szkolonej. 

 

 

Sesja treningowa nr 6. Platforma e-learningowa Silver+ 

Cele nauczania 
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Do końca tej sesji, uczestnicy: 

• Podzielą się swoją wiedzą na temat korzystania z bezpłatnych zasobów cyfrowych online 
na przykładzie platformy e-learningowej Silver+. 

• Wykażą się autonomią w korzystaniu z platformy e-learningowej Silver+. 
• Przekształcą autonomię w kreatywność poprzez przygotowanie i zarządzanie zasobami 

cyfrowymi dla lepszej organizacji szkoleń ze słuchaczami z niepełnosprawnościami.  

Tematyka 

Ta sesja przedstawia platformę Silver+ jako przykład bezpłatnego internetowego zasobu 

cyfrowego dla dorosłych edukatorów i pracowników socjalnych, który pozwala im poznać różne 

metody, narzędzia i strategie pracy z osobami z niepełnosprawnościami fizycznymi lub seniorami. 

Platforma składa się z 7 modułów, do których użytkownicy mają dostęp za pomocą przycisku E-

Learning na stronie Silver+.  

Zawartość modułów jest dostosowana do dostarczania wiedzy w następujących obszarach:  

Moduł 1 – Tworzenie profesjonalnego projektu  

Moduł 2 – Nauczanie i uczenie się 

Moduł 3 – Przedsiębiorczość w ramach srebrnej gospodarki 

Moduł 4 – Upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami / defaworyzowanych 

Moduł 5 - Zasoby cyfrowe 

Moduł 6 - Ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami zdobywanie kompetencji 

cyfrowych 

Moduł 7 - Strategie oceny 

Struktura e-learningowa jest dostosowana do różnych poziomów wiedzy, dzięki czemu ma być 

dostępna dla szerszego grona odbiorców - tych trenerów, którzy są nowi w digitalizacji i tych, 

którzy korzystają z cyfrowego świata, ale szukają wskazówek, jak przedstawić ten świat swoim 

słuchaczom, często nisko wykwalifikowanym w tej dziedzinie, osobom z niepełnosprawnościami 

fizycznymi lub seniorom; ale także aby zrozumieć, jak ich słuchacze i oni sami będą czerpać 

korzystać z dostępnych zasobów cyfrowych. Dlatego też moduły te rozpoczynają się od 

zapoznania z podstawowymi pojęciami, a dopiero potem wprowadzają możliwe do zastosowania 

podejścia. Każdy moduł zbudowany jest według tej samej struktury, co zapewnia przejrzystość i 

ułatwia zrozumienie. Struktura ta obejmuje: wprowadzenie, treści szkoleniowe, zasoby zewnętrzne 

i quiz. 

 
Czas: 90 min. 

Metody: demonstracja, ćwiczenia indywidualne, quiz, dyskusja w dużych grupach 

Materiał: platforma e-learningowa SILVER+ 

Ćwiczenia: 	  

• Prezentacja platformy e-learningowej Silver+: Trener demonstruje, gdzie można znaleźć 

platformę, jak zacząć z niej korzystać i jakie są jej elementy. 
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• Ćwiczenia indywidualne na platformie e-learningowej Silver+: Słuchacze wybierają moduł 

według preferencji. Eksplorują materiał we: wstępie, treściach szkoleniowych, zasobach 

zewnętrznych i quizie oraz zapoznają się z poszczególnymi treściami. 

• Quiz: Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę na temat ukończonego modułu, wybierając 

komponent quizu. Po zakończeniu wszystkich modułów, ogólna wiedza o kursie może być 

sprawdzona w teście końcowym, składającym się z pytań ze wszystkich modułów. 

• Dyskusja w grupie: Słuchacze omawiają swoje doświadczenia z korzystania z platformy. 

Trener dzieli się swoimi rekomendacjami i odpowiada na pytania, które słuchacze mogą na 

temat platformy. 
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SILVER+ WDROŻENIE 
 

 

Adresowane do (wykwalifikowanych lub niewykwalifikowanych) edukatorów dorosłych, którzy 

będą zaangażowani w przekazywanie umiejętności cyfrowych, finansowych i miękkich w celu 

szkolenia defaworyzowanych osób dorosłych, w tym osób z niepełnosprawnościami, czy 

znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, aby ułatwić im powrót/wejście na rynek pracy. 
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Dlaczego ten zestaw? 

Zestaw narzędzi Silver+ odnosi się do kwestii planowania, organizowania, przeprowadzania 
i ewaluacji dwóch rezultatów projektu: ram kompetencji (ERK i ECVET) oraz platformy e-
learningowej, obejmującej następujące moduły: 

Moduł 1: Tworzenie profesjonalnego projektu – autorstwa COOP SAPSE,  

Moduł 2: Nauczanie i uczenie się – autorstwa Centro,  

Moduł 3: Przedsiębiorczość w ramach srebrnej gospodarki – autorstwa IRIPS, 

Moduł 4: Upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami / defaworyzowanych – 
autorstwa CIEP,  

Moduł 5: Zasoby cyfrowe – autorstwa DANMAR, 

Moduł 6: Ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami zdobywanie kompetencji 
cyfrowych – autorstwa Go Europe, 

Moduł 7: Strategie oceny – autorstwa FYG. 

W trakcie trwania projektu Silver+ partnerzy będą realizować szkolenia w swoim obszarze. Sesje 
będą oparte na materiałach opracowanych w trakcie cyklu życia projektu (pakiet szkoleniowy) 
i przetestowane w Brukseli podczas szkolenia dla trenerów. Sesje szkoleniowe będą prowadzone 
w formule blended learning, łączącej podejście tradycyjne, na które składają się debaty i wymiany 
doświadczeń, ćwiczenia praktyczne, gry i ćwiczenia interaktywne, itp. oraz w formie nauczania na 
odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej opracowanej w tym celu przez partnerów. 

Na koniec, każda sesja zostanie oceniona (sprawdź kwestionariusz ewaluacyjny w załącznikach 
oraz quiz na końcu każdego modułu na platformie e-learningowej Silver+) przez uczestników 
w celu zebrania informacji zwrotnych, aby udoskonalić opracowany materiał tak, aby był bardziej 
dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. 
	  

Wdrożenie zestawu 
Trenerzy mogą przejść przez całą matrycę kompetencji lub wybrać konkretne tematy, które 

odpowiadają na konkretne potrzeby szkoleniowe. Każdy moduł posiada części teoretyczne 

i praktyczne, czyli zawartość standardową oraz wskazówki do dalszej eksploracji. Narzędzia 

połączone z każdym modułem dostarczają praktycznych ćwiczeń - gotowych do użycia - oraz 

rekomendacje metod skoncentrowanych na słuchaczu. Trenerzy mogą połączyć teorię z praktyką 

i zaprojektować interesujący plan sesji szkoleniowych dla swoich słuchaczy.  
	  

Harmonogram	  wdrażania	  	  
Po zidentyfikowaniu potrzeb grupy docelowej, ważne jest, aby dowiedzieć się, która sesja 

szkoleniowa/moduł spełnia te potrzeby i cele. 

Na tym etapie trener pracuje nad adekwatnością treści, struktury i czasem trwania szkolenia. 

Dlatego też moderatorzy powinni znać następujące dane:  

• potrzeby uczestników i, jeśli to możliwe, ich oczekiwania; 

• status wybranej grupy: emerytura lub praca/rodzina/zobowiązania społeczne; 

• poziom wiedzy: biegła znajomość języka w mowie/piśmie, znajomość obsługi komputera 

... 

Dane te umożliwią przegotowanie odpowiedniej sesji poprzez dokonanie wyboru: 
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• kompetencji, nad którymi trzeba popracować, 

• daty i czasu trwania spotkań, 

• możliwości korzystania z platformy e-learningowej,  

• narzędzi/materiałów do pracy, 

• dostosowania się do danej sesji szkoleniowej. 

Na miesiąc przed pierwszą sesją szkoleniową: 

• Potwierdź rejestrację i przypomnij uczestnikom o szkoleniu. 

• Na kolejnych treningach, przechodzimy od razu do drugiego punktu. 

• Wybierz odpowiednie miejsce na spotkanie.  

15 dni przed pierwszą sesją szkoleniową: 

• Przypomnij uczestnikom o terminie, godzinie i miejscu szkolenia (udostępnij mapę). 

• Zbierz wszystkie użyteczne dokumenty i materiały. 

• Przygotuj sesję szkoleniową, zastanów się nad potencjalnymi pytaniami. 

• Zarezerwuj salę konferencyjną. 

Jeden dzień przed sesją szkoleniową: 

• Przygotuj salę konferencyjną (długopisy, kartki papieru, woda, układ sali ...). 

• Upewnij się, że dostępne są wszystkie niezbędne narzędzia do przeprowadzenia szkolenia 

(komputer, rzutnik, itp.). 

• Zadbaj o przerwę kawową dla uczestników. 

• Przygotuj identyfikatory z nazwiskami. 

• Zapewnij współtwórcę z moderatorem w celu wspierania Cię podczas prowadzenia sesji 

i pomocy w realizacji i ocenie sesji szkoleniowej. 

W dniu sesji szkoleniowej: 

• Na początku sesji szkoleniowej 

- przywitaj uczestników, zaproponuj kawę, przypomnij o celu szkolenia, 

- przedstaw trenera i moderatora, 

- rozluźnij atmosferę, aby pomóc uczestnikom poznać siebie nawzajem, 

- przedstaw sesję szkoleniową i czas przeznaczony na sesję/moduł.  

• Na każdym etapie spotkania 

- dokonuj analizy i syntezy poruszanych zagadnień oraz samej sesji.	  
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SESJE SZKOLENIOWE 
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Moduł 1 
 

Tworzenie profesjonalnego projektu  
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SESJA	  NR	  1	  –	  TWORZENIE	  PROFESJONALNEGO	  PROJEKTU	  

Efekty	  uczenia	  się:	  

• Zbudowanie	  szkolenia	  w	  oparciu	  o	  specyficzne	  potrzeby	  edukacyjne	  uczących	  się.	  

• Wiedza	  na	  temat	  rozpoznawania	  elementów,	  które	  mogą	  utrudniać	  lub	  ułatwiać	  naukę.	  

• Zastosowanie	  metodologii	  odpowiednich	  do	  uczenia	  dorosłych.	  

Czas:	  230	  min.	  (3,75	  godz.	  bez	  przerwy)	  

CELE	   METODA	   ROLA	  TRENERA	   NARZĘDZIA	   CZAS	  

Powitanie	  

Prezentacja	  
trenera,	  
kontekst	  i	  cele	  
sesji	  

Wystąpienie	   	  

Trener	  przedstawia	  siebie	  i	  cele	  sesji.	  

PC-‐	  
PowerPoint	  

15’	  

Wzajemne	  
poznanie	  się	  

Autoprezentacja	   Każdy	  uczący	  się	  przedstawia	  i	  krótko	  
opowiada	  o	  swoim	  doświadczeniu	  
zawodowym	  z	  niepełnosprawnością.	  

Trener	  zapisuje	  na	  tablicy	  słowa	  
kluczowe,	  które	  wyłoniły	  się	  z	  różnych	  
historii.	  

Tablica	   20’	  

Zbudowanie	  
szkolenia	  
w	  oparciu	  
o	  specyficzne	  
potrzeby	  
edukacyjne	  
uczniów	  

Studium	  
przypadku	  

Praca	  w	  małych	  
grupach	  

1.	  Uczestnicy	  grupy	  czytają	  historię	  
i	  omawiają	  ją	  wspólnie.	  

2.	  Uczestnicy	  odpowiadają	  na	  pytania	  
związane	  z	  wybranym	  studium	  
przypadku.	  

3.	  Grypa	  wyznacza	  rzecznika,	  który	  
przedstawia	  na	  forum	  wszystkich	  
uczestników	  wyniki/odpowiedzi	  i	  
wyjaśnia	  wybory	  grupy.	  

4.	  Trener	  zapisuje	  odpowiedzi	  na	  
tablicy.	  

5.	  Trener	  podsumowuje	  wyniki	  
prezentacji	  każdej	  z	  grup	  i	  czeka	  na	  
dodatkowe	  pytania.	  

Kopie	  
studiów	  
przypadku	  

Kartka	  
papieru	  i	  
długopis	  

Tablica	  

60’	  

Wiedza	  na	  
temat	  
rozpoznania	  
elementów,	  
które	  mogą	  
utrudniać	  lub	  
ułatwiać	  naukę	  

Studium	  
przypadku	  

Praca	  w	  małych	  
grupach	  

1.	  Uczestnicy	  grupy	  czytają	  historię	  i	  
omawiają	  ją	  wspólnie.	  

2.	  Uczestnicy	  odpowiadają	  na	  pytania	  
związane	  z	  wybranym	  studium	  
przypadku.	  

3.	  Grypa	  wyznacza	  rzecznika,	  który	  
przedstawia	  na	  forum	  wszystkich	  
uczestników	  wyniki/odpowiedzi	  i	  

Kopie	  
studiów	  
przypadku	  

Kartka	  
papieru	  i	  
długopis	  

Tablica	  

60’	  
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wyjaśnia	  wybory	  grupy.	  

4.	  Trener	  zapisuje	  odpowiedzi	  na	  
tablicy.	  

5.	  Trener	  podsumowuje	  wyniki	  
prezentacji	  każdej	  z	  grup	  i	  czeka	  na	  
dodatkowe	  pytania.	  

Stosowanie	  
metodologii	  
odpowiednich	  
do	  uczenia	  
dorosłych	  

Studium	  
przypadku	  

Praca	  w	  małych	  
grupach	  

1.	  Uczestnicy	  grupy	  czytają	  historię	  i	  
omawiają	  ją	  wspólnie.	  

2.	  Uczestnicy	  odpowiadają	  na	  pytania	  
związane	  z	  wybranym	  studium	  
przypadku.	  

3.	  Grypa	  wyznacza	  rzecznika,	  który	  
przedstawia	  na	  forum	  wszystkich	  
uczestników	  wyniki/odpowiedzi	  i	  
wyjaśnia	  wybory	  grupy.	  

4.	  Trener	  zapisuje	  odpowiedzi	  na	  
tablicy.	  

5.	  Trener	  podsumowuje	  wyniki	  
prezentacji.	  

6.	  Trener	  wraz	  z	  grupą	  zastanawia	  się	  
nad	  pojawiającymi	  się	  wnioskami.	  

Kopie	  
studiów	  
przypadku	  

Kartka	  
papieru	  i	  
długopis	  

Tablica	  

75’	  
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Moduł 2 
 

Przedsiębiorczość w ramach srebrnej gospodarki  
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SESJA	  NR	  2	  –	  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	  W	  RAMACH	  SREBRNEJ	  GOSPODARKI	  

Efekty uczenia się: 

• Wiedza o koncepcji srebrnej gospodarki. 

• Wiedza o modelu SMART w przedsiębiorczości. 

• Znajomość etapów procesu przedsiębiorczego. 

• Projektowanie samooceny potencjału przedsiębiorczości. 

Czas: 230 min. (3,75 godz. bez przerwy) 

CELE METODA ROLA TRENERA NARZĘDZIA CZA

S 

Powitanie, 

Prezentacja 

trenera, kontekstu 

i celów sesji 

 

Wystąpienie 

 

Trener przedstawia siebie i cele 

sesji. 

 

 

 

10’ 

Wprowadzenie do 

przedsiębiorczośc

i 

 

Wystąpienie 

Trener wprowadza pojęcie 

przedsiębiorczości/koncepcję 

srebrnej gospodarki 

  

20’ 

Model SMART/ 

Etapy procesu 

przedsiębiorczego 

1# Generacja 

pomysłów 

2# Podejmowanie 

decyzji 

i biznesplan 

3# Tworzenie 

projektu 

4# Zarządzanie 

i kontrola 

5# Bariery 

6# Pokonywanie 

barier 

 

 

 

 

 

Studia 

przypadków 

 

 

Praca 

w małych 

grupach 

Trener powinien zaplanować 60 

minut na sesję szkoleniową w celu 

zidentyfikowania potrzeb przy 

użyciu metod, narzędzi i treści 

opracowanych w ramach projektu 

SILVER+. 

 

Analiza, czy spełnia kryteria 

SMART. Tak/Nie 

 

Uczestnicy są proszeni o 

wymyślenie 

pomysłów na biznes 

z wykorzystaniem 

zaproponowanych przez trenera 

zasobów. 

Okrągły stół 180’ 

 

Samoocena 

potencjału 

przedsiębiorczośc

i 

 

 

Indywidualni

e 

 

Udział w przykładowej ankiecie.  

Uczestnik powinien 

zaprojektować swój własny 

kwestionariusz (30 pytań), aby 

określić profil i potencjał 

przedsiębiorcy. Wykorzystanie 

Internet 

 + 

projektowanie 

kwestionariusz

y w programie 

Excel lub Word 

 

20’ 
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metod, narzędzi i treści 

opracowanych w ramach projektu 

SILVER+ 

Przykładowa ankieta pn. 

Samoocena potencjału 

przedsiębiorczości dostępna w 

języku angielskim pod linkiem 

https://www.bdc.ca/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/business-

assessments/pages/entrepreneurial

-potential-self-assessment.aspx 
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Moduł 3 
Upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami / 

defaworyzowanych   
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SESJA	  NR	  3	  -‐	  UPODMIOTOWIENIE	  OSÓB	  Z	  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	  /	  DEFAWORYZOWANYCH	  

Efekty	  uczenia	  się:	  	  
• Stymulowanie	  dostępności	  i	  integracji	  osób	  uczących	  się.	  
• Promowanie	  strategii	  różnicowania	  i	  personalizacji.	  
• Aktywne	  angażowanie	  słuchaczy	  znajdujących	  się	  w	  niekorzystnej	  sytuacji.	  

Czas:	  210	  min.	  (3,5	  h	  bez	  przerwy)	  

CELE	   METODA	   ROLA	  TRENERA	   NARZĘDZIA	   CZAS	  

Powitanie	  

Prezentacja	  
trenera,	  kontekstu	  
i	  celów	  sesji	  

	  

Wystąpienie	  

	  

Trener	  przedstawia	  siebie	  i	  cele	  
sesji.	  

	  

	  

	  

10’	  

	  

	  

Umożliwienie	  
uczestnikom	  
i	  moderatorowi	  
wzajemne	  
poznanie	  się	  

-‐	  Promowanie	  
słuchania	  i	  
spójności	  grupy	  

-‐Stworzenie	  
dynamiki	  grupy	  

	  

	  

	  

	  

Przełamywanie	  
barier	  

(Papier	  
toaletowy)	  

	  

Zabawna	  gra,	  która	  może	  
dostarczyć	  mnóstwo	  śmiechu.	  
Zasady	  zabawy:	  

1.	  Uczestnicy	  siadają	  w	  kółku,	  
jeden	  uczestnik	  dostaje	  do	  ręki	  
papier	  toaletowy.	  

2.	  Uczestnik	  bierze	  tyle	  papieru	  
„ile	  będzie	  potrzebował	  do	  
wykonania	  zadania”,	  a	  następnie	  
podaje	  papier	  kolejnej	  osobie.	  	  

3.	  Po	  tym,	  jak	  wszyscy	  będą	  się	  
dobrze	  śmiać	  z	  ilości	  papieru,	  
który	  zabrali,	  trener	  informuje,	  że	  
za	  każdy	  kawałek	  papieru	  
toaletowego,	  który	  zerwali,	  
muszą	  powiedzieć	  grupie	  jedną	  
rzecz	  o	  sobie.	  

	  

	  

	  

	  

Rolka	  papieru	  
toaletowego	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

25’	  

Zrozumienie	  profili	  
uczenia	  się	  
uczestników	  	  

	  

	  

Kwestionariusz	  

	  

Trener	  przedstawia	  
kwestionariusz	  i	  wyjaśnia,	  jak	  
z	  niego	  korzystać.	  Na	  koniec	  
trener	  opisuje	  profile	  
uczestników	  (bez	  osądzania).	  

Kwestionariusz	  
stylów	  uczenia	  
się	  (zobacz	  
załącznik)	  

	  

	  

25’	  

	  

	  

	  

	  

Zrozumienie	  
sytuacji	  

	  

	  

	  

	  

Trenerzy	  przedstawiają	  więcej	  niż	  
1	  studium	  przypadku	  na	  grupę	  
(aby	  dać	  uczestnikom	  możliwość	  
wyboru	  ich	  studium	  przypadku	  -‐	  
studium	  przypadku	  nie	  jest	  
wymuszone):	  
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problematycznych,	  
współpraca	  
i	  inkluzja	  
wszystkich	  
uczestników	  

Studia	  
przypadków	  

Praca	  
w	  małych	  
grupach	  

1.	  Uczestnicy	  powinni	  wspólnie	  
wybrać	  jedno	  studium	  przypadku.	  

2.	  Odpowiadają	  oni	  na	  pytania	  
związane	  z	  wybranym	  studium	  
przypadku.	  

3.	  Wyznaczają	  rzecznika,	  który	  
przedstawia	  na	  sesji	  
wyniki/odpowiedzi	  i	  wyjaśnia	  
wybory	  grupy.	  	  

Kopie	  studiów	  
przypadku	  

Kartka	  papieru	  
i	  długopis	  	  

	  

	  

	  

60’	  

Opracowanie	  
integracyjnej	  sesji	  
szkoleniowej	  z	  
wykorzystaniem	  
strategii	  
personalizacji	  
i	  różnicowania	  	  

	  

	  

Studia	  
przypadków	  

Praca	  w	  
małych	  
grupach	  

	  

Na	  podstawie	  wybranego	  
studium	  przypadku	  grupa	  
powinna	  zaplanować	  60	  
minutową	  sesję	  szkoleniową	  
w	  celu	  zidentyfikowania	  potrzeb	  
przy	  użyciu	  metod,	  narzędzi	  
i	  treści	  opracowanych	  w	  ramach	  
projektu	  SILVER+.	  

	  

Rezultaty	  
SILVER+	  	  

	  

	  

60’	  

	  

	  

Informacje	  
zwrotne	  i	  ocena	  

-‐Uzyskiwanie	  
i	  wykorzystywanie	  
technik	  informacji	  
zwrotnej	  

-‐Promowanie	  
refleksyjności	  
w	  zakresie	  
własnego	  udziału	  
i	  zaangażowania	  

	  

	  

Foto-‐język	  

Trener	  prosi	  każdego	  z	  
uczestników	  o	  wybranie	  zdjęcia	  
z	  zaproponowanych,	  
wyrażającego	  jego	  ocenę	  sesji,	  
jego	  zaangażowanie	  
i	  uczestnictwo.	  Przed	  
zaproszeniem	  uczestników	  do	  
wyrażenia	  swoich	  odczuć	  na	  
zdjęciach,	  
wybrany	  przez	  niego	  i	  innych,	  
trener	  określa,	  co	  to	  znaczy	  dać	  
i	  otrzymywać	  informacje	  
zwrotne.	  
Następnie	  trener	  zaprasza	  
uczestników	  do	  komentowania	  
zdjęć	  wybranych	  przez	  innych.	  	  
Po	  zakończeniu	  ćwiczenia,	  
moderator	  pozwala	  uczestnikom	  
wyrazić	  ich	  uczucia	  z	  ćwiczenia	  i	  
podobieństwa	  do	  własnych	  
doświadczeń	  oraz	  podzielić	  się	  
opiniami	  i	  trudnościami,	  które	  
napotkali	  podczas	  ćwiczenia.	  	  

	  

	  

	  

	  

Zestaw	  20	  do	  
30	  różnych	  
zdjęć	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

30’	  
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Moduł 4 
Zasoby cyfrowe   
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SESJA	  NR	  4	  -‐	  ZASOBY	  CYFROWE	  	  

Efekty	  uczenia	  się:	  
• Większa	  wiedza	  na	  temat	  dostępnych	  zasobów	  cyfrowych,	  narzędzi	  i	  metod	  oraz	  ich	  

celów.	  
• Zdolność	  do	  wyszukiwania	  i	  korzystania	  z	  darmowych	  internetowych	  filmów	  wideo	  dla	  

celów	  edukacyjnych.	  
• Zdolność	  do	  nagrywania	  własnych	  materiałów	  audio	  i	  ich	  efektywnego	  wykorzystania.	  	  
• Przekształcenie	  autonomii	  w	  kreatywność	  poprzez	  przygotowanie	  i	  zarządzanie	  zasobami	  

cyfrowymi	  dla	  lepszej	  organizacji	  szkoleń	  ze	  słuchaczami	  z	  niepełnosprawnościami.	  
Czas:	  150	  min.	  (2,5	  h	  bez	  przerwy)	  

CELE	   METODA	   ROLE	  TRENERA	   NARZĘDZIA	   CZAS	  

Wprowadzenie	  do	  
szkolenia.	  

	  

Wystąpienie	  

Trener	  wyjaśnia	  
elementy	  składowe	  
szkolenia:	  jakie	  tematy	  
będą	  poruszane,	  cele,	  
czas	  trwania	  oraz	  
narzędzia,	  które	  ułatwią	  
przeprowadzenie	  
szkolenia.	  

Rozmowa,	  
opcjonalnie	  
projektor	  do	  
prezentacji	  planu	  
szkolenia	  	  

	  

5’	  

Wiedza	  na	  temat	  tego,	  
czym	  są	  zasoby	  cyfrowe	  
i	  zdolność	  przytaczania	  
przykładów.	  

	  

	  

	  

Burza	  
mózgów,	  
mapowanie	  

Trener	  zapisuje	  na	  
tablicy	  wyrażenie	  
„zasoby	  cyfrowe”.	  
Uczestnicy	  są	  proszeni	  o	  
podanie	  po	  3	  
przykładów,	  ich	  
skojarzenia	  z	  
wyrażeniem	  w	  
kontekście	  ich	  pracy.	  
Uczestnicy	  zapisują	  
swoje	  odpowiedzi	  na	  
tablicy,	  w	  wyniku	  czego	  
powstaje	  mapa	  
pomysłów	  różnych	  
zasobów	  cyfrowych.	  

	  

	  

	  

Biała	  tablica	  z	  
markerami	  

	  

	  

	  

15’	  

Przekonanie	  się	  do	  
różnych	  celów	  
korzystania	  z	  filmów.	  
Dowiedz	  się,	  jak	  
korzystać	  z	  filmów	  
wideo	  do	  zbierania	  
informacji	  zwrotnych	  
i	  doskonalenia	  własnych	  
praktyk.	  

	  

	  

Wideo,	  
dyskusja	  w	  
dużej	  grupie	  

Prezentacja	  materiału	  
wideo	  Billa	  Gatesa	  
zatytułowany	  „Teachers	  
need	  real	  feedback”	  (z	  
cyklu	  konferencji	  TED).	  
Następnie	  trener	  prosi	  
uczestników	  
o	  podzielenie	  się	  swoimi	  
uwagami	  z	  celem	  
wykorzystania	  
materiałów	  wideo	  w	  

	  

	  

Projektor,	  
komputer,	  wideo	  z	  
YouTube	  	  

	  

	  

	  

30’	  
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swojej	  pracy	  (jeśli	  
dotyczy).	  	  

Prezentacja	  
bezpłatnego	  narzędzia	  
online	  do	  nagrywania	  
wiadomości	  
dźwiękowych,	  które	  
można	  edytować	  
i	  udostępniać	  
uczestnikom	  lub	  innymi	  
trenerami.	  

Demonstracja	   Demonstracja	  
internetowego	  edytora	  
audio:	  TwistedWave;	  
trener	  pokazuje	  uczącym	  
się,	  jak	  mogą	  nagrywać	  i	  
edytować	  filmy.	  

Projektor,	  
komputer	  
z	  dostępem	  do	  
Internetu,	  strona	  
internetowa	  
TwistedWave	  

	  

15’	  

Ćwiczenie	  nagrywania	  
i	  edytowania	  dźwięku	  
za	  pomocą	  darmowych	  
zasobów	  cyfrowych	  
online.	  

Ćwiczenia	  
indywidualne	  

Trener	  prezentuje	  
uczestnikom	  szkolenia	  
krok	  po	  kroku,	  jak	  
nagrywać	  i	  edytować	  ich	  
materiał.	  W	  tym	  celu,	  
trener	  rozdziela	  tematy	  
na	  poszczególnych	  
uczestników.	  Trener	  
indywidualnie	  podchodzi	  
do	  uczestników	  podczas	  
pracy	  nad	  ćwiczeniem,	  
w	  razie	  potrzeby	  
pomaga.	  

Komputer	  lub	  
iPhone/iPad	  
z	  dostępem	  do	  
Internetu	  (każdy	  
uczestnik	  
szkolenia),	  strona	  
internetowa	  
TwistedWave	  

	  

	  

20’	  

Dzielenie	  się	  opiniami	  
i	  zaleceniami	  
dotyczącymi	  
wykorzystania	  
praktycznych	  zasobów	  
cyfrowych	  w	  
przyszłości.	  

Dyskusja	  
w	  małych	  
grupach,	  
dyskusja	  
w	  dużych	  
grupach	  

Trener	  dzieli	  uczestników	  
na	  małe	  grupy,	  wśród	  
których	  uczestnicy	  
prezentują	  swoje	  
nagrania,	  a	  następnie	  
przekazują	  informacje	  
zwrotne.	  Następnie	  
trener	  prosi	  grupy	  o	  
podzielenie	  się	  swoimi	  
rekomendacjami	  przed	  
resztą	  uczestników.	  

Komputer	  lub	  
iPhone/iPad	  
z	  dostępem	  do	  
Internetu,	  nagrania	  
audio	  

	  

	  

25’	  

Zrozumienie	  
dostępności	  
i	  ograniczeń	  
w	  korzystaniu	  
z	  zasobów	  cyfrowych	  
przez	  osoby	  z	  
niepełnosprawnościami	  
fizycznymi.	  	  

Wykład	   Trener	  wyjaśnia,	  co	  
oznacza	  dostępność	  dla	  
osób	  
z	  niepełnosprawnością	  
fizyczną,	  jak	  trenerzy	  
powinni	  podchodzić	  do	  
tej	  kwestii	  w	  swoim	  
zawodzie,	  podając	  
przykłady	  narzędzi	  i	  
rozwiązań.	  

Projektor,	  
komputer	  
z	  dostępem	  do	  
Internetu,	  
platforma	  e-‐
learningowa	  
Silver+	  Moduł	  5	  -‐	  
Zasoby	  Cyfrowe	  Treści	  
szkoleniowe:	  5.3	  
Dostępność	  i	  
ograniczenia	  w	  

	  

	  

	  

20’	  
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korzystaniu	  z	  zasobów	  
cyfrowych	  przez	  osoby	  
z	  
niepełnosprawnościami	  
fizycznymi	  

Opracowanie	  sposobów	  
korzystania	  z	  zasobów	  
cyfrowych	  przez	  osoby	  z	  
niepełnosprawnościami	  
fizycznymi.	  

Studium	  
przypadku	  

Trener	  prosi	  uczestników	  
szkolenia	  o	  podzielenie	  
się	  studiami	  przypadków	  
na	  temat	  tego,	  jakich	  
narzędzi	  cyfrowych	  
używają	  (jeśli	  takie	  
istnieją)	  w	  pracy	  z	  
niepełnosprawnościami	  
fizycznymi.	  

Wystąpienie	   	  

20’	  
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Moduł 5 

Ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami zdobywanie 
kompetencji cyfrowych   
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SESJA	  NR	  5	  -‐	  UŁATWIANIE	  OSOBOM	  Z	  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	  ZDOBYWANIE	  KOMPETENCJI	  
CYFROWYCH	  	  

Efekty	  uczenia	  się:	  
• Nakreślenie	   koncepcji	   związanych	   z	   ułatwianiem	   procesu	   cyfrowego	   uczenia	   się	   osób	   z	  

niepełnosprawnościami	  (np.	  e-‐dostępność).	  
• Identyfikacja	   głównych	   barier	   dla	   osób	   z	   niepełnosprawnościami	   podczas	   pobierania	  

nauki	  o	  kompetencjach	  cyfrowych.	  
• Tworzenie	   i	   stosowanie	   metod	   ułatwiających	   proces	   uczenia	   się	   osób	   z	  

niepełnosprawnościami.	  

Czas:	  150	  min.	  (2,5	  h.	  bez	  przerwy)	  

CELE	   METODA	   ROLA	  TRENERA	   NARZĘDZIA	   CZA
S	  

Powitanie	  uczestników	  
szkolenia.	  

Prezentacja	  trenera.	  

Przedstawienie	  
kontekstu	  i	  efektów	  
uczenia	  się.	  

Prezentacja	   Trener	  wita	  uczestników,	  
przedstawia	  siebie	  
i	  oczekiwane	  efekty	  uczenia	  
się	  w	  trakcie	  sesji.	  

	  

	  

Flipchart	  lub	  
prezentacja	  
PowerPoint	  	  

	  

	  

10’	  

Stworzenie	  dobrej	  
atmosfery.	  

Promowanie	  interakcji	  
między	  uczestnikami.	  

Wprowadzanie	  tematu	  
niepełnosprawności	  od	  
omówienia	  tego,	  jak	  
możemy	  postrzegać	  tę	  
samą	  rzeczywistość	  na	  
różne	  sposoby.	  

Przełamywani
e	  barier	  

Działalność	  
w	  zakresie	  
budowania	  
zespołu	  

Trener	  tworzy	  małe	  grupy	  
uczestników	  (po	  2-‐3	  osoby).	  
Następnie	  każda	  z	  grup	  
wybiera	  członka	  zespołu:	  
„opisującego”.	  

Trener	  daje	  „opisującym”	  
ten	  sam	  rysunek	  lub	  obraz,	  
którzy	  następnie	  wracają	  do	  
swoich	  zespołów.	  Zespoły	  
mają	  10	  minut	  na	  
narysowanie	  rysunku/	  
obrazka	  zgodnie	  z	  opisem.	  
Osoba	  opisująca	  może	  tylko	  
mówić	  i	  musi	  podać	  jak	  
najdokładniejsze	  informacje,	  
aby	  inni	  mogli	  lepiej	  
odtworzyć	  obrazek.	  Po	  10	  
minutach	  zespoły	  
przerywają	  rysowanie	  
i	  pokazują	  rezultaty,	  a	  trener	  
przedstawia	  oryginalny	  
rysunek	  lub	  obrazek.	  Zespół,	  
który	  w	  najlepszy	  sposób	  
odwzoruje	  rysunek/	  

Kopie	  
rysunków/	  
obrazów	  dla	  
„opisujących”	  

Kartki	  A4	  

Markery	  

Długopisy/	  
ołówki	  

Kredki	  

	  

	  

	  

30’	  
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obrazek,	  wygrywa!	  	  

Następnie	  uczestnicy	  
wracają	  do	  dużej	  grupy.	  
Trener	  zdaje	  sprawozdanie	  
z	  ćwiczenia,	  kierując	  
dyskusją:	  

• W	  przypadku	  
„opisujących”:	  czy	  
rysunki	  Twoich	  
kolegów	  z	  zespołu	  
przyniosły	  
oczekiwany	  przez	  
Ciebie	  rezultat?	  

• Czy	  oryginalny	  
rysunek/	  obrazek	  
jest	  taki	  sam,	  jak	  
ten,	  który	  miałeś	  
w	  głowie?	  

• Czy	  można	  łatwo	  
stosować	  się	  do	  
instrukcji	  
„opisujących”?	  
Tak/Nie?	  Dlaczego?	  

• Teraz	  pomyśl	  
o	  swoich	  
codziennych	  
działaniach	  i	  o	  tym,	  
jak	  może	  je	  
wykonywać	  osoba	  
niepełnosprawna	  
(głucha,	  niewidoma,	  
itp.)	  ...	  Czy	  Twoje	  
codzienne	  życie	  jest	  
takie	  samo	  jak	  
jej/jego?	  

• W	  jaki	  sposób	  
„mediacja”	  innych	  
może	  pomóc	  lub	  
utrudnić	  mu/jej	  
życie?	  

Wprowadzenie	  
koncepcji	  „trudności	  w	  
uczeniu	  się”	  

Wprowadzenie	  pojęcia	  
e-‐dostępności.	  

Burza	  mózgów	  
i	  prezentacja	  

Trener	  prosi	  uczestników	  
o	  zastanowienie	  się	  nad	  
tym,	  jak	  uczyć	  osoby	  z	  
niepełnosprawnościami.	  
Następnie	  zadaje	  
następujące	  pytanie:	  „kim	  

Flipcharty	  

Karteczki	  
samoprzylepn
e	  

20’	  
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jest	  dla	  Ciebie	  osoba	  z	  
trudnościami	  w	  nauce	  lub	  
niepełnosprawna”?	  

Trener	  zbiera	  opinie	  
uczestników	  i	  wprowadza	  
koncepcję	  „trudności	  w	  
uczeniu	  się”.	  

Wprowadza	  on	  również	  
pojęcie	  e-‐dostępności.	  

Markery	  

Długopisy/	  
ołówki	  

Kredki	  

Prezentacja	  
koncepcji	  

Identyfikacja	  głównych	  
barier	  dla	  osób	  z	  
niepełnosprawnościami	  
podczas	  nauki	  
kompetencji	  cyfrowych.	  

Stosowanie	  metod	  
ułatwiających	  proces	  
uczenia	  się	  osób	  z	  
niepełnosprawnościami
.	  

Nauka	  
doświadczalna	  

Trener	  tworzy	  małe	  grupy	  
uczestników	  (po	  2-‐3	  osoby).	  
Następnie	  każda	  z	  grup	  
wybiera	  członka	  zespołu,	  
który	  będzie	  reprezentował	  
osobę	  z	  
niepełnosprawnością.	  
Trener	  rozdaje:	  	  

• pierwszej	  drużynie	  
chusteczkę.	  
Reprezentant	  
zasłania	  sobie	  oczy.	  

• drugiej	  drużynie	  
zatyczki	  do	  uszu.	  
Reprezentant	  
wkłada	  sobie	  je	  do	  
uszu.	  

• kolejnym	  drużynom	  
szalik	  lub	  inne	  
chusty.	  
Reprezentanci	  
zawiązują	  sobie	  
ręce.	  

Trener	  wskazuje,	  że	  przez	  20	  
minut	  członek	  zespołu	  
reprezentujący	  daną	  
niepełnosprawność	  musi	  
wykonać	  następujące	  
czynności:	  	  

1. Obejrzeć	  film	  na	  
YouTube	  na	  
wybrany	  przez	  
siebie	  temat	  
(minimalna	  długość:	  
5	  minut).	  

Flipcharty	  

Kartki	  A4	  

Karteczki	  
samoprzylepn
e	  

Markery	  

Długopisy/	  
ołówki	  

Kolorowe	  
akcesoria	  

90’	  
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2. Napisać	  1-‐
stronicowy	  
dokument	  
w	  programie	  Word	  
na	  temat	  filmu,	  
który	  oglądnął	  
(podsumowanie,	  
opinia,	  itp.).	  

3. Napisać	  e-‐mail	  
i	  załączyć	  swój	  
dokument	  Word.	  

W	  międzyczasie	  pozostali	  
członkowie	  zespołu	  
obserwują	  i	  robią	  notatki	  na	  
temat	  głównych	  barier,	  jakie	  
napotykają	  członkowie	  
zespołu	  reprezentujący	  daną	  
niepełnosprawność.	  

Następnie,	  każdy	  zespół	  ma	  
45	  minut	  na	  stworzenie	  
planu	  sesji,	  aby	  nauczyć	  się	  
jak	  pokonać	  bariery	  
poprzednich	  działań	  
cyfrowych:	  	  

a) Jakie	  narzędzia	  
cyfrowe	  mogą	  nam	  
pomóc	  w	  ułatwieniu	  
korzystania	  ze	  stron	  
internetowych,	  
oprogramowania,	  
itp.	  i	  w	  jaki	  sposób?	  

b) Jak	  możemy	  się	  tego	  
nauczyć?	  Jaka	  jest	  
metoda?	  

Uczestnicy	  umieszczają	  
plany	  na	  flipchartach,	  aby	  
móc	  je	  przedstawić.	  

Zespoły	  dzielą	  się	  swoimi	  
wynikami	  i	  omawiają	  
następujące	  kwestie	  (15-‐20	  
minut):	  

• Jakie	  były	  główne	  
bariery,	  które	  
zaobserwowaliśmy?	  
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• Czy	  narzędzia	  
cyfrowe	  są	  gotowe	  
do	  użycia	  przez	  
osoby	  z	  
niepełnosprawności
ami?	  Dlaczego?	  

• Jaki	  był	  główny	  cel	  
naszego	  planu	  sesji?	  
Dlaczego?	  

Na	  koniec	  trener	  zbiera	  
główne	  wyniki	  dyskusji,	  
podsumowuje	  i	  kończy	  
ćwiczenie.	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moduł 6 
Strategie oceny 
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SESJA N° 6 – STRATEGIE OCENY 

Efekty uczenia się: 

• Zrozumienie potrzeby poprawnej i właściwej oceny. 

• Promowanie zrozumienia i integracji. 

• Promowanie empatii, aktywnego słuchania i opanowania przed reakcją.  

Czas: 2 godziny i 20 minut.  

CELE METODA ROLA TRENERA NARZĘDZIA CZAS 

 

Powitanie. 

Wprowadzenie do 
szkolenia poprzez 
przedstawienie 
trenera, 
wprowadzenie do 
sesji i głównych 
celów. 

 

 

 

Wystąpienie 

 

 

Trener przedstawia się i 
prezentuje cele sesji dotyczącej 
strategii oceny.  

 

 

 

Wystąpienie 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

Budowanie 
poczucia komfortu i 
interakcja. 

Stworzenie 
dynamiki grupy. 

Poznanie się 
i znalezienie 
kwestii wspólnych. 

Zostanie 
„aktywnym 
słuchaczem”. 

 

 

 

 

 

 

 

Przełamywanie 
barier; 
ćwiczenie 

 

Ćwiczenie typu przełamywanie 
barier, zmusi uczestników do 
interakcji i znalezienia kwestii 
wspólnych: 

 

1. Poproś uczestników, aby 
usiedli w kółku i narysowali 
i obrysowali na kartce kontur 
własnej ręki.  

 

2. Poproś o wypisanie 5 
(w każdym palcu) 
przymiotników, wartości lub 
rzeczowników, które definiują 
ich i to, jak żyją lub co kochają. 

 

 

 

 

 

 

 

Ołówek, 
kartka papieru  

 

 

 

 

 

25’ 



48	  
	  

 

3. Po wykonaniu ćwiczenia 
poproś uczestników 
o podzielenie się tym, co 
napisali. Pomoże to zrozumieć 
osobowość i znaleźć kwestie 
wspólne. 

 

 

Pokazanie 
zasadności 
korzystania 
z filmów wideo 
i podanie 
powodów, dla 
których powinien 
być używany. 
Dzieląc się opinią, 
uczestnicy mogą 
otrzymywać 
informacje zwrotne, 
poznawać nowe 
zagadnienia 
i doskonalić już 
stosowane metody.  

 

 

Wideo 
i dyskusja 
w grupie  

 

Prezentacja filmu, który 
wyjaśnia znaczenie terminu 
„ocena” i związanych z nią 
kwestii. Następnie trener pyta 
uczestników o opinię 
i komentarze oraz 
zastanowienia się, w jaki sposób 
narzędzie w postaci filmu może 
zaangażować uczestników i nie 
stracić ich zainteresowania. 

 

 

Projektor, 
komputer, 
wideo 
z YouTube 

 

 

25’ 

 

Demonstracja 
poprzez praktyczny 
przykład, w którym 
uczestnicy mogą 
brać udział; 
adekwatność 
sposobu 
przekazywania 
informacji 
zwrotnych i ich 
znaczenie. Ponadto 
należy podkreślić 
i zrozumieć częste 
błędy popełniane 
podczas udzielania 
informacji 
zwrotnej.  

 

 

 

 

 

 

 

Małe grupy 

 

 

 

Wyeksponowanie praktycznego 
przypadku na forum całej grupy 
i przekazanie informacji 
zwrotnej trenerowi. Każda 
grupa musi odtworzyć 
scenariusz przekazywania 
informacji zwrotnej 
słuchaczowi i wyeksponować 
strategie, które każda z grupa 
uważa za najważniejsze, oraz 
powiązać te strategie z ważnymi 
wartościami.  

 

 

 

 

 

 

 

Komputery 
i projektor 

 

 

 

 

 

 

 

50’ 

 

 

 

 

 

Trener będzie tworzył małe 
grupy, w których uczestnicy 
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Informacje zwrotne 
i ocena na 
podstawie 
wspólnych 
i porównawczych 
opinii uczestników. 

 

Dyskusja 
w małych 
grupach, 
informacje 
dzielone z całą 
grupą 

będą mogli podzielić się swoją 
wizją, lepiej zrozumieć punkty z 
sesji, zrozumieć i nauczyć się 
brania pod uwagę opinii innych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymają 
kartki z ciekawym wizerunkiem 
i cytatem, aby podzielić się 
swoimi opiniami, pisząc trzy 
pozytywne i trzy inne opinie 
dotyczące ich zaleceń poprawy 
sesji, najpierw dzieląc się 
wynikami na forum małej 
grupy. Następnie grupa otrzyma 
większą kartkę, aby napisać 
opinię, z którą zgodzili się 
wszyscy członkowie grupy, w 
celu podzielenia się nią z resztą 
grupy.  

 

 

 

 

 

Kartki 
i ołówki 

 

 

 

30’ 
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ZAŁĄCZNIKI 
	  

Kwestionariusz stylów uczenia się (Honey and Mumford, 1982) 

 
Imię i Nazwisko:  Data:    

 

Ten kwestionariusz ma na celu poznanie preferowanego stylu (stylów) uczenia się. Na 
przestrzeni lat prawdopodobnie wykształciłeś „nawyki” uczenia się, które pomagają Ci 
czerpać więcej korzyści z niektórych doświadczeń niż z innych. Ponieważ prawdopodobnie 
nie jesteś tego świadomy, ten kwestionariusz pomoże Ci określić Twoje preferencje w nauce, 
tak abyś mógł lepiej wybrać te doświadczenia, które pasują do Twojego stylu i lepiej 
zrozumieć te, które pasują do stylu innych. 

Kwestionariusz stylów uczenia się to sprawdzone na całym świecie narzędzie zaprojektowane 
przez Petera Honeya i Alana Mumforda. 

Nie ma limitu czasowego. Prawdopodobnie zajmie Ci to 10-15 minut. Dokładność wyników 
zależy od Twojej uczciwości. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. 

Jeśli zgadzasz się bardziej niż się nie zgadzasz z danym stwierdzeniem, postaw „ptaszka”. Jeśli 
nie zgadzasz się bardziej niż się zgadzasz, postaw krzyżyk przy tym stwierdzeniu. 

Każdą pozycję należy oznaczyć albo ptaszkiem, albo krzyżykiem. 

 
� 1.Mam silne przekonania o tym, co jest dobre a co złe. 
� 2.Często działam bez zastanowienia się nad ewentualnymi konsekwencjami. 

� 3. Mam tendencję do rozwiązywania problemów przy użyciu podejścia 
stopniowego. 

� 4. Uważam, że formalne procedury i polityka ograniczają ludzi. 

� 5.Mam reputację mówiącego to, co myślę, prosto i bezpośrednio. 

� 6.Często stwierdzam, że działania oparte na uczuciach są tak samo zdrowe, jak 
te oparte na uważnej analizie i myśleniu. 

� 7.Podoba mi się ten rodzaj pracy, w którym mam czas na dokładne 
przygotowanie się i wdrożenie. 

� 8. Regularnie pytam innych o ich podstawowe założenia. 

� 9. Najbardziej liczy się to, czy coś działa w praktyce. 

� 10.Aktywnie szukam nowych doświadczeń. 

� 11. Kiedy słyszę o nowym pomyśle lub podejściu, od razu zaczynam pracę 
nad tym, jak go zastosować w praktyce. 
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� 12. Potrafię utrzymać samodyscyplinę, np. jak dotrzymanie mojej diety, 
regularne ćwiczenia, trzymanie się ustalonej rutyny, itp. 

� 13. Jestem dumny, że wykonuję gruntowną pracę. 

� 14. Najlepiej radzę sobie z ludźmi myślącymi logicznie, analitykami, a gorzej ze 
spontanicznymi, myślącymi „irracjonalnie”. 

� 15.Dbam o interpretację dostępnych mi danych i unikam wyciągania 
wniosków. 

� 16. Lubię ostrożnie podejmować decyzje po rozważeniu wielu alternatyw. 

� 17. Bardziej pociągają mnie nowatorskie, nietypowe pomysły niż te praktyczne. 

� 18. Nie lubię rzeczy zdezorganizowanych i wolę układać je w spójny wzór. 

� 19. Akceptuję i trzymam się ustalonych procedur i polityk, o ile uważam 
je za skuteczny sposób wykonania zadania. 

� 20. Lubię odnosić swoje działania do ogólnej zasady. 

� 21. W dyskusjach lubię od razu przechodzić do rzeczy. 

� 22. Mam tendencję do odległych, raczej formalnych relacji z osobami w pracy. 

� 23. Cieszę się, że mogę stawić czoła czemuś nowemu i innemu. 

� 24. Lubię kochających zabawę, spontanicznych ludzi. 

� 25. Zwracam baczną uwagę na szczegóły, zanim dojdę do wniosku. 

� 26. Trudno mi tworzyć pomysły pod wpływem impulsu. 

� 27. Wierzę, że od razu przejdziemy do rzeczy. 

� 28. Staram się nie wyciągać zbyt szybko wniosków. 

� 29. Wolę mieć jak najwięcej zasobów informacji - im więcej danych do 
przemyślenia, tym lepiej. 

� 30. Osoby, którzy nie traktują rzeczy wystarczająco poważnie, zazwyczaj 
mnie irytują. 

� 31. Zanim przedstawię swój własny punkt widzenia, słucham opinii innych ludzi. 

� 32. Mam tendencję do bycia otwartym na to, jak się czuję. 

� 33. W dyskusjach lubię obserwować ruchy pozostałych uczestników. 

� 34. Wolę reagować na wydarzenia spontanicznie, elastycznie niż planować je z 
wyprzedzeniem. 

� 35. Zwykle pociągają mnie takie techniki, jak analiza, wykresy, programy, 
planowanie awaryjne, itp. 
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� 36. Martwi mnie to, że muszę się spieszyć z pracą, żeby dotrzymać terminów. 
 

� 37. Mam tendencję do oceniania pomysłów innych na podstawie ich praktycznych 
zalet. 

� 38. Zamyśleni ludzie sprawiają, że czuję się niepewnie. 

� 39. Często irytują mnie ludzie, którzy chcą się spieszyć. 

� 40. Ważniejsze jest, aby cieszyć się chwilą obecną niż myśleć o przeszłości czy 
przyszłości. 

� 41. Myślę, że decyzje oparte na dogłębnej analizie wszystkich informacji są 
bardziej solidne niż te oparte na intuicji. 

� 42. Mam tendencję do bycia perfekcjonistą. 

� 43. W rozmowach zazwyczaj zgłaszam wiele spontanicznych pomysłów. 

� 44. Podczas spotkań przedstawiałem praktyczne, realistyczne pomysły. 
 45.Często zdarza się, że łamię zasady. 

� 46. Wolę się wycofać z sytuacji. 

� 47. Często widzę niespójności i słabości w argumentach innych ludzi. 

� 48. W sumie mówię więcej niż słucham. 

� 49. Często widzę lepsze, bardziej praktyczne sposoby na załatwienie sprawy. 

� 50. Uważam, że pisemne sprawozdania powinny być krótkie i rzeczowe. 

� 51. Uważam, że racjonalne, logiczne myślenie powinno zawsze wygrywać. 

� 52. Mam tendencję do dyskutowania z ludźmi o konkretnych sprawach, a nie 
angażowania się w dyskusje społeczne. 

� 53. Lubię ludzi, którzy podchodzą do rzeczy realistycznie, a nie teoretycznie. 
 54. W dyskusjach zniecierpliwiam się nieodwracalnością i dygresją. 

� 55. Jeśli mam do napisania raport, mam tendencję do tworzenia wielu projektów 
przed ustaleniem ostatecznej wersji. 

� 56. Chętnie próbuję, czy coś działa w praktyce. 

� 57. Chętnie udzielam odpowiedzi w logiczny sposób. 

� 58. Lubię być tym, który dużo mówi. 

� 59. W dyskusjach często stwierdzam, że jestem realistą, trzymając ludzi na 
dystans i unikając dzikich spekulacji. 

� 60. Lubię rozważać wiele alternatyw, zanim się zdecyduję. 

� 61. W rozmowach z ludźmi często uważam, że jestem najbardziej 
beznamiętny i obiektywny. 
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� 62. W dyskusjach jestem bardziej skłonny przyjąć „niską rangę” niż przejąć 
inicjatywę. 

� 63. Lubię móc odnosić bieżące działania do szerszego kontekstu w dłuższej 
perspektywie. 

� 64. Kiedy sprawy idą nie tak, „stawiam na doświadczenie”. 

� 65. Mam tendencję do odrzucania dzikich, spontanicznych pomysłów jako 
niepraktycznych. 

� 66. Najlepiej jest dokładnie przemyśleć coś przed podjęciem działań. 

� 67. W sumie to ja słucham, a nie mówię. 

� 68. Mam tendencję do bycia twardym wobec ludzi, którym trudno jest 
przyjąć logiczne podejście. 

� 69. W większości przypadków uważam, że cel uświęca środki. 

� 70. Nie mam nic przeciwko zranieniu ludzkich uczuć tak długo, jak długo praca 
jest wykonywana. 

� 71. Formalność posiadania konkretnych celów i planów stoi na przeszkodzie. 

� 72. Jestem jedną z osób, które lubią imprezować. 

� 73. Robię wszystko, co konieczne, by wykonać swoją pracę. 

� 74. Szybko się nudzę metodyczną, szczegółową pracą. 

� 75. Zależy mi na zbadaniu podstawowych założeń, zasad i teorii leżących 
u podstaw rzeczy i wydarzeń. 

� 76. Zawsze jestem zainteresowany, by dowiedzieć się, co ludzie myślą. 

� 77. Lubię, gdy spotkania są prowadzone w sposób metodyczny, trzymając 
się ustalonego porządku obrad, itp. 

� 78. Uciekam  od subiektywnych i niejednoznacznych tematów. 

� 79. Lubię dramatyzm i ekscytację sytuacji  kryzysowej. 

� 80. Ludzie często uważają mnie za niewrażliwego na ich uczucia. 
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Ocena kwestionariusza polega na przyznaniu jednego punktu za każdą zaznaczoną 
„ptaszkiem” pozycję. Za stwierdzenia oznaczone krzyżykiem nie ma punktów. 
Wystarczy zaznaczyć na liście poniżej pozycje, które zostały zaznaczone 
„ptaszkiem”, zakreślając odpowiedni numer pytania. 

 
 2 7 1 5 
 4 13 3 9 
 6 15 8 11 
 10 16 12 19 
 17 25 14 21 
 23 28 18 27 
 24 29 20 35 
 32 31 22 37 
 34 33 26 44 
 38 36 30 49 
 40 39 42 50 
 43 41 47 53 
 45 46 51 54 
 48 52 57 56 
 58 55 61 59 
 64 60 63 65 
 71 62 68 69 
 72 66 75 70 
 74 67 77 73 
 79 76 78 80 

OGÓŁEM Aktywista Osoba 
Refleksyjna 

Teoretyk Pragmatyk 

     
 

Czas: 60 - 90 min. 

Metody: wykłady, prezentacja PowerPoint, kwestionariusz, dyskusja w dużej grupie 

Materiał: prezentacja PowerPoint, Kwestionariusz stylów uczenia się  

Ćwiczenia: 

Ćwiczenie 1 - Kwestionariusz stylów uczenia się  

Instrukcje dla trenera 

1. 1. Przekaż uczestnikom kwestionariusz do wypełnienia. 

2. Przedstaw uczestnikom tabelę punktową. 

3. Zaprezentuj uczestnikom cztery style uczenia się. 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

55	  |	  S t r o n a 	  
	  

4. Ułatw dyskusję za pomocą pytań refleksyjnych. 

 

Pytania dla trenera: 

- Czy ktoś zdobył wszystkie punkty lub żaden punkt w określonym stylu uczenia się? 

- Jakie czynniki wpływają na indywidualny styl uczenia się? 

- Czy są jakieś czynniki związane z Twoim pokoleniem, które wpływają na Twój styl 
uczenia się? 

- Jakie są według Ciebie mocne strony Twojego dominującego stylu uczenia się? 

- Jakie są słabe strony Twojego stylu uczenia się? 

- Z jaką grupą uczestników lepiej współpracuje się w zadaniach?  

 

Style uczenia się - Opisy ogólne  

Aktywiści  

Aktywiści angażują się w pełni i bez uprzedzeń w nowe doświadczenia. Lubią tu i teraz i 
cieszą się, że są zdominowani przez natychmiastowe doświadczenia. Są otwarci, nie 
sceptyczni, a to sprawia, że są entuzjastycznie nastawieni do wszystkiego, co nowe. Ich 
filozofią jest: „Spróbuję wszystkiego”. Mają tendencję do działania w pierwszej kolejności, a 
potem do rozważania konsekwencji. Ich dni są pełne aktywności. Problemy rozwiązują 
poprzez burzę mózgów. Gdy tylko emocje z jednej aktywności ustąpią, są zajęci szukaniem 
następnej. Zazwyczaj świetnie radzą sobie z wyzwaniami związanymi z nowymi 
doświadczeniami, ale znudziła im się realizacja i długoterminowa konsolidacja. Są to ludzie 
przezabawni, którzy nieustannie angażują się w kontakt z innymi, ale starają się 
skoncentrować wszystkie działania na sobie.  

Osoby Refleksyjne 

Osoby refleksyjne lubią wracać do rozważań nad doświadczeniami i obserwować je z wielu 
różnych perspektyw. Zbierają dane, zarówno z pierwszej ręki, jak i od innych, i wolą 
dokładnie się nad nimi zastanowić, zanim dojdą do jakichkolwiek wniosków. Liczy się 
dokładne zbieranie i analiza danych o doświadczeniach i wydarzeniach, dlatego też mają oni 
tendencję do odkładania wyciągania ostatecznych wniosków na jak najdłuższy czas. Ich 
filozofia polega na tym, aby być ostrożnym. Są to rozważni ludzie, którzy lubią rozważać 
wszystkie możliwe kąty i implikacje przed wykonaniem ruchu. Wolą zajmować odległe 
miejsce na spotkaniach i dyskusjach. Lubią obserwować innych w działaniu. Mają tendencję 
do przyjmowania niskiego stanowiska i mają nieco odległą, tolerancyjną, niewzruszoną 
opinię. Kiedy działają, jest to część szerokiego obrazu, który obejmuje zarówno przeszłość, 
jak i teraźniejszość i obserwacje innych, a także ich własne.  

Teoretycy 

Teoretycy dostosowują i integrują obserwacje w złożone, ale logicznie uzasadnione teorie. 
Rozmyślają nad problemami w ułożony logiczny sposób, krok po kroku. Asymilują różne 
fakty w spójne teorie. Zazwyczaj są perfekcjonistami, którzy nie spoczną, dopóki sprawy nie 
będą uporządkowane i nie zmieszczą się w racjonalnym schemacie. Lubią analizować 
i syntezować. Interesują ich podstawowe założenia, zasady, modele teorii i myślenie 
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systemowe. Ich filozofia nagradza racjonalność i logikę. „Jeśli to jest logiczne, to jest dobre”. 
Pytania, które często zadają to: „Czy to ma sens?”, „Jak to do tego pasuje?”, „Jakie są 
podstawowe założenia?”. Osoby te są raczej oderwane od rzeczywistości, analitycznie 
myślący i oddani racjonalnej obiektywności niż oddani czemukolwiek subiektywnemu lub 
niejednoznacznemu. Ich podejście do problemów jest konsekwentnie logiczne. To jest ich 
„mentalność” i stanowczo odrzucają wszystko, co do niej nie pasuje. Wolą zmaksymalizować 
swoją pewność i czuć się nieswojo z subiektywnymi osądami, czy nawet drwiną.  

Pragmatycy  

Pragmatycy chętnie próbują pomysły, teorie i techniki, aby sprawdzić, czy działają w 
praktyce. Pozytywnie poszukują nowych pomysłów i korzystają z pierwszej okazji do 
eksperymentowania. Są to osoby, które wracają z kursów zarządzania pełne nowych 
pomysłów, które chcą wypróbować w praktyce. Lubią zajmować się sprawami i działać 
szybko i pewnie w oparciu o pomysły, które ich przyciągają. Mają tendencję do 
niecierpliwości podczas długich i otwartych dyskusji. Są w gruncie rzeczy praktyczni, lubią 
podejmować praktyczne decyzje i rozwiązywać problemy. Odpowiadają na problemy 
i możliwości „jako wyzwanie”. Ich filozofią jest: „Zawsze jest lepszy sposób” i „jeśli to 
działa, to jest dobre”.  

Poniższa tabela podsumowuje, w jaki sposób dorośli uczą się i jak trenerzy mogliby 
dostosować się do różnych stylów uczenia się4. 

Kiedy uczymy się czegoś nowego, dorośli 
lubią... 

Jak dostosować się do tego 
stylu uczenia się 

Zrozumieć cel. Dorośli starają się określić, 
dlaczego muszą znać nowe informacje, 
zanim przystąpią do działania. 

Wyjaśnij cel i wartość uczenia się konkretnej 
umiejętności. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób 
uczestnicy mogą wykorzystać tę umiejętność 
w swoim życiu. 

Podejmować własne decyzje. Dorośli lubią 
czuć się kompetentni i kierować swoim 
uczeniem się. Ważne jest, aby dorośli 
decydowali o tym, o czym się uczą i jak się 
tego uczą. 

Stwórz środowisko do nauki, w którym 
uczestnicy mają różne możliwości poznania 
materiału (np. zaproponuj każdej grupie kilka 
różnych tematów do dyskusji i poproś ich 
o wybranie jednego. Dzięki temu uczestnicy 
czują się umocnieni...) 

Dzielić się swoimi doświadczeniami. 
W środowiskach edukacyjnych, dorośli 
wnoszą mnóstwo doświadczeń życiowych. 
Dzieląc się wnikliwymi informacjami, 
dorośli mogą uczyć się od siebie nawzajem 
i ze sobą nawzajem. 

Ułatwiaj uczestnikom ćwiczenia edukacyjne, 
które pozwalają im dzielić się 
doświadczeniami z przeszłości i korzystać 
z nich (np. poproś ich o udział w zajęciach 
z rozwiązywania problemów, w których każdy 
z nich podzieli się negatywnym przykładem 
dotyczącym wybranego tematu...). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Tabela	  jest	  inspirowana	  przez	  wiele	  źródeł.	  	  
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Stosować nowe informacje do rzeczywistych 
sytuacji. Dorośli często starają się powiązać 
to, czego się uczą, z konkretnymi 
problemami w życiu codziennym. Ważne 
jest dla nich, aby zrozumieli, jak nowe 
informacje pomogą im w realnym świecie. 

Podaj rzeczywiste przykłady, w jaki sposób 
poprzedni uczestnicy skorzystali z danego aspektu 
szkolenia (upewnij się, że omawiane przykłady 
odnoszą się do potrzeb uczestników, ich ról 
i przyszłych celów). 

Czuć się zmotywowanymi. Chociaż 
dorośli reagują na zewnętrzne motywy 
uczenia się, takie jak lepsza praca lub 
wyższe zarobki, to ostatecznie są 
motywowani czynnikami wewnętrznymi. 
Czynniki te obejmują chęć rozwoju jako 
jednostki, budowania poczucia własnej 
wartości i poprawy jakości życia. Mówiąc 
prościej, dorośli lubią czuć się dobrze, 
gdy poznają nowe informacje. 

Chwal uczestników, gdy przedstawiają swoje 
pomysły lub odpowiadają na pytania. 
Rozpoznawanie i docenianie wkładu uczestników 
buduje ich poczucie własnej wartości i motywuje 
ich do działania. Ważne jest również zachęcanie 
do interakcji między uczestnikami, aby czuli się 
częścią zespołu i rozwijali się indywidualnie. 
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