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Część 1: Metodyka 

1.1 Kontekst 
Trudno dostępne środowiska, w obszarach miejskich, przestrzeniach publicznych czy infrastrukturze 

społecznej i handlowej, stanowią główne ryzyko wykluczenia społecznego. W szczególności osoby z 

ograniczeniami fizycznymi, umysłowymi lub społecznymi są często dotknięte izolacją. Inteligentne, zdrowe i 

przyjazne dla osób starszych środowiska zbudowane, które są odpowiednie dla tych grup docelowych, 

obejmują bezpieczne i wygodne przestrzenie do życia, możliwość wyjścia i powrotu do swojego 

pozbawionego barier budynku, usługi zdrowotne i społeczne oraz możliwości aktywnego uczestnictwa w 

życiu społeczności.  

Koncepcja Smart, Healthy, Age-Friendly Environment (SHAFE) czyli Inteligentnych Zdrowych i Przyaznych 

Starzeniu się Środowisk opiera się na analizach i ocenach zawartych w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) "Starzenie się i zdrowie" (WHO 2016). Według Raportu, na starzenie się i życie w zaawansowanym 

wieku wpływa wiele czynników: "Chociaż niektóre z różnic w zdrowiu osób starszych mają podłoże 

genetyczne, wiele wynika ze środowiska fizycznego i społecznego ludzi - w tym ich domów, dzielnic i 

społeczności, a także z ich cech osobistych - takich jak płeć, pochodzenie etniczne czy status społeczno-

ekonomiczny." 1  

Grupa osób starszych jest bardzo heterogeniczna. Osoby o ograniczonych zasobach mają na przykład większe 

trudności w pokonywaniu problemów zdrowotnych. Dlatego, WHO opracowała kryteria środowisk 

przyjaznych dla zdrowia. "Środowiska przyjazne starzeniu się sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu oraz 

wspierają samodzielność w podeszłym wieku. Są 

one dostępne, sprawiedliwe, inkluzywne, 

bezpieczne i wspierające. Promują zdrowie i 

zapobiegają lub opóźniają pojawienie się choroby 

i pogorszenie funkcjonowania. Zapewniają 

dostosowane usługi i wsparcie umożliwiające 

powrót do zdrowia lub kompensujące utratę 

funkcji, aby ludzie mogli nadal robić rzeczy, które 

są dla nich ważne."2 

Środowiska przyjazne osobom starszym obejmują 

trzy wymiary - środowiska fizyczne, środowiska 

społeczne i usługi komunalne - z ośmioma 

wzajemnie powiązanymi domenami: 1) 

Środowiska zewnętrzne, 2) Transport i mobilność, 

3) Mieszkalnictwo, 4) Partycypacja społeczna, 5) 

Integracja społeczna i niedyskryminacja, 6) 

Zaangażowanie obywatelskie i zatrudnienie, 7) 

Komunikacja i informacja, 8) Usługi na rzecz 

społeczności i zdrowia. 

Gra BIG ma na celu podniesienie świadomości i przekazanie wiedzy na temat odpowiednich środków i działań 

w celu stworzenia środowisk, które są zdrowe i zbudowane w sposób przyjazny dla osób starszych, również 

poprzez wykorzystanie rozwiązań ICT, takich jak technologie wspomagające lub inteligentna automatyka w 

mieszkaniu. Zgodnie ze swoimi doświadczeniami zawodowymi, interesariusze w tej dziedzinie zazwyczaj 

 
1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/deta 
2  https://www.who.int/ageing/projects/age-friendly-environments/en/ 

Rysunek 1 - Wymiary i domeny środowisk przyjaznych 
osobom starszym 



 

BIG - IO2 Workshop Methodology PL 6 

koncentrują się na konkretnych tematach i obszarach. Jednak skuteczne wdrożenie inteligentnych, zdrowych 

i przyjaznych dla osób starszych środowisk wymaga holistycznego podejścia, łączącego środki 

architektoniczne, społeczne i technologie informacyjno-komunikacyjne. Jako wkład w wypełnienie luki 

pomiędzy istniejącymi urządzeniami, a ich zastosowaniem, gra wspiera uczestników w zapoznaniu się z 

potencjalnymi rozwiązaniami i krokami, które należy podjąć. Warsztaty, jako dodatkowa, ale nie 

obowiązkowa oferta, poszerzą transfer wiedzy. 

informacyjny na temat koncepcji inteligentnego, zdrowego i przyjaznego dla osób starszych środowiska 

można znaleźć na stronie internetowej siostrzanego projektu "Hands-on SHAFE": hands-on-shafe.eu. 

W ramach projektu BIG opracowano wspierające i innowacyjne narzędzie edukacyjne promujące 

inteligentne, zdrowe i przyjazne dla osób starszych środowiska. Zestaw narzędzi dla trenerów zawiera 

materiały szkoleniowe, instrukcje dla prowadzących oraz, w szczególności, grę online. Celem jest zapewnienie 

niskoprogowego dostępu do zorientowanej na grupę docelową wiedzy i know-how na temat tworzenia 

zdrowych i przyjaznych starzeniu się środowisk w jak największym stopniu. W warsztaty wbudowana jest gra 

BIG, która pozwala uczącym się zobaczyć świat z perspektywy kolejnych postaci: 

• Piotr, nastolatek z lekkimi problemami ze słuchem; 

• Anna, kobieta w ciąży; 

• Waldemar, samotnie wychowujący córkę Barbarę, która jest jeszcze małym dzieckiem; 

• Dennis, starszy mężczyzna z ograniczeniami ruchowymi; 

• Ewa, starsza kobieta żyjąca z demencją, i jej mąż João. 

 

Aby skutecznie przeprowadzić program szkoleniowy, prowadzący warsztaty znajdą w tym podręczniku 

odpowiednie wskazówki i narzędzia. Podręcznik zawiera sugestie dotyczące treści i metod, które należy 

dobrać do konkretnych potrzeb uczestników. Czas trwania warsztatu waha się od 2,5 godziny do 2 dni, w 

zależności od liczby wybranych tematów, planu sesji wstępnej i końcowej.  

Struktura ramowa opisana w dalszej części stanowi podstawę planu warsztatów BIG. 

 

1.2 Grupy docelowe warsztatów BIG 
Projekt BIG skierowany jest do różnych grup docelowych, a jego celem jest rozwijanie ich kompetencji i 

zwiększanie wiedzy na temat środowisk przyjaznych osobom starszym. Znajomość cech uczestników jest 

ważna podczas przygotowań do warsztatów. 

Warsztaty BIG skierowane są przede wszystkim do profesjonalistów pracujących w gminach i organizacjach 

społecznych zajmujących się rozwojem miast i integracją społeczną. Adresowane są również do wolontariuszy 

działających w stowarzyszeniach, inicjatywach społecznych bądź w radach seniorów na rzecz osób 

potrzebujących zdrowego i przyjaznego starzeniu się otoczenia. Ponadto, warsztaty mogą zainteresować 

również architektów, urbanistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Co wyróżnia te grupy 

docelowe? 

• Mają rozeznanie w zakresie profesjonalnych procedur opieki nad osobami, które nie żyją w warunkach 

przyjaznych dla wieku; 

• Często mają bezpośredni kontakt z klientami; 

• Są odpowiedzialni za decyzje lub zalecenia mające wpływ na zachowanie innych osób. 

 

Z reguły te grupy docelowe potrzebują mniej podstawowych informacji i szukają nowych spostrzeżeń i metod, 

jak również praktycznych wskazówek. Inspirujące może być również omawianie decyzji politycznych 

mających wpływ na pracę socjalną. 

https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_factsheet_eu_findings_on_shafe_v01.01.pdf
https://hands-on-shafe.eu/en
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BIG jest również skierowany do zainteresowanych obywateli, takich jak nieformalni opiekunowie, członkowie 

stowarzyszeń osób starszych i ogół społeczeństwa. Grupa uczących się może być bardzo zróżnicowana. Należy  

przyjąć, że brak jest łatwo dostępnej wiedzy na temat interwencji podejmowanych w rozwoju miast w celu 

promowania integracji społecznej poprzez środowiska przyjazne osobom starszym. Jednak praca z 

konkretnymi, praktycznymi przykładami może dostarczyć przydatnych spostrzeżeń wszystkim uczestnikom 

Wyzwaniem w przypadku uczestników o bardzo różnych doświadczeniach jest zapewnienie, by każdy mógł 

podążać za wybranymi przykładami. Jednocześnie różne środowiska dają możliwość interdyscyplinarnej 

wymiany i poznania różnych perspektyw. 

Przy projektowaniu warsztatów istotne jest również wykształcenie uczestników, ich osobista motywacja i 

zainteresowania, jak również możliwości zaangażowania się w treści edukacyjne. Dzięki skupieniu się na grze 

edukacyjnej online, warsztat BIG jest łatwo dostępną, niskoprogową ofertą edukacyjną. Wyraźnie dociera do 

osób, które nie są zainteresowane konwencjonalnymi szkoleniami i mogą mieć niski poziom formalnego 

wykształcenia. Nie są one traktowane jako odrębna grupa docelowa, ale mogą pochodzić również z różnych 

środowisk zawodowych. 

Wszystkie grupy docelowe nabywają jednak umiejętności, które przyczyniają się do promowania środowisk 

bardziej przyjaznych osobom starszym. Działając umiejętnie, pełnią rolę propagatorów i przekazują przykłady 

dobrych praktyk innym osobom i organizacjom. Osoby o niższym poziomie wykształcenia są zachęcane do 

udziału w doświadczeniu edukacyjnym poprzez proste, niskoprogowe podejście i łatwą dostępność 

scenariuszy gier. 

1.3 Metody szkolenia 
Projekt BIG i oferta edukacyjna przeznaczone są dla edukacji osób dorosłych. Kształcenie dorosłych 

charakteryzuje się tym, że zazwyczaj zakłada się, iż uczestnicy zdobyli kwalifikacje poprzez edukację formalną, 

pozaformalną lub nieformalną albo po prostu poprzez swoje doświadczenia życiowe. Oferty dalszego 

kształcenia muszą uwzględniać te doświadczenia. Są one cennymi zasobami, jeśli są dzielone między 

uczestników. Podejście do warsztatów jest zorientowane na działanie z naciskiem na dostarczenie 

uczestnikom praktycznej wiedzy, która może być zastosowana w ich codziennym życiu po przećwiczeniu i 

przemyśleniu jej w bezpiecznej i życzliwej przestrzeni.  

Projekt BIG wykorzystuje wieloetapowe podejście metodyczne do poszczególnych tematów lub zagadnień 

poruszanych w trakcie warsztatów. Jako myśl przewodnią zamierza zapewnić indywidualny i praktyczny 

dostęp do środków, które tworzą środowiska sprzyjające włączeniu społecznemu. Schematycznie można go 

podzielić na cztery punkty: 

• Indywidualne podejście 

• Analiza 

• Radzenie sobie z konfliktami 

• Wynik pozytywny 

 

Ideą podejścia indywidualnego jest wybór punktu wyjścia, który ma bezpośrednie znaczenie dla uczących się. 

Ważne jest, aby uczestnicy mogli wnieść swoją własną wiedzę i doświadczenie oraz aby było wystarczająco 

dużo miejsca na dzielenie się tymi doświadczeniami. Odwrotne podejście polega na rozpoczęciu od tekstów 

teoretycznych i wiedzy ogólnej. Jest ono typowe dla seminariów uniwersyteckich, ale nie jest to odpowiednie 

dla koncepcji tego warsztatu. Indywidualne podejście jest łatwo dostępne, tworzy przestrzeń do wymiany 

między wszystkimi uczestnikami i koncentruje się na bardzo konkretnej, doświadczalnej wiedzy. Może to być 

szczególnie pomocne dla grup docelowych o niskim poziomie formalnego wykształcenia.  
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Kolejnym krokiem w nauce jest analiza danej sytuacji. Oznacza to bardziej szczegółowe zajęcie się tematem. 

Na podstawie wiedzy zdobytej z doświadczenia i wymiany zdań między uczniami można przeanalizować 

praktyczne przykłady, aby określić ich pozytywne i negatywne aspekty. Analiza jest również przydatnym 

krokiem do przyjrzenia się i omówienia problemu, który został zidentyfikowany na poziomie strukturalnym. 

Wymaga to dobrze ugruntowanej wiedzy ogólnej ze strony prowadzących warsztaty, aby wspierać zdolność 

uczestników do abstrakcyjnego myślenia. 

Konflikty są identyfikowane w fazie analizy. Konflikty mogą powstawać, gdy np. ścierają się interesy osobiste 

i interesy grupy. Konflikty te mogą być wykorzystane do głębszej dyskusji nad zaletami i wadami pewnych 

rozwiązań, decyzji czy przepisów. Można rozważyć różne strategie rozwiązania lub ewentualnej interwencji 

oraz omówić ich wady i zalety. Dla warsztatów ważne jest celowe rozwiązywanie konfliktów, ponieważ można 

tu wypracować podejścia do rozwiązywania problemów i przećwiczyć radzenie sobie ze złożonymi 

przypadkami. Radzenie sobie z konfliktami wymaga również zmiany perspektywy, inaczej nie da się znaleźć 

satysfakcjonujących rozwiązań. 

Ważnym elementem warsztatów jest wskazanie rozwiązania istniejących problemów. Sceny z gry 

edukacyjnej są w tym kontekście wykorzystywane, aby dać uczącym się bardzo konkretny wgląd, zwłaszcza 

w skutki ich decyzji. W ten sposób uczący się wchodzą w rolę konkretnej postaci z gry.  

Kolejne kroki bazują na sobie i sięgają od prostej wymiany wiedzy do abstrakcji i praktycznego projektowania 

strategii rozwiązań. Ten proces uczenia się obejmuje różne cele nauczania, wszystkie oparte na taksonomii 

Blooma (od dołu do góry): 

• Ocena wyników; 

• Synteza i twórcze łączenie znanych informacji; 

• Analiza faktów i problemów w celu określenia istotnych elementów; 

• Zastosowanie wiedzy do nieznanych wcześniej konkretnych zadań i problemów; 

• Rozumienie powiązań, rozpoznawanie znaczeń informacji cząstkowych, rekombinacja, dokonywanie 

przewidywań; 

• Znajomość faktów, metod i teorii z danej dziedziny wiedzy. 

 

Ważnymi warunkami wstępnymi uczenia się są czas i możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Jest to 

istotne przy planowaniu warsztatów. Ważna jest wcześniejsza ocena celów uczenia się, które mogą być 

osiągnięte przez grupę, oraz wiedza o tym, jaka jest wcześniejsza wiedza. Stawianie zbyt wysokich lub zbyt 

niskich wymagań uczniom ma zawsze negatywne skutki. Poniższe przykłady mogą posłużyć jako wskazówki: 

• Granie w grę dostarczy nowej wiedzy i spostrzeżeń. Jednak osiągnięcie wyższego poziomu abstrakcji bez 

dalszego zaangażowania w treść nie będzie możliwe. 

• Połączenie gry z jednodniowym warsztatem może zapoczątkować dalsze kroki w tym kierunku. Podczas 

dyskusji w grupie można pogłębić problemy, rozpoznać powiązania i opracować strategie rozwiązań. 

Nawet podczas krótkich warsztatów tematy mogą być omawiane bardzo szczegółowo, a czasami z dużym 

stopniem abstrakcji. Można to osiągnąć poprzez skupienie się na kluczowych tematach. Wyniki 

jednodniowych warsztatów zależą w dużej mierze od uczestników i ich wcześniejszej wiedzy. 

• Połączenie gry z dwudniowym warsztatem, z przerwą pomiędzy nimi, umożliwia dodatkowo 

zastosowanie praktycznych strategii rozwiązań pomiędzy dwoma dniami i ich ocenę. Ponadto na 

podstawie tych doświadczeń można zająć się kolejnymi blokami tematycznymi. 

 

Podsumowując i odnosząc się do edukacji dorosłych, ważne jest, aby zawsze mieć świadomość na temat  

doświadczeń uczestników. Ich poznanie powinno być aktywną częścią warsztatu. Oto jeszcze kilka rzeczy, o 

których warto pamiętać prowadząc warsztaty: 
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• Wyraźnie określ korzyści i cel warsztatów; 

• Unikaj monotonii; 

• Bądź elastyczny i otwarty; 

• Bądź sobą; 

• Komunikuj się jasno i w przyjazny sposób; 

• Nie należy nadmiernie obciążać uczestników; 

• Daj przestrzeń na rozmowy i nie mów za dużo. 

1.4 Zasady ramowe warsztatów 
Zasadniczo, narzędzia dla prowadzących warsztaty opracowane w ramach projektu BIG nie są przeznaczone 

wyłącznie dla wyspecjalizowanych w zakresie edukacji dorosłych organizacji, ale mogą być również 

wykorzystywane przez pracowników i wolontariuszy organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw społecznych i 

zdrowotnych, którzy mają doświadczenie w moderowaniu grup. 

Jak we wszystkich sytuacjach szkoleniowych, prowadzący warsztaty muszą wziąć pod uwagę następujące 

kluczowe zagadnienia podczas przygotowywania swoich warsztatów: 

• Dlaczego? Cel szkolenia. 

• Dla kogo? Charakterystyka osób uczących się. 

• Po co? Cele edukacyjne uczestników. 

• Co to jest. Treść i tematy. 

• Jak? Metody i organizacja. 

• Gdzie? Środowisko nauki. 

• Za pomocą jakich środków? Media wykorzystywane w szkoleniach cyfrowych i analogowych. 

 

Program warsztatów zawiera sugestie i pomysły pozwalające odpowiedzieć na powyższe pytania. Niemniej 

jednak, przed każdym warsztatem, należy jak najlepiej poznać pochodzenie uczestników, aby zdecydować o 

najbardziej odpowiednich treściach i metodach nauczania. Niezbędne jest przygotowanie się do 

indywidualnych potrzeb.  

Niezwykle istotna jest decyzja o złożoności treści edukacyjnych. Zasada "redukcji dydaktycznej" ma na celu 

takie zredukowanie faktów i treści, aby były one jasne i zrozumiałe dla uczących się. Redukcja treści może 

odnosić się do dwóch aspektów. Z jednej strony możliwe jest ograniczenie zakresu przekazywanych treści. Z 

drugiej strony redukcja dydaktyczna jest możliwa dzięki uproszczonemu przedstawieniu złożonych faktów 

poprzez sprowadzenie ich do podstawowych pojęć, idei i metod. Ich ważność pozostaje jednak w pełni, nawet 

przy dużym uproszczeniu przy przejściu od wypowiedzi mocno zróżnicowanej do bardziej ogólnej. 

Dla prezentowanego tu podejścia ważne są następujące punkty: 

• Nastawienie na realistyczne wykorzystanie i praktyczne zastosowanie. 

• Warsztaty bazują na istniejącej wiedzy. 

• Wcześniejsza wiedza uczestników jest ważnym elementem procesu uczenia się.  

• Uwzględniona jest indywidualna wiedza uczestników. 

 

Kolejnym ważnym czynnikiem w przygotowaniu warsztatów jest liczba uczestników. Zalecamy 8-12 

uczestników, ponieważ mogą oni wzbogacić swoją wiedzę dzięki inspiracji, którą mogą czerpać z dyskusji 

grupowych. Jednocześnie ważne jest, aby każdy uczestnik miał wystarczająco dużo możliwośći do wniesienia 

swojego wkładu. Jednakże warsztaty mogą być również mniejsze lub większe. Chociaż wielkość warsztatu nie 

jest kluczowa dla jego powodzenia, sam warsztat powinien być do niej metodycznie dostosowany. Na 

przykład w dużych grupach trudniej jest uczestnikom poznać się nawzajem i swobodnie rozmawiać. W takim 



 

BIG - IO2 Workshop Methodology PL 10 

przypadku zastosuj kilka razy jakąś metodę wspierającą i przełamującą lody, aby pomóc uczestnikom się 

poznać.  

Projektując i realizując wydarzenia szkoleniowe, warto ułożyć je w trzech fazach. 

1. W fazie wstępnej ważne jest, aby uczestnicy poznali się nawzajem i aby rozbudzić motywację do nauki. 

Ponadto uczestnicy otrzymują ogólny zarys szkolenia, dzielą się swoimi dotychczasowymi 

doświadczeniami w tym zakresie i wyrażają swoje oczekiwania. 

2. W fazie aktywności tematy powinny się logicznie nawarstwiać i wynikać z wcześniejszej wiedzy grupy. 

Tutaj różne formy społeczne i metody uczenia się muszą być ze sobą sensownie połączone. Podczas fazy 

aktywności ważne jest, aby treści były praktyczne, co daje uczestnikom możliwość odniesienia tego, 

czego się nauczyli, do ich własnej dziedziny pracy. 

3. W fazie końcowej, przegląd tego, czego się nauczono, jest pomocny w celu zabezpieczenia wyników i 

zastosowania ich w praktyce. Pomocnymi metodami są dyskusje podsumowujące i pytania refleksyjne. 

Ponadto, uczestnicy powinni mieć możliwość oceny warsztatu w celu odnotowania stopnia sukcesu 

szkolenia i poznania możliwości poprawy przyszłych wydarzeń. 

1.5 Środowisko uczenia się 
W klasycznym ujęciu projektowanie środowiska nauczania to kwestia pomieszczeń, atmosfery pracy czy 

ustawienia stołów i krzeseł. Wraz z pandemią COVID-19 coraz częściej pojawia się inna opcja, a mianowicie 

cyfrowe środowisko uczenia się. 

Projektując środowisko uczenia się, na przykład, uczestnicy powinni mieć możliwość swobodnego poruszania 

się po sali i rozmawiania w małych grupach. W tym przypadku krzesła i stoły powinny być przesunięte do 

ściany, aby stworzyć przestrzeń. Ponieważ podczas warsztatów będą odgrywane sceny z gry BIG, niezbędny 

jest sprzęt techniczny. Jedną z możliwości jest wspólne odgrywanie scenek gry na dużym ekranie lub płótnie 

podczas omawiania poszczególnych kroków. 

Środowisko uczenia się powinno być również dostosowane do liczby uczestników. Małe grupy, liczące do 8 

osób, mogą pracować w jednej sali przez cały czas trwania warsztatów lub na krótki czas podzielić się na 

mniejsze grupy po prostu rozchodząc się po sali. W przypadku większych grup wskazane jest jednak 

korzystanie z osobnych pomieszczeń do pracy w małych grupach. 
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Jeśli chodzi o cyfrowe środowiska nauczania, możliwości jest co najmniej tyle samo. Zazwyczaj uczestnicy 

zbierają się we wspólnej przestrzeni internetowej. Jednak w przypadku wielu narzędzi do prowadzenia 

konferencji online można również wykorzystać tzw. breakout roomy, gdzie uczestnicy mogą rozmawiać w 

małych grupach. Istnieje również wiele dodatkowych aplikacji, które można zintegrować, takich jak narzędzia 

do przeprowadzania ankiet czy programy do tworzenia filmów i prezentacji. 

W cyfrowych środowiskach nauczania należy jednak zadbać o odpowiednio długie przerwy. Praca i słuchanie 

przed komputerem przez dłuższy czas jest męczące. Pokoje przerw dają uczestnikom możliwość nieformalnej 

rozmowy. W niektórych przypadkach można zaoferować zajęcia fizyczne, które uczestnicy mogą wykonywać 

samodzielnie. Na przykład, niektóre instytucje edukacyjne dla dorosłych oferują ćwiczenia pleców lub zajęcia 

jogi podczas przerwy na lunch. 

W części 3 tego podręcznika znajdziesz szereg porad i opisów narzędzi internetowych, które mogą być 

wykorzystywane przez trenerów w cyfrowych środowiskach nauczania. W dalszej części opisano m.in. sposób 

wykorzystania gry BIG na warsztatach.  
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Część 2: Program nauczania 

Niniejszy program nauczania dostarcza prowadzącym warsztaty pomysły na to jak zaprojektować warsztaty 

zgodnie z konkretnymi potrzebami edukacyjnymi uczestników. Określa on cele każdego bloku edukacyjnego, 

stosuje metodyczny schemat podejścia osobistego (analiza - radzenie sobie z konfliktami - pozytywny wynik), 

szacuje czas, wymienia niezbędne wyposażenie i przedstawia zalecenia wraz z materiałami szkoleniowymi. 

Opisuje również różne możliwe warianty, które mogą wybrać prowadzący warsztaty. 

Istnieje pięć bloków edukacyjnych dotyczących konkretnych wyzwań, które mogą być wykorzystywane 

niezależnie od siebie. Każdy blok skupia się na potrzebach jednej z postaci, którą gracz może wspierać: 

• Peter, nastolatek z lekkimi problemami ze słuchem; 

• Anna, kobieta w ciąży; 

• Waldemar, samotnie wychowujący dziecko z małą córką Barbarą; 

• Dennis, starszy mężczyzna z ograniczeniami ruchowymi; 

• Ewa, starsza kobieta żyjąca z demencją, i jej mąż João. 

 

Każda blok edukacyjny jest połączeniem przekazu informacji, analizy problemów i doświadczeń 

edukacyjnych. Do każdego bloku wybrano dwie scenki z gry BIG, które odzwierciedlają specyficzne problemy 

osoby, której środowisko jest badane. Jeśli czas nie pozwala na rozegranie dwóch scenek, jedna z nich może 

być wykorzystana jako samodzielne ćwiczenie.  

Uczestnicy, którzy są zaangażowani w aktywne promowanie rozwoju w kierunku środowisk bardziej 

przyjaznych osobom starszym, mogą otrzymać wsparcie w sporządzaniu osobistych planów działania. W tym 

celu wyznaczają oni konkretne cele i praktyczne kroki, które pozwolą im je osiągnąć, a także, w idealnym 

przypadku, sporządzają harmonogram. Szablon osobistego planu działania znajduje się w załączniku. 

Ze względu na swoją modułową koncepcję, program pozwala na stosowanie wiele wariantów przez 

prowadzących. Jako krótkie wprowadzenie do tzw. tematów SHAFE, warsztaty mogą być przeprowadzone 

nawet w ciągu jednego popołudnia. Jeśli jednak nowo nabyta wiedza i umiejętności mają być wykorzystane 

w działaniach, zaleca się przeprowadzenie co najmniej dwudniowego warsztatu. Pierwszy dzień powinien 

skupić się na opisanych tu doświadczeniach edukacyjnych, w tym na planie działania. Po upływie określonego 

czasu, w którym plan działania jest realizowany, powinno odbyć się kolejne spotkanie, na którym należy 

zastanowić się nad sukcesami i porażkami oraz opracować plany długoterminowe. 
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2.1 Sesja wprowadzająca 

Cele sesji Ogólne cele sesji wprowadzającej: 

• Wprowadzenie do projektu BIG 

• Wprowadzenie do treści warsztatów 

• Wzajemnie poznanie się 

 
Sesja wprowadzająca ma zasadnicze znaczenie dla atmosfery 
pracy w trakcie warsztatów BIG. Zapewnia, że wszyscy uczestnicy 
są świadomi, czego mogą się spodziewać, a prowadzący jest 
świadomy różnych punktów widzenia uczestników. 

Jeśli uczestnicy nie znają się nawzajem, punktem wyjścia tej sesji 
będzie zapoznanie się. Przydatne są tzw. „ice-breakers” – 
lodołamacze czyli różne sposoby na zapoznanie się uczestników. 
Humor jest zazwyczaj mile widziany i może dodać uczestnikom 
energii. Można również połączyć dwie krótkie formy lodołamaczy. 

Wprowadzenie do projektu 
BIG i warsztatów 

[10-15 minut] 

Wkład prowadzącego: 

• Odniesienie do programu Erasmus+ i kontekstu 

europejskiego; 

• Cele i wyniki BIG; 

• Cele i program warsztatów. 

 
Dostępna jest prezentacja PowerPoint [link] która wprowadza w 
projekt BIG. Prezentacja może być wykorzystana do 
przedstawienia podstawowych informacji o tym, jak powstała gra 
i koncepcja warsztatów.  

Ponieważ decyzja o sposobie zestawienia poszczególnych 
elementów warsztatu należy do facylitatora, to do niego należy 
opracowanie agendy warsztatu. Szablon, który można wypełnić, 
znajduje się w załączniku. 

Wprowadzenie do projektu BIG i warsztatów może być dłuższe lub 
krótsze w zależności od wcześniejszej wiedzy słuchaczy i poziomu 
znajomości tematów. Niemniej jednak, ponieważ uczestnicy 
zazwyczaj otrzymali informacje z wyprzedzeniem i podjęli wyraźną 
decyzję o wzięciu udziału w projekcie, będą mieli wystarczające 
podstawy, aby przejść do bardziej szczegółowych treści. 

Następnie prowadzący stosuje wybraną formę lodołamacza do 

przedstawienia uczestników, który powinien być dostosowany do 

ich liczby i pochodzenia. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Project_presentation_PL.pptx
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Lodołamacz opcja 1: 

Osobiste wprowadzenie 

[3 minuty na uczestnika] 

Mimo wszystkich zalet, jakie niesie ze sobą żartobliwe podejście 
do poznawania się, mogą istnieć uzasadnione powody, by 
przeprowadzić tę część w sposób tradycyjny. W tym przypadku 
każdy uczestnik jest proszony o:  

• Podanie podstawowych informacji na temat swojej 

przeszłości osobistej i/lub zawodowej; 

• Krótkie odniesienie się do swoich osobistych lub zawodowych 

doświadczeń związanych ze środowiskiem przyjaznym dla 

osób starszych; 

• Wyjaśnienie dlaczego uczestniczą w warsztatach i jakie są ich 

oczekiwania. 

 
Prowadzący powinni zachęcać uczestników do zwięzłego i 
rzeczowego wypowiadania się, ponieważ w trakcie warsztatu 
będzie wiele okazji do pogłębionej rozmowy o ich 
doświadczeniach. 

Lodołamacz opcja 2: 

Wzajemne przedstawienie 
się uczestników 

[10 minut na uczestnika] 

Ta opcja różni się nieco od pierwszej: dwóch uczestników 
siedzących obok siebie ma okazję odpowiedzieć sobie nawzajem 
(jeden do jednego) na pytania dotyczące ich samych. Uczestnicy są 
bardziej rozluźnieni, ponieważ rozmawiają tylko z jedną osobą. Po 
upływie określonego czasu uczestnicy przedstawiają swojego 
sąsiada na forum. 

 

Oprócz ogólnych informacji o sobie, można też włączyć elementy 
humorystyczne:  

• Podstawowe informacje dotyczące przeszłości osobistej i/lub 

zawodowej; 

• Osobiste lub zawodowe doświadczenia w zakresie środowisk 

przyjaznych dla osób starszych; 

• Jeden przedmiot, który zabraliby ze sobą, gdyby musieli 

zamieszkać na odległej i bezludnej wyspie. 
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Ten rodzaj wprowadzenia może być również przeprowadzony 
online, jeśli korzysta się z funkcji technicznych dla grup typu break-
out (pokoje), ale łatwiej jest go zrealizować w rzeczywistej 
przestrzeni. 

Lodołamacz opcja 3: 
tematyczne grupowanie 

uczestników 

[5 minut na temat] 

W tym wariancie prowadzący przygotowuje listę cech wspólnych 
dla wielu uczestników, takich jak zawody, obszary pracy lub 
miejsca zamieszkania. W dużych grupach uczestnicy mogą po 
prostu wstać, kiedy zostanie odczytana jedna lub więcej cech, 
które ich dotyczą. W ten sposób poznają innych uczestników, 
którzy mają te same cechy. Alternatywnie, uczestnicy mogą zebrać 
się w mniejszych grupach w niektórych częściach sali, rozmawiać 
w swoich grupach lub wyjaśnić swoje stanowiska na forum. 

Ta forma lodołamacza tworzy luźną atmosferę podczas 
warsztatów odbywających się na miejscu, ponieważ uczestnicy 
mogą się poruszać. Podczas spotkań online uczestnicy umieszczają 
karteczkę samoprzylepną (post-it©) na swojej kamerze i zdejmują 
ją, gdy są adresatami. Wtedy twarze pojawiają się na ekranie jedna 
po drugiej.  

Pytania, które należy zadać w tym kontekście, mogą dotyczyć 
następujących zagadnień: 

• Sektor zawodowy: urbanistyka / obszar społeczny / inne 

dziedziny; 

• Funkcja: pracownik płatny / wolontariusz / opiekun 

nieformalny / inne funkcje; 

• Skupienie się na środowiskach przyjaznych dla osób starszych: 

wsparcie osobiste / środki architektoniczne / pomoce 

technologiczne i technologie wspomagające / środki 

wspólnotowe.  

 
Dalsze pytania powinny być oparte na poszczególnych cechach 
uczestników. 

 



 

BIG - IO2 Workshop Methodology PL 16 

Lodołamacz opcja 4: 

Dwie prawdy i jedno 
kłamstwo 

[3 minuty na uczestnika] 

 

Ten lodołamacz to klasyk i jest szczególnie polecany dla grup i/lub 
członków grupy, którzy już dobrze się znają i dla których inne formy 
są mało interesujące. Można go wykorzystać podczas warsztatów 
online i na miejscu. 

Uczestnicy proszeni są o wypisanie dwóch prawd i kłamstwa na 
swój temat, o których mało kto wie. Uczestnicy odczytują je, a 
członkowie grupy muszą odgadnąć kłamstwo.  

Lodołamacz opcja 5: 

A lub B  

[5-10 minut] 

Zabawa jest kluczowa w tym lodołamaczu. Uczestnicy poznają się 
pośrednio, odkładając tematycznie związane informacje osobiste i 
zawodowe na późniejsze części warsztatu. 

Prowadzący czyta pytania typu "albo ... albo" uczestnikom, którzy 
odpowiadają karteczkami w różnych kolorach z napisem A, B lub 
krzyżykiem. Alternatywnie można umówić się na wyciągnięcie obu 
ramion do góry dla A, skrzyżowanie ich na klatce piersiowej dla B, 
a jeśli uczestnicy nie mogą się zdecydować, przekazać je sobie i 
wykonać ręką ruch falowania. 

Często stosowane tematy A lub B to: 

• Pociąg czy rower? 

• Joga czy jogging? 

• Morze czy w góry? 

• Kawa czy herbata? 

• Miasto czy wieś? 

• Wino czy piwo? 

• Bekon czy kalafior? 

• Makaron czy ryż? 

• Boso czy w butach? 

 

Sprzęt • Identyfikatory dla uczestników warsztatów na miejscu 

• Laptop i projektor 

• Do warsztatów online: oprogramowanie konferencyjne z 

podglądem galerii 

• Prezentacja Prezi lub PowerPoint na temat projektu BIG (link) 

• ulotka BIG 
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• Program warsztatów 

• Lista tematów A i B dla opcji 5 (w razie potrzeby) 

• Karteczki (w razie potrzeby) dla opcji 5 

 

 
 

Zalecenia dla prowadzących 
warsztaty 

 

Prowadzący powinien mieć świadomość, że ważna jest również 

jego własna prezentacja oraz prezentacja organizacji prowadzącej 

warsztaty. Należy być gościnnym, uśmiechać się i wyrażać 

otwartość swoimi gestami. Prowadzący z pozytywnym 

nastawieniem pomaga uczestnikom rozluźnić się w tej kluczowej 

części warsztatu.  

Zadbaj o to, aby zapoznanie się ze sobą było jak najbardziej 

zabawne. 

Zapoznanie się ze sobą ułatwiają plakietki z imionami, które 
uczestnicy mogą nosić lub położyć przed sobą na stole. 

 

Jeśli skład grupy uczestników jest wielonarodowy i wielojęzyczny, 
należy wcześniej zapytać, jakimi językami się posługują. Flagi 
wywieszone dla tych języków wskazują, w jaki sposób można 
prowadzić rozmowy podczas przerw lub poza warsztatem.  
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2.2 Bloki szkoleniowe 

2.2.1 Młodzież z lekkimi problemami ze słuchem  
Dla nastolatków niemal wszystko się zmienia, gdy przechodzą okres dojrzewania. Jest to czas, w którym 

tożsamość własna rozwija się szybko, a wcześniej przyjęte przekonania i wartości są kwestionowane. 

Wahania nastroju i kłótnie na różne tematy są normalną częścią osiągania dojrzałości. Po raz pierwszy opinie 

rodziców są poddawane w wątpliwość, a nastolatki rozwijają swoje własne systemy wartości. Wraz ze 

zmianami strukturalnymi zachodzącymi w mózgu, hormony stają się niestabilne i wpływają na nastrój 

młodych ludzi. Tendencje do wycofywania się są częścią dojrzewania. W tym czasie przyjaciele często 

zastępują rodziców jako osoby godne zaufania. Wszystko to należy do procesu, na końcu którego nastolatki 

stają się niezależne od rodziców i rozwijają swój własny pogląd na świat. 

Choć wszystko to jest normalnym procesem, przez który musi przejść każdy człowiek, wyżej wymienione 

problemy mogą być wzmacniane przez dysfunkcje fizyczne i ograniczenia społeczne. Jako potencjalny 

przykład, upośledzenie słuchu może wzmacniać typowe tendencje nastolatków do wycofywania się, 

ponieważ spektrum słyszalnych tonów jest wyraźnie ograniczone. Samotność i izolacja mogą wynikać z tych 

okoliczności lub być przez nie wzmacniane. 

Dalsze informacje na temat tworzenia odpowiednich środowisk dla nastolatków z problemami słuchowymi 

lub bez nich można znaleźć w Kompendium dobrych praktyk [link].  

 

Cele bloku szkoleniowego Celem tego bloku jest zapoznanie uczestników z typowymi 
problemami młodzieży wynikającymi ze środowiska, którego 
negatywne cechy mogą być wzmocnione przez upośledzenia, takie 
jak problemy ze słuchem. Uczestnicy dowiadują się o różnych 
środkach wsparcia na następujące tematy: 

• Ograniczenie prywatności młodzieży 

• Niedobór przestrzeni publicznych odpowiadających na 

potrzeby młodszych nastolatków 

• Kwestie bezpieczeństwa w parkach. 

 

Osobiste podejście 

[20 minut] 

Blok rozpoczyna się od dyskusji w grupie, która koncentruje się na 
osobistych doświadczeniach uczestników. Wypowiedzi o bardziej 
ogólnym charakterze można zapisać na flipcharcie lub tablicy do 
późniejszego wykorzystania. Ta część jest przydatna do zebrania 
osobistych wrażeń. 

W dyskusji prowadzący może zadać kilka z poniższych pytań lub w 
razie potrzeby sformułować inne:  

• Wspomnienia nastolatków. Czy ogólnie są to wspomnienia 

przyjemne? 

• Jakie były Twoje najpoważniejsze troski i kłopoty, gdy byłeś 

nastolatkiem? 

• Czy problemy te były wzmacniane przez problemy zdrowotne 

lub upośledzenia fizyczne? Jeśli tak: które z nich i jak wpłynęły 

na Twoją sytuację? 

• Jak wyglądały Twoje relacje z rodzicami? 

• Jak wyglądały Twoje relacje z rodzeństwem? 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_PL.pdf
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• Jak wyglądały Twoje relacje z przyjaciółmi, w szczególności z 

osobami przeciwnej/ tej samej płci? 

• Jaką rolę odgrywała w tym względzie Twoja tożsamość 

seksualna? 

 

Analiza / Radzenie sobie z 
konfliktami 

[30 minut] 

 

Prowadzący rozdaje materiały lub udostępnia je na ekranie 
podczas warsztatów online, by przedstawić studium przypadku 
oparte na typowym problemie nastolatków z lekkimi problemami 
ze słuchem. Istnieją różne rozwiązania tego problemu (patrz 
załącznik). Następujące zagadnienia oraz inne wybrane przez 
prowadzącego - są omawiane w małych grupach i/lub na forum: 

• Typowe problemy nastolatków; 

• Pozytywne i negatywne środowiska / warunki dla młodzieży; 

• Źródła konfliktów dotyczące członków rodziny; 

• Źródła konfliktów dotyczące przyjaciół i znajomych; 

• Kwestie związane z dyskryminacją. 

 
Wybór formatu do 
odtwarzania scen 

Prowadzący wybiera jedną z następujących opcji: 

• Niektóre grupy mogą preferować wspólne odegranie scenki i 

przedyskutowanie różnych opcji i skutków przed podjęciem 

działań. Należy pamiętać, że ten format nie oszczędza czasu, 

ponieważ uczestnicy mogą chcieć zbadać alternatywne 

rozwiązania. 

• Inne grupy mogą lubić pewną rywalizację. Jeśli scenka jest 

rozgrywana indywidualnie, wyniki mogą być porównane. 

Ponownie, wspólne granie pobudzi dyskusję, która wpłynie na  

decyzję o przyjęciu określonych opcji i odrzuceniu innych. 
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Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena  

"Miejsce spotkań w parku" 

[30-40 minut] 

Rysunek 2 - Piotr, 15 lat 

 

Cele kształcenia: 

• Zrozumienie problemów młodych nastolatków ze 

znalezieniem odpowiednich miejsc spotkań w przestrzeni 

publicznej. 

• Przegląd atrakcyjnych ofert spędzania czasu wolnego dla tej 

grupy wiekowej. 

• Poznanie rozwiązań dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa 

w parkach za pomocą środków technicznych i projektowania. 

 

Sesja gier rozpoczyna się od wprowadzenia przez moderatora: 

Nastolatki w wieku Piotra często muszą "rywalizować" o boiska 

sportowe ze starszą młodzieżą lub dorosłymi. Parki są częściej 

wyposażone tak, aby zaspokoić zainteresowania dzieci i dorosłych. 

Ponadto w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, mogą 

występować kwestie bezpieczeństwa. Jakie środki można podjąć?  

Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena "Balkon i sypialnia" 

[30-40 minut] 

 

Rysunek 3 - Piotr w sypialni 

Cele kształcenia: 

• Uświadomienie sobie, jak warunki domowe wpływają na 

codzienne czynności nastolatków. 

• Możliwość przeanalizowania lokalizacji domu w odniesieniu 

do problemów związanych z komfortem i wypoczynkiem. 

• Umiejętność zaproponowania kreatywnych rozwiązań 

mieszkaniowych w odniesieniu do potrzeb nastolatków. 

 

Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia: w domu Peter nie ma 

dobrej i wygodnej przestrzeni, która zapewniałaby mu 

prywatność, tak aby mógł rozmawiać z przyjaciółmi bez słyszenia 

ich rozmów przez całą rodzinę. To zniechęca go do kontaktów z 

przyjaciółmi i zwiększa jego samotność. Wyzwaniem jest 

znalezienie rozwiązań, które zaspokoją potrzeby jego i jego 

rodziny. 

Podsumowanie 

[5-10 minut] 

Prowadzący podsumowuje najważniejsze wyniki uzyskane podczas 

dyskusji, aby zamknąć blok edukacyjny. W przypadku 

kontrowersyjnych perspektyw nie ma potrzeby ujednolicania 

wyników. Odmienne opinie są zawsze możliwe. Nie należy ich 

oceniać, ale można je zestawić: "Podczas gdy większość uważa, że 

..., były też osoby, które uważały, że ...". 

Uczestnicy są zachęcani do uzupełnienia wyników, np. o swoje 
najważniejsze doświadczenia związane z uczeniem się. 
Dokumentacja nie jest obowiązkowa dla każdego bloku. 
Systematyczne zbieranie doświadczeń edukacyjnych zostanie 
przeprowadzone podczas sesji zamykającej. 

Materiały • Lista pytań wiodących; 

• Laptop i projektor; 

• Instrukcja na temat studium przypadku; 

• Dostęp do Internetu; 
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• Osobiste smartfony lub tablety używane przez uczestników. 

 

Zalecenia dla prowadzących Znajdź informacje na temat medycznych i społecznych aspektów 
problemów ze słuchem. 

Dyskusje o osobistych doświadczeniach są przydatne, aby 
zapewnić dostęp do tematu. Nie pozwól jednak, aby dyskusje stały 
się zbyt emocjonalne. 

Bądź przygotowany na kontrowersyjne dyskusje i unikaj włączania 
się do nich. Powstrzymaj się od podkreślania różnych punktów 
widzenia. 
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2.2.2 Kobiety w ciąży 
Podczas ciąży organizm kobiety przechodzi liczne zmiany i pracuje na pełnych obrotach, aby zapewnić 

odpowiednią opiekę nienarodzonemu dziecku. Równowaga hormonalna, metabolizm, układ sercowo-

naczyniowy i inne układy narządów dostosowują się do nowych warunków. W wyniku tych dostosowań mogą 

wystąpić mniej lub bardziej wyraźne skutki uboczne lub dolegliwości, takie jak na przykład duszności, które 

są zjawiskiem nieszkodliwym i całkowicie normalnym. Organizm kobiety musi zaopatrzyć w tlen dwie osoby 

i zmienia się rytm oddychania. Po wysiłku fizycznym po krótkim czasie pojawia się potrzeba odpoczynku, 

szczególnie w trzecim trymestrze. Potrzeba częstego chodzenia do toalety jest zwykle spowodowana 

hormonami, które zmiękczają mięśnie i uelastyczniają je oraz naciskiem wywieranym przez powiększoną 

macicę z dzieckiem w środku na pęcherz moczowy. Pewną rolę odgrywa również zwiększona ilość krwi w 

układzie krwionośnym kobiety. Chociaż częste oddawanie moczu może być uciążliwe, jest to normalny i 

powszechnie występujący objaw podczas ciąży. 

Wyżej wymienione potrzeby odczuwane przez kobiety w ciąży nie dotyczą tylko ich. Inne grupy społeczne, 

takie jak osoby starsze, również mogą potrzebować przestrzeni publicznej oferującej miejsca, w których mogą 

odpocząć. Toalety publiczne o odpowiednim standardzie higienicznym są ważne dla wszystkich.  

Dalsze informacje na temat tworzenia odpowiednich środowisk dla kobiet w ciąży można znaleźć w 

Kompendium dobrych praktyk AFE [link]. 

Cele bloku szkoleniowego Celem tego bloku jest zapoznanie uczestników z typowymi 
problemami kobiet w ciąży spowodowanymi przez 
nieodpowiednie środowisko. W szczególności, uczestnicy poznają 
różne rodzaje środków wsparcia dotyczących: 

• Problemów z mobilnością; 

• Potrzebą odpoczynku; 

• Dostępnością publicznych toalet. 

 

Indywidualne podejście 

[20 minut] 

Blok szkoleniowy rozpoczyna się od dyskusji w grupie, która 
koncentruje się na osobistych doświadczeniach uczestników. 
Wypowiedzi o bardziej ogólnym charakterze można zapisać na 
flipcharcie lub tablicy do późniejszego wykorzystania. Ta część 
jednostki szkoleniowej jest przydatna do zebrania osobistych 
wrażeń. 

W trakcie dyskusji prowadzący może zadać jedno bądź więcej z 
poniższych pytań lub w razie potrzeby sformułować inne pytanie:  

• Czy kiedykolwiek mieliście do czynienia z ciążami - własną, 

partnerki lub w kontekście zawodowym? 

• Czy znacie zmiany fizyczne, które zachodzą w czasie ciąży? 

• Czy zauważylibyście, kiedy kobieta w ciąży potrzebuje 

pomocy lub wsparcia? 

• Czy potrafilibyście pomóc kobiecie w ciąży w codziennych 

sytuacjach? 

 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_PL.pdf
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Analiza / Radzenie sobie z 
konfliktami 

[30 minut] 

Rozdawana jest instrukcja lub udostępniana jest na ekranie w 
przypadku warsztatów online w celu przedstawienia studium 
przypadku opartego na typowym problemie kobiet w ciąży. 
Istnieją różne rozwiązania tego problemu (patrz załącznik). 
Następujące aspekty oraz inne wybrane przez prowadzącego są 
omawiane w małych grupach i/lub na forum: 

• Trudności w radzeniu sobie z sytuacjami życia codziennego. 

• Potencjalne sposoby dot. wsparcia osobistego. 

• Potencjalne modyfikacje technologiczne lub architektoniczne 

w środowisku zbudowanym. 

• Potencjalne działania społeczności. 

• Inne grupy korzystające z dostosowanych warunków. 

 
Wybór formatu do 
odtwarzania scen 

Prowadzący wybiera jedną z następujących opcji: 

• Niektóre grupy mogą preferować wspólne odegranie scenki i 

przedyskutowanie różnych opcji i skutków przed podjęciem 

działań. Należy pamiętać, że ten format nie oszczędza czasu, 

ponieważ uczestnicy mogą chcieć zbadać alternatywne 

sposoby działania. 

• Inne grupy mogą lubić pewną rywalizację. Jeśli scenka jest 

rozgrywana indywidualnie, wyniki mogą być porównane. 

Ponownie, wspólne granie pobudzi dyskusję, która wpłynie na  

decyzję o przyjęciu określonych opcji i odrzuceniu innych 

 

Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena "Ławki w cieniu" 

[30-40 minut] 

 

Rysunek 4 - Anna w parku 

Cele kształcenia: 

• Świadomość, że kobiety w ciąży należą do osób, dla których 

ważne są odpowiednie miejsca siedzące w przestrzeni 

publicznej. 

• Znajomość procesów ustrojowych, które powodują u wielu 

kobiet w ciąży szybki brak tchu. 

• Nabycie umiejętności określenia odpowiednich środków w 

celu poprawy dostępności miejsc siedzących i orientacji w 

przestrzeni publicznej. 

 
Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia: Anna spaceruje po 

parku i w pewnym momencie zaczyna odczuwać zmęczenie. Musi 

odpocząć i szuka bezpiecznej drogi do domu. Scenka polega na 

rozwiązaniu sytuacji. 

Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena "Publiczna toaleta w 

lokalnym centrum 
handlowym" 

[30-40 minut] 

Cele kształcenia: 

• Świadomość, że kobiety w ciąży należą do osób, dla których 

ważne są łatwo dostępne i czyste toalety w przestrzeni 

publicznej. 

• Wiedza, że picie odpowiedniej ilości płynów jest ważne dla 

kobiet w ciąży, nawet jeśli muszą bardzo często chodzić do 

toalety. 
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Rysunek 5 - Anna, 32 lata 

• Rozumienie przyczyn, dla których kobiety w ciąży mają 

częstsze parcie na mocz. 

 
Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia, które przedstawia 

prowadzący warsztaty: W supermarkecie Anna próbuje otworzyć 

drzwi do toalety, ale są one zamknięte. Rozgląda się dookoła w 

poszukiwaniu pomocy. Gracz ma za zadanie jej pomóc. 

Podsumowanie 

[5-10 minut] 

Prowadzący podsumowuje najważniejsze wyniki uzyskane podczas 
dyskusji, aby zamknąć ten blok szkoleniowy. W przypadku 
spornych opinii nie ma potrzeby ujednolicania wyników. 
Odmienne opinie są zawsze możliwe. Nie należy ich oceniać, ale 
można je zestawić: "Podczas gdy większość uważa, że ..., były też 
osoby, które uważały, że ...". Zawsze mogą istnieć różne poglądy; 
nie należy ich oceniać. 

Uczestnicy są zachęcani do uzupełnienia wyników, np. poprzez 
wskazanie najważniejszych rzeczy, których dowiedzieli się na danej 
sesji. Jednakże nie jest to obowiązkowe dla każdego bloku 
szkoleniowego. Doświadczenia edukacyjne zostaną 
usystematyzowane podczas sesji zamykającej.  

Materiały • Lista z pytaniami wiodącymi. 

• Laptop i projektor. 

• Informacje dotyczące studium przypadku. 

• Dostęp do Internetu. 

• Osobiste smartfony lub tablety używane przez uczestników. 

 

Zalecenia dla prowadzących Wyszukaj informacje na temat problemów, które mogą pojawić się 
podczas ciąży, chyba że sama byłaś w ciąży i doświadczyłaś ich. 
Należy jednak pamiętać, że ciąża to nie choroba. 

Stosuj ścisłe zarządzanie czasem w przypadku długich dyskusji. 

Bądź przygotowany na moderowanie polemik wśród uczestników. 
Nie bierz tego do siebie, jeśli nie da się pogodzić przeciwstawnych 
punktów widzenia. 

 

  



 

BIG - IO2 Workshop Methodology PL 25 

2.2.3 Ojcowie z małymi dziećmi 
Wychowywanie dzieci jest wyzwaniem dla wszystkich rodziców, ale dla samotnych rodziców jest jeszcze 

trudniejsze. Ze względu na wielozadaniowość i mnogość obowiązków, często borykają się oni z 

ograniczeniami czasowymi, problemami finansowymi, brakiem wsparcia i ociążeniem emocjonalnym. 

Rodzice samotnie wychowujący dzieci zazwyczaj muszą samodzielnie dźwigać podwójny ciężar pracy i 

rodziny, zawsze muszą znaleźć równowagę pomiędzy pracą, opieką nad dziećmi i organizacją życia 

codziennego. Są pod ciągłą presją czasu i nie mają partnera, który mógłby ich odciążyć. Ponadto, zazwyczaj 

nie są doceniani za swoje wysiłki. 

Brak przyjaznej rodzinie infrastruktury miejskiej i otoczenia dotyka szczególnie mocno rodziców samotnie 

wychowujących dzieci. Sprzęt potrzebny w opiece nad małymi dziećmi, taki jak wózki, wymaga dużo miejsca. 

Wspólne przestrzenie w budynkach często nie pozwalają na ich przechowywanie lub zabezpieczenie. W 

mniejszych mieszkaniach wiele przedmiotów potrzebnych dzieciom jest często rozrzuconych po wszystkich 

dostępnych przestrzeniach, zmniejszając tym samym przestrzeń, którą dorośli mogą wykorzystać do 

własnych celów.  

Dalsze informacje na temat tworzenia odpowiednich środowisk dla samotnych rodziców można znaleźć w 

Kompendium dobrej praktyki AFE [link]. 

Cele bloku szkoleniowego Celem bloku jest zapoznanie uczestników z codziennymi 
problemami, z jakimi borykają się rodzice małych dzieci. 
Wyzwania wynikają zwłaszcza z nieodpowiedniego środowiska 
społecznego i strukturalnego. Uczestnicy poznają różne rodzaje 
działań wspierających w następujących obszarach: 

• Ograniczenia przestrzenne w budynkach w odniesieniu do 

potrzeb małych dzieci. 

• Jedzenie z małymi dziećmi w restauracjach. 

• Dyskomfort akustyczny odczuwany przez osoby wrażliwe na 

hałas, zwłaszcza dzieci, osoby z autyzmem i osoby starsze. 

 

Indywidualne podejście 

[20 minut] 

Blok rozpoczyna się od dyskusji grupowej, w której nacisk kładzie 
się na osobiste doświadczenia uczestników. Wypowiedzi o 
bardziej ogólnym charakterze można zapisać na flipcharcie lub 
tablicy do późniejszego wykorzystania. W tej części mogą być 
zebrane osobiste doświadczenia uczestników. 

W trakcie dyskusji prowadzący może zadać jedno bądź więcej z 
poniższych pytań lub w razie potrzeby sformułować inne 
pytanie:  

• Czy wśród twoich bliskich lub znajomych są samotni 
rodzice z małymi dziećmi lub sam jesteś samotnym 
rodzicem?  

• Jakie są przyjemne strony samotnego wychowywania 
dziecka? 

• Jakie są nieprzyjemne strony samotnego wychowywania 
dziecka? 

• Czy zauważyłbyś, gdyby samotny rodzic miał kłopoty?  
 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_PL.pdf
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• Czy zaoferowałbyś pomoc? A może uznałbyś, że 

podejmowanie interwencji jest zbyt inwazyjne?  

Analiza / Radzenie sobie z 
konfliktami 

[30 minut] 

 

Rozdawana jest instrukcja lub udostępniana jest na ekranie w 
przypadku warsztatów online w celu przedstawienia studium 
przypadku opartego na typowym problemie kobiet w ciąży. 
Istnieją różne rozwiązania tego problemu (patrz załącznik). 
Następujące aspekty - oraz inne wybrane przez prowadzącego - 
są omawiane w małych grupach i/lub na forum: 

• Specjalne potrzeby samotnych rodziców i ich dzieci w 

środowisku zbudowanym. 

• Szczególne potrzeby samotnych rodziców i ich dzieci w 

odniesieniu do życia społecznego. 

• Dodatkowe negatywne uwarunkowania. 

• Możliwe wsparcie osobiste lub działanie społeczne. 

 
Wybór formatu do 
odtwarzania scen 

Prowadzący wybiera jedną z następujących opcji: 

• Niektóre grupy mogą preferować wspólne odegranie scenki 

i przedyskutowanie różnych opcji i skutków przed 

podjęciem działań. Należy pamiętać, że ten format nie 

oszczędza czasu, ponieważ uczestnicy mogą chcieć zbadać 

alternatywne sposoby działania. 

• Inne grupy mogą lubić pewną rywalizację. Jeśli scenka jest 

rozgrywana indywidualnie, wyniki mogą być porównane. 

Ponownie, wspólne granie pobudzi dyskusję, która wpłynie 

na  decyzję o przyjęciu określonych opcji i odrzuceniu 

innych 
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Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena   

"Jedzenie posiłku w 
restauracji" 

[30-40 minut]  

Rysunek 6 - Waldemar, lat 36 i 
Barbara, lat 2 

Cele kształcenia: 

• Świadomość trudności, z jakimi borykają się rodzice 

wybierający się do restauracji z małymi dziećmi. 

• Znajomość znaczenia komfortu akustycznego w przestrzeni 

publicznej. 

• Zrozumienie, że dzieci są wrażliwe na nadmierny hałas i 

mogą reagować płaczem i rozdrażnieniem. 

 
Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia, które przedstawia 

prowadzący warsztaty: Waldemar czuje się przeciążony pracą i 

opieką nad dzieckiem. Nie ma czasu na robienie zakupów 

spożywczych i gotowanie posiłków. Waldemar idzie więc z 

Barbarą do restauracji i zamawia posiłek. Po kilku minutach jego 

córka Barbara zaczyna się nudzić. Chce wstać, poruszać się i 

zaczyna być marudną. Inni klienci spoglądają na Barbarę z 

widoczną dezaprobatą. Ta scena polega na znalezieniu 

odpowiedzi na pytanie, co można zrobić, aby zaspokoić potrzeby 

wszystkich. 

 

Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena "Przedpokój i sypialnia 

w mieszkaniu" 

[30-40 minut]  

 

Rysunek 7 - Waldemar w 
sypialni 

Cele kształcenia: 

• Świadomość, że dzieci powyżej pewnego wieku potrzebują 

własnego pokoju. 

• Zrozumienie, że mieszkanie o odpowiedniej wielkości jest 

podstawowym warunkiem zdrowego i wygodnego życia. 

• Świadomość, że w mieszkaniu należy wyraźnie wyodrębnić 

strefę mieszkalną i sypialną (strefę dzienną i nocną). 

 
Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia, które przedstawia 

prowadzący warsztaty: Waldemar wraca do domu z małym 

dzieckiem będącym w wózku. Nieporęczny wózek jest 

wypełniony zakupami i dodatkowo jest mokry od deszczu. To był 

długi dzień i Waldemar jest wyczerpany. Musi teraz wyciągnąć 

Barbarę z wózka i gdzieś go odstawić. Potem będą musieli 

poradzić sobie z ograniczoną przestrzenią w mieszkaniu. Scena 

dotyczy rozwiązań, które mogą nieco ułatwić życie 

Waldemarowi. 

Podsumowanie 

[5-10 minut] 

Prowadzący podsumowuje najważniejsze wyniki uzyskane 
podczas dyskusji, aby zamknąć ten blok szkoleniowy. W 
przypadku spornych opinii nie ma potrzeby ujednolicania 
wyników. Odmienne opinie są zawsze możliwe. Nie należy ich 
oceniać, ale można je zestawić: "Podczas gdy większość uważa, 
że ..., były też osoby, które uważały, że ...". Zawsze mogą istnieć 
różne poglądy; nie należy ich oceniać.  

Uczestnicy są zachęcani do uzupełnienia wyników, np. poprzez 
wskazanie najważniejszych rzeczy, których dowiedzieli się na 
danej sesji. Jednakże nie jest to obowiązkowe dla każdego bloku 
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szkoleniowego. Doświadczenia edukacyjne zostaną 
usystematyzowane podczas sesji zamykającej. 

Materiały • Lista z pytaniami wiodącymi. 

• Laptop i projektor. 

• Informacje dotyczące studium przypadku. 

• Dostęp do Internetu. 

• Osobiste smartfony lub tablety używane przez uczestników. 

 

Zalecenia dla prowadzących Jeśli nie masz osobistego doświadczenia z samotnym 
rodzicielstwem, spróbuj znaleźć jakieś informacje na ten temat. 
Dobrą okazją jest przeprowadzenie wywiadu z samotnymi 
rodzicami, aby poznać doświadczenia z pierwszej ręki. 

Wybierz najważniejsze pytania do podejścia osobistego lub 
wydłuż czas trwania tej części.  

Dostosuj informacje do uczestników i ich środowisk. Mniej to 
czasem więcej. 
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2.2.4 Starsi mężczyźni z ograniczeniami ruchowymi 
Osoby z ograniczeniami ruchowymi napotykają wiele problemów w życiu codziennym: przy korzystaniu z 

urządzeń pomocniczych, takich jak laska, chodzik na kółkach lub wózek inwalidzki, przy wsiadaniu i 

wysiadaniu na przystankach autobusowych lub peronach na stacjach kolejowych, tym bardziej jeśli winda nie 

jest dostępna lub jest niesprawna. Osoby te mogą mieć również problemy z otwieraniem nieautomatycznych 

drzwi, przechodzeniem przez zbyt wąskie drzwi lub przechodzeniem z chodnika na drogę bez obniżonych 

krawężników. 

Również otoczenie prywatne powinno być idealnie dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami 

ruchowymi. Łazienki i kuchnie mają szczególne znaczenie dla osób, które potrzebują pozbawionej barier i 

bezpiecznej przestrzeni. Kilka przykładów dobrych rozwiązań to: ergonomiczne umywalki zapewniające 

wystarczająco dużo miejsca na nogi, aby można było się umyć siedząc na stołku. Obsługa armatury powinna 

być możliwa jedną ręką. W toalecie spłuczka i uchwyt na rolkę papieru toaletowego powinny być łatwo 

dostępne z przodu lub z boku. Jeśli jest wanna, pomocne może być urządzenie takie jak podnośnik wannowy, 

który umożliwia bezpieczne wejście i wyjście z wanny. Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z urządzeniami wspomagającymi chodzenie, tak aby można 

było bez problemu dotrzeć do urządzeń sanitarnych. Urządzenia sanitarne mogą mieć regulowaną wysokość, 

aby zapewnić lepszą dostępność i użyteczność.  

Dalsze informacje na temat tworzenia odpowiednich środowisk dla osób z ograniczeniami ruchowymi można 

znaleźć w Kompendium dobrych praktyk AFE [link]. Ponadto z Kompendium Dobrych Praktyk Tworzenia 

Inteligentnych, Zdrowych, Przyjaznych Wiekowi Środowisk (Hands-on SHAFE Compendium on Good Practices 

in the Creation of Smart, Healthy, Age-Friendly Environments) można dowiedzieć się o wielu działaniach, 

które ogólnie poprawiają jakość życia osób starszych. Przykładami są: "Grandpad - SMART tablet", 

"Wzorcowe mieszkanie dla seniorów" czy "piątkowe forum ludzi starszych i komunikat"3. 

Cele bloku szkoleniowego Celem bloku jest zapoznanie uczestników z typowymi problemami 
osób z ograniczeniami ruchowymi spowodowanymi lub 
pogłębionymi przez nieodpowiednie środowisko. W szczególności 
uczestnicy poznają różne rodzaje środków wsparcia dotyczące: 

• Dostępność urządzeń łazienkowych. 

• Bariery w przestrzeni publicznej. 

• Korzystanie z (dostępnego) transportu publicznego. 

 

Indywidualne podejście 

[20 minut bez doświadczenia 
w poruszaniu się na wózku] 

Blok szkoleniowy rozpoczyna się od dyskusji w grupie, która 
koncentruje się na osobistych doświadczeniach uczestników. 
Wypowiedzi o bardziej ogólnym charakterze można zapisać na 
flipcharcie lub tablicy do późniejszego wykorzystania. Ta część 
jednostki szkoleniowej jest przydatna do zebrania osobistych 
wrażeń. 

Jeśli czas i sprzęt na to pozwalają, uczestnicy bez ograniczeń 
ruchowych mogą zostać zaproszeni do poznania otoczenia na 
wózku inwalidzkim, na przykład podczas przerwy na lunch. 

W trakcie dyskusji prowadzący może zadać jedno bądź więcej z 
poniższych pytań lub w razie potrzeby sformułować inne pytanie:  

 
3 https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01. 05.pdf 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_PL.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
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• Czy kiedykolwiek doświadczyłeś ograniczeń w poruszaniu się 

(np. po wypadku)? 

• Czy pomagałeś już osobom z ograniczeniami ruchowymi?  

• Jeśli tak: co dokładnie robiłeś? 

• Czy korzystałeś z urządzeń wspomagających? Jeśli tak: jakiego 

rodzaju urządzeń? 

• Czy jesteś gotowy sprawdzić jako to jest i poruszać się na 

wózku inwalidzkim? 

 

Analiza / Radzenie sobie z 
konfliktami 

[30 minut] 

Prowadzący rozdaje materiały lub udostępnia je na ekranie 
podczas warsztatów online, aby przedstawić studium przypadku 
oparty na typowym problemie osób z ograniczeniami ruchowymi. 
Istnieją różne rozwiązania tego problemu (patrz załącznik). 
Następujące aspekty oraz inne wybrane przez prowadzącego są 
omawiane w małych grupach i/lub na forum: 

• Bariery dla osób z ograniczeniami ruchowymi w środowisku 

zbudowanym. 

• Przykłady, jak te bariery można usunąć. 

• Utrudnienia w przejazdach autobusowych dla osób 

korzystających z chodzika lub wózka inwalidzkiego. 

• Potencjalne rozwiązania tych problemów. 

• Inne grupy które  mogłyby skorzystać z ulepszeń. 

• Możliwości pomocy osobistej i działania na rzecz społeczności 

lokalnej.  

 
Wybór formatu do 
odtwarzania scen 

Prowadzący wybiera jedną z następujących opcji: 

• Niektóre grupy mogą preferować wspólne odegranie scenki i 

przedyskutowanie różnych opcji i skutków przed podjęciem 

działań. Należy pamiętać, że ten format nie oszczędza czasu, 

ponieważ uczestnicy mogą chcieć zbadać alternatywne 

sposoby działania. 

• Inne grupy mogą lubić pewną rywalizację. Jeśli scenka jest 

rozgrywana indywidualnie, wyniki mogą być porównane. 

Ponownie, wspólne granie pobudzi dyskusję, która pokieruje 

decyzją o przyjęciu określonych opcji i odrzuceniu innych. 
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Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena "Przystanek 

autobusowy" 

[30-40 minut]  

 

Rysunek 8 - Dennis, 71 lat , 
na dworcu autobusowym 

Cele kształcenia: 

• Świadomość, co oznaczają problemy z poruszaniem się w 

transporcie publicznym. 

• Umiejętność zgłębienia zagadnień z zakresu transportu 

publicznego dla osób z problemami w poruszaniu się. 

• Umiejętność zaproponowania kreatywnych rozwiązań w 

zakresie dostosowania transportu publicznego do potrzeb 

osób z problemami w poruszaniu się. 

 
Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia: Dennis chce pojechać 

autobusem w odwiedziny do syna mieszkającego w sąsiednim 

mieście. Ponieważ dystans do pokonania jest dość długi, korzysta 

z wózka inwalidzkiego. Jak może dotrzeć na peron autobusowy, 

wsiąść do autobusu i czuć się w nim bezpiecznie? 

Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena "Łazienka w 

mieszkaniu" 

[30-40 minut] 

 

Rysunek 9 - Dennis w 
łazience 

Cele kształcenia: 

• Świadomość tego, co problemy z poruszaniem się i brak 

dostępności oznaczają w codziennych czynnościach, takich 

jak kąpiel czy pójście do toalety. 

• Umiejętność oceny łazienki pod kątem potrzeb wynikających 

z problemów z poruszaniem się. 

• Umiejętność wymyślania kreatywnych rozwiązań problemów 

związanych z poruszaniem się w łazienkach. 

 
Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia: Spotykasz Dennisa w 

jego łazience. W łazience znajduje się wysoki brodzik, umywalka i 

niska toaleta. Scena opowiada o tym, jak radzi sobie z wyzwaniami, 

jakie niesie ze sobą jego niepełnosprawność fizyczna. 

 

Podsumowanie 

[5-10 minut] 

Prowadzący podsumowuje najważniejsze wyniki uzyskane podczas 
dyskusji, aby zamknąć ten blok szkoleniowy. W przypadku 
spornych opinii nie ma potrzeby ujednolicania wyników. 
Odmienne opinie są zawsze możliwe. Nie należy ich oceniać, ale 
można je zestawić: "Podczas gdy większość uważa, że ..., były też 
osoby, które uważały, że ...". Zawsze mogą istnieć różne poglądy; 
nie należy ich oceniać. 

Uczestnicy są zachęcani do uzupełnienia wyników, np. poprzez 
wskazanie najważniejszych rzeczy, których dowiedzieli się na danej 
sesji. Jednakże nie jest to obowiązkowe dla każdego bloku 
szkoleniowego. Doświadczenia edukacyjne zostaną 
usystematyzowane podczas sesji zamykającej.  
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Materiały • Lista z pytaniami wiodącymi. 

• Laptop i projektor. 

• Informacje dotyczące studium przypadku. 

• Dostęp do Internetu. 

• Osobiste smartfony lub tablety używane przez uczestników. 

 

Zalecenia dla prowadzących Poszukaj informacji na temat kwestii związanych z mobilnością, 
szczególnie tych poruszanych w grze. 

Bądź świadomy, że dyskusje o osobistych doświadczeniach mogą 
trwać znacznie dłużej niż się spodziewasz. Wybierz pytania zgodnie 
z ich priorytetem i zakończ dyskusję po upływie wyznaczonego 
czasu. 

Podsumuj sporne stanowiska, które nie mogą być mediowane, 
mówiąc: "Zgadzamy się nie zgadzać w sprawie: ..." 
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2.2.5 Starsze kobiety chorujące na demencję 
Wraz z postępem choroby osoby z demencją mają coraz większe trudności z orientacją w codziennym 

otoczeniu i zapoznaniem się z nim. Oznacza to, że mogą one narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

W miarę możliwości należy dostosować pomieszczenia wewnętrzne i zewnętrzne do potrzeb osób z 

demencją. W miarę możliwości przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być dostosowane do potrzeb 

osób z demencją. Zwiększa to szansę na ich dłuższe odnalezienie się w znanym otoczeniu. Znajome pamiątki 

i uporządkowany porządek przedmiotów pomagają w orientacji i dają poczucie bezpieczeństwa. Z kolei 

zmiany w domu mogą prowadzić do dezorientacji, niepokoju lub strachu. 

Osoby z demencją mogą być bardzo wrażliwe, co łatwo wpływa na ich uczucia i nastroje. Do pewnego stopnia 

demencji, to czy odebrały one komunikat czy nie, można rozpoznać po mimice twarzy. Z ich wypowiedzi 

można wyczytać dezorientację, radość, zaskoczenie, strach i wiele innych. Osoby z demencją często mają silną 

potrzebę ruchu, zwłaszcza w środkowym stadium choroby. Ograniczenie ich swobody przemieszczania się 

jest nie tylko problematyczne z prawnego punktu widzenia, ale ma również negatywny wpływ na ich 

samopoczucie. Ograniczenia mogą być odczuwane jako niezrozumiała kara lub zagrożenie, dlatego mogą 

reagować złością lub paniką. Dlatego najpierw należy wyczerpać wszystkie inne możliwości. 

Potrzeby opiekunów muszą być uwzględnione w takim samym stopniu jak potrzeby osób chorych. Partnerzy 

lub dzieci są często opiekunami, co jest niezwykle wyczerpujące dla nich. Podobnie jak osoby, którymi się 

opiekują, małżonkowie, partnerzy lub dzieci potrzebują odpowiedniego wsparcia i warunków 

środowiskowych, które pozwolą im sprostać wyzwaniom. 

Dalsze informacje na temat tworzenia odpowiednich środowisk dla osób starszych żyjących z demencją 

można znaleźć w Kompendium dobrych praktyk AFE [link]. Ponadto, Kompendium dobrych praktyk w 

zakresie tworzenia inteligentnych, zdrowych i przyjaznych dla osób starszych środowisk (Hands-on SHAFE 

Compendium on Good Practices in the Creation of Smart, Healthy, Age-Friendly Environments) opisuje 

różnorodne działania poprawiające jakość życia osób żyjących z demencją, przykładem może być Tessa, robot 

społeczny, lub wyniki prac prowadzonych przez sieć demencji (https://hands-on-

shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf). 

Cele bloku szkoleniowego Celem tego bloku jest zapoznanie uczestników z typowymi 
problemami osób żyjących z demencją, spowodowanymi przez 
nieodpowiednie środowisko. W szczególności gracze dowiedzą 
się o różnych rodzajach środków wsparcia dotyczących: 

• Problemów z orientacją. 

• Problemów z komunikacją. 

• Braku szacunku dla osób dementywnych 

 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_PL.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
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Indywidualne podejście 

[20 minut] 

Blok szkoleniowy rozpoczyna się od dyskusji w grupie, która 
koncentruje się na osobistych doświadczeniach uczestników. 
Wypowiedzi o bardziej ogólnym charakterze można zapisać na 
flipcharcie lub tablicy do późniejszego wykorzystania. Ta część 
jednostki szkoleniowej jest przydatna do zebrania osobistych 
wrażeń. 

W trakcie dyskusji prowadzący może zadać jedno bądź więcej z 
poniższych pytań lub w razie potrzeby sformułować inne pytanie:  

• Czy mieliście kiedykolwiek jakiekolwiek doświadczenia z 

osobą dementywną (na przykład we własnej rodzinie)? 

• Co było najtrudniejszą rzeczą, z którą musieliście się 

zmierzyć? 

• Czy pamiętacie nieprzyjemne reakcje ludzi z otoczenia? 

• Czy bylibyście w stanie zauważyć, czy osoba dementywna 

ma kłopoty? 

• Czy uważacie, że jesteście w stanie pomóc im w codziennych 

sytuacjach? 

 

Analiza / Radzenie sobie z 
konfliktami 

[30 minut] 

 

Rozdawana jest instrukcja lub udostępniana jest na ekranie w 
przypadku warsztatów online w celu przedstawienia studium 
przypadku opartego na typowym problemie kobiet w ciąży. 
Istnieją różne rozwiązania tego problemu (patrz załącznik). 
Następujące aspekty oraz inne wybrane przez prowadzącego są 
omawiane w małych grupach i/lub na forum: 

• Typowe problemy osób żyjących z demencją. 

• Zapewnienie godności osobom żyjącym z demencją. 

• Wspieranie autonomii osób żyjących z demencją. 

• Promowanie udziału osób żyjących z demencją w życiu 

publicznym. 

• Wspieranie opiekunów nieformalnych, przyjaciół i rodzin. 

 
Wybór formatu odtwarzania 

scen 
Prowadzący wybiera jedną z następujących opcji: 

• Niektóre grupy mogą preferować wspólne odegranie scenki 

i przedyskutowanie różnych opcji i skutków przed podjęciem 

działań. Należy pamiętać, że ten format nie oszczędza czasu, 

ponieważ uczestnicy mogą chcieć zbadać alternatywne 

sposoby działania. 

• Inne grupy mogą lubić pewną rywalizację. Jeśli scenka jest 

rozgrywana indywidualnie, wyniki mogą być porównane. 

Ponownie, wspólne granie pobudzi dyskusję, która wpłynie 

na  decyzję o przyjęciu określonych opcji i odrzuceniu innych 
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Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena "Park" 

[30-40 minut]  

 

Rysunek 10 - Ewa, 78 lat 

Cele kształcenia: 

• Uświadomienie sobie, co oznacza demencja w kontekście 

zmian w zachowaniu człowieka, takich jak dezorientacja, 

stygmatyzacja. 

• Umiejętność współdziałania z osobą dementywną w 

przypadku dezorientacji. 

• Umiejętność zaproponowania kreatywnych rozwiązań, aby 

park był bardziej przyjazny demencji. 

 
Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia: Ewa i João mieszkają 

obok parku. Ewa lubi park, a aktywność fizyczna jej służy. Jak 

zwykle jest w parku sama, ale nagle czuje się zagubiona. Ludzie 

patrzą na Ewę, bo zachowuje się trochę dziwnie. Park jest miłym 

miejscem dla różnych ludzi, gdzie można się spotkać i cieszyć się 

aktywnością fizyczną. Co można zrobić, aby umożliwić to również 

Ewie? 

Pozytywne rozstrzygnięcie: 
Scena "Pokój konsultacyjny 

ośrodka zdrowia i opieki 
społecznej" 

[30-40 minut]  

 

Rysunek 11 - Ewa w ośrodku 
zdrowia  

Cele kształcenia: 

• Zrozumienie, co oznacza demencja w kontekście zmian w 

zachowaniu człowieka, takich jak brak zainteresowania, 

spadek koncentracji uwagi, niepokój. 

• Umiejętność współdziałania z osobą z demencją w 

przypadku zmniejszenia jej koncentracji uwagi i niepokoju. 

• Umiejętność zaproponowania kreatywnych rozwiązań, aby 

placówka służby zdrowia była bardziej przyjazna demencji. 

 
Sesja gry rozpoczyna się od wprowadzenia: João martwi się o 

Ewę i umówił jej wizytę w ośrodku zdrowia. Lekarz i Joao 

rozmawiają o Ewie, tak jakby jej tam nie było. Lekarz używa 

specjalistycznych określeń, które trudno zrozumieć nawet João. 

Ewa staje się niespokojna i niezadowolona. Nie jest jasne, jak ona 

odbiera tę rozmowę. Osoba grająca proszona jest o zrobienie 

czegoś z tymi problemami. 

Podsumowanie 

[5-10 minut] 

Prowadzący podsumowuje najważniejsze wyniki uzyskane 
podczas dyskusji, aby zamknąć ten blok szkoleniowy. W 
przypadku spornych opinii nie ma potrzeby ujednolicania 
wyników. Odmienne opinie są zawsze możliwe. Nie należy ich 
oceniać, ale można je zestawić: "Podczas gdy większość uważa, 
że ..., były też osoby, które uważały, że ...". Zawsze mogą istnieć 
różne poglądy; nie należy ich oceniać. 

Uczestnicy są zachęcani do uzupełnienia wyników, np. poprzez 
wskazanie najważniejszych rzeczy, których dowiedzieli się na 
danej sesji. Jednakże nie jest to obowiązkowe dla każdego bloku 
szkoleniowego. Doświadczenia edukacyjne zostaną 
usystematyzowane podczas sesji zamykającej. 

Materiały • Lista z pytaniami wiodącymi. 
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• Laptop i projektor. 

• Informacje dotyczące studium przypadku. 

• Dostęp do Internetu. 

• Osobiste smartfony lub tablety używane przez uczestników. 

 

Zalecenia dla prowadzących Poszukaj informacji na temat życia z demencją, zwłaszcza na 
temat kwestii poruszanych w grze. 

Niektórzy uczestnicy mogą mieć osobiste doświadczenie w 
opiece nad osobami z demencją. Uważaj, aby część dotycząca 
podejścia osobistego nie była zbyt emocjonalna. 

W zależności od stadium demencji mogą być potrzebne różne 
usługi wsparcia. Przeciwstawne opinie na temat strategii 
wspierania osób z demencją powinny być zawsze rozpatrywane 
na tym tle.   
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2.3 Ćwiczenie praktyczne: Projektowanie osobistych planów działania 
W tej dodatkowej części warsztatów uczestnicy, którzy chcą praktycznie działać na rzecz poprawy warunków 

życia wszystkich pokoleń, otrzymują wsparcie w tworzeniu osobistych planów działania.  

Promowanie rozwoju przyjaznych dla osób starszych środowisk życia jest zadaniem pełnym wyzwań. Osobisty 

plan działania zawiera listę kroków, czyli działań i środków niezbędnych do osiągnięcia celu. Taki zarys 

pomaga jasno określić cel i ułatwia rozwiązanie problemu.  

Oto kroki opracowania osobistych planów działania: 

1. Analizowanie problemu. Im więcej wiesz o jego cechach, źródłach, czynnikach sprawczych, a nawet 

korzyściach dla innych, tym łatwiej jest się z nim uporać. Jeśli jest to problem, z którym boryka się wiele 

innych osób, to prawdopodobnie można znaleźć "sojuszników" i zwolenników. A być może są już inni, 

do których możesz dołączyć lub których możesz przekonać do wsparcia. 

2. Wyznaczanie swoich celów. Na podstawie charakterystyki problemu, który ma być rozwiązany, można 

wyznaczyć cele. Cele te powinny być możliwe do osiągnięcia przez osobę lub organizację projektującą 

plan. Wskazane jest stosowanie koncepcji SMART. SMART to skrót od Specific, Measurable, Appropriate, 

Realistic and Time-bound czyli skonkretyzowany, mierzalny, ambitny/istotny, realny I określony w czasie. 

3. Zabezpieczenie zasobów. Praca na rzecz środowiska dla wszystkich pokoleń wymaga dostępu do 

zasobów. I znów, zasoby te będą się różnić w zależności od tego, czy jesteś działaczem społecznym, czy 

przedstawicielem wydziału urbanistyki gminy lub członkiem Rady Seniorów. Partnerzy do współpracy 

należą do najważniejszych zasobów i powinieneś się z nimi współdziałać. 

4. Wybór odpowiednich strategii. Pamiętając o tym wszystkim, można opracować strategie osiągania 

celów i zdobywania niezbędnych zasobów. Im są one silniejsze, tym mniejsza liczba strategii jest 

potrzebna. 

5. Świadomość nieprzewidzianych okoliczności. 'Co może pójść źle, pójdzie źle'. Twoje strategie są 

zorientowane na mocne strony i szanse; jednakże słabe strony są nieodłączną częścią każdej strategii, a 

zagrożenia dla jej pomyślnej realizacji są liczne i różnorodne. Pomocny jest plan awaryjny, czyli sposoby 

radzenia sobie z tymi ewentualnościami. 

6. Rozpoczęcie procesu wdrażania. Kiedy masz przed sobą ważne zadanie, oto co należy zrobić: zadaj sobie 

pytanie, z jakich poszczególnych czynności lub podetapów składa się dane zadanie. Zdefiniuj i zapisz te 

poszczególne kroki i realizuj je krok po kroku, aż do zakończenia zadania głównego. 

7. Zaplanuj, Zrób, Sprawdź, Działaj. Cykl PDCA zapewnia ciągłą świadomość jakości. Podczas gdy 

planowanie i robienie stanowiły rdzeń poprzednich kroków, konkretna świadomość jest niezbędna przy 

sprawdzaniu, co można poprawić w przyszłości. To wymaga odpowiedniego działania. Na tej podstawie 

zmieniony plan prowadzi do lepszych wyników w przyszłości. 

 

Cele bloku szkoleniowego Ogólne cele tego bloku to: 

• Zdobycie podstawowej wiedzy na temat projektowania 
działań na rzecz tworzenia środowiska życia bardziej 
przyjaznego dla osób starszych. 

• Uświadomienie czynników, które prowadzą do sukcesu lub 

tworzą przeszkody. Uświadomienie znaczenia planów 

awaryjnych. 

• .  
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• Poznanie znaczenie planów postępowania w sytuacjach 
awaryjnych. 

• Wspieranie uczących się w podejmowaniu pierwszych kroków 

w kierunku praktycznego wdrożenia. 

• Zapoznanie uczących się z cyklem PDCA. 

 

 

Wprowadzenie do tematu 

[30 minut] 

Prowadzący warsztaty przedstawia krótkie wprowadzenie do 
tematu, po czym uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i 
zgłaszania uwag. Kluczowym przesłaniem jest to, że 
prawdopodobieństwo sukcesu jest większe, jeśli poszczególne 
działania są zorganizowane zgodnie z planem. Plan ten powinien 
być jednak elastyczny i stale dostosowywany do warunków 
zewnętrznych. Prezentacja PowerPoint dotycząca poszczególnych 
elementów osobistego planu działania znajduje się tutaj [link]. 

Prowadzący warsztaty może również zebrać wszelkie zalety i wady 
ustrukturyzowanych działań w stosunku do działań 
spontanicznych, sytuacyjnych. Gdy to nastąpi, uczestnicy są 
pytani, jak można pogodzić zalety obu kierunków działania. 

 

Ćwiczenie praktyczne 

[90 minut] 

Na podstawie informacji wstępnych każdy z uczestników opracuje 
osobisty plan działania (wzór znajduje się w załączniku).  

Należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na rozważenie 
poszczególnych elementów planu. Może to obejmować przerwę 
na kawę, podczas której uczestnicy podzielą się swoimi wstępnymi 
przemyśleniami i omówią je nieformalnie. Każdy uczestnik 
otrzyma karton, na którym będzie mógł zapisać wyniki, aby później 
zaprezentować je na forum. 

To ćwiczenie jest również idealne jako zadanie domowe, jeśli 
warsztaty odbywają się w różnych dniach. W takim przypadku, 
prezentacja i dyskusja nad wynikami podczas sesji plenarnej i sesji 
zamykającej (patrz następna sekcja) może odbyć się razem. Jeśli 
ćwiczenie jest wykonywane jako zadanie domowe, wyniki powinny 
zostać zaprezentowane w formie cyfrowej; szablon takiej 
prezentacji znajduje się w zestawie narzędzi. 

Prezentacja i omówienie 
wyników na forum 

[20 minut na uczestnika] 

Po zakończeniu tworzenia osobistych planów działania, są one 
prezentowane na forum. Prezentacja ta powinna być traktowana 
jako pitch, który ma przekonać słuchaczy, że projekt jest 
wiarygodny; tylko wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że dalsze 
środki (w postaci finansowania lub partnerstwa) zostaną 
udostępnione później. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Personal_action_plan_facilitator_PL.pptx
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Uczestnicy są proszeni o pełnienie roli krytycznych przyjaciół i 
zadawanie pytań, które pobudzają do dalszych przemyśleń, 
dodatkowych aspektów wspierających lub argumentów, które nie 
były jeszcze brane pod uwagę. 

Materiały • Rozdanie szablonu planów działania (patrz załącznik). 

• Szablon PowerPoint dla planów działania (jeśli jest robiony 

jako zadanie domowe). 

 
Warsztaty analogowe: 

• Plakat i długopisy dla każdego uczestnika do zapisywania 

swoich wyników. 

• Przynajmniej jedna tablica z pinami, którą uczestnicy mogą 

wykorzystać do swoich pitchów.  

• Laptop, projektor i ekran (jeśli plan działania jest wykonywany 

jako praca domowa). 

 

Zalecenia dla prowadzących [dopisać po lokalnych warsztatach] 
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2.4 Sesja zamykająca 

Cele sesji Ogólne cele sesji zamykającej: 

• Podsumowanie. 

• Ewaluacja warsztatów. 

• Świętowanie osiągnięć. 

 
Celem sesji zamykającej jest podsumowanie i ocena osiągnięć 
warsztatu w swobodnej atmosferze. Uczestnicy podsumowują 
zdobytą wiedzę i doświadczenia; prowadzący warsztaty otrzymują 
informację zwrotną wraz ze wskazówkami dotyczącymi przyszłych 
usprawnień (rozumianych jako element zarządzania jakością). 
Ponadto każdy ma okazję do świętowania swoich osiągnięć.  

Podsumowanie 

[10 minut] 

Sesja jest otwierana przez prowadzącego, który przedstawia cele. 
Odnosi się do tego, co zostało zaplanowane do osiągnięcia, czyli do 
celów nauki, i podsumowuje działania. Pomaga to uczestnikom 
umieścić działania w odpowiedniej perspektywie i daje im 
podstawę do oceny. 

Prowadzący prosi uczestników o szczere informacje zwrotne, 
ponieważ mogą one pomóc w udoskonaleniu przyszłych działań 
edukacyjnych. 

 

W zależności od kontekstu warsztatów, ocena uczestników może 
obejmować zarówno krótki i raczej nieformalny wkład, jak i 
dogłębną analizę konkretnych aspektów kursu. 

Ocena - Wariant 1: Dyskusja 
ustna 

[3-5 minut na pytanie] 

Jedną z możliwości jest sesja pytań i odpowiedzi, która jest 
moderowana przez prowadzącego warsztaty i w razie potrzeby 
nagrywana przez inną osobę lub (za zgodą uczestników) online. 
Rundy dyskusyjne mogą pobudzić do refleksji i wydobyć na światło 
dzienne ważne spostrzeżenia. Poniższe pytania przewodnie mogą 
służyć jako punkty wyjścia i mogą być uzupełniane i 
dostosowywane według potrzeb. 

• Jakie były Wasze najważniejsze doświadczenia związane z 

nauką? 

• Co szczególnie podobało Ci się w warsztatach? 
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• Jakie tematy były szczególnie istotne, ciekawe i motywujące? 

• Na które tematy poświęcono zbyt dużo czasu? 

• Na które tematy poświęcono zbyt mało czasu? 

• Czego zupełnie zabrakło? 

• Jakie elementy można by potencjalnie poprawić? 

• Jakie korzyści osobiste lub zawodowe wynikają z warsztatów? 

 

Ocena - Wariant 2: Dyskusja 
ustna z ustrukturyzowanym 

zbieraniem ocen 

[3-5 minut na pytanie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W przeciwieństwie do opcji 1, uczestnicy zapisują swoje 
odpowiedzi na kartkach, które prowadzący umieszcza na tablicy. 
Pomaga to bardziej introwertycznym uczestnikom wyrazić swoje 
pomysły i myśli; zebranie odpowiedzi razem daje dobry przegląd 
tematów. Po omówieniu odpowiedzi i dodaniu nowych stwierdzeń 
(jeśli są), odpowiedzi są fotografowane w celu ich 
udokumentowania. 

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu opcja ta może być 
również wykorzystana w warsztacie internetowym. Można 
wykorzystać darmowe pinboardy, np. korzystając z następującego 
adresu URL: https://miro.com; 
https://edu.google.com/intl/de_de/products/jamboard/; 
https://www.mural.co/.  

Ocena - Opcja 3: Strzał w 
dziesiątkę 

[15 minut] 

Uczestnicy proszeni są o wyrażenie opinii na temat następujących 
(lub różnych) pozycji:  

• Organizacja warsztatów. 

• Treści szkolenia. 

• Organizacja warsztatów. 

• Atmosfera nauki. 

https://miro.com/


 

BIG - IO2 Workshop Methodology PL 42 

 

 

Rysunek 12 - Ocena "bull's eye 

Uczestnicy umieszczają naklejki na diagramie "bull's eye" i piszą 
uwagi na karteczkach samoprzylepnych (post-its©) związane z 
daną kategorią. Wyniki są analizowane wspólnie z uczestnikami i 
dokumentowane poprzez wykonanie fotografii. 

Wydarzenia online mogą być również oceniane za pomocą np. 
strony https://www.oncoo.de/Zielscheibe/. 

Ocena - wariant 4: 

Walizka 

[15 minut] 

Podczas warsztatów na miejscu, uczestnicy mogą zostać 
poproszeni o zapisanie swoich doświadczeń z warsztatów na 
karteczkach samoprzylepnych (post-it©).  

• Pozytywne doświadczenia: Co zabiorę do domu? 

• Miejsce do poprawy: Co zostawiam za sobą? 

 
Pozytywne doświadczenia umieszczane są w walizce, negatywne 
na zewnątrz. Wyniki są prezentowane i dyskutowane na forum. 

 

Rysunek 13 - Walizka ocena 

https://www.oncoo.de/Zielscheibe/
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Ocena - Wariant 5: Ankieta 
pisemna 

[5 minut] 

Pisemna ankieta dotycząca kluczowych aspektów decydujących o 
sukcesie warsztatów będzie najmniej czasochłonną opcją na sesję 
zamykającą, ale wymaga dokładnego przetworzenia i analizy po 
zakończeniu. Podczas warsztatów na miejscu, prowadzący mogą 
rozdać uczestnikom papierowy kwestionariusz do 
natychmiastowego wypełnienia. Mogą również podać link do 
narzędzia internetowego, które oszczędzi im wprowadzania 
danych. Jednak niektórzy uczestnicy mogą zapomnieć, że zostali 
poproszeni o informację zwrotną, a odsetek odpowiedzi może być 
znacznie niższy. 

Załącznik zawiera wzór pisemnej ankiety koncentrującej się na 
następujących tematach: 

• Organizacja warsztatów. 

• Treści i metody nauczania. 

• Atmosfera pracy. 

• Korzyści osobiste i zawodowe. 

 
Prowadzący mogą skopiować tę wersję kwestionariusza, ale mogą 
chcieć dostosować ją do tematów i cech charakterystycznych dla 
uczestników. Jeśli anonimowość nie jest zapewniona ze względu 
na małą liczbę uczestników, ta część powinna zostać skrócona lub 
usunięta. Uczestnicy powinni zostać poinformowani, że ich szczera 
opinia jest pożądana i że ich odpowiedzi nie będą przypisane do 
konkretnej osoby. 

Liczba i format pytań są zgodne z darmowymi wersjami narzędzi 
ankietowych online, które automatycznie analizują wyniki i tworzą 
wykresy do ich prezentacji. 

Świętowanie osiągnięć 

[15-20 minut bez 
dogadywania się] 

 

 

Świętowanie osiągnięć jest ważną częścią sesji zamykającej i 
powinno być zaplanowane z uwagą, ponieważ przyczyni się do 
ogólnego wrażenia udanego doświadczenia edukacyjnego. 

Prowadzący warsztaty mogą wybierać spośród różnych opcji 
certyfikacji, które znajdują się w części 4 niniejszego podręcznika. 
Znajdziecie tam również szablon świadectwa, który można 
uzupełnić i dostosować do tematyki warsztatów [link]. 

W zależności od ram i ogólnego zakresu warsztatów właściwe 
może być zorganizowanie oddzielnej imprezy zamykającej oraz, w 
razie potrzeby, wydanie komunikatu prasowego i zaproszenie 
przedstawicieli prasy. Przytulne spotkanie z napojami i 
przekąskami zapewnia odpowiednią oprawę dla wymiany z 
dziennikarzami, a także wzmacnia relacje między uczestnikami. 

W każdym przypadku, pod warunkiem, że uczestnicy udzielą 
wyraźnej zgody, należy wykonać zdjęcia grupowe i/lub filmy, które 
mogą być również wykorzystane do celów komunikacyjnych na 
kanałach mediów społecznościowych. Wypowiedzi uczestników 
będą również interesujące dla odbiorców. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Personal_action_plan_participants_PL.pptx
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Materiały • Do warsztatów online: oprogramowanie konferencyjne z 

możliwością przeglądania galerii. 

• Opcja 1: Lista pytań wiodących. 

• Opcja 2: Lista pytań wiodących, pinboard z odpowiednią 

liczbą kartek i długopisy dla uczestników. 

• Opcja 3: Plakat z tarczą strzelecką i podziałem tematycznym 

do powieszenia na ścianie, jedna kropka samoprzylepna na 

temat dla każdego uczestnika, odpowiednia ilość długopisów 

i karteczek samoprzylepnych dla uczestników. 

• Opcja 4: Plakat z walizką i odpowiednią liczbą długopisów i 

karteczek samoprzylepnych dla uczestników (rysunek 13). 

• Opcja 5: Papierowy kwestionariusz dla każdego uczestnika lub 

link do kwestionariusza online (zob. wzór w załączniku). 

• Certyfikat dla każdego uczestnika. 

• Opcjonalnie drobne upominki. 

• Kamera/ aparat fotograficzny. 

• Napoje i przekąski. 

 

Zalecenia dla prowadzących 

 

Rysunek 14 - Przycisk z logo 
UE  

Jeśli budżet na to pozwala, wraz z certyfikatem można wręczyć 
drobne upominki. Upominki powinny nawiązywać do tematyki 
warsztatów i mogą to być np. przypinki lub guziki z flagą UE lub 
kubek z motywami z gry BIG. Tutaj można wybrać obrazek do 
zamówienia [link]. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en
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Część 3: Korzystanie z narzędzi internetowych  

Ten rozdział zawiera wskazówki i porady dla prowadzących warsztaty dotyczące pracy z narzędziami 

cyfrowymi, które mogą być wykorzystane podczas warsztatów. 

3.1 Kształcenie online 

Przygotowanie do uczenia się przez Internet i korzystanie z narzędzi internetowych to niezbędne działania, 

ponieważ oczekuje się, że stanie się ono głównym nurtem na poziomie globalnym ze względu na rozwój, taki 

jak wprowadzenie nowych technologii i globalizacja.4 Edukatorzy dorosłych będą musieli znaleźć sposoby na 

pokonanie postrzeganych barier, aby stworzyć wysokiej jakości środowiska uczenia się online.5 

Uczenie się przez Internet może oferować wiele korzyści dla uczących się i nauczycieli. Elastyczność jest często 

postrzegana jako jedna z głównych zalet. Uczenie się online zazwyczaj zapewnia elastyczność pod względem 

czasu i miejsca, ponieważ uczestnicy mogą brać udział w warsztatach z dowolnego miejsca. Dodatkowo, 

warsztaty online mogą być nagrywane i udostępniane, co daje możliwość dostępu do materiałów 

szkoleniowych w wybranym przez siebie czasie. Może to być szczególnie korzystne dla dorosłych uczniów, 

którzy często muszą łączyć kilka ról i obowiązków w swoim codziennym życiu.6 Innymi zaletami mogą być 

przystępność i efektywność, ponieważ edukacja online jest często bardziej opłacalna i efektywna czasowo niż 

nauka w klasie.7 

Zarówno uczący się, jak i nauczający mogą doświadczyć różnych przeszkód w uczeniu online. Ludzie mogą 

uważać warsztaty online za bardziej męczące niż te prowadzone twarzą w twarz. Niektóre czynniki mogą mieć 

na to wpływ: a) łatwiej jest się rozproszyć, b) brakuje kontaktów osobistych oraz c) warsztaty i kursy online 

mogą wywołać bardziej pasywną i nieaktywną postawę.8 Nauczanie online wpływa również na relacje między 

prowadzącymi a uczniami lub między samymi uczącymi się, a w środowisku online mogą oni doświadczać 

mniejszego wsparcia. Dla osób prowadzących zajęcia wyzwaniem może być również płynne dostosowywanie 

swojego nauczania do poszczególnych uczniów. Niektórym moderatorom może brakować energii i ekscytacji 

związanej z bezpośrednim kontaktem z grupą. Ponadto, błędna interpretacja zadań może łatwiej wystąpić w 

przypadku warsztatów online.9 

Istnieją cztery ważne aspekty, które należy wziąć pod uwagę szczególnie podczas pracy w środowisku 

internetowym:  

1. Zapewnij ludziom możliwości łączenia się ze sobą. 

2. Wydawaj jasne instrukcje. 

3. Zapewnij przestrzeń do działania i interakcji. 

4. Zapewnij ludziom przestrzeń do samodzielnej refleksji.10 

 

Jeszcze bardziej niż spotkania fizyczne, spotkania online wymagają metod aktywizujących. Istnieje wiele 

narzędzi dostępnych dla edukatorów, które mogą pomóc w utrzymaniu zaangażowania uczniów i umożliwić 

 
4 Palvia, S., Aeron, P., Gupta, P., Mahapatra, D., Parida, R., Rosner, R. & Sindhi, S. (2018). Online Education: Worldwide 
Status, Challenges, Trends, and Implications. Journal of Global Information Technology Management, 21:4, 233-241, 
DOI: 10.1080/1097198X.2018.1542262. 
5 Ibidem. 
6 Dirkse, S., Talen, A., van Rumpt, A. & Bons, L. (2020). Het groot online werkvormenboek 3. Amsterdam: Boom. 
7 Gautam, P. (2020). Zalety i wady uczenia się online. Retrieved on august 31 2022, from 
https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-online-learning. 
8 Dirkse et al. (2022). 
9 Davis, N., Gough, M. & Taylor, L. (2019). Nauczanie online: zalety, przeszkody i narzędzia, aby uzyskać to dobrze. 
Journal of Teaching in Travel & Tourism, 19:3, 256-263, DOI: 10.1080/15313220.2019.1612313. 
10 Dirkse et al. (2022). 
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budowanie społeczności podczas kursów online. W poniższej sekcji zostaną wyjaśnione trzy narzędzia, które 

mogą być łatwo wykorzystane w warsztatach. 

3.2 Narzędzia online 
Planując warsztaty online, warto pracować z narzędziem umożliwiającym uczestnikom spotkania poprzez 

wideorozmowę w dużej grupie i w podgrupach. Zoom i Microsoft Teams zostaną opisane bardziej 

szczegółowo. Dodatkowo można wykorzystać wizualne narzędzie online, które pozwoli uczestnikom na 

współpracę, burzę mózgów i prezentację wniosków. Istnieje wiele dostępnych narzędzi online, które to 

ułatwiają, takie jak Jamboard, Miro i Mural. Jamboard zostanie przedstawiony w poniższej części. Interakcje 

i refleksje uczących się wzrastają, gdy tworzy się małe chwile refleksji. Mentimetr jest narzędziem online, 

które może pomóc w tworzeniu takich małych momentów i zostanie omówione w kolejnych częściach. 

Zoom i Microsoft Teams - spotkania wideo i dyskusje w małych grupach 

Zoom i Microsoft Teams to narzędzia, których można używać do wirtualnych spotkań z innymi osobami za 

pośrednictwem wideo. W ramach Zoom i Microsoft Teams można tworzyć pokoje do mniej licznych spotkań 

(tzw. break-out roomy) i udostępniać ekrany oraz prezentacje. Można również podzielić większy warsztat na 

osobne sesje, co pozwoli małym grupom uczestników na wspólną dyskusję i pracę. 

  

Aby móc korzystać z Zoomu, instruktor musi najpierw zarejestrować się poprzez: Sign Up - Zoom.  

Aby móc korzystać z Microsoft Teams, instruktor musi najpierw pobrać Teams poprzez: Download Microsoft 

Teams Desktop and Mobile Apps | Microsoft Teams.  

Dzięki Zoom i Teams możesz zaplanować spotkanie, na którym przeprowadzisz swoje warsztaty i będziesz 

mógł zaprosić uczestników. Uczestnicy mogą brać udział bez zapisywania się, po otrzymaniu zaproszenia od 

prowadzącego, dzięki czemu oba narzędzia są dostępne i łatwe w użyciu. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Zoom, zobacz: Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych 

użytkowników - Pomoc techniczna Zoom 

 Więcej informacji na temat Teams, patrz: Zaloguj się i rozpocznij pracę z Teams (microsoft.com) 

Cały program nauczania, jak wyjaśniono w rozdziale 2, może być realizowany poprzez Zoom lub Teams. 

Wskazane jest, aby częściej dyskutować w małych grupach i zmieniać metody, tak aby były one bardziej 

angażujące w środowisku online. Optymalna wielkość grup online to 2 do 5 osób. 

Analiza / Radzenie sobie z 

konfliktami  

[30 minut]  

  

Podczas warsztatów online handout ze studium przypadku jest 
udostępniany przez osobę prowadzącą. Studium przypadku, nad 
którym należy pracować, opiera się na typowym problemie jednego z 
bohaterów gry. Pytania wymienione w rozdziale 2 niniejszego 
podręcznika są omawiane w małych grupach od 2 do 5 osób. Po 
dyskusji w małych grupach uczestnicy kursu podsumowują swoje 
wyniki na forum. 

  

Jamboard - Narzędzie wizualne 

Jamboard to darmowe narzędzie internetowe przeznaczone do współpracy online. W Jamboard można 

tworzyć tablice, na których każdy, kto ma łącze, może pracować z własnego komputera i może edytować 

udostępnioną tablicę. Jamboard jest łatwy w użyciu. Jamboard można znaleźć wchodząc na stronę 

jamboard.google.com. 

https://zoom.us/signup
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-in-and-get-started-with-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937
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Uczniowie i moderatorzy mogą tworzyć tablice i udostępniać je swoim grupom. Kliknij przycisk "Udostępnij" 

i podziel się z osobami i grupami lub utwórz link do udostępnienia. Jeśli chcesz, aby uczący się mogli pracować 

z tablicą, wybierz opcję "Każdy w Internecie z tym linkiem może edytować".  

Możesz używać Jamboard jako wspólnej tablicy lub wykorzystać ją na wiele sposobów. Na przykład, 

uczniowie mogą przeprowadzić burzę mózgów w małych grupach i stworzyć tablicę, którą później podzielą 

się z resztą grupy. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Jamboard, zobacz: Jak używać Jamboard w klasie: 20+ wskazówek i 

pomysłów - Ditch That Textbook   

Jamboard może być używany jako narzędzie wizualne, które pomaga w prowadzeniu dyskusji grupowych w 

środowisku online. Można go używać we wszystkich dyskusjach grupowych, jak opisano w rozdziale 2. Oto 

kilka przykładów: 

Analiza / Radzenie sobie z 

konfliktami  

[30 minut]  

  

Podczas warsztatu online moderator udostępnia na ekranie 
podręcznik w celu pracy nad studium przypadku opartym na 
typowym problemie jednej z postaci. Omawiane są aspekty 
(określone w rozdziale 2 podręcznika). Tablica w Jamboard jest 
udostępniana całej grupie; uczestnicy mogą umieszczać na niej 
karteczki samoprzylepne, aby pobudzać i ułatwiać refleksję i 
dyskusję. 

Jamboard można również łatwo wykorzystać do sesji wprowadzających lub zamykających, tworząc tablicę 

wizualną. Oto kilka przykładów: 

Ćwiczenie praktyczne  

[90 minut]  

Na podstawie informacji wstępnych każdy uczestnik przygotowuje 

osobisty plan działania (wzór w załączniku). Należy przeznaczyć 

wystarczająco dużo czasu na rozważenie jego poszczególnych 

elementów. Każdy uczestnik otrzymuje stronę tablicy w 

Jamboardzie, na której może umieścić wyniki dla pitchu 

(prezentacji w werbalnej formie) w następnym kroku.  

To ćwiczenie jest również idealne jako zadanie domowe, jeśli 

warsztaty odbywają się w różnych dniach. W takim przypadku 

prezentacja i omówienie wyników na plenum oraz sesja 

zamykająca mogą odbyć się razem.  

 

Mentimeter - Tworzenie małych chwil refleksji 

Mentimetr jest darmowym narzędziem online. Za pomocą Mentimeter można przeprowadzić małą ankietę 

lub pozwolić uczniom stworzyć prostą chmurę słów razem bardzo szybko i łatwo poprzez ich komputery lub 

telefony. Chmura słów umożliwia uczestnikom wizualne przedstawienie słów, które mogą wprowadzić za 

pośrednictwem swoich urządzeń. Wyniki można natychmiast zobaczyć na wspólnym i indywidualnym 

ekranie. Uczniowie mogą zobaczyć chmurę słów, jak rośnie i podczas gdy inni uczestnicy dodają słowa. Jeśli 

słowo zostanie wprowadzone więcej niż raz, powiększa się.  

Aby móc korzystać z Mentimetru, należy najpierw założyć konto na ich stronie internetowej. Wejdź na stronę 

www.mentimeter.com i kliknij przycisk "Sign up" w prawym górnym rogu. 

Poniższy film pokazuje, jak stworzyć chmurę słów: 

https://ditchthattextbook.com/jamboard/
https://ditchthattextbook.com/jamboard/
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Jak tworzyć chmury słowne za darmo - na żywo i interaktywnie - Mentimeter - YouTube 

Jednostki szkoleniowe rozpoczynają się od dyskusji grupowej skupiającej się na osobistych doświadczeniach 

uczestników i kończą się oceną doświadczenia edukacyjnego. Aby stymulować aktywne zaangażowanie i 

refleksję w środowisku online, można wspólnie stworzyć chmurę słów i wykorzystać ją w dyskusji.  

Metoda Aktywizowanie wiedzy i wcześniejszych doświadczeń oraz ocena 

doświadczeń związanych z uczeniem się 

Chmura słów - Mentimetr 

 Na początku warsztatu zapytaj uczestników, co przychodzi im na myśl, kiedy 

myślą o okolicznościach, w jakich znalazł się jeden z bohaterów. Poproś ich o 

zapisanie wszystkich słów kluczowych w Mentimetrze. Obejrzyj i przedyskutuj 

z grupą chmurę słów. Zadaj to samo pytanie i wykonaj to samo ćwiczenie na 

koniec zajęć, aby zobaczyć i omówić, jak zmieniło się ich postrzeganie. Na 

koniec oceń doświadczenie edukacyjne. 

 

Podczas pracy z narzędziami online należy zwrócić uwagę na kilka praktycznych rzeczy.  

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że wszyscy mają dostęp do aplikacji. Sprawdź, czy osoby mają kamerę 

i mikrofon na komputerze (co jest potrzebne w przypadku takich narzędzi jak Zoom czy Microsoft Teams) 

oraz dostęp do Internetu na czas warsztatów. Jeśli grupa nie jest przyzwyczajona do pracy online, poproś o 

przetestowanie wideo i audio na swoich urządzeniach. Możesz zorganizować dodatkowe spotkanie tuż przed 

warsztatem, aby uczestnicy mogli je przetestować, dlatego przyjdź wcześniej, jeśli uważasz, że jest to 

konieczne dla Twojej grupy. Przejrzyj funkcje narzędzi, których planujesz używać, aby wyjaśnić wszelkie 

problemy z wyprzedzeniem. Upewnij się, że masz plan B: Sprzęt techniczny może ulec awarii i wskazane jest 

posiadanie alternatywnych kanałów komunikacji. 

Na początku warsztatu warto zapoznać się z głównymi narzędziami i ich funkcjami, jeśli uczestnicy nie są 

przyzwyczajeni do pracy online. Podczas tego wstępnego spotkania przedyskutuj sposób interakcji ze sobą 

podczas warsztatów online. Czy chcesz, aby uczestnicy wyciszali swoje mikrofony i podnosili rękę, gdy chcą 

coś powiedzieć? Pomyśl o wykorzystaniu wideo również do komunikacji niewerbalnej, np. kciuki w górę, aby 

powiedzieć OK lub podniesienie ręki, aby zagłosować. 

 

W środowisku online ważne jest, aby utrzymać motywację i aktywność uczniów. Pomóc mogą małe 

energizery pomiędzy zadaniami i pytaniami. Dwa przykłady podano poniżej.  

Metoda Polowanie na łupy  

  Poproś uczniów, aby w określonym czasie (użyj timera) znaleźli w swoim domu 

określony przedmiot i trzymali go przed kamerą. Na przykład: przedmiot w ich 

domu, który ich zdaniem może być przydatny dla postaci w grze, lub pamiątka 

z ostatnich lub ulubionych wakacji. Kiedy timer się zatrzyma, możesz 

przeprowadzić małą rozmowę na temat przedmiotów lub poprosić 

uczestników, aby napisali na czacie, dlaczego wybrali swoje przedmioty.  

  

Metoda Liczenie do 20   

  Poproś grupę o policzenie do 20 (lub więcej, w zależności od wielkości grupy). 

Po kolei każdy musi powiedzieć jedną liczbę i tylko jeden uczeń w danym 

https://www.youtube.com/watch?v=GLRZ_FGDATY&t=7s
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momencie może mówić. Jeśli dwóch uczniów mówi w tym samym czasie, 

grupa musi zacząć liczyć od początku.  
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Część 4: Certyfikacja i walidacja uczenia się dorosłych w Europie 

Coraz częściej dostrzega się znaczenie walidacji i certyfikacji  w procesie nieformalnego i 

pozaformalnego uczenia się. Podsumowania dotyczące stanu dyskusji i praktyki w krajach 

partnerskich BIG można znaleźć pod poniższym linkiem [linku]. 

4.1  Walidacja nieformalnych i pozaformalnych doświadczeń 

edukacyjnych 

Stosunkowo powszechne metody i narzędzia walidacji to monitorowanie wyników lub postępów 

przez edukatorów lub mentorów, dzienniki (zarówno w przypadku długoterminowych metod 

edukacyjnych), testy pisemne lub dyskusje grupowe na temat nowo zdobytej wiedzy. Ponadto, w 

przypadku oceny ex-ante i ex-post, kwestionariusze wypełniane przed i po szkoleniu mogą 

wskazywać, jaka i w jakim stopniu wiedza została przyswojona oraz czy oczekiwania zostały 

spełnione w wystarczającym stopniu. Formularz samooceny może również służyć do refleksji nad 

zdobytymi kompetencjami, a rówieśnicy mogą być również oceniani poprzez wzajemne 

zatwierdzanie postępów w nauce w zakresie określonych tematów. Czasami warto dać sobie trochę 

czasu i pozwolić uczestnikom na uświadomienie sobie trwałych efektów. 

Wiele z wymienionych powyżej sposobów walidacji nie nadaje się do przeniesienia do projektu BIG 

ze względu na treść i format warsztatów oraz skład uczestników. Projekt potrzebuje podejścia 

dostosowanego do potrzeb, które uwzględnia fakt, że granie w grę online jest sednem warsztatów. 

Walidacja doświadczeń edukacyjnych podczas warsztatów BIG obejmuje dwa elementy: 

• System punktacji w grze edukacyjnej 

• Samoocena doświadczeń edukacyjnych przez uczestników warsztatów 

Jeśli chodzi o system punktacji w grze, to celem gry BIG jest podejmowanie najlepszych decyzji dla 

postaci BIG CITY. Głównym celem jest uszczęśliwienie mieszkańców BIG CITY.   

Gracz zaczyna z neutralnym wskaźnikiem poziomu szczęścia, co pokazuje 

pasek na górze. Po udzieleniu odpowiedzi, buźki zmieniają kolor na zielony 

lub czerwony w zależności od stopnia poprawności odpowiedzi. 

Na początku gry pojawia się jedna gwiazdka. Podczas gry gracz może zdobywać 

kolejne gwiazdki i zostać graczem średniozaawansowanym, ekspertem lub 

mistrzem. 

W minigrach gracz może zdobyć więcej monet niż początkowe 200 monet.  

5.2  Certyfikacja nieformalnych i pozaformalnych doświadczeń 

edukacyjnych 

Coraz częściej dostrzega się również korzyści płynące z uznania kompetencji zdobytych w procesie 

nieformalnego lub pozaformalnego uczenia się. Certyfikaty, dyplomy, rekomendacje lub listy 

oceniające mogą stanowić atut w staraniach o staże, stypendia i pracę, a także podniosą ogólną 

samoocenę uczestników.   

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Certification_and_validation_Europe_PL.pdf
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Niskoprogowym sposobem, który można zastosować w każdym warsztacie, jest wydanie przez 

organizację prowadzącą wydarzenie certyfikatu uczetnictwa. Można zanotować osiągnięcia w 

nauce, ponieważ certyfikaty te skupiają się na celach nauki poszczególnych bloków szkoleniowych i 

scenach, które rzeczywiście zostały przepracowane.  

Wartość certyfikatu może być jednak rozszerzona, jeśli zastosuje się podejścia pozwalające na 

stworzenie nadrzędnych ram uznawania kompetencji. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i 

akceptowanych narzędzi jest Europass. Użytkownicy mogą stworzyć bezpłatny profil w Europass i 

rejestrować wszystkie swoje umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia w jednym bezpiecznym 

miejscu online. Użytkownicy mogą rejestrować wszystkie swoje doświadczenia zawodowe, 

edukacyjne i szkoleniowe, umiejętności językowe, umiejętności cyfrowe, informacje o projektach, 

doświadczenia wolontariackie i osiągnięcia. Dlatego też suplement do świadectwa Europass, który 

może być dodany do świadectwa, jest znaczącą korzyścią dla odbiorcy. Więcej szczegółów i link do 

krajowych wzorów można znaleźć tutaj. Krajowe wzory suplementu do świadectwa Europass można 

również znaleźć w sekcji dotyczącej świadectw na platformie edukacyjnej BIG. 

Cyfrowe poświadczenia są jednym z narzędzi Europass. Europejskie cyfrowe poświadczenia 

wiarygodności w zakresie uczenia się są oświadczeniami wydawanymi przez organizację osobie 

uczącej się i mogą obejmować dyplomy, transkrypcje zapisów, uprawnienia i wiele innych rodzajów 

świadectw osiągnięć w nauce. Są one wielojęzyczne i podpisane unikalną pieczęcią elektroniczną. 

Dzięki temu instytucje edukacyjne i szkoleniowe mogą łatwo uwierzytelniać, zatwierdzać i uznawać 

poświadczenia dowolnej wielkości, kształtu lub formy. Są one przyznawane danej osobie w celu 

poświadczenia podjętej przez nią nauki w najszerszym znaczeniu tego słowa. Mogą być przyznawane 

za edukację formalną, szkolenia, kursy online, doświadczenia 

wolontariackie i inne. 

Dostawcy usług edukacyjnych i szkoleniowych mogą 

zmniejszyć swoje obciążenia administracyjne i koszty 

związane z wystawianiem referencji, a jednocześnie 

przyspieszyć procedury wystawiania referencji dzięki 

przejściu na technologię cyfrową. 

Istnieje jednak szereg warunków wstępnych, które muszą 

być spełnione przez wystawców Cyfrowych Uwierzytelnień 

Europass. Aby móc wystawiać poświadczenia, organ 

kształcenia dorosłych musi uzyskać kwalifikowaną pieczęć 

elektroniczną. Narzędzie dostarczone przez Komisję 

Europejską zapewni, że wszystko zostanie prawidłowo 

skonfigurowane. Następnie samouczek podaje informacje, 

jak przygotować dane. Informacje w formie pisemnej można 

znaleźć również tutaj. Online Credential Builder umożliwia wprowadzenie danych w całości przez 

przeglądarkę. Jeśli wszystkie dane na poświadczeniach są gotowe wtedy plik jest przesyłany. 

Następnie dane są weryfikowane i cyfrowo pieczętowane. Odbiorcy są informowani za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, a dane uwierzytelniające są przesyłane do ich portfela 

internetowego, jeśli jest dostępny.  

https://europa.eu/europass/en/europass-profile-tool-help-people-manage-their-learning-and-careers
https://europa.eu/europass/en/what-europass-profile
https://europa.eu/europass/en/how-self-assess-your-language-skills
https://europa.eu/europass/en/how-describe-my-digital-skills
https://europa.eu/europass/en/europass-certificate-supplement
https://europa.eu/europass/en/european-digital-credentials-learning
https://www.youtube.com/watch?v=dyRtF8nDG5U
https://europa.eu/europass/digital-credentials/issuer/#/home
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Europass Digital Credentials (Cyfrowe Poświadczenia) wykorzystuje otwarte standardy i jest w pełni 

dostosowany do znanych ram i instrumentów UE, takich jak Europejskie Ramy Kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie (EQF), inne narzędzie Europass. 

Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualification Framework) to uczenie się w oparciu o wyniki. 

Obejmują wszystkie rodzaje i wszystkie poziomy kwalifikacji, aby określić, co dana osoba wie, 

rozumie i jest w stanie zrobić. Poziom wzrasta w zależności od poziomu biegłości. Poziom 1 jest 

najniższy, a 8 najwyższy. Poprzez ścisłe powiązanie ERK z krajowymi ramami kwalifikacji można 

stworzyć kompleksową mapę wszystkich rodzajów i poziomów kwalifikacji w Europie. 

Osiem poziomów ERK definiuje: 

• Wiedzę teoretyczną i/lub faktyczną; 

• Umiejętności jako umiejętności poznawcze (obejmujące wykorzystanie myślenia logicznego, 

intuicyjnego i twórczego) oraz umiejętności praktyczne (obejmujące sprawność manualną i 

wykorzystanie metod, materiałów, narzędzi i instrumentów); 

• Odpowiedzialność i autonomię jako zdolność uczącego się do samodzielnego i 

odpowiedzialnego stosowania wiedzy i umiejętności. 

 Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i 
autonomia 

Poziom 
1 

Podstawowa wiedza 
ogólna 
 

Podstawowe umiejętności 
wymagane do 
wykonywania prostych 
zadań 

Praca lub nauka pod 
bezpośrednim nadzorem w 
zorganizowanym kontekście 

Poziom 
2 

Podstawowa wiedza 
merytoryczna z zakresu 
dziedziny pracy lub nauki 

Podstawowe umiejętności 
poznawcze i praktyczne 
wymagane do korzystania 
z odpowiednich informacji 
w celu wykonywania 
zadań i rozwiązywania 
rutynowych problemów 
przy użyciu prostych zasad 
i narzędzi 

Praca lub nauka pod 
nadzorem z pewną autonomią 

Poziom 
3 

Znajomość faktów, zasad, 
procesów i pojęć 
ogólnych, w dziedzinie 
pracy lub nauki 

Zakres umiejętności 
poznawczych i 
praktycznych niezbędnych 
do realizacji zadań i 
rozwiązywania 
problemów poprzez 
wybór i stosowanie 
podstawowych metod, 
narzędzi, materiałów i 
informacji 

Branie odpowiedzialności za 
wykonanie zadań w pracy lub 
nauce; dostosowywanie 
własnego zachowania do 
okoliczności przy 
rozwiązywaniu problemów 

Poziom 
4 

Wiedza faktograficzna i 
teoretyczna w szerokim 
kontekście w ramach 
dziedziny pracy lub nauki 

Zakres umiejętności 
poznawczych i 
praktycznych 
wymaganych do 
generowania rozwiązań 
konkretnych problemów 

Wykonuje samodzielne 
zarządzanie w ramach 
wytycznych dotyczących 
kontekstu pracy lub nauki, 
które są zazwyczaj 
przewidywalne, ale mogą ulec 

https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
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w dziedzinie pracy lub 
nauki 

zmianie; nadzoruje rutynową 
pracę innych, biorąc pewną 
odpowiedzialność za ocenę i 
poprawę działań związanych z 
pracą lub nauką 

Poziom 
5 

Wszechstronna, 
specjalistyczna, rzeczowa 
i teoretyczna wiedza w 
dziedzinie pracy lub nauki 
oraz świadomość granic 
tej wiedzy 

Wszechstronny zakres 
umiejętności 
poznawczych i 
praktycznych niezbędnych 
do opracowania 
twórczych rozwiązań 
abstrakcyjnych 
problemów 

Zarządzanie i nadzór w 
kontekście pracy lub nauki, 
gdzie występują 
nieprzewidywalne zmiany; 
ocena i rozwój wyników pracy 
własnej i innych. 

Poziom 
6 

Zaawansowana wiedza w 
dziedzinie pracy lub 
nauki, obejmująca 
krytyczne rozumienie 
teorii i zasad 

Zaawansowane 
umiejętności, wykazujące 
mistrzostwo i 
innowacyjność, 
wymagane do 
rozwiązywania złożonych i 
nieprzewidywalnych 
problemów w 
specjalistycznej dziedzinie 
pracy lub nauki 

Zarządzać złożonymi 
działaniami lub projektami 
technicznymi lub 
zawodowymi, biorąc 
odpowiedzialność za 
podejmowanie decyzji w 
nieprzewidywalnych 
kontekstach pracy lub nauki; 
brać odpowiedzialność za 
zarządzanie rozwojem 
zawodowym jednostek i grup. 

Poziom 
7 

Wysoko 
wyspecjalizowana 
wiedza, z której część 
należy do czołówki 
wiedzy w danej dziedzinie 
pracy lub nauki, 
stanowiąca podstawę 
oryginalnego myślenia 
i/lub badań; 
Krytyczna świadomość 
zagadnień związanych z 
wiedzą w danej dziedzinie 
oraz na styku różnych 
dziedzin 

Specjalistyczne 
umiejętności 
rozwiązywania 
problemów wymagane w 
badaniach i/lub 
innowacjach w celu 
rozwijania nowej wiedzy i 
procedur oraz 
integrowania wiedzy z 
różnych dziedzin 

Zarządza i przekształca 
kontekst pracy lub nauki, 
który jest złożony, 
nieprzewidywalny i wymaga 
nowego podejścia 
strategicznego; bierze 
odpowiedzialność za wkład w 
profesjonalną wiedzę i 
praktykę i/lub za przegląd 
strategicznych wyników 
zespołów 

Poziom 
8 

Wiedza na najbardziej 
zaawansowanej granicy 
dziedziny pracy lub nauki 
oraz na styku dziedzin 

Najbardziej 
zaawansowane i 
specjalistyczne 
umiejętności i techniki, w 
tym synteza i ocena, 
wymagane do 
rozwiązywania 
krytycznych problemów w 
zakresie badań i/lub 
innowacji oraz do 
poszerzania i ponownego 
definiowania istniejącej 

Wykazać się znacznym 
autorytetem, 
innowacyjnością, autonomią, 
uczonością i rzetelnością 
zawodową oraz trwałym 
zaangażowaniem w rozwój 
nowych idei lub procesów w 
wiodących kontekstach pracy 
lub nauki, w tym badań 
naukowych 
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wiedzy lub praktyki 
zawodowej 

Źródło: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

W zależności od początkowej wiedzy uczestników warsztatów BIG, ich efekty uczenia się będą się 

wahać między poziomem 1 a 3.  

ERK są powiązane z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK). Jeśli są one preferowane jako ramy 

odniesienia przez organizację prowadzącą warsztaty, można je znaleźć tutaj.  

Biorąc pod uwagę ich elastyczność i dodanie do już istniejących podejść, tak zwane 

"mikropoświadczenia" prawdopodobnie zwiększą swoje znaczenie w przyszłości. Również 

mikropoświadczenia mogą być projektowane i dostarczane przez różnych dostawców w wielu 

różnych formalnych, pozaformalnych i nieformalnych środowiskach uczenia się. W grudniu 2020 

roku Komisja Europejska (Edukacja, Młodzież, Sport i Kultura) opublikowała sprawozdanie końcowe 

na temat europejskiego podejścia do mikropolecenia jako dowodu efektów uczenia się, które uczący 

się nabył po krótkim doświadczeniu edukacyjnym11 .  

Rozwój mikropoświadczeń został dodatkowo zapowiedziany w rezolucji Rady w sprawie 

strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz 

europejskiego obszaru edukacji i dalszej przyszłości (2021-2030), europejskiej agendy umiejętności 

oraz planu działania na rzecz edukacji cyfrowej (2021-2027).  

 

 
11  https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-

higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf  

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
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Certyfikat uczestnictwa BIG 

 

Wzór certyfikatu uczestnictwa w grze BIG możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. 

  

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Certificate_of_participation_PL_form.pdf
https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Certificate_of_participation_PL_form.pdf
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Materiały szkoleniowe (załącznik) 

 

1. Wzór programu warsztatów 

2. Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz nastolatków z lekkimi 

problemami ze słuchem 

3. Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz kobiet w ciąży 

4. Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz osób z małymi dziećmi 

5. Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz osób z ograniczeniami 

ruchowymi 

6. Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz osób dementywnych 

7.  Wzór osobistego planu działania 

8. Formularz oceny warsztatu 
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Wzór programu warsztatów 

 

Warsztat BIG 

[Data, termin] 

[Lokalizacja lub link do seminarium online] 

 

 

[hh:mm] Powitanie i wprowadzenie do warsztatów BIG oraz cele edukacyjne 

[hh:mm] Spotkanie i powitanie 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] Podsumowanie i ocena warsztatów 

[hh:mm] Świętowanie 

 

Ułatwienie:  [nazwa, organizacja] 

 

 

 

 

 

 

[do skopiowania, jeśli warsztaty odbywają się kilka dni] 
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Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz nastolatków z lekkimi 

problemami ze słuchem 
Peter jest 15-letnim chłopcem z lekkimi problemami ze słuchem. Ogólnie rzecz biorąc, jest 

szczęśliwym nastolatkiem, ale w ciągu ostatniego roku zaczął mieć kilka epizodów z pogarszającym 

się nastrojem. Peter zmaga się ze swoimi uczuciami seksualnymi i czasami czuje się samotny i 

niezrozumiany. Mieszka z rodzicami i 13-letnim młodszym bratem w dwupokojowym, 

wynajmowanym mieszkaniu. Jego matka pracuje w restauracji, a ojciec jest pracownikiem fabryki. 

Problemy ze słuchem Petera nie przeszkadzają mu w prowadzeniu normalnego życia towarzyskiego, 

ale często doświadcza pewnych trudności w dopasowaniu swoich specjalnych potrzeb do 

codziennego życia rodziny lub przyjaciół. 

Szczególne obawy budzi u niego brak prywatności w mieszkaniu oraz wrażenie, że potrzeby 

nastolatków są zwykle mniej uwzględniane niż np. osób starszych. 

 

Proszę zastanowić się nad poniższymi pytaniami: 

• Czy uczucia Piotra są typowe dla nastolatków? Jeśli tak: dlaczego tak jest? 

• Jakie dodatkowe czynniki wpływają na jego sytuację emocjonalną? 

• Jakie problemy lub konflikty mogą wynikać z ciasnoty, jaką charakteryzuje się mieszkanie 

zajmowane przez Petera i jego rodzinę? 

• Jakie problemy lub konflikty mogą wynikać z problemów ze słuchem Petera w stosunku do jego 

przyjaciół? 

• Jakie rozwiązania pomogłyby Peterowi lepiej poradzić sobie ze swoją sytuacją? 

• Czy nastolatkowie cierpią dyskryminację ze względu na wiek?  
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Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz kobiet w ciąży 
Anna ma 32 lata, jest w 7 miesiącu ciąży z drugim dzieckiem i niedawno przeprowadziła się do BIG 

CITY. Rozstała się z ojcem dziecka i postanowiła wychowywać je samotnie. Chce zacząć od nowa w 

BIG CITY i wrócić do swojej pracy jako pracownik socjalny, kiedy jej córka skończy rok. Anna ma 

nadzieję, że wkrótce pozna ludzi z sąsiedztwa. Mama Anny mieszka w sąsiednim mieście i nie może 

się doczekać narodzin wnuczki. Pierworodna córka Anny ma 4 lata i chodzi do przedszkola. 

Zmiany fizyczne pod koniec jej ciąży powodują pewne trudy i niedogodności. Chodzenie na dłuższe 

dystanse, stanie w miejscu dłużej niż kilka minut, konieczność dość częstego chodzenia do toalety 

(najbardziej wstydliwy problem) stają się dla nie coraz bardziej uciążliwe. 

 

Proszę zastanowić się nad poniższymi pytaniami: 

• Z jakimi sytuacjami w życiu codziennym szczególnie ciężko radzą sobie kobiety w ciąży? 

• Jaki rodzaj wsparcia osobistego pomógłby Annie lepiej radzić sobie z problemami? 

• Jaki rodzaj infrastruktury technicznej lub architektonicznej w środowisku zbudowanym 

pomógłby Annie lepiej radzić sobie z jej problemami? 

• Jakie działania społeczne pomogłyby Annie lepiej poradzić sobie z problemami? 

• Jakie inne grupy skorzystałyby z tych lepszych warunków? 

• Czy niektóre z obecnych środków ostrożności dla kobiet w ciąży są przesadzone?  
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Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz rodziców małych dzieci 
Waldemar jest 36-letnim inżynierem budownictwa. Ma 2-letnią córkę o imieniu Barbara. Pół roku 

temu został wdowcem. Barbara i Waldemar mieszkają w mieszkaniu o powierzchni 45 mkw. na 

osiedlu wielorodzinnym w północno-wschodniej dzielnicy BIG CITY, około 1 godziny jazdy 

autobusem od centrum miasta, gdzie Waldemar pracuje. Ma szczęście, że pracodawca zapewnił mu 

miejsce w prywatnym przedszkolu w pobliżu jego biura. Zakupy spożywcze robi w drodze z pracy 

lub przedszkola do domu, ale jest to dodatkowe obciążenie w jego pełnym obowiązków życiu. 

Waldemar jest świadomy ekologicznie i nie chce mieć samochodu. Woli dojeżdżać do pracy 

komunikacją miejską, a w wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze, zabierając ze sobą Barbarę w 

przyczepce. 

Niestety przechowywanie zarówno roweru jak i wózka to kolejny codzienny problem, a wraz z 

dorastaniem Barbary, ograniczona przestrzeń w mieszkaniu staje się coraz większym wyzwaniem. 

 

Proszę zastanowić się nad poniższymi pytaniami: 

• Jakie są szczególne potrzeby samotnych rodziców i ich dzieci w środowisku zbudowanym? 

• Czy środowisko zazwyczaj zaspokaja te potrzeby? W jaki sposób lub dlaczego nie? 

• Jakie są szczególne potrzeby rodziców samotnie wychowujących dzieci i ich dzieci, gdy 

uczestniczą w życiu społecznym?  

• Jakie dodatkowe trudności w życiu Waldemara wpływają na jego trudną sytuację jako 

samotnego rodzica? 

• Jakie wsparcie osobiste lub działania społeczności lokalnej pomogłyby złagodzić sytuację? 
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Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz osób z ograniczeniami 

ruchowymi 
Dennis ma 71 lat i cierpi na chorobę naczyń krwionośnych w nogach. Do poruszania się potrzebuje 

chodzika, a czasami korzysta z wózka inwalidzkiego. Urodził się i wychował w BIG City i przez całe 

życie ciężko pracował jako hydraulik. Wkrótce po przejściu na emeryturę niespodziewanie stracił 

żonę. Mieli pięcioro dzieci. Dwaj synowie nadal mieszkają w BIG City gdzie pracują. Ludzie opisaliby 

Dennisa jako trudnego człowieka, który często prosi o pomoc i niełatwo go zadowolić. Jego dochód 

jako emeryta nie wystarcza na przeżycie i ma to negatywny wpływ na jego samopoczucie. Czasami 

czuje się wyłączony z życia społecznego. 

W domu, problemy z poruszaniem się Dennisa wpływają na jego niezależność w korzystaniu z 

łazienki. Poruszając się po BIG CITY, Dennis musi jeździć autobusem. Zasadniczo autobusy są 

przystosowane do wózków inwalidzkich i chodzików, ale nadal nie jest łatwo Dennisowi podróżować 

w ten sposób.  

 

Pomyśl o pytaniach, które zadałbyś Dennisowi, aby wykryć ewentualne bariery i zrozumieć jego 

relacje z ludźmi, których spotyka w codziennym życiu. Spróbuj też pomyśleć o możliwych 

odpowiedziach Denisa na te pytania: 

• Jakie są główne bariery w środowisku zbudowanym i społecznym dla osób z problemami w 

poruszaniu się?  

• Podajcie potencjalne przykłady, jak te bariery mogą być usunięte czasowo lub trwale. Czy na te 

rozwiązania mogą sobie pozwolić wszyscy? 

• Jakie przeszkody stwarzają przejazdy autobusem dla osób korzystających z chodzików lub 

wózków inwalidzkich? Co można zrobić, aby rozwiązać te problemy?  

• Jakie inne grupy skorzystałyby ze wszystkich wskazanych rozwiązań? 

• Jakie wsparcie osobiste lub działania społecznościowe byłyby pomocne? 
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Informacje: Studium przypadku dotyczące działań na rzecz osób żyjących z 

demencją 
Ewa ma 78 lat i od pewnego czasu choruje na Alzheimera. Ponieważ się tego wstydzi, stara się ukryć 

objawy choroby. Czasami czuje się zdezorientowana i niespokojna. Pani Ewa pracowała kiedyś jako 

profesor na Uniwersytecie w BIG CITY. Po przejściu na emeryturę pracowała jako wolontariuszka w 

lokalnym domu kultury, z którego to zajęcia musiała teraz zrezygnować. Ewa staje się coraz bardziej 

zależna od wsparcia innych.  

Ewa jest żoną João, który ma 81 lat i pracował jako dyrektor szkoły. Mają trójkę dzieci, które 

mieszkają w odległych miastach, a najstarsze za granicą.  

João ciężko jest patrzeć na żonę w takiej sytuacji. Trudno mu się odnaleźć w nowej roli opiekuna. 

Nie wie, jak sobie radzić, gdy Ewa staje się niespokojna lub zdenerwowana. 

Pomyśl o pytaniach, które zadałbyś Ewie i João, aby zidentyfikować możliwe wyzwania i zrozumieć 

ich relacje z ludźmi, których spotykają w codziennym życiu. Spróbuj też zastanowić się nad ich 

możliwymi odpowiedziami na te pytania: 

 

• Jakie są główne bariery w środowisku zbudowanym i społecznym dla osób z demencją i ich 

opiekunów nieformalnych?  

• W jakim stopniu zagrożone jest zachowanie godności ludzkiej Ewy? 

• Jak można wspierać autonomię u osób z demencją? 

• Jak można by wspierać udział osób z demencją w życiu publicznym? Z jakiego rodzaju wsparcia 

mógłby skorzystać João? 
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Tworzenie środowisk przyjaznych osobom starszym: Osobisty Plan Działania  
 

Krok 1: Poznaj problem 

Im więcej wiesz o problemie, którym zamierzasz się zająć, tym łatwiej będzie Ci określić środki i strategie, 

które okażą się skuteczne. 

Na początek należy zdefiniować kilka istotnych cech omawianego problemu. 

Proszę opisać problem w maksymalnie trzech zdaniach: 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Jakie są główne negatywne skutki problemu? Proszę je zdefiniować. 

Negatywne skutki: Dla kogo? 

1.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

3.   …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… 

 

Zazwyczaj sytuacja może oferować korzyści także pewnym grupom, które mogą chcieć je zachować. Proszę 

wymienić najważniejsze korzyści. 

Korzyści: Dla kogo? 

1.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

3.   …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… 

Czy problem jest chwilowy, czy będzie trwał przez nieprzewidywalny okres czasu? Czy ma określoną 

dynamikę? W ten sposób dowiesz się jak bardzo wytrwały będziesz musiał być by znaleźć rozwiązania. 

    Tymczasowy    Trwający 

    Na fali wznoszącej    Stabilny     Na spadku 

Jak powszechna jest opinia, że sytuacja powoduje problemy? 

   Ogólnie podzielana opinia    Podzielana głównie przez osoby dotknięte chorobą  
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Krok 2: Ustal swoje cele 

Twoim ogólnym celem jest zaradzenie problemowi. Miej jednak świadomość, że ważniejsze jest pomyślne 

przejście przez mniejsze etapy przy próbie osiągnięcia ogólnego celu, niż porażka przy próbie osiągnięcia go 

od razu. Wyznacz sobie cele SMART i niech będą one Specific, Measurable, Appropriate, Realistic and Time-

bound. 

Cel 1: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

Cel 2: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

Cel 3: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

Sprawdź ponownie swoje cele pod kątem następujących kryteriów: 

• Czy są one tak znaczne, proste i precyzyjne, jak to tylko możliwe? 

• Czy są one mierzalne w tym sensie, że po ich osiągnięciu będziesz wyraźnie wiedział, czy je osiągnąłeś, 

czy nie? 

• Czy są one odpowiednie do rozwiązania problemu? 

• Czy są one realistyczne i możliwe do osiągnięcia? 

• Czy wyznaczyłeś jasne ramy czasowe dla osiągnięcia każdego ze swoich celów? 

 

Postaraj się znaleźć pozytywne sformułowanie dla swoich celów i unikaj formułowania tego, czego nie chcesz. 
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Krok 3: Zastanów się nad swoimi zasobami 

Aby osiągnąć swoje cele, będziesz potrzebował zasobów. Ważnymi zasobami są czas, pieniądze i reputacja.  

Jeśli będziecie mieli szczęście, będziecie mieli partnerów do współpracy i innych sojuszników, którzy będą 

mogli wnieść wkład w Wasze zasoby. Sprawdźcie swoją listę z kroku 1, aby zobaczyć, kogo dotyczą negatywne 

wpływy. Te grupy lub organy, które bronią ich interesów, mogą być gotowe do wsparcia waszych działań. 

Będziecie musieli również rozważyć, jak ważne jest, aby renomowana osoba lub organizacja wsparła Wasze 

działania i wpłynęła w pozytywny sposób na opinię publiczną. Ponieważ działanie może być również w 

interesie publicznym, warto skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za te obszary pracy w Twojej 

gminie i poprosić o wsparcie. W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli urządzenia techniczne mogą 

poprawić sytuację, firmy i usługodawcy mogą być zainteresowani zostaniem Waszym partnerem. 

Opisz swoją sytuację w odniesieniu do wyżej wymienionych zasobów i dodaj inne zasoby, jeśli dotyczy. 

1. Zasoby czasowe potrzebne do realizacji działań:  

............................................................................................................................................................................. 

2. Środki materialne:  

............................................................................................................................................................................. 

3. Środki finansowe:  

............................................................................................................................................................................. 

4. Inne zasoby:  

............................................................................................................................................................................. 

Potencjalni partnerzy do współpracy, którzy mogliby poszerzyć Twoje zasoby: 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 
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Krok 4: Wybierz swoje strategie 

Teraz wybierz 3-5 strategii, które są odpowiednie do osiągnięcia Twoich celów. Czasami mniej znaczy więcej: 

2 lub 3 doskonałe strategie doprowadzą Cię szybciej do pożądanych rezultatów niż 5 słabych strategii. 

Również strategia mająca na celu zwiększenie Twoich zasobów może być doskonałą podstawą dla tych 

strategii, które bezpośrednio rozwiązują problem. Miej na uwadze zarówno swoich potencjalnych 

sojuszników, jak i przeciwników.     

Strategia 1: 

..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

Strategia 2: 

..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Strategia 3: 

..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Strategia 4: 

..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Strategia 5: 

..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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Krok 5: Bądź świadomy nieprzewidzianych okoliczności 

Każdy plan napotyka na trudne chwile, gdy spotyka się z nieprzewidywalną rzeczywistością. To absolutnie 

normalne, że plany muszą być dostosowane, a elastyczność zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu. 

Rozważanie potencjalnych problemów z wyprzedzeniem nie jest "negatywnym myśleniem" i dodaje jakości 

Twojej koncepcji. Plany awaryjne są kluczowe, gdy pojawiają się problemy. Myśl z wyprzedzeniem o tym, co 

może pójść nie tak i co można z tym zrobić.  

Potencjalny problem: ……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plan B: ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potencjalny problem: ……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plan B: ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potencjalny problem: ……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plan B: ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potencjalny problem: ……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plan B: ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Krok 6: Zacznij wdrażać swój plan 

"Nawet podróż o długości 1000 mil zaczyna się od pierwszego kroku". A jednak wiele podróży kończy się 

niepowodzeniem, bo nigdy nie robimy tego pierwszego kroku.  

Zapisz swoje pierwsze kroki w poniższej tabeli i zrób pierwszy krok już jutro! 

Co zrobisz? Z kim? Do kiedy? 
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Krok 7: Zaplanuj, Zrób, Sprawdź, Działaj! 

Gratulacje! Wpadliście na świetny pomysł działań, które uczynią osobiste środowisko bardziej przyjaznym dla 

osób starszych. Osiągnęliście ważny kamień milowy. 

Niemniej jednak jakość wymaga stałej kontroli. Cykl PDCA (zwany również cyklem Deminga) jest podstawową 

koncepcją w procesie ciągłego doskonalenia. Koło PDCA składa się z czterech powtarzających się faz: Plan-

Do-Check-Act czyli zaplanuj, wykonaj, sprawdź, działaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucz się na podstawie swoich doświadczeń i ulepszaj swoje strategie i działania. Upewnij się, że częstotliwość 

Twojego cyklu PDCA jest odpowiednia. To, co pierwotnie miało służyć poprawie produktów i usług, nadaje 

się również do inicjatyw takich jak Twoja. 

  

PLAN DO

CHECKACT

Wdrażanie i 

zbieranie 

doświadczeń 

Analizowanie 

rozwój 

Rozpoznanie 

okazji i 

zaplanowanie 

działania 

Decydowanie o 

zmianach w 

kolejnym cyklu 
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Formularz oceny warsztatów  
 

Po zakończeniu tego warsztatu chcielibyśmy wiedzieć, czy byli Państwo zadowoleni z jego organizacji i treści. 
Prosimy o poświęcenie kilku minut na zaznaczenie lub wypełnienie odpowiednich pól i pomoc w podniesieniu 
jakości przyszłych szkoleń. Dziękujemy! 

 

1.  Ogólne wrażenie 

zdecydowa
nie 

zgadzam 
się 

zgadzam 
się 

nie 
zgadzam 

się 

zdecydo
wanie 

nie 
zgadzam 

się 

Moje ogólne wrażenie z tych warsztatów jest pozytywne.     

 

2.  Organizacja  

zdecydowa
nie 

zgadzam 
się 

zgadzam 
się 

nie 
zgadzam 

się 

zdecydo
wanie 

nie 
zgadzam 

się 

Informacje, które otrzymałem z wyprzedzeniem były 

przydatne. 
    

Czas trwania i termin warsztatów były odpowiednie.     

Pokoje i wyposażenie były odpowiednie.     

 

3.  Zawartość i metody 

zdecydowa
nie 

zgadzam 
się 

zgadzam 
się 

nie 
zgadzam 

się 

zdecydo
wanie 

nie 
zgadzam 

się 

Tematyka warsztatów była dobrze dobrana.     

Spodobał mi się podział na przekazywanie informacji i 

grę. 
    

Dyskusje z innymi uczestnikami były ciekawe.     

Metody stosowane podczas warsztatów wspomagały 

proces uczenia się. 
    

 

4.  Własne zaangażowanie i wyniki 

zdecydowa

nie 

zgadzam 

się 

zgadzam 

się 

nie 

zgadzam 

się 

zdecydo

wanie 

nie 

zgadzam 

się 

Mogłem wnieść do warsztatów swoją własną wiedzę. 
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Pytania i krytyczne uwagi uczestników były traktowane 

poważnie. 
    

Warsztat dał mi wiedzę niezbędną do identyfikacji i 

tworzenia środowisk inkluzywnych. 
    

Z warsztatów skorzystałam również osobiście.     

 

5. Co szczególnie podobało Ci się na warsztatach? 

 

 

6. Które części warsztatów były szczególnie istotne lub interesujące? 

 

 

7. Co powinno być inaczej zrobione na przyszłych warsztatach? 

 

 

8. Czy jest coś jeszcze, co chciał(a)by Pan/i skomentować? 

 

 

9. Kontekst osobowy 

Płeć Kobieta Mężczyzna Inna 

Wiek 
< 25  

lat 

26-40  

lat 

41-55  

lat 

56-71  

lat 

> 71  

lat 

Zawód  

Obecnie aktywny jako Zatrudniony Wolontariusz Opiekun nieformalny 

Dziękujemy za wypełnienie tej ankiety! 


