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Wstęp 

Podręcznik ten jest jednym z głównych produktów projektu OSU-LL One Step Up – 

umiejętności Learning to Learn. 

Ten ponadnarodowy projekt był realizowany w latach 2019-2021 przy wsparciu programu 

Erasmus+ Unii Europejskiej w Rumunii, Grecji, Włoszech, Polsce i Portugalii. Głównym celem 

projektu było zapewnienie młodym ludziom z obszarów wiejskich i peryferii miejskich 

większych szans na zapoznanie się z procesem uczenia się i rozwijanie umiejętności 

przekrojowego uczenia się. 

Podręcznik ten jest teoretycznym wprowadzeniem do koncepcyjnego i metodologicznego 

podejścia modelu OSU-LL opartego na kompetencjach, a także zawiera wskazówki dla 

facylitatorów, którzy chcą zastosować metodologię OSU-LL opartą na innowacyjnych i 

uzupełniających się metodach. 

Niniejsza instrukcja podzielona jest na 5 rozdziałów: 

W pierwszym rozdziale aponownie wprowadzone do pojęcia „nauki uczenia się”. 

W drugim rozdziale młodzi ludzie zapoznają się z koncepcją uczenia się biograficznego. 

Uczenie się biograficzne pozwala nadać procesom uczenia się ram. Pomaga rozwinąć 

pozytywne nastawienie do nauki i rozwijania umiejętności. 

W rozdziale trzecim przedstawione są strategie zarabiania, które odnoszą się do metod, 

którymi młodzi ludzie się uczą, świadomie lub nieświadomie. 

W rozdziale czwartym skupiono się na umożliwieniu młodym ludziom rozpoczęcia 

rozwijania umiejętności, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom, przed którymi stają, 

przechodząc do dalszych możliwości uczenia się lub do zatrudnienia.  

W rozdziale piątym przedstawiono znaczenie informacji zwrotnej i refleksji. 

Niniejsza instrukcja została przetłumaczona na 6 języków UE (rumuński, grecki, włoski, 

polski, portugalski, angielski) i dostosowuje się do lokalnego kontekstu zgodnie z 



 
 

potrzebami każdej ze stron partnerskich. Wszystkie wersje są dostępne za darmo i można je 

pobrać ze strony:https://onestepup.me/ 

Jesteśmy głęboko wdzięczni wszystkim młodym ludziom z obszarów wiejskich i młodzieży 

z peryferii miejskich, którzy wzięli udział w pilotażowych badaniach i testach, a także 

wszystkim profesjonalistom, którzy wnieśli swoją wiedzę do opracowania tych materiałów. 

Mamy szczerą nadzieję, że metodologia OSU-LL i wynikające z niej materiały przydadzą się 

profesjonalistom i osobom pracującym z młodzieżą we wspieraniu rozwoju przekrojowej 

kompetencji kluczowej uczenia się młodych ludzi na obszarach wiejskich i peryferyjnych 

obszarach miejskich. 

 

Konsorcjum OSU-LL: 

 Rumuński Instytut Edukacji Dorosłych, Rumunia 

 Intermediakt Medialny Transfer Wiedzy Intermediakt, Grecja 

 Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini w Europie, Włochy 

 Regionalne Centrum Wolontariatu, Polska 

 Experimentaculo Associacao Cultural, Portugalia. 
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1. PODSTAWA KONCEPCYJNA PROGRAMU SZKOLENIA Nauka uczenia się – 

umiejętności dla młodych ludzi  

 

KONTEKST 

Projekt One Step Up podkreśla fakt, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie powinni być 

wspierani bardziej niż kiedykolwiek w rozwijaniu ich umiejętności uczenia się. Badania, 

które przeprowadziliśmy w naszym konsorcjum w okresie przygotowywania podręcznika, 

ujawniły, że nauka uczenia się jest kompetencją rzadko docenianą przez młodych ludzi, a 

także kompetencją marginalnie traktowaną przez nasze organizacje. 

„Uczenie się jest możliwe do nauczenia” musi stać się rzeczywistością dla młodych ludzi w 

wieku 13-25 lat (młodzi ludzie zapisani do systemu edukacji). Biorąc pod uwagę fakt, że 

formalne systemy edukacji nie kładą wystarczającego nacisku na kompetencje uczenia się, a 

raczej chwalą informacje, a niekiedy konkretne kompetencje, przekonuje nas konieczność 

wspierania i pogłębiania rozwoju umiejętności uczenia się wśród młodych ludzi. 

Rozwój kompetencji kluczowych dla szkoły i życia, a później dla pracy i życia może odbywać 

się w nowym, spójnym modelu uczenia się, opartym na funkcjonującej koncepcji 

szkoleniowej i realizowanym za pomocą zasobnych materiałów szkoleniowych. W tym 

podejściu do uczenia się i nauczania młodzi ludzie mogą rozwijać krytyczną ciekawość, 

kreatywność, strategie uczenia się lub zorientowanie na rozwój w rozwoju umiejętności 

uczenia się. 

Dzięki opracowaniu podejścia skoncentrowanego na jednostce w szkoleniu, a także 

kryteriów jakości dotyczących umiejętności uczenia się, możliwości szkoleniowe mogą 

uczynić obecną definicję uczenia się bardziej konkretną, a zwłaszcza operacyjną.  

Program szkoleniowy One Step Up – Skills for learning to learning pomoże osobom 

pracującym z młodzieżą, a także innym edukatorom zaplanować i wdrożyć kurs „nauka 

uczenia się” w każdym kontekście edukacyjnym, który wymaga takiej interwencji. Program 

szkoleniowy może być wykorzystywany jako całość i wdrażany w takiej postaci, w jakiej jest, 



 
 

ale wtedy trzeba poświęcić odpowiednią liczbę godzin szkoleniowych. Niemniej jednak 

program może być również podzielony na osobne sesje, a także realizowany przez jednostki. 

 

CELE 

Program szkoleniowy One Step Up – Skills for learning to learning ma na celu osiągnięcie 

następujących celów skierowanych do młodych ludzi: 

● Motywacja: Inspirujące zainteresowanie i motywacja do nauki  

● Rozpoznawanie własnych możliwości: Młodzi ludzie zostaną poinformowani o 

dostępnych im możliwościach poprawy doświadczenia uczenia się i wpływu, jaki ma 

to na ich życie szkolne, a później na ich życie zawodowe. 

● Rozpoznawanie własnego potencjału i kompetencji: Młodzi ludzie rozpoznają i 

uznają swoje istniejące zasoby i mocne strony oraz opracują pomysły na to, jak mogą 

je ulepszyć i zdobyć nowe. 

● Podejmowanie własnych obowiązków: Młodzi ludzie nie będą już czuć, że nie są 

autonomiczni w procesie uczenia się i nauczą się kontrolować proces uczenia się 

● Zdobywanie umiejętności: Młodzi ludzie będą aktywnie zdobywać nowe 

umiejętności i podnosić swoje dotychczasowe umiejętności oraz będą mieli 

możliwość eksperymentowania z nowymi umiejętnościami i zachowaniami w 

bezpiecznym i ustrukturyzowanym środowisku kursu szkoleniowego. 

● Własna wartość: Szkolenie ma na celu wspieranie poczucia własnej wartości 

młodych ludzi i budowanie poczucia własnej skuteczności, które jest podstawowym 

warunkiem wstępnym dobrych wyników procesu uczenia się. 

● Wzmocnienie w procesie uczenia się: Młodzi ludzie będą mogli planować i wdrażać 

swój indywidualny proces uczenia się niezależnie i na własną rękę. 

 
CELE 



 
 

● Wkład w podejście do uczenia się opartego na kompetencjach, które przyczyni się do 

skuteczniejszego nabywania umiejętności informacyjnych 

● Konceptualizowanie metod szkoleniowych, w ramach których promuje się u młodych 

ludzi poczucie kreatywności, krytycznego myślenia i samorozwoju. 

● Uczynić kluczową kompetencję uczenia się dla młodych ludzi priorytetem i 

przekształcić ją w rzeczywistość na kursie szkoleniowym 

● Zapewnienie, aby młodzi ludzie nadal rozwijali i utrzymywali swoje umiejętności dla 

lepszego życia i większych szans w pracy. 

WYNIKI NAUKI 

● Młodzi ludzie staną się bardziej odpowiedzialni za własną naukę. 

● Młodzi ludzie rozwiną krytyczne postawy wobec nowo nabytej wiedzy. 

● Młodzi ludzie rozwiną umiejętności krytycznej analizy, aby umożliwić im analizę 

swoich umiejętności i identyfikowanie luk. 

● Młodzi ludzie będą mogli opracować plan działania, aby osiągnąć swoje cele i zaradzić 

brakowi umiejętności. 

● Osoby pracujące z młodzieżą rozwiną nowe kompetencje zawodowe, aby ułatwić 

bardziej elastyczne ścieżki uczenia się. 

 
NABYTE KOMPETENCJE 

Wiedza i zrozumienie 

Młodzi ludzie będą: 

● uświadomić sobie znaczenie uczenia się 

● zrozumieć proces uczenia się 

● określić ich style uczenia się i preferowane strategie uczenia się 



 
 

● analizować krytycznie i porównywać różne sytuacje związane z uczeniem się, aby 

wzmocnić rozwój kompetencji uczenia się, 

Kompetencje stosowane i instrumentalne 

Młodzi ludzie będą: 

● wybrać i zaplanować czego chcą się nauczyć 

● opracować plan działania, aby osiągnąć cele edukacyjne 

● mierzyć swoje postępy w nauce 

Postawa i motywacja 

Młodzi ludzie będą: 

● podejmować rozsądne decyzje dotyczące przyszłych działań i celów 

● zastanowić się nad interakcjami szkolnymi, życiem społecznym i doświadczeniami 

związanymi z nauką 

● rozwijać pozytywne nastawienie do nauki 

● zmotywować się do ciągłego angażowania się w zajęcia edukacyjne  



 
 

 
ZADOWOLONY 

Lista modułów 

Wszystkie jednostki mają ten sam układ i strukturę, na którą składają się następujące 

elementy: 

● racjonalne uzasadnienie 

● cel 

● podstawy teoretyczne – ogólne przedstawienie konkretnego aspektu kompetencji 

uczenia się przewidzianego w jednostce 

● podejścia pedagogiczne i metodyki szkoleniowe 

● sesje praktyczne – konkretne działania szkoleniowe do realizacji w ramach każdej 

jednostki.  

● pamiętniki uczenia się - narzędzie używane na koniec każdej sesji szkoleniowej i 

mające na celu opracowanie strategii autorefleksji osoby szkolonej na temat uczenia 

się 

Etapy szkolenia 

Szkolenie należy postrzegać jako trzyetapowy proces rozwijania kompetencji uczenia się. 

Etap 1: Gdzie teraz jestem? 

Jednostki 1, 2 i 3 

Etap 2: Jakie są moje wyzwania? 

Jednostki 4, 5, 6 i 7 

Etap 3: Jak osiągnąć swoje cele? 

Jednostki 8, 9 i 10  



 
 

 
Strategia oceny 

Strategia oceny składa się z dwóch elementów: 

● Ocena nowo nabytych kompetencji, wiedzy i umiejętności (za pomocą siatek, 

kwestionariuszy, esejów, zajęć praktycznych, portfolio itp.) w ramach zajęć 

praktycznych w ramach każdej jednostki; 

● Ocena osobistych doświadczeń młodych ludzi (wykorzystując refleksyjne historie, 

komentarze i wypowiedzi, itp.) poprzez refleksyjne dzienniki uczenia się, na końcu 

każdej jednostki. 

● Samoocena w celu oceny istniejących umiejętności i kompetencji 

Podejście metodologiczne 

Praktyka społeczna i podejście kontekstowe 

Działania związane z uczeniem się należy umieścić w lokalnym kontekście i osobistej 

historii oraz aspiracjach młodych ludzi (np. działania powinny być oparte na osobistych 

doświadczeniach ucznia oraz na bardzo specyficznych wymaganiach jego pracy i życia). 

Podejście oparte na kompetencjach 

Działania powinny być opisane w kategoriach kompetencji, które należy nabyć pod koniec 

sesji szkoleniowej; wszystkie kompetencje składają się z komponentu poznawczego – 

„wiedzieć”; komponent afektywny – „czuć” i komponent umiejętności – „by móc coś zrobić”. 

Podejście refleksyjne 

Ćwiczenia i dyskusje wokół i na temat zajęć i materiałów użytych w trakcie kursu powinny 

umożliwić uczestnikom rozwój jako refleksyjnych uczniów. 

Nauka empiryczna 

Szkolenie oferuje młodym ludziom możliwość ponownego przemyślenia swoich osobistych 

doświadczeń i praktyk w świetle nowo nabytej wiedzy, umiejętności i postaw w wyniku 

wbudowania elementów uczenia się w życie edukacyjne i społeczne.  



 
 

 
Szkolenie skoncentrowane na uczniu 

Moduły zostały zaprojektowane z myślą o podejściu do szkolenia skoncentrowanym na 

uczniu, podkreślając znaczenie dostosowania metod i materiałów szkoleniowych do 

szczególnych cech każdego uczestnika. 

Uczyć się robiąc 

Wszystkie sesje i działania przedstawione w tym szkoleniu mają etap „do zrobienia” 

(dokładnie to, co młodzi ludzie będą robić w ramach sesji szkoleniowych), w tym sugestie 

dotyczące równoległych działań, kryteria dostosowania zajęć do cech uczestników, Trenera, 

treści nauczania lub kontekstu. 

WARUNKI I RAMY 

Szkolenia z zakresu uczenia się kompetencji dla młodzieży nie różnią się istotnie od innych 

szkoleń, jeśli uwzględni się nowoczesne zasady dydaktyczne.  

Trzy wzajemnie na siebie oddziałujące elementy kursu szkoleniowego wzajemnie na siebie 

oddziałują:  

● trener 

● uczestnicy 

● samo szkolenie (treść) 

Oprócz tych głównych aktorów nie należy pomijać kontekstu sytuacyjnego. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Wstęp 

Jednostka ma zarówno zadania indywidualne, jak i grupowe, a umiejętności 

wykorzystywane przez uczniów w tej jednostce to: 

● Ćwiczenia poprawiające koncentrację 

● Umiejętność rozwiązywania problemów 

● Praca grupowa 

● Praca z innymi 

● Komunikacja werbalna 

● Komunikacja pisemna (umiejętność czytania i pisania) 

● Umiejętności zbierania informacji 

● Umiejętności informatyczne 

● Analiza krytyczna 

● Wspólna ocena  

● Krytyczne myślenie  

● Samoocena  

● Liczby 

W tej jednostce (20) osoby pracujące z młodzieżą mogą zachęcać do pozytywnego 

nastawienia do przyszłości – nawet jeśli jest ona niepewna – pomagając uczącym się być 

proaktywnym i pozytywnym oraz rozwijać ich autonomię i wysiłek.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Część 1: Czego się uczy?  

Racjonalne uzasadnienie 

 W tej pierwszej jednostce młodzi ludzie (w wieku od 18 do 25 lat) zapoznawani są z 

pojęciem „nauki uczenia się”. Jednym z ważnych aspektów tego jest ich osobiste i edukacyjne 

doświadczenie oraz to, jak nauczyli się już robić wiele rzeczy przez całe życie. 

Ważne jest, aby uznać, czego i jak młodzi ludzie nauczyli się w przeszłości i jaki może to mieć 

wpływ na to, czego chcą się nauczyć dzisiaj. 

Cele  

W tej jednostce pracownicy młodzieżowi pomogą młodym ludziom: 

⮚ zrozumieć, czym jest uczenie się i jak się uczą  

⮚ rozpoznawać i uznawać różne sytuacje związane z nauką 

⮚ wybrać i zaplanować czego chcą się nauczyć 

Podłoże teoretyczne  

Czym jest nauka? Czy to zmiana w zachowaniu lub zrozumieniu? Czy to proces? 

Mimo wszystkich rozmów o uczeniu się wśród decydentów i praktyków edukacji, 

zaskakująco brakuje uwagi na to, co to za sobą pociąga. W niektórych przypadkach teorie 

uczenia się nie znajdują dużego znaczenia w programach kształcenia zawodowego dla 

nauczycieli oraz w różnych dziedzinach edukacji pozaformalnej, takich jak praca z 

młodzieżą. To prawie tak, jakby było to coś bezproblemowego i można to uznać za oczywiste. 

Właściwie zastosuj system instruktażowy, wydaje się, że przesłanie jest takie, a nauka 

(mierzona testami i systemami oceniania) będzie następować. Ten brak uwagi na naturę 

uczenia się nieuchronnie prowadzi do zubożenia edukacji. Nie chodzi po prostu o to, że 

proces ten jest w rezultacie mniej skuteczny, ale to, co uchodzi za edukację, może w 

rzeczywistości pogorszyć dobrostan. 



 
 

Tutaj zaczynamy od zbadania uczenia się zarówno jako produktu, jak i procesu. 

Nauka jako produkt 

W tym przypadku uczenie się można zdefiniować jako zmianę zachowania. Innymi słowy, 

uczenie się jest traktowane jako wynik – produkt końcowy pewnego procesu. Można go 

rozpoznać lub zobaczyć. Takie podejście ma tę zaletę, że podkreśla kluczowy aspekt uczenia 

się – zmianę. Wyraźnie widać, że jasność może mieć również sens podczas przeprowadzania 

eksperymentów. 

Uczenie się jako proces 

W tym przypadku uczenie się pojawia się jako proces – istnieje obawa o to, co się dzieje, gdy 

uczenie się ma miejsce. W ten sposób uczenie się może być postrzegane jako „proces, w 

którym zachowanie zmienia się w wyniku doświadczenia” (Maples i Webster 1980 cytowane 

w Merriam i Caffarella 1991: 124). Jednym z istotnych pytań, które się nasuwa, jest stopień, 

w jakim ludzie są świadomi tego, co się dzieje. Czy są świadomi, że są zaangażowani w naukę 

– i jakie to ma znaczenie, jeśli tak jest? Takie pytania pojawiały się na przestrzeni lat pod 

różnymi postaciami – i pojawiały się, na przykład, w debatach wokół dość mylącego 

pojęcia'nieformalne uczenie się'. 

Uczenie się jako proces – teoria uczenia się 

Skupienie się na procesie wnosi do dyskusji teorie uczenia się – pomysły na temat tego, jak i 

dlaczego zachodzi zmiana. W ten sposób można wyróżnić cztery różne orientacje (pierwsze 

trzy zaczerpnięte z Merriam i Caffarella 1991): 

⮚ Behawiorystyczna orientacja na uczenie się 

⮚ Orientacja poznawcza na uczenie się 

⮚ Humanistyczna orientacja na uczenie się 

⮚ Społeczna/sytuacyjna orientacja na uczenie się 

Cztery orientacje można podsumować na poniższym rysunku: 

Cztery kierunki uczenia się (za Merriam i Caffarella 1991: 138) 

http://www.infed.org/biblio/inf-lrn.htm


 
 

Aspekt  Behawiorysta  Kognitywny  Humanistyczny  Społeczne/sytuac

yjne 

Widok procesu 

uczenia się 

Zmiana w 

zachowaniu 

Wewnętrzny 

proces 

psychiczny (w 

tym wgląd, 

przetwarzanie 

informacji, 

pamięć, 

percepcja) 

Osobisty akt, 

aby 

zrealizować 

potencjał 

Interakcja/obser

wacja w 

kontekstach 

społecznych. 

Miejsce uczenia 

się 

Bodźce w 

środowisku 

zewnętrznym 

Wewnętrzna 

struktura 

poznawcza 

Potrzeby 

afektywne i 

poznawcze 

Nauka jest w 

związku między 

ludźmi a 

środowiskiem. 

Cel w edukacji Wywołaj 

zmianę 

behawioralną 

w pożądanym 

kierunku 

Rozwijaj 

zdolności i 

umiejętności, 

aby lepiej się 

uczyć 

Stań się 

samozrealizow

any, 

autonomiczny 

Pełne 

uczestnictwo we 

wspólnotach 

praktyków i 

wykorzystanie 

zasobów 

Rola 

wychowawców 

Aranżuje 

środowisko, 

aby wywołać 

pożądaną 

odpowiedź 

Strukturyzuje 

treść zajęć 

edukacyjnych 

Ułatwia rozwój 

całej osoby 

Działa na rzecz 

ustanowienia 

wspólnot 

praktyk, w 

których może 

mieć miejsce 

rozmowa i 

uczestnictwo. 



 
 

Manifestacje w 

uczeniu się 

dorosłych 

Cele 

behawioralne 

Edukacja 

oparta na 

kompetencjach 

Rozwój 

umiejętności i 

szkolenia 

Rozwój 

poznawczy 

Inteligencja, 

uczenie się i 

pamięć jako 

funkcja wieku 

Nauka jak się 

uczyć 

Andragogika 

Samokształceni

e 

Socjalizacja 

Partycypacja 

społeczna 

Asocjacjonizm 

Rozmowa 

 

Sesje praktyczne  

Tytuł działalności 

1. Czym jest nauka? 

 

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

 

Wyniki nauki 

Młodzi ludzie zrozumieją, jak: 

- uczyć się nowych rzeczy 

- jak nadać sens nowym pomysłom 

 

Opis / Metodologia 

Młodzi ludzie myślą o czymś, czego z powodzeniem nauczyli się ostatnio, io różnych 

etapach tego procesu. 

 

Na przykład: 



 
 

Nauka jazdy na hulajnodze, nauka rozwiązywania trudnego problemu informatycznego, 

nauka nowego wiersza, nauka nowych słów w zupełnie nowym języku itp. 

Odkładają swoje pomysły i omawiają poszczególne etapy z kolegą. 

Lista młodych ludzi może wyglądać mniej więcej tak: 

●  przeczytaj instrukcje, aby rozpocząć 

●  demonstracja od kolegi lub przyjaciela 

●  sprawdź, czy masz wszystko, co potrzebne do wykonania zadania 

●  miej instrukcje pod ręką 

●  ćwicz, aż będziesz zadowolony z wyniku 

● uzyskać informację zwrotną o tym, jak odniosłeś sukces, np. cieszyła się rodzina 

● umiejętności jazdy na hulajnodze były boskie, mówił w nowym języku, profesor 

był zadowolony z poczynionych postępów 

 

Następnie muszą zastanowić się, co pomogło im pomyślnie ukończyć ćwiczenie: 

●  Czy masz jasne instrukcje, do których możesz się odnieść? 

●  Czy miałeś podobne doświadczenia, które ułatwiły tę naukę? 

●  Czy opinie innych osób były pomocne? 

●  Poprosiłeś przyjaciół lub współpracowników o radę? 

● Ćwiczyłeś? 

 

Sugerowany czas 

60 minut 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Pióro i papier 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

 



 
 

Jeśli młodzież odpowiedziała twierdząco na którekolwiek z powyższych pytań, oznacza to, 

że rozumieją, na czym polega nauka i jak być skutecznym uczniem. 

 

 

 

Tytuł działalności 

2. Uczenie się, zapamiętywanie i rozumienie 

 

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

 

Wyniki nauki 

Ta aktywność pomoże młodym ludziom zrozumieć: 

- jak działa pamięć 

- różnica między zapamiętywaniem a uczeniem się 

 

Opis / Metodologia 

Przeczytaj listę działań poniżej. Ucząc się ich, musisz je zapamiętywać, rozumieć czy 

robić? 

 

W odpowiednim miejscu zaznaczyć MU lub D.: 

1. Naucz się tabliczki mnożenia. 

2. Napisz historię. 

3. Zaplanuj list. 

4. Naucz się jeździć na rowerze. 

5. Upiecz ciasto. 

6. Wyjaśnij zalety euro dolara. 



 
 

7. Zaplanuj program szycia do ogrodu. 

8. Wyjaśnij, dlaczego niektórzy młodzi ludzie są bezdomni. 

9. Utwórz bazę danych na komputerze. 

10. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

Jeśli możesz, przedyskutuj swoje odpowiedzi z partnerem. Powinieneś zauważyć, że masz 

więcej czynności wymagających zrozumienia niż zapamiętywanie lub wykonywanie. 

 

Sugerowany czas 

30 minut 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Pióro i papier 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

Pytania ewaluacyjne 

Przypomnij sobie pracę, którą ostatnio wykonałeś. Twój umysł nie może nagrywać 

każdy szczegół, więc jak próbowałeś się tego nauczyć? Co zrobiłeś? 

Jak było to skuteczne? 

Jakie różne metody chciałbyś wypróbować? 

 

Tytuł działalności 

3. Moje zajęcia szkolne 

 

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

 



 
 

Wyniki nauki 

Celem tego działania jest: 

● sprecyzuj swoje pomysły na naukę i studiowanie 

●  wyjaśnić role korepetytora i ucznia 

●  uświadom sobie wszelkie bariery, jakie możesz napotkać w nauce 

●  zmotywuje Cię do opracowania nowych metod nauki 

 

Opis / Metodologia 

Pomyśl o słowie „SZKOŁA” 

Co to przywodzi na myśl? 

Co widzisz? 

Co słyszysz? 

Co czujesz? 

Weź papier i kolorowe długopisy i narysuj niektóre szkolne zajęcia i doświadczenia 

(poświęć na to około 10 minut). 

 

Kiedy skończysz rysować, przedyskutuj z grupą następujące pytania: 

Jeśli uczysz się czegoś nowego, czego oczekujesz od korepetytora? 

Za co spodziewasz się być odpowiedzialnym? 

Czego nauczyłeś się w szkole, co jest przydatne poza szkołą? 

Weź dużą kartkę papieru i napisz pośrodku słowa „Mogę zrobić”. Teraz zapisz rzeczy, 

które czujesz, że jesteś w stanie zrobić. Zacznij od podstawowych umiejętności, takich jak 

czytanie, wykonywanie obliczeń, korzystanie z komputera, jazda na rowerze, mówienie w 

języku obcym itp. Uwzględnij rzeczy, które robisz, ponieważ musisz, a także rzeczy, które 

lubisz robić. Ciągle dodawaj rzeczy, gdy ci przychodzą, a twój umysł otwiera się na 

zadanie. 

Poświęć około 10 minut, aby to zakończyć. 

Teraz na zmianę prezentuj w grupie to, co napisałeś i omawiaj różne umiejętności, jakie 

posiada każda osoba. 

 



 
 

Sugerowany czas 

40 minut 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Duże arkusze papieru do rysowania 

Kolorowe pisaki 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

Pytania ewaluacyjne 

Jak się czułeś wykonując tę czynność? 

Czego dowiedziałeś się o sobie? 

 

 

Tytuł działalności 

4. chcę się uczyć 

 

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

 

Wyniki nauki 

W tej sekcji młodzi ludzie będą: 

● rozważ ich osobiste cele i uszereguj je według ważności 

● skorzystaj z grupy analitycznej do zaplanowania wspólnej pracy i celów 

 

 



 
 

Opis / Metodologia 

Każdy w grupie otrzymuje pięć małych kartek kolorowego papieru i musi na każdej kartce 

zapisać jedno zadanie edukacyjne. Zadania edukacyjne nie muszą być związane z nauką 

lub konkretną treścią kursu, ale mogą być wszystkim, czego chcesz się nauczyć (np. 

prowadzenie samochodu, pływanie, gotowanie, nowy język, dogadywanie się z kolegami 

w szkole itp.). Używaj słów kluczowych lub krótkich zdań. 

Po napisaniu zadań edukacyjnych ułóż je w kolejności ważności. 

Działalność 

Napisz „Chcę się uczyć” na środku dużej kartki papieru. Możesz zrobić żółte kółko na 

środku, tak jak słońce. Następnie grupa wytwarza promienie słoneczne, dołączając swoje 

kartki, z najważniejszymi celami uczenia się najbliżej środka. Po kolei powiedz reszcie 

grupy, co napisałeś 

Spójrzcie razem na słońce: 

1. Jakie są rodzaje zadań edukacyjnych? 

● umiejętności 

● wiedza 

● rozwój osobisty 

2. Jakie zadania można wykonać w grupie, z którą właśnie pracujesz? 

3. Czy są jakieś wspólne cele? Mogłyby one stanowić punkt wyjścia do planowania pracy 

grupowej. 

4. Zapisz wszelkie uwagi. Jeśli są decyzje do podjęcia, można je wykorzystać w następnej 

fazie działań grupy. 

5. Jeśli włączyłeś cele osobiste, których nie można osiągnąć w ramach zajęć grupowych, 

zastanów się, jak możesz je osiągnąć. 

 

Sugerowany czas 

60 minut  

Potrzebne materiały i zasoby 

Papierowe i kolorowe długopisy 

 



 
 

Wytyczne dotyczące oceny 

Pytania ewaluacyjne 

● Z jakich części byłeś najbardziej zadowolony? 

● Jakie miałeś problemy? 

● Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia, które możesz ponownie wykorzystać? 

 

Część 2. Biografia młodych ludzi 

Racjonalne uzasadnienie:  

W drugiej części młodzi ludzie zapoznawani są z koncepcją uczenia się biograficznego. 

Uczenie się biograficzne pozwala nadać procesom uczenia się ram. Pomaga rozwinąć 

pozytywne nastawienie do nauki i rozwijania umiejętności. 

Cele:  

W tej jednostce pracownicy młodzieżowi pomogą młodym ludziom w: 

⮚ rozpoznawanie i refleksja nad wewnętrznymi strategiami stosowanymi w 

przeszłości 

⮚ organizowanie doświadczeń 

⮚ opracowywanie nowych strategii, których młodzi ludzie są świadomi 

Podłoże teoretyczne 

Ponieważ rozwijanie umiejętności uczenia się jest kompetencją przekrojową, przyjmujemy 

podejście uczenia się biograficznego. Nauka biograficzna pozwala na rozwijanie 

umiejętności oraz pozytywne nastawienie do nauki. 

Głównym celem nauki biograficznej jest ułatwienie umiejętności zwanej „biografią”. 

Biografia to zdolność ucznia do wykorzystywania „intuicyjnej wiedzy o możliwościach 

życiowych, których nie wykorzystaliśmy w praktyce (Hallqvist i in., 2012, s. 72), określanej 

również jako „nieprzeżyte życie” (Alheit, 1994, s. 289) 

Aby ułatwić biografię pod względem biograficznych procesów uczenia się, trener prosi 

uczniów o skupienie się na obu strukturach społecznych, w których żyją – szkole, 

przyjaciołach, rodzinie – i własnej podmiotowości. Celem jest rozpoznanie powiązań 

struktury społecznej i podmiotowości jednostki oraz tego, jak uczniowie radzili sobie z 



 
 

walkami między nimi w przeszłości. Według Hallqvista i in. celem uczenia się biograficznego 

jest „rozpoznanie u ludzi poczucia możliwości kontrolowania własnego życia w interakcji z 

warunkami biograficznymi i strukturalnymi” (2012, s. 71). Rozpoznając i zastanawiając się 

nad tymi wewnętrznymi strategiami stosowanymi w przeszłości, uczący się mają możliwość 

opracowania nowych strategii, których są świadomi. Chodzi o odruchową organizację 

własnych doświadczeń, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. 

Z tego powodu uczenie się biograficzne jest uważane za pomocne w radzeniu sobie ze 

zmianami w cyklu życia, takimi jak przejście ze szkoły do środowiska pracy. W przypadku 

utraty pracy uczenie się biograficzne polegałoby na przykład na zapewnieniu kompetencji 

zawodowych lub zdolności do zatrudnienia poprzez uwzględnienie kwestii tożsamości i 

podejmowania decyzji, które mają wpływ na czyjeś biografię. 

Zgodnie z biograficznymi procesami uczenia się Alheita i Dausiena można scharakteryzować 

trzy główne aspekty: 

- Jednostki zaangażowane w uczenie się biograficzne wykorzystują swój „biograficzny zasób 

wiedzy”, który można opisać jako całość doświadczeń zapamiętanych przez 

jednostkę. Ta całość jest postrzegana jako podrzędna struktura działania i wiedzy w 

jednostce. Strukturę tę można aktywować w sytuacjach, gdy ludzie stają przed 

wyzwaniami, na które nie mają natychmiastowej odpowiedzi. Stawiając czoła tym 

wyzwaniom, ludzie muszą odwoływać się do refleksyjności i wyboru – 

podstawowych działań uczenia się biograficznego. Alheit i Dausien opisują 

doświadczenia, jakich doświadczają uczniowie, gdy stawiają czoła wyzwaniom, jako 

„momenty samokształcenia”. W tych momentach struktura biograficzna uczniów 

otwiera się na zmianę poprzez odruchowe wysiłki. To wtedy ma miejsce uczenie się 

biograficzne. Alheit wyjaśnia, że te procesy uczenia się to nie tylko włączanie nowej 

wiedzy do istniejącego korpusu wiedzy. Zamiast tego uczenie się biograficzne ma na 

celu przekształcenie całego zbioru wiedzy. Dzięki tej perspektywie biografia 

uczących się jest wykorzystywana i zmieniana w procesie uczenia się.  

-Centralne dla nauki biograficznej jest to, że odbywa się w interakcji i komunikacji z innymi 

uczniami, którzy również odnoszą swoje trudne doświadczenia do swojej biografii.  

- Istotną częścią uczenia się biograficznego są nieoczekiwane doświadczenia i nieoczekiwane 

wydarzenia. Z tego powodu uczenie się biograficzne można określić jako celowe, ale 

nie teleologiczne.  

Podejścia pedagogiczne 

Poniższy opis metody biograficznej pochodzi od Susanne Braun (1996, s. 109-122). 



 
 

Według Brauna (1996, s. 109-122) rozróżniamy trzy różne poziomy podejścia do uczenia się 

biograficznego: 

Zrozumienie własnych doświadczeń 

Zrozumienie własnych doświadczeń obejmuje zapamiętywanie, które obejmuje również 

tłumione emocje. Obok procesów poznawczych inicjowane są procesy emocjonalne i 

fizyczne. W ten sposób ułatwia się rekonstrukcję własnej historii życia. 

 

Zrozumienie analityczne 

Rozumienie analityczne ma dotrzeć do głębokich struktur subiektywnych przeżyć, a w 

konsekwencji ułatwić autorefleksję. W związku z interpretacjami teoretycznymi i 

naukowymi należy zainicjować wspólne procesy odzwierciedlania indywidualnych 

doświadczeń w różnych kontekstach. 

 

Rozwój możliwości zmiany i perspektyw działania.  

Zrozumienie własnych doświadczeń i własnej historii życia pomaga nakreślić nowe 

możliwości i szanse aktywnego kształtowania własnego życia.  

 

Sesje praktyczne:  

Tytuł działalności 

1. Rozgrzewka – Biografia na dużej papierowej torbie 

 

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

 

 

Wyniki nauki 

W tym ćwiczeniu poszczególni członkowie grupy powinni się poznać. Na podstawie 

twórczej pracy nad własnymi doświadczeniami biograficznymi powinni zdecydować, 

którymi z tych doświadczeń dzielą się z grupą, a które wolą zachować dla siebie. 

 



 
 

Opis / Metodologia 

Aby zrealizować ten projekt, każdy uczeń otrzymuje dużą niezadrukowaną papierową 

torbę, różne gazety i czasopisma, markery, nożyczki i klej. Młodzi ludzie powinni położyć 

przed sobą papierowe torby, a prowadzący daje im zadanie odzwierciedlenia swoich 

doświadczeń znanych wszystkim członkom grupy na zewnętrznej stronie papierowej 

torby. W środku papierowej torby powinni prezentować swoje doświadczenia, którymi 

nie chcą się dzielić z innymi. 

Młodzi ludzie powinni zacząć od projektowania zewnętrznej strony, a następnie przejść 

do wnętrza. Projekt wykonany z wymienionych materiałów. Po zakończeniu tego 

kreatywnego kroku uczniowie powinni zamknąć torbę w ciszy 

Następnie wszystkie papierowe torby otrzymają identyfikatory i zostaną umieszczone w 

pokoju. Młodzi ludzie powinni mieć dostęp do wszystkich toreb papierowych i powinni 

mieć możliwość obejrzenia wszystkich toreb. Na ten zabieg młodzi ludzie otrzymują 40 

minut czasu. Po obejrzeniu wszystkich pojedynczych papierowych toreb młodzi ludzie 

powinni to skomentować. Odbywa się to na podstawie kwestionariusza przygotowanego 

przez nauczyciela. Kwestionariusz zawiera pytania takie jak: 

- Co pozostało w mojej pamięci?  

- W której torbie chciałbym zajrzeć do środka?  

- Co jest podobne do mojej torby?  

- O co chciałbym zapytać lub o co chciałbym dowiedzieć się bardziej szczegółowo? 

Następnie każdy młodzieniec ma okazję wyjaśnić swoją spersonalizowaną papierową 

torbę. Tutaj młodzi ludzie nie są zmuszani do dzielenia się swoimi osobistymi 

doświadczeniami, które są odwzorowane na wewnętrznej stronie papierowej torby, 

ponieważ często wiążą się one z lękami lub niepewnością. Jeśli chcą, mogą jednak 

porozmawiać o wnętrzu. Aby ułatwić uczniom wyjaśnienie swoich papierowych toreb, 

uczący się otrzymują następujące pytania: 

 
Co jest dla mnie szczególnie ważne/nieważne?  
Co może urosnąć i stać się większe, co powinno być mniejsze i nie tak ważne?  
Co już osiągnąłem?  
Jakie są moje życzenia na przyszłość?  
Dlaczego nie lubię rozmawiać o pewnych rzeczach?  
Nad jakimi zagadnieniami chciałbym pracować? 

 



 
 

Sugerowany czas 

- 45-60 minut na zaprojektowanie torby papierowej 

- 40 minut na obejrzenie wszystkich papierowych torebek i zadanie ankiety 

- 20 minut na każdą papierową torbę: prezentacja wg pytań 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

- duże niezadrukowane torby papierowe,  

- różne gazety i czasopisma,  

- markery i długopisy 

- nożyczki i klej 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

Jest to pierwsze ćwiczenie w biograficznej jednostce uczenia się. W tym ćwiczeniu 

poszczególni członkowie grupy powinni się poznać. Zostanie on udostępniony po 

wyjaśnieniu, na czym polega uczenie się biograficzne. 

 

Arkusze robocze 

Dwie ankiety na papierze lub na flipcharcie (pytania patrz wyżej) 

 

 

Tytuł działalności 

2. Obraz siebie Wzmacniający poczucie własnej wartości 

 

 



 
 

Uczestnicy 

4 – 20 młodych ludzi 

 

 

Wyniki nauki 

W tym ćwiczeniu młodzi ludzie mają za zadanie ocenić siebie. Ocena dotyczy zarówno 

aspektów negatywnych, jak i pozytywnych. Na kolejnym etapie ta samoocena zostanie 

porównana z oceną innych członków grupy uczącej się. 

 

 

Opis / Metodologia 

Młodzi ludzie potrzebują papieru i długopisu. Arkusz A4 jest podzielony na dwie połowy 

pośrodku grubą poziomą linią. Na jednej połowie kartki młodzi ludzie powinni napisać 

„Co w sobie lubię”, a na drugiej „Co mi się w sobie nie podoba”. Następnie młodzi ludzie 

mają krótki czas na przemyślenie tych zdań/zadań i zapisanie swoich myśli w punktach. 

W kolejnym kroku w ten sam sposób zaprojektowano nowy papier. Teraz zadaniem 

będzie odpowiedzieć „Dlaczego inni mnie lubią” i „Dlaczego inni mnie nie lubią”. 

Zadaniem młodych jest teraz postawienie się na pozycji osób, które są dla nich ważne. 

Powinni zastanowić się, co ci ludzie cenią w nich najbardziej, a co z ich punktu widzenia 

nie byłoby wartościowe. Te rozważania należy również odnotować na przygotowanym 

wcześniej arkuszu z dwiema połówkami. 

Następnie obraz siebie należy porównać z wynikami wyobrażonej oceny zewnętrznej. 

Jeżeli wyniki samooceny i oceny zewnętrznej są różne, uczący się powinni zadać sobie 

następujące pytania: 

- Jak się czuję z tą oceną? 

- Czy to jest dla mnie do zaakceptowania? 

- Co utrudnia mi zrozumienie tej oceny? 

Ponadto uczniowie otrzymują zadanie udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: 



 
 

- Jak dostanę się do tej oceny?  

- Skąd to pochodzi?  

- Od kogo coś zabrałem?  

- Jakie zwroty lub powiedzenia pamiętam z mojej rodziny pochodzenia, dotyczące mojej 

wartości, moich umiejętności? 

Następnie ocena powinna odbywać się w małych grupach (2-4 osoby). Każdy młody 

człowiek proszony jest o przedstawienie własnego wizerunku i wyobrażenie sobie oceny 

zewnętrznej. Słuchacze mają za zadanie zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

- W jakim obszarze znajdują się głównie wymienione cechy i wady (ciało, charakter, 

intelekt)? Jakie obszary nie są wymienione? Jak widzisz siebie? 

 

 

Jak cię widzę? 

 

Sugerowany czas 

- ok. 45 min na wykonanie samooceny 

- ok. 20 min na ewaluację (każdy uczeń) 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

-Papier A4 

- Tablica demonstracyjna 

- Długopisy 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

Ta aktywność jest dostępna po rozgrzewce (patrz ćwiczenie 1.) 

 



 
 

Arkusze robocze 

Zobacz potrzebne materiały 

 

Tytuł działalności 

3. Wzajemny coaching dla celów uczenia się i oceny 

 

Uczestnicy 

Zajęcia do wykonania w parach (2-4-6-8 i tak dalej...) 

 

Wyniki nauki 

Działanie jest wspólnym coachingiem, co oznacza, że jako odgrywanie ról wystąpi w 

parze pierwsza relacja coach-coachee, a w drugiej relacji przeciwna (i może się to różnić 

w zależności od potrzeb grupy docelowej). Wzmacnia świadomość celów uczenia się 

persony i procesu ich osiągania. 

 

Opis / Metodologia 

Działanie ma być realizowane w krokach: 

- podział na pary (można to zrobić również później) 

- wyjaśnienie samego działania i przedstawienie kluczowych zasad (coaching, 

świadomość, uczenie się, cele…) 

- prezentacja narzędzi do wykorzystania (narzędzie 80-20, podejście SMART, koło celów 

uczenia się i tak dalej...) 

- wdrożenie I tury coachingu 

- informacja zwrotna (ocena osobista, wzajemna informacja zwrotna, wspólne i ogólne 

podsumowanie) 

- druga runda coachingu (opcjonalna i można to zrobić również później) 

- ostatnia informacja zwrotna (patrz wyżej). 



 
 

Podejście tego działania oparte jest na coachingu. Ale co rozumiemy przez coaching tutaj 

nie zawsze jest uzgodnione. Termin coaching może odnosić się do wielu różnych rzeczy, 

takich jak mentoring, doradztwo, prowadzenie lub pomoc. Coaching, do którego 

odnosimy się w tym artykule, jest jednak coachingiem niedyrektywnym, jak sformułował 

to Whitmore (2009). Whitmore twierdzi, że istotą coachingu jest odblokowanie 

potencjału ludzi do maksymalizacji własnej wydajności. Trener wierzy, że ludzie są 

zdolni do znacznie więcej, niż pokazują i widzi ich w kategoriach ich potencjału, a nie 

przeszłych niepowodzeń. Aby skutecznie korzystać z coachingu, coach musi przyjąć 

optymistyczny pogląd na uśpione możliwości osoby coachowanej. Pierwszym 

kluczowym elementem coachingu jest świadomość. Ta świadomość prowadząca do 

umiejętności została odkryta w latach sześćdziesiątych, kiedy ta forma coachingu była 

rozwijana dla sportu (Whitmore 2009, 10). Świadomość dodaje mocy, ponieważ 

jesteśmy w stanie uczestniczyć w tym, czego jesteśmy świadomi. Odpowiedzialność to 

druga kluczowa koncepcja coachingu. Mówienie komuś, żeby był odpowiedzialny, nie 

sprawia, że ktoś czuje się odpowiedzialny. Wiąże się to z wyborem. Kiedy coachee 

naprawdę wybiera i bierze odpowiedzialność za swoje cele, wzrasta zaangażowanie w 

ich realizację, a wraz z nią wydajność. Po trzecie, głównym celem coachingu jest 

budowanie wiary w siebie. Doświadczanie sukcesu jest najskuteczniejszym sposobem 

budowania tej wiary w siebie. Coachee musi wiedzieć, że sukces jest wynikiem jego 

własnych wysiłków. (Whitmore 2009, 18) Dlatego w coachingu niedyrektywnym osoba 

lub grupa jest ekspertem i ustala program. Odpowiedzialność to druga kluczowa 

koncepcja coachingu. Mówienie komuś, żeby był odpowiedzialny, nie sprawia, że ktoś 

czuje się odpowiedzialny. Wiąże się to z wyborem. Kiedy coachee naprawdę wybiera i 

bierze odpowiedzialność za swoje cele, wzrasta zaangażowanie w ich realizację, a wraz z 

nią wydajność. Po trzecie, głównym celem coachingu jest budowanie wiary w siebie. 

Doświadczanie sukcesu jest najskuteczniejszym sposobem budowania tej wiary w siebie. 

Coachee musi wiedzieć, że sukces jest wynikiem jego własnych wysiłków. (Whitmore 

2009, 18) Dlatego w coachingu niedyrektywnym osoba lub grupa jest ekspertem i ustala 

program. Odpowiedzialność to druga kluczowa koncepcja coachingu. Mówienie komuś, 

żeby był odpowiedzialny, nie sprawia, że ktoś czuje się odpowiedzialny. Wiąże się to z 

wyborem. Kiedy coachee naprawdę wybiera i bierze odpowiedzialność za swoje cele, 

wzrasta zaangażowanie w ich realizację, a wraz z nią wydajność. Po trzecie, głównym 

celem coachingu jest budowanie wiary w siebie. Doświadczanie sukcesu jest 

najskuteczniejszym sposobem budowania tej wiary w siebie. Coachee musi wiedzieć, że 

sukces jest wynikiem jego własnych wysiłków. (Whitmore 2009, 18) Dlatego w 

coachingu niedyrektywnym osoba lub grupa jest ekspertem i ustala program. rośnie w 

nich zaangażowanie, a wraz z nimi wydajność. Po trzecie, głównym celem coachingu jest 

budowanie wiary w siebie. Doświadczanie sukcesu jest najskuteczniejszym sposobem 

budowania tej wiary w siebie. Coachee musi wiedzieć, że sukces jest wynikiem jego 

własnych wysiłków. (Whitmore 2009, 18) Dlatego w coachingu niedyrektywnym osoba 



 
 

lub grupa jest ekspertem i ustala program. rośnie w nich zaangażowanie, a wraz z nimi 

wydajność. Po trzecie, głównym celem coachingu jest budowanie wiary w siebie. 

Doświadczanie sukcesu jest najskuteczniejszym sposobem budowania tej wiary w siebie. 

Coachee musi wiedzieć, że sukces jest wynikiem jego własnych wysiłków. (Whitmore 

2009, 18) Dlatego w coachingu niedyrektywnym osoba lub grupa jest ekspertem i ustala 

program. 

 

Sugerowany czas 

Według liczby uczestników: 

- od 5 do 15 minut na podział w parach 

- około 15 minut na wyjaśnienie samego ćwiczenia i przedstawienie kluczowych zasad; 

- około 15 minut na prezentację używanych narzędzi; 

- około 20 minut na realizację pierwszej tury coachingu; 

- około 10 minut na informację zwrotną z pierwszej rundy; 

- około 20 minut na drugą rundę coachingu; 

- około 20 minut na ostatnią informację zwrotną/ocenę. 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Nie jest potrzebny żaden konkretny.  

 

Wytyczne dotyczące oceny 

Jak już wspomniano powyżej, ocena może być realizowana w różny sposób, w zależności 

od potrzeb grupy docelowej. Można go sformułować za pomocą pytań, takich jak uczucie 

i skuteczność relacji para-coach, rodzaj odczuwanego zaufania i skuteczność samego 

działania coachingowego. I tak dalej. 

*8* 

Arkusze robocze 



 
 

Ulotki przedstawiające zasady, metodologie i narzędzia do wykorzystania podczas 

samego coachingu mogą być przydatne do przygotowania, udostępnienia i przekazania 

uczestnikom. 

 

 

Tytuł działalności 

4. Dziennik nauki 

 

Uczestnicy 

Indywidualne narzędzie również ewentualnie zaimplementowane w grupie 

(grupach) 

 

Wyniki nauki 

Nazywany jest dziennikiem właśnie dlatego, że ma przedstawiać subiektywną i 

autobiograficzną wizję uczenia się, czyli tego, co uczestnicy zrozumieli, odczuli, przeżyli 

po drodze i nie jest prostym zbiorem notatek.  

 

Opis / Metodologia 

Uczestnicy mogą zostać poprowadzeni przez kompilację, zadając kilka kluczowych 

pytań, takich jak:  

- czego się nauczyłem? 

- czego nauczyłem się ponownie? coś zmieniło mój sposób myślenia i dlaczego? 

- czego nie zrozumiałem? 

- co zrobiła grupa? 

- co ja zrobiłem? 

Narzędzie to jest jednym z elementów ewaluacji (obiektywnej, subiektywnej i 

intersubiektywnej), ale także pozwala docenić osobiste znaczenia, które uczestnicy 

przypisują ich doświadczeniu uczenia się, w tym postrzeganie własnej stosowności w 



 
 

radzeniu sobie z nią. Wyżej wymienione pytania można ustawić zgodnie z konkretnym 

profilem i potrzebami uczestników i mogą się one różnić. 

Narzędzie można uznać za używane – zgodnie z potrzebami uczestników i trenerów: 

- podczas zajęć; 

- po każdej sesji; 

- na koniec każdego dnia aktywności; 

- tuż pod koniec samego projektu; 

- po zamknięciu zakończenia zajęć szkoleniowych. 

 

 

Sugerowany czas 

Zgodnie z liczbą uczestników i potrzebami grupy docelowej. 

Pożądany czas to 3-5 minut na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Możliwe jest skorzystanie z cyfrowego wsparcia dla niego. 

(Tylko jako przykład) 

- ONENOTE PADLET LUB LINOIT do stworzenia wirtualnej tablicy ogłoszeń dla 

pamiętników i 

- EVERNOTE BLOG.  

 

Wytyczne dotyczące oceny 

Ta aktywność ma być samo w sobie narzędziem oceny.  

 

Arkusze robocze 



 
 

Według uczestników można zapewnić moduł, w którym można wypełnić pytania. 

Ćwiczenie może być przedstawione jako list do napisania w przyszłości do każdego w 

przyszłości, aby umożliwić łatwiejszy sposób odpowiedzi na pytanie. 

 

Część 3. Strategie uczenia się  

Racjonalne uzasadnienie  

Strategie uczenia się odnoszą się do metod, których młodzi ludzie używają do uczenia się, 

świadomie lub nieświadomie. Style uczenia się odnoszą się do preferowanego sposobu, w 

jaki dana osoba przetwarza informacje. 

Strategie uczenia się będą w dużej mierze zależeć od stylów uczenia się używanych przez 

różnych uczniów do przetwarzania informacji. 

Uczący się powinien wiedzieć, jaki jest jego preferowany sposób, aby mógł go 

zracjonalizować, uczynić go bardziej wydajnym i trwalszym, aby uzyskać trwałe wyniki w 

nauce. 

Te style uczenia się są znane jako style poznawcze, a metapoznanie to monitorowanie i 

regulacja procesu poznawczego przez samego ucznia.  

Nauka uczenia się zilustruje to podejście pedagogiczne skoncentrowane na uczniu, w którym 

nauczyciel zapewnia wskazówki, środowisko i możliwość zdobycia przez uczącego się 

wiedzy na temat organizowania nauki i stania się skutecznym menedżerem swoich 

umiejętności i możliwości uczenia się. 

Dlatego konieczne jest, aby uczeń odkrył swoje procesy uczenia się i istnieją proste i łatwe 

sposoby na uświadomienie sobie własnych strategii.  

Cele 

W tej jednostce trenerzy/pracownicy młodzieżowi pomogą młodym ludziom: 

● Odkryj style uczenia się: sposób przetwarzania różnych kategorii informacji  



 
 

● Użyj preferowanego sposobu i ureguluj go. 

 

Podłoże teoretyczne 

Istnieje wiele historycznych odniesień do metapoznania i jego podejścia do uczenia się. 

Wywodzi się z prac psychologów, takich jak Lew Wygotski, z pierwszej połowy XX wieku, 

który sam znał prace Piageta, i korzysta z rewolucji cybernetycznej i pojawienia się nauk 

kognitywnych w drugiej połowie XX wieku. Ta rewolucja stawia ucznia w centrum 

środowiska uczenia się: zostanie udowodnione, że ma on interakcje ze swoim otoczeniem, 

które są czynnikami rozwijającymi jego inteligencję. Zmieni to sposób, w jaki przewiduje się 

nauczanie. 

Metapoznanie  

John Flavell, Stanford University, 1976 „W każdym rodzaju transakcji poznawczej ze 

środowiskiem ludzkim lub nieludzkim, mogą mieć miejsce różnorodne czynności związane 

z przetwarzaniem informacji. Metapoznanie odnosi się, między innymi, do aktywnego 

monitorowania i wynikającej z niego regulacji i orkiestracji tych procesów w odniesieniu do 

obiektów poznawczych lub danych, na których się one opierają, zwykle w służbie jakiegoś 

konkretnego celu lub celu”. 

John Flavell oparł swoje badania na pracach Jeana Piageta.  

Metapoznanie reprezentuje system „kontroli wykonawczej”, który wielu teoretyków 

poznawczych, takich jak George Armitage Miller, Jerome Bruner, Newell i Simon włączyli do 

swoich teorii, a procesy zaangażowane w metapoznanie mają kluczowe znaczenie dla 

planowania, rozwiązywania problemów, oceny i niektórych aspektów uczenia się języków.  

Nauka uczenia się będzie wykorzystywana jako środek do praktycznego posługiwania się 

metapoznaniem i prowadzenia uczącego się do aktywnego i konkretnego monitorowania 

swoich działań związanych z uczeniem się. Wymaga od trenera umiejętności oceny zdolności 

poznawczych ucznia, proponowania odpowiedniej aktywności umysłowej, aby umożliwić 



 
 

uczniowi zrozumienie zaangażowanej wiedzy i uczenie się. Jak ujął to Wygotski, zadania, 

które są ustawione dla ucznia, muszą być ustawione na odpowiednim poziomie. 

Proponowanie zadań, które znajdują się poza Strefą Bliskiego Rozwoju danej osoby, jest 

równie bezużyteczne, jak te, które są zbyt łatwe do zmotywowania. 

W tym podejściu trener jest przewodnikiem. 

Podejścia pedagogiczne/szkoleniowe 

Trener będzie postępować tak, aby zwracać się do każdej młodej osoby indywidualnie, 

nawet jeśli środowisko jest zbiorowe. (Tour de table). Zaproponują dobrze ustawioną 

aktywność edukacyjną, taką jak wspomniana w sekcji powyżej, aby umożliwić uczniom jej 

wykonanie. Znaczenie poziomu trudności wybranego zadania jest fundamentalne, ponieważ 

nauka uczenia się będzie wymagała od ucznia możliwości odtworzenia sposobu, w jaki 

przystąpił do jego wykonania. Więc ta aktywność musiała się wydarzyć. 

Trener zapowiada, jaki będzie proces, jego nazwę, jego cele, ile czasu ma go wykonać, a także 

wskazuje dokładnie, czego oczekuje się od młodych uczestników za pomocą jasnych i 

szczegółowych instrukcji. 

Instruktor pozostanie w prowadzeniu tak neutralny, jak to tylko możliwe, aby nie wpływać 

na odbiór procesów ryt alnych przez ucznia podczas wykonywania zadania. 

Trener może użyć listy pytań, aby pomóc uczniowi wrócić do sposobu, w jaki wykonał 

zadanie, ale powinien być świadomy, że pomagają uczniowi spojrzeć wstecz na proces, a nie 

go ocenić. 

Podejście oparte na uczeniu się uczenia się zwykle prowadzi młodych ludzi do odkrycia, że 

wiedzą więcej niż myśleli o swoich kompetencjach uczenia się. Trener powinien uświadomić 

im to bez komentowania. Trener jest odpowiedzialny za sukces młodych uczestników i 

uświadamianie im, że odnieśli sukces. Pewność siebie powinna opierać się na wielokrotnym 

sukcesie, a nie na gratulacjach. 



 
 

Trenerzy powinni używać różnego rodzaju materiałów (pisemnych, rysunkowych, 

mówionych), aby nie faworyzować określonego stylu uczenia się. 

Niezależnie od materiału użytego do ćwiczenia, czy to ustnego, graficznego, pisemnego, 

niektórzy uczestnicy szkolenia będą używać obrazów do zapamiętywania nowych danych, 

podczas gdy inni będą używać słów nawet do przetwarzania obrazów. Każdy uczeń może 

odkryć swój preferowany sposób, jednocześnie odkrywając, że nie jest to jedyny i jedyny 

sposób przetwarzania informacji. 

Istotne jest jednak uświadomienie sobie własnych strategii uczenia się, ulepszanie ich, być 

może poprzez zapożyczenie ze strategii innych lub celowe korzystanie z nich, gdy trudno jest 

się skoncentrować. 

Ważne jest, aby trener nie faworyzował najszybszych procedur. Wiadomo, że uczniowie, 

którzy z łatwością potrafią przetwarzać dane wizualnie, robią to znacznie szybciej niż ci, 

którzy muszą przejść przez przetwarzanie werbalne. Nie oznacza to jednak, że te pierwsze 

radzą sobie lepiej niż te drugie. Dlatego trener musi poczekać, aż ci, którzy zabierają więcej 

czasu na wykonanie zadania, odwołają ćwiczenie. 

Niektórzy uczniowie wolą się poruszać, aby podczas tworzenia danych graficznych mogli 

zbliżyć się do plakatu i przyjrzeć mu się bliżej. 

Albo niech przyjdą i narysują na tablicy to, co już zapamiętały na kartce papieru.  



 
 

 
Sesje praktyczne 

Tytuł działalności 
1. Słuchanie wiadomości ustnej, takiej jak krótki i łatwy wiersz 

Uczestnicy 
5 do 12 młodych ludzi 

Wyniki nauki 

Naucz się patrzeć wstecz na stosowane procesy 

Odkryj procesy uczenia się dla wiadomości ustnej  

Porównaj to z procesami innych uczniów 

Opis / Metodologia 
Podaj dokładne instrukcje: przeczytam ci krótki wiersz raz i tylko raz, a kiedy skończę, 

poproszę, abyś jak najwięcej zapamiętał na piśmie. Nie myśl o pisowni jako istotnej. 

To nie będzie określone w czasie. Powiedz mi, kiedy myślisz, że skończyłeś. 

Odbywa się czytanie. 

Następnie poproś uczniów, aby zapisali to, co pamiętają z wiersza.  

Kiedy skończą, trener prosi ich, aby opowiedzieli grupie w sposób tour de table, jeden po 

drugim, co mogli zapamiętać. Całą sekwencję wykona tour de table. 

Następnie poproś ich, aby cofnęli się do momentu, w którym czytanie się skończyło, i 

szukali śladów tego w swojej pamięci. 

Następnie zapytaj, jak to wszystko wróciło do ich sumienia. 

Czy zwróciłeś uwagę na obrazy? Obrazy ilustrujące wiersz. Jeśli tak, powiedz grupie, jakie 

obrazy stworzyłeś. 

Did you hear sounds, noises that went with the poem? If so ….. 

Słyszałeś głosy? Twój? Czytelnicy? Ktoś inny. 



 
 

Zapytaj uczestników, co odkryli podczas tego ćwiczenia; o sobie, o sposobie przyjmowania 

informacji przez innych. 

Zapytaj ich, czy twoje tempo czytania było zbyt wolne, zbyt szybkie. Gdyby im to 

przeszkadzało. Niech to wyrażają, aby byli tego świadomi. 

Sugerowany czas 
W zależności od liczby uczestników, tours de table do zapamiętywania i powiązania zajmie 

więcej czasu, jeśli grupa jest duża. 

90 minut dla grupy ok. 5-8 

180 minut dla grupy 10-12 

Potrzebne materiały i zasoby 
Krótki wiersz lub wiadomość ze słowami, które nie są zbyt trudne do zrozumienia, 

ponieważ znaczenie nie jest głównym celem. Nie za długo dla uczestników, którzy nie są 

przyzwyczajeni do czytania długich tekstów, ale wystarczająco długo, by stanowić 

stymulujące wyzwanie. 

Poproś ich, aby zapamiętali to w sposób, w jaki jest to możliwe: może to dotyczyć ustnie, 

jeśli pisanie nie wchodzi w grę. 

Może istnieć kwestionariusz do ustnego wykorzystania przez trenera. Podaj przykład. 

Można użyć szablonu, aby zapisać odpowiedzi uczniów na pytania. Podaj przykład. 

Wytyczne dotyczące oceny 
Ocena jest dokonywana przez uczestników, ponieważ jednym z celów uczenia się jest 

samoocena. 

W tour de table, przed zakończeniem sesji: przypomnij sobie całe ćwiczenie: poproś 

uczestników, aby przypomnieli sobie i opowiedzieli każdy krok ćwiczenia od początku 

(instrukcje) i przeczytany tekst wiersza. 



 
 

Uczestnicy zdają sobie sprawę, ile zrobili, jak każdy z nich pamięta inną część sekwencji, 

ubierają w słowa odkrycia sekwencji (jak każdy z nich postąpił, jak różnił się od innych, 

chociaż wszyscy słuchali wiadomość w tym samym czasie). 

To ćwiczenie pamięci jest  

● pierwszy krok w kierunku zapamiętywania,  

● pozwala młodym ludziom przypomnieć sobie i ustnie opowiedzieć szczegóły 

ćwiczenia  

● pierwszy sposób na zmierzenie tego, co osiągnęliśmy 

  



 
 

 

Tytuł działalności 
2. Przetwarzanie informacji graficznych 

Uczestnicy 
5 do 12 młodych ludzi 

Wyniki nauki 
Naucz się patrzeć wstecz na stosowane procesy 

Odkryj proces uczenia się, aby uzyskać informacje graficzne 

Porównaj to z procesami innych uczniów 

Porównaj to z procesami użytymi w ćwiczeniu 1 

Opis / Metodologia 

Podaj dokładne instrukcje:  

Pozwolę Ci spojrzeć na plakat/obraz/mapę geograficzną i tak długo, jak będziesz 

potrzebował, sprawdzaj od czasu do czasu zamykając oczy, ile masz już w głowie; kiedy 

uznasz, że jesteś gotowy, usunę materiał ze ściany, poproszę, abyś zapamiętał jak 

najwięcej, rysując i pisząc, jeśli na materiale są słowa. Nie myśl o jakości rysunku lub 

pisowni jako istotne. 

To nie będzie określone w czasie. Powiedz mi, kiedy myślisz, że skończyłeś. 

Wklej materiał na ścianę lub na tablicę. Następnie usuń go, gdy każdy z nich będzie 

gotowy. 

Następnie poproś uczestników, aby narysowali i napisali to, co pamiętają z plakatu.  

Kiedy skończą, trener krąży wokół stołu i pyta ich, jak włożyli ten plakat do głowy. Całą 

sekwencję wykona tour de table. 

Czy świadomie zorganizowałeś się, aby zachować wszystkie dane?  



 
 

Czy rozmawiałeś ze sobą, opisałeś sobie obrazy, opisałeś sposób rozmieszczenia plakatu 

w przestrzeni? 

A może miałeś wrażenie, że twoje oczy zrobiły zdjęcie plakatu? 

Co jako pierwsze przyszło Ci do głowy, gdy zacząłeś szukać śladów plakatu w Twojej 

pamięci? Dźwięki… obrazy… 

Zapytaj uczestników, co odkryli podczas tego ćwiczenia; o sobie, o sposobie 

przyjmowania przez innych informacji graficznych. 

Czy ten rodzaj materiału był dla nich trudniejszy niż przekaz ustny, czy też mniej trudny?  

Upewnij się, że porównują wyniki z Ćwiczenia 1 i Ćwiczenia 2. 

Czy uważają, że lepiej poradzili sobie z materiałem ustnym czy graficznym? 

Niech porównają procesy, których użyli w obu sekwencjach. Czy były podobne czy 

różne? 

Co dało lepszy wynik? 

Czy instrukcje były wystarczająco jasne, aby wykonać zadanie? 

Jaki wniosek można wyciągnąć? Niektórzy młodzi ludzie mają wizualną zdolność do 

przetwarzania informacji graficznych, niektórzy będą musieli przejść przez słowa, opisać, 

skomentować i będą musieli uświadomić to sobie, aby móc je odkryć i celowo wykorzystać 

ten proces. 

Porównaj ze strategiami innych: które są najszybsze, które zajmują więcej czasu? A co z 

wynikami: na ile wierny modelowi, ile brakuje? 

Sugerowany czas 
W zależności od liczby młodych ludzi, zwiedzanie stołu do zapamiętywania i 

nawiązywania relacji potrwa dłużej, jeśli grupa jest duża. 

90 minut dla grupy ok. 5-8 



 
 

180 minut dla grupy 10-12 

Potrzebne materiały i zasoby 
Plakat/malarstwo/mapa geograficzna, schemat ludzkiego ciała…. odpowiedni dla grupy 

uczniów. 

Żadnych słów, które są zbyt trudne do zrozumienia, ponieważ jest to strategia 

zapamiętywania, która jest interesująca.  

Podaj przykład w każdym języku. 

Można użyć szablonu, aby zapisać odpowiedzi uczniów na pytania. Podaj przykład. 

Wytyczne dotyczące oceny 
Ocena jest podejmowana przez uczestników, ponieważ jednym z celów uczenia się jest 

rozwijanie umiejętności samooceny. 

W tour de table, przed zakończeniem sesji: wspomnienie całej aktywności: poproś 

uczestników, aby przypomnieli sobie i opowiedzieli każdy krok działania od początku 

(instrukcje) i ponownie o narysowanym plakacie. 

Uczestnicy zdają sobie sprawę, ile zrobili, jak każdy z nich pamięta inną część działania, 

ubierają w słowa odkrycia działania (jak każdy z nich postąpił, jak różnił się od innych, 

chociaż wszyscy patrzyli na ten sam obraz w tym samym czasie). 

To ćwiczenie pamięci jest  

● pierwszy krok w kierunku zapamiętywania,  

● pozwala młodym ludziom przypomnieć sobie i ustnie opowiedzieć szczegóły 

ćwiczenia  

● pierwszy sposób na zmierzenie tego, co zostało osiągnięte. 

 

 
 
 
 



 
 

Tytuł działalności 

3. Testowanie i walidacja naszych strategii uczenia się 

Uczestnicy 

5 do 12 młodych ludzi 

Wyniki nauki 
Ocena, czy uczeń może wykorzystać te umiejętności  

Zrozum swoje strategie operacyjne: opisz je krok po kroku 

Aby móc je odtworzyć w nowych sytuacjach problemowych 

Zostań aktywnym uczniem, świadomie rozpoczynając przetwarzanie informacji w 

wybrany sposób 

Uświadom sobie znaczenie instrukcji jako punktu wyjścia do przetwarzania informacji 

Opis / Metodologia 

Sprawdzanie sekwencji : 

Część pierwsza: 

Wypowiedzę słowo, a ty mi powiesz, co od razu przychodzi na twoje sumienie, zacznij od 

bardzo konkretnych słów: dom, koń, stół, człowiek, kościół i powoli przejdź do 

abstrakcyjnych słów, takich jak: religia, trudność, obcość, silny, zdalny. 

Poproś uczniów, aby sprawdzili i powiedzieli, co przychodzi im do głowy jako pierwsze, 

czy jest to obraz znaczenia, czy obraz zapisanego słowa, czy też słyszą skojarzony 

dźwięk, czy też słyszą własny głos powtarzający to słowo. 

Kolejna seria słów o tym samym przejściu od konkretu do abstrakcji: rozmyślnie 

przetwarzają, tak jak wcześniej spontanicznie  

Zobacz, czy to działa i jak działa. 

Część druga: 



 
 

Napisz na tablicy słowo, najlepiej takie, którego nie znają. Nie mogą pisać, gdy słowo jest 

pokazywane. 

Wypróbowują wszystkie strategie, których użyli, patrząc na plakat. Opisz słowo, spójrz 

na nie i wyobraź sobie podkreślanie trudnej części, liczenie liter lub kolorowanie trudnej 

pisowni…. 

Następnie usuwasz słowo. Zapisują to. 

Patrzą na wynik, komentują i mówią głośno, jak postępowali, aby uświadomić sobie to 

jako procedurę. 

Część trzecia : 

Dam ci słowo, a ty spróbujesz stworzyć obraz znaczenia w swojej głowie, a pod obrazem 

zobaczysz słowo tak, jak je dla ciebie napisałem. 

Jest to sposób na zabezpieczenie nauki nowego słowa, które obejmuje jednocześnie 

znaczenie i pisownię. 

Trener wykonuje całą sekwencję z pięcioma słowami, po jednym na raz (siedem różnych 

elementów to maksymalna liczba do zapamiętania w tej samej czynności). 

Pod koniec 180 minut zapamiętaj każde ze słów zawartych w części 2 i 3 w dowolnej 

kolejności. Można to zrobić ustnie w sposób zbiorowy lub pisemnie, omawiając w grupie 

poprawność pisowni i znaczenia. 

Sugerowany czas 
W zależności od liczby uczniów, wycieczka po stole do zapamiętywania i nawiązywania 

relacji potrwa dłużej, jeśli grupa jest duża. 

90 minut dla grupy ok. 5-8 

180 minut dla grupy 10-12 

Potrzebne materiały i zasoby 



 
 

Przygotuj listę słów od konkretnych do abstrakcyjnych…. Ponownie odpowiedni dla 

grupy uczniów. 

Niektóre najlepiej nieznane młodym uczestnikom, do części 2. 

W części 3 słowa, które są łatwe do zrozumienia, nawet jeśli są trudne do napisania.  

Podaj przykład w każdym języku. 

Można użyć szablonu, aby zapisać odpowiedzi uczniów na pytania. Podaj przykład. 

Wytyczne dotyczące oceny 
Oceny dokonują młodzi ludzie, ponieważ jednym z celów nauki uczenia się jest 

samoocena. 

W tour de table, przed zakończeniem sesji: wspomnienie całej aktywności: poproś 

uczestników, aby przypomnieli sobie i opowiedzieli każdy krok ćwiczenia od początku 

(instrukcje) i oczywiście poznane słowa. 

Uczestnicy zdają sobie sprawę, ile zrobili, jak każdy z nich pamięta inną część działania; 

omawiają odkrycia dotyczące działania (jak każdy z nich postępował, jak różnił się od 

innych, chociaż wszyscy patrzyli na te same słowa w tym samym czasie). 

Ta czynność zapamiętywania jest  

● pierwszy krok w kierunku zapamiętywania,  

● umożliwia uczniom przypomnienie sobie i ustne przedstawienie szczegółów 

ćwiczenia 

● pierwszy sposób na zmierzenie tego, co zostało osiągnięte. 

 

 

 

 

 



 
 

Tytuł działalności 

 4. Słuchowy styl uczenia się 

 

Uczestnicy 

Wiek: od 12 do 35 lat.  

 

Wyniki nauki 

Uświadomienie uczestnikom, jak skutecznie mogą uczyć się poprzez słuchanie 

 

Opis / Metodologia 

Trener musi przeczytać historię.  

Uczestnicy muszą słuchać bez robienia notatek. 

Po zakończeniu czytania uczestnicy muszą zapisać kilka punktów. 

Następnie mają 10 minut na napisanie historii jak najbardziej zbliżonej do oryginału, z 

większą ilością szczegółów. 

Aby sprawdzić, ile informacji przechodzą uczestnicy, przeczytaj ponownie historię 

Oszacowanie 

 

Sugerowany czas 

● 5 minut na czytanie 

● 2 minuty na wypunktowanie 



 
 

● 10 minut na przepisanie historii 

● 5 minut na ponowne przeczytanie 

● 15 min na ocenę 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Długopisy i papiery  

Historia Coca Coli (arkusz) 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

- Jaka była dla Ciebie aktywność? 

- Jak myślisz, ile pamiętasz z tej historii? 

- Czy uważasz, że istnieje lepszy sposób na zapamiętanie tej historii? 

- Czy uważasz, że pamiętasz bardziej ogólne pomysły czy szczegóły? 

- Wahania głosu czytelnika pomagają zapamiętać więcej punktów historii? 

 

Propozycje 

- Weź pod uwagę poziom i zainteresowanie uczestników i zastanów się, czy artykuł 

jest dla nich odpowiedni. Jeśli jest to konkurs krajowy, przetłumacz artykuł na ich 

język ojczysty. 

- Przeczytaj historię w trybie płaskim.  

o Jeśli chcesz to ułatwić: przeczytaj artykuł przed i dodaj ekspresję oraz 

dostosuj ton głosu, znajdź kontakt wzrokowy podczas czytania. 

o Jeśli chcesz to utrudnić: dodaj wyraz i dopasuj ton do nieistotnego słowa. 

- Rozdaj materiał przed czytaniem, aby po lekturze nie rozpraszać uczestników 



 
 

 

Arkusze robocze 

Historia Coca-Coli 

 

Jaki jest najbardziej rozpoznawalny obiekt na świecie? Czy to może być piłka nożna? 

Albo Big-Maca? Nie, odpowiedzią jest butelka Coca-Coli. Słynna butelka Coca-Coli ma już 

ponad 100 lat! Piłki i big macs są z pewnością częścią życia wielu ludzi; ale Coca-Cola jest 

teraz stałą częścią światowej kultury. Ludzie znają i piją Coca-Colę na całym świecie. 

Mówi się, że butelka Coca-Coli to najbardziej rozpoznawalny przedmiot na świecie. Setki 

milionów ludzi może rozpoznać butelkę Coli po jej kształcie, nawet jeśli jej nie widzą! A 

słynne logo Coca-Coli jest najsłynniejszym logo na świecie. W przeciwieństwie do innych 

znanych logo handlowych, nie zmieniło się od 100 lat! Ale historia Coca-Coli jest jeszcze 

starsza. W 1886 r. John Pemberton, aptekarz z Atlanty w stanie Georgia, wynalazł nowy 

rodzaj syropu z liści koki, cukier i orzechy cola plus kilka innych sekretnych składników! 

Pemberton sprzedawał go jako lek; a dzięki koce (źródłu kokainy) musiał sprawiać, że 

ludzie czuli się dobrze! Jednak lekarstwo Pembertona nie odniosło wielkiego sukcesu, 

więc sprzedał swoją tajną formułę innemu aptekarzowi, Asie Candler. Candler był 

zainteresowany, ponieważ miał inny pomysł; uważał, że „lekarstwo” Pembertona byłoby 

znacznie lepsze, gdyby zostało zmieszane z sodą. Candler był więc człowiekiem, który 

naprawdę wynalazł napój Coca-Cola. Początkowo sprzedawał go w swojej drogerii; 

potem zaczął sprzedawać syrop innym drogerii, które używały go w swoich fontannach z 

wodą sodową. Candler reklamował również swój nowy napój i wkrótce ludzie szli do 

drogerii tylko po to, żeby napić się Coca-Coli. Wkrótce inne osoby zainteresowały się 

produktem, w tym kilku biznesmenów, którzy chcieli sprzedawać go w butelkach. 

Candler sprzedał im licencję na butelkowanie napoju i bardzo szybko mężczyźni stali się 

milionerami. Słynna butelka o bardzo charakterystycznym kształcie została 

zaprojektowana w 1916 roku. Podczas I wojny światowej żołnierze amerykańscy w 

Europie zaczęli prosić o Coca-Colę, więc firma Coca-cola zaczęła eksportować do Europy. 

Był tak popularny wśród żołnierzy, że musieli rozpocząć butelkowanie tego napoju w 



 
 

Europie. Dziś Coca-Cola jest produkowana w krajach na całym świecie, w tym w Rosji i 

Chinach; to najpopularniejszy napój na świecie. Jeśli chodzi o słynną formułę, to 

prawdopodobnie najcenniejszy sekret świata! Dokładne składniki do produkcji Coca-Coli 

są znane tylko garstce osób. A co do „koki”, która była w oryginalnym napoju, została 

wyeliminowana w 1903 roku. To był narkotyk i zbyt niebezpieczny. Dzisiejsza Coca-Cola 

zawiera kofeinę, ale nie kokainę! 

 

 

 

Opracowany przez 

- Alessandro Nicotera 

- Katerina Stoumpou  

- Wasiliki Dede 

- Simão Pinho 

- Teofania Anastasopoulou 

- Wiktor Manciu 

- Paulina Foksa 

 

Tytuł działalności 

5. Wizualny styl uczenia się 

 

Uczestnicy 

Wiek: od 10 

do 99 

 



 
 

Wyniki nauki 

Aby uświadomić uczestnikom, jak efektywnie mogą uczyć się poprzez wizualizację 

rzeczy 

 

Opis / Metodologia 

Część 0: 

Zapytaj, czy uczestnicy wiedzą, jaki jest wizualny styl uczenia się. Zapytaj, kto uważa, że 

to dla niego najlepszy styl uczenia się. 

I część: 

Trener musi pokazać kilka zdjęć szczegółów zrobionych we wspólnym środowisku 

uczestników (na przykład szkolny korytarz, jeśli uczestnicy są uczniami). 

Uczestnicy muszą jak najdokładniej odgadnąć, gdzie zostały zrobione zdjęcia. Po każdym 

fototrenerze potwierdzasz to lub określasz miejsce. 

Na koniec pokazu wyłącz projektor. 

II część: 

Poproś uczestników o przypomnienie, ile było zdjęć i daj trochę czasu na przypomnienie, 

które zostało pokazane na którym zdjęciu. Można powiedzieć, że mogą swobodnie 

używać długopisów i kartek, jeśli chcą. 

Daj trochę czasu na przypomnienie. 

Po przerwie przejrzyj każdy obrazek i poproś grupę o następujące pytania: 

● Jak przypominasz to zdjęcie? 

● Gdzie to zostało zrobione? 

● Jak przypominasz o zamówieniu? 



 
 

Zakończ sesję oceny. 

 

Sugerowany czas 

● Przygotowanie przed zajęciami: 15 min 

● Część 0: 5 min 

● I część: 15 min 

● II część: 10 min 

● Ocena: 15 min 

Łącznie: 1 godz. 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Długopisy i papiery 

Zdjęcia szczegółów zrobione we wspólnym środowisku uczestników (np. korytarz 

szkolny, jeśli uczestnikami są uczniowie) 

Ekran/projektor/telewizor + laptop lub wydrukuj zdjęcia 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

● Jaka była dla Ciebie aktywność? Czy to trudne? Skala 1-10 

● Jak wyglądają Twoje notatki? To słowa? Krótkie zdania? Dłuższa historia? Jakieś 

rysunki? W jakim języku robiłeś notatki? najczęstszym sposobem jest używanie 

krótkich zdań 

● Co pomogło ci zapamiętać każde zdjęcie? Kolory, kontrasty, kształt, coś 

powtarzającego się, znajoma rzecz, którą widzisz za każdym razem 



 
 

● Czy poczułeś się potwierdzony, że masz wizualny styl uczenia się? (pytanie dla 

osób, które zgodziły się podczas 0 kroku) Ktoś zmienił zdanie? 

 

Propozycje 

● Nie mów nic o drugiej części przed zajęciami. 

● Musisz zapamiętać kolejność pokazywania zdjęć i zrobić to w tej samej kolejności 

na dwóch częściach. 

● Ogranicz liczbę pokazywanych zdjęć – do 6-7. 

● Nie pokazuj mniej niż 4 zdjęcia. 

● Nie mów uczestnikom ile jest zdjęć, nie licz ich itp. 

● Uczestnicy nie powinni siedzieć zbyt blisko siebie, aby uniknąć oszustwa. 

● Uczestnicy nie mogą robić zdjęć – musi je zrobić prowadzący i zachować w 

tajemnicy. 

● Nie przeszkadzać podczas przerwy w drugiej części aktywności. Możesz po prostu 

powiedzieć, ile czasu zostało. 

● Nie mów nic o notatkach sporządzonych podczas 2 części zajęć. Niczego nie 

sugeruj, to ważne. 

 

Arkusze robocze 

Arkusze zadań należy wykonać tuż przed zajęciami i zawsze są one oparte na wspólnym 

miejscu uczestników. 

 

Opracowany przez 



 
 

● Mateusz Cedro 

● Alicja Amaro 

● Goncalo Assuncao 

● Andreea Ioana 

● Aleksandru Ionut 

● Emmanouela Vagianou 

● Wiktoria Wynarczuku 

● Bernard Wiącek 

 

Tytuł działalności 

 6. Rozmowa kwalifikacyjna 

 

Uczestnicy 

Wiek: od 12 do 30 

 

Wyniki nauki 

Uświadomienie uczestnikom, jak efektywnie mogą się uczyć poprzez dzielenie się 

doświadczeniami i odpowiadanie na konkretne pytania 

 

Opis / Metodologia 

Uczestnicy zapoznają się z celami ćwiczenia i wszyscy otrzymają kopię przewodnika po 

rozmowie kwalifikacyjnej. Wyjaśniono, że nie wszystkie pytania w przewodniku muszą 

być użyte. Pytania są po to, aby pomóc ankieterowi i dać pomysły na pytania, jeśli zajdzie 



 
 

taka potrzeba. Powinny być postrzegane jako inspiracja. Ankieter może również dodać 

inne pytania. Głównym celem rozmowy kwalifikacyjnej jest pomoc rozmówcy w refleksji 

nad swoją nauką. Grupa podzielona jest na trio. Istnieją trzy różne role: osoba 

przeprowadzająca wywiad, osoba przeprowadzająca wywiad i reporter. Podczas 

ćwiczeń role zostaną zmienione i każdy będzie wypełniał wszystkie role. Reporter 

zapisuje wyniki wywiadu w taki sposób, aby inni mogli go później przeczytać. Jedna 

rozmowa trwa co najmniej 20 minut. 

Raporty z wywiadów udostępniane są całej grupie. (flip-chart na ścianie, w dzienniku 

itp.) Omówienie/ocena po przeprowadzeniu trzech wywiadów, w trio odbywa się 

krótkie omówienie: 

•Jak doświadczyłeś różnych ról? 

• co było zaskakujące? 

W dużej grupie można było zadać kolejne pytania: 

• Jak było przesłuchiwanie? 

• Jak było na rozmowie kwalifikacyjnej? 

• Jak to było zgłosić? 

• czego dowiedziałeś się o swoim własnym nauce? 

• Czego dowiedziałeś się o uczeniu się innych? 

• jakie były zaskakujące różnice lub podobieństwa? 

• Czy masz pomysły na przyszłą naukę? Inne sposoby, metody itp.? 

• W jaki sposób ćwiczenie ci pomogło?  

Porady: 

 Należy podkreślić, że rozmowa kwalifikacyjna nie jest małą pogawędką o uczeniu się – 

to naprawdę rozmowa kwalifikacyjna, a osoba przeprowadzająca wywiad ma 

skoncentrować się na tym, aby rozmówca się przemówił. 



 
 

 

Sugerowany czas 

● 60 minut na pracę w grupie 

● 30 minut na odprawę 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Długopisy i papiery  

Przewodnik po rozmowie 

Tablica demonstracyjna 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

- Jaka była dla Ciebie aktywność? 

- Jak doświadczyłeś każdej z ról? W jakiej roli czułeś się bardziej komfortowo? 

- Gdzie są pytania, na które nie chciałeś odpowiadać? 

- Co odkryłeś o sobie dzięki temu ćwiczeniu? 

 

Propozycje 

Wywiad uczący często prowadzi do bardzo osobistych rozmów. Mówienie o swojej 

nauce to w dużej mierze mówienie o sobie. W niektórych grupach dobrze jest 

poinformować o tym uczestników przed rozpoczęciem wywiadów. Ta świadomość może 

pomóc im w dokonywaniu świadomych wyborów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Jednocześnie ten osobisty element jest również jedną z mocnych stron metody; więc 

przesłanie nie powinno brzmieć: nie bądź osobisty! Relacje z wywiadów mogą być 

bardzo cennymi dokumentami. Udostępnienie ich pomaga podtrzymać dyskusję i 



 
 

umożliwia uczestnikom zwracanie się do osób, które nie były w ich trio w celu dalszych 

rozmów. W dalszej części procesu wywiady mogą zostać podjęte ponownie, aby 

zobaczyć, jak zmieniły się perspektywy. Jako czwartą rolę można dodać obserwatora. 

Potrafi przekazać odpowiednią informację zwrotną, szczególnie ankieterowi, na temat 

stylu i jakości przesłuchania. Dodaje to ćwiczeniu dodatkowy wymiar, który może być 

przydatny dla niektórych grup. 

 

 

 

 

Tytuł działalności 
 7. Okno JoHari 
 

Uczestnicy 

Od 2 w górę 

 

Wyniki nauki 

Młodzi ludzie zrozumieją: 
- ich mocne i słabe strony 
- Modelka JoHari  

 

Opis / Metodologia 

 
SCENA 1. 
Na początku prowadzący wprowadza model okna JoHari. 
„Model okna Johari, opracowany przez psychologów Josepha Luftena i Harry'ego 
Inghama w 1955 roku. 
 
(Opis modelu na podstawie www.communicationtheory.org/) 
 
Model opiera się na dwóch ideach – samoświadomości i postrzeganiu przez innych tego, 
jak nas widzą. Każda osoba jest reprezentowana przez model Johari za pomocą czterech 
wykresów – okien. Każde z czterech okien oznacza informacje osobiste, uczucia, 
motywację oraz to, czy informacje te są znane lub nieznane nam lub innym z czterech 
punktów widzenia. 
 



 
 

 
 
 
1. Open/self-area lub arena – tutaj informacje o osobie, jego Jejpostawy, zachowanie, 
emocje, uczucia, umiejętności i poglądy będą znane zarówno osobie, jak i innym. Jest to 
głównie obszar, w którym odbywa się cała komunikacja, a im większa jest arena, tym 
bardziej efektywna i dynamiczna będzie relacja. 
 
2. Martwy punkt – informacje o sobie, które inni znają w grupie, ale nie będziesz tego 
świadomy. Inni mogą interpretować was inaczej, niż się spodziewacie. Martwy punkt jest 
redukowany w celu sprawnej komunikacji poprzez poszukiwanie informacji zwrotnej od 
innych. 
 
3. Ukryty obszar lub fasada – informacje, które są Tobie znane, ale nie będą dostępne dla 
innych. Mogą to być dowolne dane osobowe, których nie chcesz ujawniać. Obejmuje to 
uczucia, przeszłe doświadczenia, lęki, tajemnice itp. 
 
4. Nieznany obszar – Informacje, których nie znacie sami i inni. Obejmuje to informacje, 
uczucia, zdolności, talenty itp. 
 
ETAP 2. (20 minut) 
Każdy uczestnik otrzymuje szablon okna JoHari i próbuje wypełnić dwa okna „Znane dla 
siebie”.  
 



 
 

ETAP 3. (20 minut) 
Uczestnicy proszeni są o „wywiad” z innymi, próbując znaleźć coś, co nie jest im znane, 
ale znane innym (może to być informacja o zachowaniu, cechach lub umiejętnościach). 
Jeśli zostaną znalezione, zapisują to w oknie „Martwy punkt”. 
 
ETAP 4. (15 minut) 
Facylitator omawia z całą grupą: 

1. Jak możemy odkryć, co znajduje się w oknie „martwy punkt””? Jak możemy 
uczynić go tak małym, jak to tylko możliwe? 

2. Jak możemy odkryć, co znajduje się w oknie „Nieznane”? Jak możemy uczynić go 
tak małym, jak to tylko możliwe? 

3. Które okno powinno zawierać najwięcej informacji? Co jest ważniejsze dla 
uczestników większe Open Area czy Hidden? (odpowiedzi będą się różnić w 
zależności od typu osobowości i wartości uczestników) 

4. Jak możemy wykorzystać model JoHari do budowania samoświadomości? 
 
Niektóre odpowiedzi na te pytania można znaleźć na poniższym wykresie (źródło: 
www.selfawareness.org.uk). Facylitatorzy zwracają uwagę, że kluczowym działaniem dla 
wzrostu samoświadomości jest komunikacja – proszenie o informację 
zwrotnąrealizować treść martwy punkt (blindarea) i mówienie o sobie do shami ukryty 
obszar i wyjdźEless spaby ludzie mogli spekulować. 
 
 

http://www.selfawareness.org.uk/


 
 

 
 

 
 
 

Sugerowany czas 

 

12 godzin. 

 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

 

Tablica demonstracyjna 

Pusty szablon okna JoHari. 

 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

 

JoHari Window to potężne narzędzie dla trenerów i edukatorów, zaleca się, aby trenerzy 
przeczytali więcej o narzędziu (różne materiały dostępne w Internecie). 
 



 
 

 

Tytuł działalności 

8. Nauka bez nauczania 

 

Uczestnicy 

9 – 30 młodych ludzi 

 

Wyniki nauki 

Bardzo unikalna technika rozwijania wiedzy i zrozumienia ludzi bez „nauczania”. Ludzie 

pracują w małych grupach, aby rozwijać swoją wiedzę fachową na dany aspekt tematu 

(np. „nauka uczenia się”). Następnie grupa przegrupowuje się i dzieli się swoją wiedzą. 

 

Opis / Metodologia 

Przygotuj zdanie lub kartę z pytaniami dla każdej grupy na temat problemu, nad którym 

chcesz popracować (np. „co to znaczy uczenie się uczenia się?”). Każda grupa ma 

pracować nad innym aspektem tego samego zagadnienia. 

Poproś uczestników, aby utworzyli trzy małe grupy; jedna grupa to grupa „A”, druga to 

grupa „B”, a trzecia grupa „C”. Daj każdej grupie ustalony czas na przedyskutowanie 

pytania lub problemu. Następnie zgrupuj je ponownie, tak aby każda z nowych grup 

zawierała jednego członka z każdej z pierwotnych grup; innymi słowy, nowe grupy 

tworzą ABC, ABC i ABC. Daj grupom ABC zadanie rozwiązania problemu lub dojścia do 

konsensusu, który wymaga wkładu każdego członka. 

 

Sugerowany czas 

Według liczby uczestników: 

- od 5 do 15 minut na wyjaśnienie; 

- od 3 do 5 minut na podział w grupie; 

- około 15 minut na każdą rundę pytań; 



 
 

- około 20 minut na ostatnią (konsensus?) rundę; 

- ok. 20 min na ocenę (każdy uczeń). 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

- nie jest potrzebny żaden konkretny materiał. 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

To ćwiczenie może służyć również jako narzędzie do dyskusji  

 

Arkusze robocze 

Nic 

 

Tytuł działalności 

 9. Plan nauki 

 

Uczestnicy 

Wiek: od 12 do 30 

 

Wyniki nauki 

Aby uczestnicy rozwinęli kompetencje potrzebne do zaplanowania ich działań 

edukacyjnych i procesu uczenia się 

 

Opis / Metodologia 

 



 
 

Czego chcę się 
nauczyć? (a może 
dlaczego?) 

Jak? Z kim? Gdy? Uwagi 

     

     

     

Poniższe kroki pomogą Ci opracować plan nauki z uczniem: 

1. Ocena potrzeb edukacyjnych 

Może to obejmować analizę: 

● Wartości młodego człowieka 

● umiejętności 

● mocne i słabe strony 

● preferowany styl uczenia się 

2. Identyfikacja celów uczenia się 

Ważne jest, aby określić cele uczenia się zarówno z perspektywy młodej osoby, 

jak iz perspektywy organizacyjnej. Po ustaleniu cele uczenia się można porównać 

z efektami uczenia się modułu/ów w tym zasobach. Pomoże to w doborze 

odpowiednich modułów. 

3. Zidentyfikuj zasoby edukacyjne, wsparcie i strategie. Oceń dostępność 

poniższych zasobów i pewność, że uczeń ma do nich dostęp. 

● Ludzie, zasoby, technologia (np. telefony, Internet/poczta e-mail, 

wideokonferencje) 

4. Określ, co stanowi dowód uczenia się 

Skąd ty i uczestnik będziecie wiedzieć, że nauka miała miejsce? Ocena uczenia się 

może obejmować dziennik uczenia się 

5. Określ daty docelowe 

Określ daty przeglądów postępów i zakończenia modułu/zadania. Ustal, w jaki 

sposób to nastąpi. Docelowe daty kontaktu z facylitatorami powinny określać: 



 
 

 

 

● Nieformalne zapytanie lub wątpliwości  

● Daty przeglądu postępów (Kiedy zostanie zainicjowany formalny kontakt 

w celu sprawdzenia postępów i jak zostanie to zrobione? Na przykład 

przez telefon, spotkanie twarzą w twarz itp.) 

● Terminy wydarzeń oceniających (Kiedy mają się odbyć wydarzenia 

oceniające i w jaki sposób zostaną one przesłane? (Na przykład pocztą, e-

mailem itp.) 

● Sprzężenie zwrotne. Kiedy będą dostępne informacje zwrotne na temat 

wyników oceny i w jaki sposób zostaną one dostarczone? 

 

 

Sugerowany czas 

● 6 sesji po 2 godziny 

 

 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

Długopisy i papiery  

Zasoby technologiczne 

dostęp do Internetu 

 



 
 

Wytyczne dotyczące oceny 

- Czy jesteś zadowolony z opracowanego planu nauki? 

- Czy proces tworzenia planu był trudny? Z jakimi wyzwaniami się zmierzyłeś? 

- Jak wprowadzisz w życie opracowany przez siebie plan? 

 

 

 

 

Część 4. Koncentracja na wyzwaniach (UoS) 

Racjonalne uzasadnienie 

W tej jednostce nacisk kładziony jest na umożliwienie młodym ludziom rozpoczęcia 

rozwijania umiejętności, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom, przed którymi stają, 

przechodząc do dalszych możliwości uczenia się lub do zatrudnienia.  

Cele  

Cele nauczania w tej części to zapoznanie młodych uczniów z umiejętnościami 

rozwiązywania problemów. Ponadto jednostka umożliwi również młodym ludziom 

zgłębienie pojęć krytycznej refleksji i krytycznej analizy. 

Podłoże teoretyczne  

Dla wielu młodych ludzi ich wcześniejsze doświadczenia związane z nauką mogły być równie 

dobrze negatywne. Te wcześniejsze doświadczenia będą miały wpływ na to, jak uczeń 

postrzega uczenie się i jak postrzega siebie jako ucznia. Może to spowodować, że będą 

postrzegać uczenie się jako mające zbyt wiele wyzwań i barier. Aby zachęcić i umożliwić 

uczniowi ponowne zaangażowanie się w naukę, potrzebuje on wsparcia, zachęty i strategii 

do identyfikowania, rozwiązywania i przezwyciężania tych wyzwań. 



 
 

Jedną ze stosowanych strategii jest krytyczna refleksja. Krytyczna refleksja to podejście do 

rozwiązywania problemów, w którym uczący się, po zidentyfikowaniu problemu, może go 

przeanalizować, aby zidentyfikować jego kluczowe czynniki; uczeń szuka następnie 

rozwiązania lub rozwiązań, które umożliwią mu sprostanie i przezwyciężenie tych wyzwań. 

Korzystając z ćwiczeń rozwiązywania problemów, uczący się mogą rozwinąć przenośne 

umiejętności rozwiązywania problemów, które mogą następnie wykorzystać do radzenia 

sobie z wyzwaniami i barierami, które napotykają, co może negatywnie wpłynąć na ich 

powrót do nauki. 

Podejścia szkoleniowe 

Trener prowadzący tę sesję powinien wykorzystać dostarczone materiały, aby umożliwić 

młodym ludziom odkrywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów. 

Podejście szkoleniowe w tej jednostce jest skoncentrowane na uczestniku szkolenia, a trener 

powinien ułatwiać i kierować procesem uczenia się. Poprzez stosowanie ćwiczeń 

indywidualnych i grupowych oraz korzystanie z ewaluacji rówieśniczej i metod oceniania 

młodzi ludzie są zachęcani do przejęcia większej kontroli nad swoim uczeniem się. Podejście 

to wprowadza również uczących się w pojęcie krytycznej analizy i krytycznej refleksji i oba 

są częścią ćwiczeń rozwiązywania problemów i wzajemnej oceny stosowanych w tej 

jednostce. 

W jednostce trener powinien w pierwszej kolejności wprowadzić ćwiczenia koncentracji, 

które zachęcą uczniów do większego skupienia się na ćwiczeniach rozwiązywania 

problemów. Trener może następnie wprowadzić młodych ludzi w koncepcję krytycznej 

analizy poprzez ćwiczenia rozwiązywania problemów. Następnie uczniowie wykorzystują 

ćwiczenia z oceny koleżeńskiej, które pomagają ocenić ich rozwiązania w ćwiczeniu 

rozwiązywania problemów, a następnie wykorzystują techniki krytycznej refleksji, aby 

przejrzeć swoje rozwiązania problemów po tej ewaluacji koleżeńskiej. 

Uczący się zakończą, wykorzystując techniki samooceny, aby ocenić i zweryfikować swoje 

wyniki w tej jednostce.  

Sesje praktyczne 



 
 

Zajęcia praktyczne skupiają się na umożliwieniu młodym ludziom wykonania zadań z 

wykorzystaniem szeregu umiejętności. Trener powinien podkreślić uczestnikom 

umiejętności wykorzystywane i aktualizowane podczas wykonywania tych zadań, a lista 

umiejętności wykorzystywanych przez uczącego się w tej części jest wyróżniona poniżej. 

  

Tytuł działalności 

1. Rozwijanie koncentracji 

  

  

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

  

Wyniki nauki 

Pod koniec tego zadania młodzi ludzie będą mieli: 

Rozwinięte początkowe umiejętności koncentracji 

  



 
 

Opis / Metodologia 

To zadanie jest zarówno indywidualne, jak i z rówieśnikami. Zachęca się uczniów, aby 

zarówno podejmowali, jak i rozwijali ćwiczenia rozwijające ich koncentrację. Trener 

powinien tak zaplanować to zadanie, aby odpowiadał poziomowi aktywności uczniów 

w tym zadaniu. 

  

Sugerowany czas 

30 minut 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Potrzebne materiały i zasoby 

Poprawa koncentracji w rozwiązywaniu problemów 

Jedną z trudności w rozwiązywaniu problemów jest brak czasu na skupienie się na 

problemie i znalezienie rozwiązania. Quiz na koncentrację, który ukończyłeś w 

Zadaniu pierwszym, mógł podkreślić, że istnieją pewne aspekty twoich umiejętności 

koncentracji, które chcesz poprawić, a ta karta zadań będzie miała na celu 

umożliwienie ci rozwinięcia tych umiejętności. 

Zadanie: 

Policz wstecz od 100 do 1. Skoncentruj się tylko na liczbach i spróbuj je sobie 

wyobrazić. Nie myśl o niczym innym. Jeśli zauważysz, że twój umysł dryfuje, 

zatrzymaj się i zacznij odliczać wstecz od 100. Wypróbuj to ćwiczenie przez pięć 

minut i zobacz, jaką liczbę osiągasz za każdym razem. Im bardziej skupiasz się na 

zadaniu, tym łatwiej powinno być dotarcie do ostatniej liczby. 

Po wykonaniu tej części zadania przejdź do Internetu i skorzystaj z wyszukiwarki 

Google, aby znaleźć inne ćwiczenia na koncentrację, które Twoim zdaniem pomogą 

Ci poprawić swoje umiejętności koncentracji. 

Jeśli nie masz dostępu do internetu, spróbuj wspólnie z partnerem zaprojektować 

inne ćwiczenie koncentracji, podobne do tego, które już wykonałeś. Nie musi to być 

skomplikowane ćwiczenie, ale powinno umożliwić Ci ocenę sukcesu za każdym 

razem, gdy się podejmujesz. 

  



 
 

Wytyczne dotyczące oceny 

Ta jednostka wykorzystuje ćwiczenie samooceny ucznia, aby umożliwić młodym 

ludziom ocenę ich postępów w jednostce. Dokonując przeglądu swoich umiejętności 

zarówno na początku, jak i na końcu jednostki, uczący się będą mogli ocenić swoje 

wyniki i liczbowo ocenić rozwój swoich umiejętności w jednostce. 

  

  

Tytuł działalności 

2. Rozwiązywanie problemów i percepcja 

  

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

  

Wyniki nauki 



 
 

Pod koniec tych zadań młodzi ludzie będą mieli:- 

● Zbadane rozwiązywanie problemów 

● Podjęte zadania rozwiązywania problemów 

● Rozwinięte początkowe umiejętności rozwiązywania problemów 

  

Opis/metodologia 

Zadania w tej części zawierają zadania zarówno indywidualne, jak i grupowe, które 

umożliwiają uczniom rozwijanie technik rozwiązywania problemów. Te zadania 

zachęcają do uważnego czytania, kwestionowania percepcji i pracy z innymi. 

  

Sugerowany czas 

60 minut 

  

Potrzebne materiały i zasoby 



 
 

Zadanie: 

Aktywność inwentaryzacji umiejętności 

Jak dobry jesteś w rozwiązywaniu problemów? Odpowiedz na następujące pytania 

dotyczące umiejętności rozwiązywania problemów i oceń je, korzystając z 

poniższego przewodnika:- 

Q Potrafię zidentyfikować problemy, gdy stanowią wyzwanie 

Q Potrafię analizować problemy 

Q Rozumiem, jak rozwiązać problem 

Q Potrafię skupić się na zadaniu rozwiązywania problemów 

Q Mam motywację do rozwiązania problemu 

Q Potrafię być kreatywny i innowacyjny w rozwiązywaniu problemu 

Q Potrafię wykorzystać różne zasoby, aby rozwiązać problem 

Q Potrafię skutecznie rozwiązać problem s 

Q umiem rozwiązywać problemy 

  

Przewodnik 

1. Nie sądzę, że jestem w tym dobry 

2. Myślę, że mogłem zrobić lepiej 

3. Potrafię to zrobić w sposób zadowalający. 

4. Potrafię to zrobić całkiem nieźle. 

5. Potrafię to zrobić bardzo dobrze. 



 
 

Całkowity wynik:- 

Aktywność percepcyjna – mężczyzna w windzie 

Mężczyzna mieszka w bloku, a jego dom znajduje się na 22. piętrze. Każdego ranka 

idzie do pracy, a kiedy wsiada do windy na dół, naciska przycisk na parter. Jednak 

kiedy wraca z pracy do domu, wsiada do windy, aby udać się na górę do swojego 

mieszkania. Jeśli jest sam w windzie, naciska przycisk 12 piętra i stamtąd idzie na 18. 

piętro. Jeśli jednak jest w windzie z innymi ludźmi, jedzie na 18 piętro. Dlaczego 

czasami podróżuje tylko na 12. piętro po powrocie z pracy? 

Odpowiedź: 

Główny jest bardzo mały i nie może dotrzeć do przycisku na 18. piętrze, gdy jest sam 

w windzie. Jednak gdy w windzie są z nim inne osoby, mogą nacisnąć przycisk na 18. 

piętro. 

Zadanie to ma na celu pokazanie, że czasami rozwiązanie problemu jest dość proste, 

ale możemy nadmiernie skomplikować sprawę, nie szukając łatwych rozwiązań.  

Aktywność percepcyjna – wypadek samochodowy 

Chłopiec i jego ojciec uczestniczą w wypadku samochodowym. Mężczyzna i jego syn 

są nieprzytomni i natychmiast zabrani do szpitala, gdzie okazuje się, że chłopiec 

wymaga pilnej operacji i trafia prosto na salę operacyjną. Jednak, gdy zostaje on 

przewieziony na operację, chirurg stwierdza, że nie może wykonać operacji, ponieważ 

chłopiec jest synem chirurga. Kim jest chirurg? 

Odpowiedź: 

Chirurg jest matką chłopca, ale ponieważ kobiety stanowią mniejszość w wielu 

starszych zawodach, jesteśmy skłonni postrzegać chirurga jako mężczyznę.  



 
 

Celem tego zadania jest umożliwienie uczniom kwestionowania własnych założeń 

podczas rozwiązywania problemów. 

Aktywność percepcyjna - Policz Fs. 

Trener powinien zapisać to zdanie na flipcharcie lub smartboardzie, a następnie 

pozwolić grupie patrzeć na nie przez 15 sekund. Następnie należy poprosić 

wszystkich, aby powiedzieli, ile Fs policzyli w zdaniu. 

SKOŃCZONE PLIKI SĄ WYNIKIEM LAT BADAŃ NAUKOWYCH W POŁĄCZENIU Z 

LATOWYM DOŚWIADCZENIEM. 

Odpowiedź: 

W zdaniu e jest sześć F, ale często ludzie policzą tylko cztery. Dzieje się tak, ponieważ 

jesteśmy skłonni ignorować takie słowa jak „z”, ponieważ słowo to nie zaczyna się na 

F. 

Celem jest tutaj zachęcenie uczniów do zwracania uwagi na wszystkie części zadania, 

a nie tylko do zakładania, że uwzględnili wszystkie aspekty.  

 



 
 

  

Wytyczne dotyczące oceny 

Ta jednostka wykorzystuje ćwiczenie samooceny ucznia, aby umożliwić uczniowi 

ocenę swojego postępu w jednostce. Dokonując przeglądu swoich umiejętności 

zarówno na początku, jak i na końcu jednostki, uczący się będą mogli ocenić swoje 

wyniki i liczbowo ocenić rozwój swoich umiejętności w jednostce. 

 

Tytuł działalności 

3. Zadanie analizy krytycznej 

  

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

  

Wyniki nauki 



 
 

Pod koniec tego zadania uczniowie będą mieli: 

Opracowane techniki poprawy koncentracji 

  

Opis / Metodologia 

To zadanie wprowadza młodych ludzi w krytyczną analizę 

  

Sugerowany czas 

30 minut 

  

 

 

 

 

 



 
 

Potrzebne materiały i zasoby 

Krytyczne zadanie analizy 

Analiza krytyczna to technika, dzięki której możemy przyjrzeć się problemowi i 

poprzez dokładne zbadanie każdej części problemu znaleźć rozwiązanie. Kiedy 

badamy każdy problem, musimy zadać sobie pytania, które pozwolą nam dokładnie 

sprawdzić nasze zrozumienie problemu i ocenić każdy etap naszego rozwiązania 

problemu, aby upewnić się, że przedstawiane rozwiązanie jest wykonalne, jest 

osiągalne, przedstawia najlepsze rozwiązanie do problemu i rozwiązuje problem, 

przed którym stoimy. Ten proces krytycznego myślenia obejmuje zadawanie sobie 

pytań, gdy przechodzimy przez proces rozwiązywania problemów. 

Kiedy po raz pierwszy stajemy w obliczu problemu, powinniśmy zadać sobie pytanie, 

co wiemy o tym problemie, a czego nie wiemy? Czy posiadamy wszystkie fakty i 

informacje na temat tego problemu, które pozwolą nam go rozwiązać? Czy 

potrzebujemy dalszych informacji, a jeśli to zrobimy, skąd je otrzymamy? Czy ten 

problem można rozwiązać bez dalszych informacji? Jeśli informacje na temat tego 

problemu są ograniczone, może być konieczne znalezienie wielu rozwiązań, dopóki 

nie będziemy mogli zebrać dalszych informacji, które zapewnią dalszą jasność samego 

problemu. 

Grupowa aktywność 

(Podziel uczniów na małe grupy do tego zadania.) 

Masz członka rodziny, który pojechał do miasta oddalonego o 400 kilometrów od ich 

domu na rozmowę o pracę. Jednak członek rodziny zapomniał o czymś, czego 

potrzebuje do tego wywiadu, który odbędzie się w ciągu najbliższych 24 godzin, i 

musisz mu to przekazać. 



 
 

Jakie jest Twoje rozwiązanie tego problemu? 

NB. Nie możesz omawiać tego zadania z nikim spoza Twojej grupy. Nie wolno 

również zadawać Trenerowi żadnych pytań 

  



 
 

Wytyczne dotyczące oceny 

Ta jednostka wykorzystuje ćwiczenie samooceny ucznia, aby umożliwić uczniowi 

ocenę swojego postępu w jednostce. Dokonując przeglądu swoich umiejętności 

zarówno na początku, jak i na końcu jednostki, uczący się będą mogli ocenić swoje 

wyniki i liczbowo ocenić rozwój swoich umiejętności w jednostce. 

  

  

  

 

Tytuł działalności 

4. Ocena koleżeńska i krytyczna refleksja 

  

Uczestnicy 

10-12 młodych ludzi 

  



 
 

Wyniki nauki 

Pod koniec tego zadania młodzi ludzie będą mieli: 

Podjęto zadanie analizy rówieśniczej 

Zbadana krytyczna refleksja 

Dalsze rozwijanie umiejętności pracy w grupie 

  

Opis / Metodologia 

Ta pierwsza część tego ćwiczenia to zadanie recenzowania. Wprowadza młodych 

ludzi w koncepcję recenzowania. Drugie zadanie to zadania krytycznej refleksji, 

podczas których uczący się zastanawiają się nad swoim rozwiązaniem w stosunku do 

poprzedniego ćwiczenia, biorąc pod uwagę informację zwrotną od swoich 

rówieśników. 

  

Sugerowany czas 

60 minut 

  



 
 

Potrzebne materiały i zasoby 

Analiza wpływu określonej polityki opracowanej na poziomie lokalnym, krajowym 

lub europejskim na ich codzienne życie. Muszą przedstawić własne rozwiązania 

problemu, którego dotyczy ta polityka. 

  

Wytyczne dotyczące oceny 

To zadanie zawiera ćwiczenie samooceny młodych ludzi, podczas którego mogą 

ocenić swoje postępy za pomocą technik rozwiązywania problemów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Część 5 Informacje zwrotne i refleksja 

Opinia jest jednym z10 najważniejszych wpływówna osiągnięciach uczniów. Badania Johna 

Hattiego przez długi czas skupiały się na sprzężeniu zwrotnym. 

W 2011 roku John Hattie przyczynił się do publikacji Sutton, Hornsey & Douglas na 

tematInformacja zwrotna: przekazywanie pochwał, krytyki i poradz artykułem o 

„Informacjach zwrotnych w szkołach”. 

John Hattie dostarcza swoich interesujących wyjaśnień i wyjaśnieńpoprzednie artykuły na 

temat opiniiw szkołach: 

1. Dawanie to nie otrzymywanie: nauczyciele mogą twierdzić, że dają dużo informacji 

zwrotnych, ale bardziej odpowiednią miarą jest charakter otrzymywanych informacji 

zwrotnych (a często jest to dość mało). 

2. Kultura ucznia może wpływać na efekty sprzężenia zwrotnego: Informacja zwrotna 

jest nie tylko udzielana w różny sposób, ale także w różny sposób odbierana. 

3. Odrzucenie jest potężniejsze niż potwierdzenie: Kiedy dostarczana jest informacja 

zwrotna, która nie potwierdza, wtedy może nastąpić większa zmiana, pod 

warunkiem, że zostanie zaakceptowana. 

4. Błędy należy powitać z zadowoleniem: narażenie na błędy w bezpiecznym 

środowisku może prowadzić do wyższej wydajności 

5. Siła rówieśników: Potrzebne są interwencje, które mają na celu wspieranie 

prawidłowej informacji zwrotnej od rówieśników. 

6. Informacja zwrotna z oceny: Ocena (…) może i powinna również dostarczyć 

nauczycielom informacji zwrotnych na temat ich metod. 

https://visible-learning.org/glossary/
http://amzn.to/1azduoH
https://visible-learning.org/2013/02/john-hattie-helen-timperley-visible-learning-and-feedback/
https://visible-learning.org/2013/02/john-hattie-helen-timperley-visible-learning-and-feedback/


 
 

7. Istnieje wiele strategii maksymalizacji mocy sprzężenia zwrotnego:Śluz 

(2008)przedstawił dziewięć wskazówek dotyczących wykorzystania informacji 

zwrotnych w celu poprawy uczenia się: 

● skoncentruj informację zwrotną na zadaniu, a nie na osobie uczącej się, 

● dostarczyć rozbudowaną informację zwrotną, 

● przedstawić rozbudowaną informację zwrotną w zarządzalnych jednostkach, 

● być konkretnym i jasnym w informacjach zwrotnych, 

● zachować jak najprostszą informację zwrotną, ale nie prostszą, 

● zmniejszyć niepewność między wydajnością a celami, 

● przekazywać bezstronną, obiektywną informację zwrotną, pisemną lub za 

pośrednictwem komputera, 

● promować orientację na cel uczenia się poprzez informację zwrotną, 

● przekaż informację zwrotną po tym, jak uczący się spróbują rozwiązania. 

(por. John Hattie w Sutton, Hornsey i Douglas (2011), Feedback: The communication of 

pochwały, krytyka i porady). 

Sesje praktyczne 

Tytuł działalności 

1. Szybka opinia – kanapka  
 

Uczestnicy 

Parzysta liczba osób 

 

Wyniki nauki 

Młodzi ludzie zrozumiejąD: 
- ich mocne i słabe strony, które są pierwszy krok do nauki nowych rzeczy 
 

 

Opis / Metodologia 

http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf
http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf


 
 

To bardzo proste ćwiczenie, które sprawia, że ludzie rozmawiają i lepiej się poznają.  
Najpierw porozmawiaj z grupą o tym, czym jest informacja zwrotna i jakie są cechy 
dobrej informacji zwrotnej. Informacje z burzy mózgów należy zapisać na flipcharcie. 
Wspólną definicję posłowia tworzy facylitator.  
Drugie pytanie zadane przez moderatora brzmi: „Jaki jest związek między dobrą 
informacją zwrotną a kompetencją uczenia się”. Odpowiedź, której szukamy, może 
brzmieć: „bez informacji zwrotnej nie możemy ocenić, jaką zmianę chcielibyśmy 
wprowadzić w zakresie naszej wiedzy, umiejętności lub zachowania”. 
Jako podsumowanie facylitator przedstawia Model Informacji Zwrotnej Sandwich, który 
opiera się na „pakowaniu” konstruktywnego masażu do pozytywnych masaży. To 
sprawia, że osoba, która otrzymuje informację zwrotną, jest bardziej otwarta na 
krytyków i bardziej zdolna do uznania, że zmiana jest potrzebna. Na przykład, jeśli ktoś 
chce przejść mmissage „Myślę, że mógłbyś być lepszym słuchaczem i bardziej 
skoncentrowanym na ludziach, którzy do ciebie mówią” mógłby wykonać masaż 
kanapkowy taki jak: 
„Naprawdę lubię słuchać tego, co masz do powiedzenia! Myślę, że mógłbyś być lepszym 
słuchaczem i bardziej skoncentrowany na ludziach, którzy z tobą rozmawiają. Tyle 
możesz zaoferować tym, którzy spędzają z Tobą czas!”. 
 
Po tym wstępie uczestnicy proszeni są o wstanie i podejście do dowolnej osoby. W 
parachejmają dwie minuty na szybką informację zwrotną (jedna minuta na osobę). Po 
tym czasie uczestnicy zamieniają się parami. Ćwiczenie można powtarzać, aż 
wszyscyprzemówiłem ze wszystkimi innymi uczestnikami. 
 
W trzeciej części ćwiczenia uczestnicy mają 20 minut na refleksję i wypełnienie prostego 
pytaniaairre odpowiadanie na pytania: 
 

1. Czego nauczyłem się o sobie? 
2. Jakie są moje mocne strony według innych? 
3. Jakie są moje słabości według innych? 
4. Jak mogę poradzić sobie z takimi słabościami? 

 
W końcowej części ćwiczenia uczestnicy tworzą 4-osobowe grupy i rozmawiają o swoich 
odpowiedziach. 
 
 

Sugerowany czas 

 

1 – 1,5 godziny. 

 

 

Potrzebne materiały i zasoby 

 

Tablica demonstracyjna 

Rozdawać 



 
 

 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

 

Ćwiczenie ma głównie charakter refleksyjny, dlatego trener powinien poświęcić czas i 
dać przestrzeń uczestnikom. 
 

 

 

Tytuł działalności 

 2. Cztery  poziomy kompetencji Refleksja Ćwiczenia  
 

Uczestnicy 

Od 2 do nieograniczonej liczby 

 

Wyniki nauki 
Młodzi ludzie zrozumieją, jak: 
- ich mocne i słabe strony 
- analizować swoje kompetencje  

- nabywanie kompetencji i poznawanie modelu „4 poziomy kompetencji” 

 

Opis / Metodologia 

Trener rozpoczyna od wprowadzenia Modelu „4 Etapy Kompetencji”. Trener może 
przygotować kolorowe kartki z każdym etapem kompetencji i nakleić je na ścianę 
wyjaśniając krok po kroku model. 
 
„Zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji wymaga czasu. 
 
Nieświadoma niekompetencja 
Na pierwszym etapie nie rozumiemy lub nie wiemy, jak coś zrobić i niekoniecznie 
dostrzegamy deficyt. Czasami może to być coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy lub 
nie wiemy, że coś takiego istnieje, dlatego nie przejmujemy się naszą niekompetencją. 
Jednak ten etap może oznaczać również wykonanie czynności, którą wykonaliśmy 
wcześniej i (myślimy) już wiemy, jak to zrobić. Na przykład zaczynamy grać na perkusji i 
myślimy, że możemy to zrobić, ponieważ nigdy nie wzięliśmy lesynulub porównać nasze 
umiejętności z kimś, kto naprawdę to potrafi. To czas, kiedy widzimy osobę robiącą coś w 
telewizji i myślimy: „To wygląda naprawdę prosto, ja'Jestem pewien, że mógłbym to 
zrobić!” 
 
Świadoma niekompetencja 
Przejście na drugi poziom nabywania kompetencji to moment, w którym zdajemy sobie 
sprawę, że nie umiemy czegoś zrobić i próbujemy się tego nauczyć. To tutaj widzimy 
pełny zakres naszych niedoborów umiejętności. To jest etap jest najważniejszym 



 
 

punktem nauki, tutaj naprawdę uczymy się umiejętności, aby przejść na wyższy 
poziom.Jego moment, kiedy idziemy na klasowy koncert perkusyjny i nagle okazuje się, 
że tak naprawdę nie umiemy grać. 
 
Świadoma kompetencja 
Teraz rozumiemy lub wiemy, jak coś zrobić, ale wykonanie umiejętności lub wiedzy 
wymaga skupienia i oddania. Robimy to świadomie i ostrożnie. Nauczyliśmy się teraz 
grać na perkusji, ale nadal musimy myśleć o tym, jak grać, kiedy to zrobimy. 
 
Nieświadoma kompetencja 
Na tym etapie wiemy, jak robić rzeczy, nawet o tym nie myśląc. Całkowicie 
przyswoiliśmy tę umiejętność. To moment, w którym spotykamy naszego kolegę, który 
zaczyna grać na perkusji i mówi „no dawaj, to takie proste!”. 
 
(Model został po raz pierwszy opisany przez trenera zarządzania Martina M. Broadwella 
jako „cztery poziomy nauczania” w lutym 1969 r.) 

 
 
Po opisaniu modelu każdy z uczestników otrzymuje własną ulotkę z wydrukowanym 
modelem i zadanymi zadaniami. 

1. Myślećo historii zdobywania umiejętności i rozbijania jej na etapy. Narysuj i 
wyobraź sobie siebie na każdym etapie. 

2. Usiądź w małych 4-osobowych grupach i opowiedz swoją historię zdobywania 
umiejętności. 

3. W małych grupach przygotuj „4 złote zasady”fgzdobywanie nowych umiejętności 
– każda zasada powinna zachęcać lub pomagać w przejściu do kolejnego etapu 
nauki. 

4. Każda grupa powinna przedstawić swoje „Złote Zasady” przed grupą. Trenerzy na 
flipcharcie tworzą wspólny zestaw zasad. 

Nieświadoma 
niekompetencj

a 

Świadoma 
niekompetencj

a 

Świadoma 
kompetencja 

Nieświadoma 
kompetencja 



 
 

 
 
 

Sugerowany czas 

 

Prezentacja – 10 minut 

Etap 1 – 20 minut 

Etap 2 – 20 minut 

Etap 3 – 10 minut 

Etap 4 – 20 minut 

  

 

Potrzebne materiały i zasoby 

 

1. Tablica demonstracyjna 

2. Kolorowy papier 

3. Materiał informacyjny z „4 etapami naukig" 

 

 

Wytyczne dotyczące oceny 

Ćwiczenie ma głównie charakter refleksyjny, dlatego trener powinien poświęcić czas i dać 
przestrzeń uczestnikom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski 

Jedną z podstawowych umiejętności sukcesu w społeczeństwie wiedzy jest umiejętność 

uczenia się. Wraz z coraz szybszymi zmianami w miejscu pracy, ze względu na zmieniającą 

się technologię oraz w wyniku zmieniających się potrzeb społecznych w kontekście 

globalizacji, dzisiejsi młodzi ludzie muszą nauczyć się uczyć, aby zachować pełny i ciągły 

udział w społeczeństwie obywatelskim, eliminując w ten sposób ryzyko wykluczenia 

społecznego. 

W tym kontekście nauka uczenia się jest podstawowym narzędziem uczenia się przez całe 

życie, a zatem każdy, kto zajmuje się swoim wykształceniem, musi być w stanie zapewnić 

zarówno kształcenie, jak i szkolenie, kształtując środowisko uczenia się dla tych 

umiejętności rozwojowych dla wszystkich młodych ludzi. 

Podejście to musi być jednak całkowicie włączające, skierowane do osób o mniejszych 

szansach (osób o specjalnych potrzebach i tych, które porzuciły szkołę), podejście przez 

całe życie (w tym studentów i młodych dorosłych) oraz poprzez różne środowiska uczenia 

się (formalne, pozaformalne i nieformalny). 

Zmieniający się charakter społeczeństwa i pracy oznacza w coraz większym stopniu 

profesjonalizację i adaptację tych umiejętności zawodowych, które nie są już 

wystarczające w miejscu pracy ze względu na złożoność organizacji pracy, zwiększając 

rodzaje zadań, do których wykonania są zobowiązani pracownicy. , wprowadzenie 

elastycznych modeli pracy i metod pracy zespołowej, co oznacza, że zakres umiejętności 

wykorzystywanych w miejscu pracy stale się poszerza. 

Podobnie społeczeństwo jako całość jest mniej jednolite niż w przeszłości, więc 

kompetencje osobiste młodych ludzi (takie jak zdolność przystosowania się, tolerancja 

innych i autorytet, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i podejmowanie ryzyka, 

niezależność itp.) są znacznie bardziej potrzebne, jeśli młodzi ludzie mają żyć razem w 

tolerancji i szacunku dla siebie. 

Dlatego jesteśmy dziś bardziej niż kiedykolwiek świadkami pojawienia się umiejętności 

tych, którzy zapewniają młodym ludziom kontekst uczenia się, aby mogli oni 

identyfikować i wykorzystywać metody i techniki edukacyjne, które ułatwiają rozwój 

najważniejszej z tych umiejętności – umiejętności ucz się – podtrzymując ciekawość i 

zainteresowanie nowymi osiągnięciami i umiejętnościami – bez których nie może być 

uczenia się przez całe życie. 
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