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Moduł 1: 

Zrozumienie potrzeb 

Wstęp 
 

Zrozumieć potrzeby to pierwszy z pięciu modułów opracowanych dla osób 

pracujących z młodzieżą, wychowawców, trenerów i liderów 

młodzieżowych. Moduł ten ma na celu zwiększenie umiejętności i 

kompetencji komunikacyjnych i organizacyjnych osób pracujących z 

młodzieżą, które chcą pracować z młodymi osobami z 

niepełnosprawnością wzrokową, słuchową lub fizyczną, aby zaangażować 

je w międzynarodowe wymiany młodzieży. 

Międzynarodowa praca z młodzieżą stwarza doskonałą okazję do 

eksperymentowania i refleksji nad koncepcjami i metodami włączającymi 

w chronionej przestrzeni, która pozwala na popełnianie błędów i porażek, 

a dzięki podejściu partycypacyjnemu umożliwia wspólne procesy uczenia 

się wszystkich zaangażowanych stron. 

Aby stworzyć atmosferę zaufania i pozytywnej dynamiki grupy podczas 

spotkań, osoby pracujące z młodzieżą i trenerzy muszą brać pod uwagę 

szeroki wachlarz potrzeb i zainteresowań uczestników mobilności podczas 

planowania i realizacji działań, a także muszą być gotowi do ciągłego 

stosowania i refleksji nad różnymi odpowiednimi podejściami 

metodycznymi. W grupach z udziałem osób z różnymi 

niepełnosprawnościami jeszcze ważniejsze i bardziej konieczne jest 

dostosowanie całego procesu do potrzeb zbiorowych i indywidualnych, aby 

zapewnić wszystkim przyjemne doświadczenia. 

 

Moduł ten obejmuje następujące tematy: 

▪ Potrzeby i obawy: rola rodzin 

▪ Mobilność włączająca: wskazówki i przeciwwskazania 

▪ Udzielanie wsparcia 

 

Do końca tego modułu nauczysz się: 

▪ jak nawiązać kontakt z rodzinami młodych osób z 

niepełnosprawnościami i wspólnie z nimi lepiej zrozumieć potrzeby 
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ich dzieci, aby zająć się ich problemami przed, w trakcie i po 

mobilności; 

▪ praktycznych aspektów organizowania międzynarodowych 

mobilności sprzyjających włączeniu społecznemu; 

▪ jak zapewnić wsparcie młodym osobom z niepełnosprawnościami 

przed, w trakcie i po działaniach młodzieżowych. 

 

Część teoretyczna 

1. Potrzeby i obawy: rola rodzin 

Paradygmat dotyczący niepełnosprawności i rodziny ewoluuje od modelu 

psychoterapeutycznego (opracowanego po raz pierwszy w latach 50-

tych), poprzez model edukacji rodzicielskiej (lata 70-te), do modelu 

jakości życia i upodmiotowienia (począwszy od lat 80-tych). Ten nowy 

okres charakteryzuje się zaufaniem do podstawowej idei: rodziny są w 

stanie poradzić sobie z niepełnosprawnością, jeśli otrzymają niezbędne 

wsparcie, tzn. są to tzw. wysoce odporne rodziny (Benito Lara, E., Carpio 

de los Pinos, C., 2017, s. 420). 

Pozytywny kontakt między rodzicami a pracownikami 

młodzieżowymi/organizatorami mobilności może wpłynąć na postawy 

uczestników i ich decyzję o udziale w programach wymiany za granicą: 

jak możemy zapewnić, by ten kontakt został skutecznie nawiązany? 

Ważne jest, by zaangażować się we współpracę pomiędzy specjalistami 

a rodziną i osiągnąć „interakcję wzajemnego wsparcia, która 

koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością i 

jej rodziny, i charakteryzuje się poczuciem kompetencji, 

zaangażowaniem, równością, komunikacją i zaufaniem” (Summers i in., 

2005, s. 49). 

Ważne jest, aby zrozumieć, że w pracy z niepełnosprawną młodzieżą 

rodzice są największym sprzymierzeńcem, a odpowiednia komunikacja i 

współpraca jest ważnym czynnikiem, który może przyczynić się do tego, 

że ich dzieci staną się aktywnymi uczestnikami różnych programów 

młodzieżowych, co przyniesie korzyści zarówno niepełnosprawnej 

młodzieży, jak i jej rodzinom. 

 

Należy jednak pamiętać, że aktywne zaangażowanie osób z 

niepełnosprawnościami jest niezbędne od samego początku, aby 
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te osoby czuły się współodpowiedzialne za projekt mobilności. Jako 

osoby pracujące z młodzieżą konieczne jest nawiązanie kontaktu z 

młodymi osobami z niepełnosprawnościami (w przypadku, gdy nie 

spotkaliście ich wcześniej) i sprawić, by poczuli się mile widziani. Nigdy 

nie zapominaj, że naszym głównym celem jest młody uczestnik, a nie 

jego rodzina: wszystkie pytania, które są skierowane do niego, powinny 

być zadawane bezpośrednio, a nie do jego rodziny lub asystenta. 

 

Podczas spotkań z uczestnikami i ich rodzinami zwróć uwagę na 

następujące kwestie: 

a. Znajdź materiały, które jasno zilustrują, czym jest projekt 

mobilności: materiały powinny również jasno ilustrować, że młode 

osoby z niepełnosprawnościami mogą z łatwością uczestniczyć w 

projektach mobilności za granicą oraz że ich potrzeby zostaną 

wysłuchane i zaspokojone. Upewnij się, że znalazłeś*znalazłaś 

wiarygodne materiały, które są dostępne i włączające oraz 

zawierają informacje o wszelkiego rodzaju pomocy, jakiej może 

potrzebować uczestnik (pomoc w podróży, tłumacz, dostępne 

przestrzenie, itp.) 

b. Podkreśl znaczenie aktywnego uczestnictwa dla ogólnego sukcesu 

doświadczenia mobilności za granicą: upewnij się, że uczestnicy 

rozumieją, że projekt nie byłby taki sam bez nich i jak może 

przyczynić się do poprawy ich umiejętności osobistych, a nawet 

zawodowych (język, komunikacja, praca w zespole). Przygotuj się 

na podzielenie się kontaktami do innych młodych osób z 

niepełnosprawnościami, (które wyraziły na to zgodę), które 

uczestniczyły już w mobilności za granicą, aby mogły podzielić się 

swoimi doświadczeniami, w tym ograniczeniami, jakie napotkały; 

może to być motywujące i zachęcające dla potencjalnych 

uczestników. Oczywiście zapytaj ich, jakie są ich potrzeby i jak 

możesz ułatwić im udział w wymianie młodzieży: nigdy nie 

zakładaj, jakie mogą być czyjeś potrzeby. Należy być 

przygotowanym na to, że te potrzeby mogą różnić się od tych 

zgłaszanych przez ich rodziny i postaraj się upewnić, że zostaną 

one zaspokojone przed, w trakcie i po mobilności zagranicznej. 

c. Należy wyjaśnić, że udział nie kończy się na doświadczeniu 

mobilności: powinni szukać sposobów na bycie aktywnym w swojej 

społeczności, aby zainspirować innych do przyłączenia się do 

projektów mobilności. Na przykład, można przygotować listę 

możliwości wolontariatu w miastach uczestników, zgodnie z ich 
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głównym obszarem zainteresowań - czy to integracja, aktywizm 

środowiskowy, równość płci, itp. 

 

Nie ma „receptury”, która w magiczny sposób działa w każdych 

okolicznościach:, dlatego konieczne jest kreatywne myślenie, zrozumienie 

potrzeb i możliwości każdego uczestnika, a także ocena rozwiązań 

znalezionych w podobnych przypadkach, aby zrozumieć, co działa, a co 

nie. Oto kilka sugestii, w jaki sposób zaangażować rodziny we wszystkie 

etapy procesu mobilności młodzieży (10 Strategies for Schools to 

Improve Parent Engagement, 2019, adaptacja materiału): 

1) Personalizacja: aspekt personalizacji nie powinien dotyczyć tylko 

uczestników mobilności, ale także ich rodziców. Należy starać się 

zrozumieć preferowane przez nich środki komunikacji (osobiście, 

telefonicznie, wideokonferencja, itp.), ton i rodzaj informacji, który lepiej 

odpowiada ich potrzebom. Na przykład, jeżeli rodzic nie jest 

zainteresowany pomocą w podróży, ponieważ wie jak ona działa, należy 

unikać nadmiernego dzielenia się informacjami na temat tego aspektu 

wymiany. 

2) Nadaj ton: podziel się z rodzinami pewnymi informacjami o sobie, aby 

rodzice wiedzieli, czego mogą się spodziewać i byli zachęceni do 

zrobienia tego samego: w ten sposób rozpoczniesz budowanie relacji 

opartej na zaufaniu i będziesz ją podtrzymywać podczas etapów 

przygotowania, wdrożenia i samej mobilności.  

3) Podziel się odpowiedzialnością: wyjaśnij, że jesteś w 100% 

zobowiązany*zobowiązana do udziału w działaniach komunikacyjnych, ale 

musi to być obopólne zobowiązanie. 

4) Zaproszenie rodziców, jako partnerów: należy zaprosić rodziców do 

podzielenia się informacjami o mocnych i słabych stronach ich dzieci, o 

tym, jaki system wsparcia mają w domu, jakiej pomocy potrzebują i czy 

coś, co dzieje się w ich życiu osobistym, może mieć wpływ na ich 

zachowanie w grupie. Tego rodzaju informacje mogą mieć zasadnicze 

znaczenie dla przygotowania osób pracujących z młodzieżą do 

zaspokajania potrzeb uczestników. 

5) Dziel się tym, co pozytywne: ważne jest, aby znaleźć sytuacje do 

przekazywania dobrych wiadomości. Staraj się nie dzielić tylko 

aktualnościami dotyczącymi technicznych aspektów mobilności, ale także 

osiągnięciami w zakresie dostępności i włączenia w zaplanowane 

działania, dostarczonymi materiałami oraz ulepszeniami i osobistymi 

celami osiągniętymi przez uczestników na każdym etapie mobilności. 

 

https://www.gettingsmart.com/2019/10/10-strategies-for-schools-to-improve-parent-engagement/
https://www.gettingsmart.com/2019/10/10-strategies-for-schools-to-improve-parent-engagement/
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2. Mobilność włączająca: wskazówki i przeciwwskazania 

Jak wyjaśniono w pierwszym podrozdziale, zanim zacznie się myśleć o 

środowisku fizycznym i edukacyjnym, w którym odbędzie się 

mobilność, osoby pracujące z młodzieżą powinny nawiązać kontakt z 

potencjalnymi uczestnikami, aby ocenić i wyjaśnić ich indywidualne 

potrzeby. Po zebraniu informacji można zacząć myśleć o dostosowaniu 

tego, czego nauczyliśmy się na etapie przygotowawczym i jak to 

wdrożyć, aby spełnić potrzeby i oczekiwania młodych osób z 

niepełnosprawnościami. Ale jak można poprawić dostępność 

doświadczeń edukacyjnych? Istnieje wiele sposobów na poprawę 

dostępności. Niektóre z nich, takie jak poprawa fizycznego dostępu do 

budynków lub tworzenie dokumentów w alfabecie Braille'a, są bardziej 

oczywiste, podczas gdy inne - takie jak stworzenie odpowiedniej 

atmosfery i kultury uczenia się lub pracy - są mniej oczywiste (Access 

for all, 2000). 

Osoba pracująca z młodzieżą powinna koniecznie podjąć następujące 

kroki, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do wszystkich działań w 

ramach wymiany/mobilności młodzieży: 

1) Przeprowadź rozpoznanie: upewnij się, że zrobiłeś*zrobiłaś wszystko, 

co w Twojej mocy, jeśli chodzi o powtarzalność. Projektowanie 

mobilności integracyjnej może wydawać się trudne, ale kiedy już 

zaczniesz planować, łatwiej będzie dostrzec bariery uczestnictwa i 

wyeliminować je z przyszłych mobilności. Na początek skorzystaj z 

formularza rejestracyjnego, który zawiera pytania o konkretny rodzaj 

https://pixabay.com/it/photos/persone-ragazze-donne-studenti-2557396/
https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/10_2011/1518.pdf
https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/10_2011/1518.pdf
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(rodzaje) potrzebnej pomocy, preferencje żywieniowe, ograniczenia 

dietetyczne. 

2) Upewnij się, że masz dostępne materiały i zajęcia, które mogą 

zaangażować każdego uczestnika: ważne jest, aby starać się być jak 

najbardziej włączającym, jeśli chodzi zarówno o materiały i zajęcia. 

Na podstawie badań przeprowadzonych na etapie przygotowawczym 

można zmienić i dostosować zasady, instrukcje, metody komunikacji, 

aby każdy czuł się swobodnie w stworzonym przez siebie środowisku 

uczenia się. Pamiętaj, że program Erasmus+ pokrywa 100% 

wszelkich dodatkowych środków finansowych na specjalne potrzeby 

(tłumacze, asystenci, druk w alfabecie Braille'a, itp.). 

3) Zachowaj otwartość umysłu: nawet, jeśli wszystko zostało 

wcześniej zaplanowane i wydaje Ci się, że zaspokoiłeś*zaspokoiłaś 

wszystkie potrzeby uczestników, zachowaj otwartość umysłu i 

gotowość do dostosowania planów i działań do nieoczekiwanych 

potrzeb, które mogą pojawić się w trakcie mobilności. 
 

I pamiętaj: nie bądź zbyt krytyczny*krytyczna wobec siebie! Nie ma w 

100% dostępnych przestrzeni i działań! Włączaj innych do poszukiwania 

kreatywnych rozwiązań dla udanej i włączającej mobilności.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło grafiki 

https://pixabay.com/vectors/carnival-amusement-parks-children-28853/


IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Pracownicy młodzieżowi 

11 

3. Udzielanie wsparcia 

Jeszcze kilka lat temu niepełnosprawność była definiowana przez tzw. 

medyczny model niepełnosprawności (The social and medical model of 

disability, 2020), który przedstawiał niepełnosprawność, jako „problem”, 

który należy do osoby niepełnosprawnej i który nie dotyczy nikogo poza 

nią. Na przykład, jeśli student korzystający z wózka inwalidzkiego nie 

może dostać się do budynku ze względu na schody, model medyczny 

sugerowałby, że jest to spowodowane wózkiem, a nie schodami.  

 

W ostatnich latach w polityce odchodzi się od medycznego modelu 

niepełnosprawności na rzecz praw człowieka i społecznego modelu 

niepełnosprawności. Społeczny model niepełnosprawności zakłada, że 

tym, co czyni kogoś osobom z niepełnosprawnością, nie jest stan 

zdrowia, ale postawy i struktury społeczne. Uważa się, że jest to 

„podejście do niepełnosprawności oparte na prawach obywatelskich”, 

ponieważ uznaje, że niepełnosprawność jest naturalną częścią ludzkiej 

różnorodności, którą należy szanować i wspierać, że osoby z 

niepełnosprawnościami mają takie same prawa jak wszyscy inni 

członkowie społeczeństwa i że upośledzenia nie mogą być 

wykorzystywane, jako wymówka do odmawiania lub ograniczania 

czyichkolwiek praw. Tak, więc, jeśli student poruszający się na wózku 

inwalidzkim nie może dostać się do budynku z powodu kilku stopni, 

problem stanowią stopnie, a nie wózek inwalidzki. 

 

Należy jednak pamiętać, że nigdy nie należy zakładać, jakiego rodzaju 

wsparcia lub pomocy może potrzebować osoba z niepełnosprawnością; 

zawsze należy zapytać, w jaki sposób można jej pomóc. Pamiętaj, że 

każdy jest inny, a osoby z tym samym rodzajem niepełnosprawności 

mogą potrzebować różnych rodzajów pomocy - nie zgaduj tego, a pytaj!  

Niezależność jest kluczową umiejętnością dla osób z 

niepełnosprawnościami, więc kiedy podkreślają, że nie potrzebują 

pomocy, naprawdę mają to na myśli. 

 

 

 

 

 
 

https://www2.le.ac.uk/offices/accessability/staff/accessabilitytutors/information-for-accessability-tutors/the-social-and-medical-model-of-disability#:~:text=affected.,steps%20as%20the%20disabling%20barrier.
https://www2.le.ac.uk/offices/accessability/staff/accessabilitytutors/information-for-accessability-tutors/the-social-and-medical-model-of-disability#:~:text=affected.,steps%20as%20the%20disabling%20barrier.
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Źródło grafiki 

 
 

 

  

https://pixabay.com/it/illustrations/comunicazione-telefono-call-1015376/
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Samoocena  

Quiz końcowy  

 

1. W jaki sposób można sprawić, aby rodziny czuły się 

zaangażowane w proces organizacji mobilności?  

a. Personalizując najważniejsze aspekty waszej relacji (sposoby 

komunikacji, rodzaj dzielonych informacji, itp.) w oparciu o 

wcześniejsze doświadczenia z innymi rodzinami z dziećmi z tym 

samym rodzajem niepełnosprawności. 

b. Poprzez personalizację najważniejszych aspektów waszej 

relacji (środki komunikacji, rodzaj przekazywanych 

informacji, itp.) w oparciu o główne zainteresowania i 

troski każdej rodziny. 

2. Podczas osobistego odpowiadania na niektóre wątpliwości 

uczestnika z niepełnosprawnością słuchową, do kogo powinieneś 

skierować swoje odpowiedzi? 

a. Tłumacz języka migowego 

b. Zarówno do tłumacza jak i uczestnika  

c. Młoda osoba uczestnicząca w mobilności 

3. Czy program Erasmus+ pokrywa koszty wsparcia dla osób o 

specjalnych potrzebach? 

a. Nie, nigdy. 

b. Tak, ale pokrywa on tylko 80% rzeczywistych kosztów. 

c. Tak, pokrywa 100% kosztów. 

4. Które z poniższych opcji liczą się, jako koszt związany ze 

wsparciem na rzecz osób o specjalnych potrzebach? 

a. Druk brajlowski 

b. Osoby towarzyszące/asystenci 

c. Żywność wegańska 

d. Wszystkie z powyższych 
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5. Jakie jest podejście praw obywatelskich do niepełnosprawności? 

a. Medyczny model niepełnosprawności 

b. Społeczny model niepełnosprawności 

 

6. Opierając się na medycznym modelu niepełnosprawności, jeśli osoba 

niedosłysząca nie może zrozumieć, co mówię, ponieważ podczas 

rozmowy żuję gumę, to, w czym tkwi problem? 

a. Fakt, że dana osoba jest niedosłysząca. 

b. Fakt, że żuję gumę, kiedy mówię. 

7. Poszukując rozwiązań problemów z dostępnością, należy...?  

a. Znaleźć rozwiązania o wysokim współczynniku 

powtarzalności. 

b. Zrobić to tak szybko jak to możliwe, aby nie opóźniać organizacji 

innych aspektów mobilności. 

8. Które z poniższych stwierdzeń jest zawsze prawdziwe? 

a. Osoba, która rozmawiała bezpośrednio z młodą osobą z 

niepełnosprawnością jest jedyną osobą, która może znaleźć 

rozwiązanie problemów z dostępnością. 

b. Jako osoba pracująca z młodzieżą musisz starać się 

zaangażować jak najwięcej osób (kolegów, młodzież, 

rodziny), aby znaleźć rozwiązania problemów związanych z 

dostępnością. 

9. Co może być ważnym narzędziem dla wstępnego planowania 

projektu mobilności młodzieży włączającej? 

a. Twoje pomysły na to, czego uczestnicy z niepełnosprawnościami 

mogą potrzebować przed, w trakcie i po mobilności młodzieży. 

b. Planowanie nie jest konieczne, ponieważ nie możemy 

przewidzieć potrzeb uczestników z wyprzedzeniem. 

c. Formularz rejestracyjny uczestnika, który zawiera pytania 

dotyczące rodzaju potrzebnej pomocy, preferencji 

żywieniowych, ograniczeń dietetycznych. 
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10. Co możesz zrobić, gdy nie jesteś pewien*pewna, jak pomóc komuś? 

a. Zapytaj ich. 

b. Przewiduj ich potrzeby w oparciu o swoje doświadczenie z 

osobami z tym samym rodzajem niepełnosprawności, dzięki 

czemu zaoszczędzisz czas. 

c. Zapytaj ich asystenta. 
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Arkusz ćwiczeń  

Ćwiczenie 1.1  

Tytuł modułu Moduł 1: Zrozumienie potrzeb 

Tytuł ćwiczenia Udostępnianie materiałów informacyjnych 

Kod ćwiczenia A1.1  

Czas trwania 

ćwiczenia (w 

godzinach) 

3 do 5 godzin (w zależności od ilości materiału, który 

chcesz zaadaptować)  

Rodzaj zasobu Arkusz ćwiczeń 

Cel ćwiczenia Udostępniając materiały informacyjne swojej 

organizacji, możesz poprawić jej widoczność i 

przyciągnąć nowych członków. Dzięki temu, że 

informacje będą dla nich bardziej dostępne, 

wesprzesz integrację młodych osób z 

niepełnosprawnościami. 

Materiały 

potrzebne do 

wykonania 

ćwiczenia 

Laptop, drukarka 

Instrukcje krok 

po kroku 

Można dostosować treści z wcześniejszych 

prezentacji/broszur, które zostały stworzone na temat 
wymian młodzieży i/lub programu Erasmus+, 

udostępniając je zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
dostępności dla uczestników niedowidzących i 

dyslektycznych. Podobne zmiany należy wprowadzić 

na stronie internetowej Twojej organizacji. 

Poniższy podział niezbędnych działań może pomóc Ci 

w tym procesie: 
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Krok 1: Zdecyduj się na materiał, który uznasz za 

niezbędny do adaptacji; 

Krok 2: Poszukaj odpowiednich interwencji w celu 

dostosowania materiału; 

Krok 3: Zadbaj o adaptację i udostępnienie materiału 

dla grup docelowych, do których chcesz się zwrócić;  

Krok 4: Jeśli masz taką możliwość - zawsze warto 

sprawdzić rzeczywistą dostępność materiałów w 

grupie docelowej (grupach docelowych); 

Krok 5: Opublikuj lub wydrukuj dostosowaną wersję 

prezentacji, broszur lub programów. 

 

Przykłady wytycznych dotyczących dostępności można 

znaleźć w Praktycznym przewodniku DARE 

dotyczącym inkluzji społecznej (rozdział 5). 

 
 

Ćwiczenie 1.2  

Tytuł 

modułu 
Moduł 1: Zrozumienie potrzeb 

Tytuł 

ćwiczenia 
Lista kontrolna dostępności 

Kod 

ćwiczenia 
A1.2  

Czas 

trwania 

ćwiczenia 

(w 

godzinach) 

2 godziny  

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń 

https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
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Cel 

ćwiczenia Sprawdzenie, czy miejsce wybrane na wymianę młodzieży 

lub zajęcia młodzieżowe jest dostępne dla uczestników z 

niepełnosprawnościami. 

Materiały 

potrzebne 

do 

wykonania 

ćwiczenia 

Laptop, drukarka 

Instrukcje 

krok po 

kroku 

Krok 1: Zbadanie potrzeb młodych uczestników poprzez 
rozmowę z nimi lub rozdanie kwestionariusza z zapytaniem 

o wszelkie potrzeby, które należałoby uwzględnić podczas 

wymiany młodzieży lub podobnych działań młodzieżowych; 

 

Krok 2: Korzystając np. z arkusza Excel, możesz teraz 

rozpocząć tworzenie listy kontrolnej dostępności wybranego 
obiektu. Przykład typowych wymagań dotyczących 

dostępności można znaleźć w Internecie (dodatkowe 

informacje dostępne w języku angielskim); 

 

Krok 3: Wypisz wymagania w pierwszej kolumnie arkusza 
Excel i pamiętaj, aby zostawić trochę miejsca na notatki (na 

przykład, w przypadku, gdy konieczna jest jakaś zmiana); 

 

Krok 4: Należy śledzić rozwój sytuacji (np. znalezione 
rozwiązania, potrzeby, które należy jeszcze uwzględnić, 

rozwiązania alternatywne, itp.) 

 

 

https://www.hisengage.scot/equipping-professionals/participation-toolkit/accessibility-checklist/
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Dodatkowe zasoby edukacyjne  

Zasób 1.1  

Tytuł modułu: Moduł 1: Zrozumienie potrzeb 

Tytuł zasobu: Komunikacja z osobami głuchoniewidomymi 

Kod zasobu: R1.1  

Wprowadzenie 

do zasobu: 

Fascynujący film, który bada metody komunikacji z 

osobami zarówno głuchymi, jak i niewidomymi. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Nawet, jeśli ten materiał jest przestarzały, pokazuje, 

że innowacje odgrywają ogromną rolę w rozwoju 

metod komunikacji integracyjnej. Mamy nadzieję, że 

ten film zainspiruje do szukania nowych, dostępnych 

sposobów komunikacji z niepełnosprawną młodzieżą. 

Link do 

zasobu: 
Komunikacja z osobami głuchoniewidomymi 

Materiał dostępny w języku angielskim 

 

Zasób 1.2  

Tytuł modułu: Moduł 1: Zrozumienie potrzeb 

Tytuł zasobu: Jak porozumiewać się z osobą niesłyszącą? - 14 

Prostych i praktycznych wskazówek, jak pokonać 

bariery komunikacyjne 

https://www.youtube.com/watch?v=usaf3bVVvjY
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Kod zasobu: R1.2  

Wprowadzenie 

do zasobu: 

Zbiór podstawowych i łatwych do zastosowania 

wskazówek, jak kontaktować się z osobą niesłyszącą. 

Materiał zawiera filmy (w tym jeden o czytaniu z 

ruchu warg) oraz ciekawe artykuły na ten temat. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Dowiesz się, jak komunikować się z osobami 

niesłyszącymi w sposób integracyjny. 

Link do 

zasobu: 
Jak porozumiewać się z osobą niesłyszącą? 

Materiał dostępny w języku angielskim 

 

Zasób 1.3  

Tytuł modułu: Moduł 1: Zrozumienie potrzeb 

Tytuł zasobu: EBU Clear Print Guidelines – wytyczne w zakresie 

druku 

Kod zasobu: R1.3  

Wprowadzenie 

do zasobu: 

Materiał zawiera podstawowe zasady wraz z 

przykładami dobrych praktyk, które można łatwo 

zastosować we wszystkich działaniach związanych z 

komunikacją drukowaną i elektroniczną, aby uczynić 

je dostępnymi dla osób niedowidzących. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Wdrażając zasady projektowanie dla wszystkich 

(zwanego również Universal Design), Ty również 

możesz wnieść istotny wkład w tworzenie bardziej 

dostępnego i integracyjnego społeczeństwa. 

https://hearmeoutcc.com/communicate-with-deaf-person/
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Link do 

zasobu: 
Wytyczne w zakresie druku EBU CLEAR PRINT 

Materiał dostępny w języku angielskim 

 

Zasób 1.4  

Tytuł modułu: Moduł 1: Zrozumienie potrzeb 

Tytuł zasobu: Szkockie centrum komunikacji integracyjnej 

Kod zasobu: R1.4  

Wprowadzenie 

do zasobu: 

Ten zasób jest pełen pomocnych materiałów 

przygotowanych przez osoby, organizacje i grupy z 

całej Szkocji na temat dostępności i komunikacji 

włączającej. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Zasób zawiera materiały dotyczące wielu tematów 

związanych z dostępnością i włączeniem (w tym cały 

dział poświęcony dostępności budynków), aby można 

było wdrożyć to rozwiązania w życie. 

Link do 

zasobu: 
Szkockie centrum komunikacji integracyjnej 

Informacje dostępne są w języku angielskim 

 

Zasób 1.5  

Tytuł modułu: Moduł 1: Zrozumienie potrzeb 

http://www.euroblind.org/sites/default/files/media/ebu-media/Guidelines-for-producing-clear-print.pdf
https://inclusivecommunication.scot/
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Tytuł zasobu: Krajowe wymagania i normy w zakresie dostępności 

produktów i usług na jednolitym rynku europejskim: 

przegląd i przykłady 

Kod zasobu: R1.5  

Wprowadzenie 

do zasobu: 

W sprawozdaniu podkreślono różnice w 

wymaganiach dotyczących dostępności w krajach 

europejskich. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Warto poznać wymagania dotyczące dostępności w 

innych krajach, aby właściwie przygotować projekt 

wymiany młodzieży i odpowiedzieć na potrzeby i 

obawy młodych osób z niepełnosprawnościami i ich 

rodzin. 

Link do 

zasobu: 
Krajowe wymagania i normy w zakresie dostępności 

produktów i usług na jednolitym rynku europejskim 

Informacje dostępne są w języku angielskim 

 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14840&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14840&langId=en
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Odniesienia 

Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być 

zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji 

społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE. 

Poniższe materiały są dostępne w języku angielskim. 
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Module 2: 

Umiejętności komunikacyjne i trenerskie 

do wspierania młodych osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin przed i w 

trakcie mobilności  

Wstęp  

Komunikacja i wsparcie to podstawa, zwłaszcza, jeśli chodzi o grupy 

docelowe, które mają ograniczone zaufanie i dla których wykluczenie jest 

dominującym doświadczeniem. Ten drugi z pięciu modułów szkoleniowych 

ma na celu dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą i trenerom 

wskazówek, na co należy zwrócić uwagę w komunikacji i coachingu, aby 

dotrzeć do młodych osób z niepełnosprawnościami i zapewnić im 

odpowiednie wsparcie przed i w trakcie uczestnictwa w międzynarodowych 

działaniach integracyjnych. 

Moduł ten obejmuje następujące tematy:  

▪ Definicja komunikacji  

▪ Przegląd umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

▪ Wskazówki wspierające komunikację z młodymi ludźmi 

▪ Wprowadzenie do coachingu 

▪ Przegląd ważnych umiejętności trenerskich dla osób pracujących z 

młodzieżą 

▪ Proces coachingu z młodymi osobami z niepełnosprawnościami i ich 

rodzicami - wskazówki 

Do końca tego modułu nauczysz się: 

▪ o komunikacji z młodymi ludźmi; 

▪ o ważnych umiejętnościach i koncepcjach komunikacji; 

▪ czym jest inkluzywna komunikacja; 

▪ czym jest coaching; 

▪ co jest ważne w procesie coachingu z młodymi ludźmi i ich rodzinami. 
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Część teoretyczna 

1. Komunikacja  

Komunikacja jest aktem przekazywania lub wymiany myśli, opinii lub 

informacji za pomocą mowy, pisma (w tym e-maile, media drukowane lub 

cyfrowe), materiałów wizualnych (język migowy, obrazy, itp.) lub 

niewerbalnie (np. język ciała, kontakt wzrokowy, gesty) (Dictonary.com) 

Dla wielu z nas jest to coś, co uważamy za oczywiste, coś, nad czym się 

głębiej nie zastanawiamy. Ale komunikacja jest złożonym tematem, który 

jest wyjaśniany przez różne modele.  Jak stwierdził kiedyś Paul 

Watzlawick (Explore your mind, 2018), nie możemy się nie komunikować, 

co oznacza, że nie możemy po prostu zdecydować, aby się nie 

komunikować. Nieustannie wysyłamy wiadomości tam i z powrotem, 

świadomie lub nieświadomie. Transakcyjny model komunikacji (Ashman, 

M., 2013) pokazuje, że komunikacja jest czymś więcej niż tylko 

ukierunkowaną wymianą informacji. Komunikując się z innymi, musimy 

być świadomi, że jesteśmy jednocześnie i nieustannie nadawcą i odbiorcą 

komunikatów, które generują znaczenie w szerszym kontekście 

relacyjnym, społecznym, fizycznym/psychologicznym i kulturowym - 

zawsze w tym samym celu: bycia zrozumianym.  

 

Źródło grafiki  

1.1 Jak się sensownie komunikować  

Dla osób pracujących z młodzieżą komunikacja jest kluczową 

kompetencją. Muszą oni skutecznie porozumiewać się z partnerami, 

rodzinami i zespołami projektowymi. Oczywiście stale komunikują się i 

wchodzą w interakcje z młodymi uczestnikami, którzy - zwłaszcza w 

międzynarodowym kontekście integracyjnym - mogą mieć bardzo różne 

doświadczenia i umiejętności komunikacyjne. Istnieją różne umiejętności 

komunikacyjne (Skills You Need, N/A), które warto poznać. Model 

kompetencji do pracy z młodzieżą opublikowany przez Salto Youth określa 

https://www.youtube.com/watch?v=5a9AQeSFI1Y
https://exploringyourmind.com/paul-watzlawick-and-the-theory-of-human-communication/
https://exploringyourmind.com/paul-watzlawick-and-the-theory-of-human-communication/
https://pressbooks.bccampus.ca/professionalcomms/chapter/3-2-the-communication-process-communication-in-the-real-world-an-introduction-to-communication-studies/
https://unsplash.com/photos/V5vqWC9gyEU
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3460/CompetencemodelForYoutworker_Online-web.pdf.pdf?
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3460/CompetencemodelForYoutworker_Online-web.pdf.pdf?
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komunikację, jako jedną z kluczowych kompetencji osób pracujących z 

młodzieżą, które wykraczają poza proste umiejętności komunikacyjne 

(Salto Youth, 2016, s. 31). Model ten jest inspiracją dla osób pracujących 

z młodzieżą do dostrzeżenia różnych aspektów komunikacji. Warto 

zwrócić uwagę na kilka istotnych umiejętności komunikacyjnych, 

szczególnie, jeśli chodzi o pracę w kontekście inkluzywnym. 

Łatwiej jest informować niż angażować. Ale zaangażowanie jest tym, co 

chcemy osiągnąć. Bądź świadomy*świadoma swoich motywów, kiedy 

komunikujesz się z młodymi ludźmi. Staraj się wejść w każdy proces 

komunikacji, zakładając, że masz coś do nauczenia się. Każdy jest 

w czymś ekspertem, a już na pewno w poznawaniu swoich uczuć i 

potrzeb. Wspieraj zdolność młodej osoby do wyrażania siebie poprzez 

zadawanie otwartych pytań.  

Zadając pytania typu „Czy boisz się to zrobić?”, osoba z pewnością 

zareaguje na najmocniejsze słowo w tym pytaniu i na tym uczuciu 

ukształtuje swoją odpowiedź. Zadając pytania otwarte, takie jak „Jak się 

czujesz, robiąc to?”, osoba ma możliwość odkrycia własnych potrzeb i 

emocji, co da Ci znacznie szersze spojrzenie na jego*jej sytuację 

(Headlee, C., 2020).  

Aktywne słuchanie jest niezbędną umiejętnością w każdej komunikacji. 

Często uczestniczymy w rozmowie, aby odpowiedzieć, a nie, aby 

zrozumieć. Chcemy jednak wspierać młodych ludzi w różnych sytuacjach. 

W takim przypadku musimy być nimi zainteresowani i musimy odnieść się 

do ich sytuacji poprzez aktywne słuchanie i nieosądzające podejście. 

Stawiaj na autentyczność. Młodzi ludzie potrafią rozpoznać fałszywe 

zachowanie. Komunikuj się na poziomie „wzroku” zachowując 

szacunek i stosowność. A jeśli czegoś nie wiesz, powiedz, że nie wiesz. 

Zostanie to docenione i wspólnie będziecie mogli znaleźć rozwiązania.  

Twoje ciało przemawia głośniej niż słowa. Bardzo duży procent 

komunikacji interpersonalnej opiera się na zachowaniach 

niewerbalnych, takich jak mowa ciała czy mimika twarzy. Dobrze jest 

mieć tego świadomość w pracy z młodymi ludźmi. Sprzeczności między 

słowami a mową ciała mogą prowadzić do utraty zaufania, co utrudnia 

dotarcie do młodych ludzi. Oczywiście, komunikacja niewerbalna ma 

kluczowe znaczenie dla osób niesłyszących, które w ten sposób otrzymują 

wiele wskazówek informacyjnych.  

Bądź świadomy*świadoma słów i języka, którego używasz. To, co 

mówisz, ma wpływ na to, jak ludzie się czują i jak funkcjonują. Jako 

trener jesteś słyszany*słyszana i słuchany*słuchana. Jeśli używasz 

https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf
https://www.verywellmind.com/types-of-nonverbal-communication-2795397
https://www.verywellhealth.com/communicate-with-deaf-or-hard-of-hearing-1048797


IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Pracownicy młodzieżowi 

27 

języka, który przedstawia daną osobę, jako bezradną, zależną lub 

żałosną, taki obraz jest przekazywany wszystkim innym i wpływa na ich 

postrzeganie danej osoby. Dlatego uważaj, jakie słowa i działania 

kultywujesz, ponieważ mają one wielką moc. Zapoznaj się ze 

wskazówkami, jak zwracać się do osób z niepełnosprawnościami, a także 

ich opisywać w sposób neutralny i z szacunkiem. Pomoże Ci to w procesie 

komunikacji. Zanurz się głębiej w koncepcje języka 

kategoryzującego/tożsamości (Praktyczny przewodnik DARE dotyczący 

inkluzji społecznej, s. 15), a jeśli nie jesteś pewien*pewna, po prostu 

zapytaj, jak ludzie chcą, by się do nich zwracano.  

Doceniający i pozytywny proces komunikacji może otworzyć wiele 

możliwości, podczas gdy niewłaściwa komunikacja może budować bariery 

i prowadzić do braku zaufania. Poznaj różne podejścia do komunikacji, 

takie jak język niedyskryminujący, język wrażliwy na płeć, komunikacja 

bez przemocy oraz komunikacja włączająca, które dają możliwość 

komunikowania się bez barier.  

Wreszcie, bądź świadomy*świadoma swoich odbiorców. Zrozumienie, 

struktura i prosty język (Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji 

społecznej, str. 38) są cennymi narzędziami w komunikacji. Chodzi o to, 

by przełamać złożoność, tak by informacja była zrozumiała dla każdego. 

Obejmuje to osoby z niepełnosprawnościami lub mające trudności w 

nauce, jak również osoby, dla których język obcy nie jest językiem 

ojczystym oraz osoby z różnych środowisk edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Źródło grafiki 

2. Umiejętności trenera - czym jest coaching  

„Ludzi nie można niczego nauczyć. Możesz jedynie pomóc im odkryć to w 

sobie”. - Galileo Galilei 

Coaching jest procesem, który może pomóc ludziom w nauce i rozwoju, w 

rozpoznaniu i uwolnieniu ich mocnych stron i potencjału oraz w 

pokonywaniu barier. Osoba prowadząca coaching nie rości sobie prawa do 

roli eksperta. Coaching opiera się na przekonaniu, że każda osoba jest 

https://adata.org/factsheet/ADANN-writing
https://aso-resources.une.edu.au/wp-content/uploads/2015/08/WC_Language-usage-Non-discriminatory-language.pdf
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/first-steps-towards-more-inclusive-language
https://www.youtube.com/watch?v=8sjA90hvnQ0
https://www.youtube.com/watch?v=8sjA90hvnQ0
http://www.accessinteract.eu/wp-content/uploads/2019/10/IO1-FINALv1-EN.pdf
https://pixabay.com/images/id-627031/
https://www.skillsyouneed.com/learn/coaching.html
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ekspertem w swojej indywidualnej sprawie i wszystkie najważniejsze 

odpowiedzi ma już w zasięgu ręki. Trener natomiast towarzyszy i wspiera 

procesy uczenia się i rozwoju drugiej osoby. Szczególnie w pracy z 

osobami z niepełnosprawnościami lub innymi grupami młodzieży 

defaworyzowanej, gdzie czasem może pojawić się niepewność i 

uprzedzenia w (współ)działaniu, należy pamiętać o tym podejściu. 

 

Źródło grafiki 

2.1 Ważne umiejętności trenerskie dla osób pracujących 

z młodzieżą  

Proces coachingu może być cenny dla młodych ludzi z 

niepełnosprawnością i pełnosprawnych osób, ponieważ pozwala im 

zrozumieć i uznać, co tak naprawdę mogą zmienić i osiągnąć. Nie chodzi 

tu o gotowe rozwiązania. Celem jest wypracowanie rozwiązań wspólnie z 

młodymi ludźmi, a czasem także z ich rodzinami. Rozpoczynając 

coaching, ważne jest, by w precyzyjny i prosty sposób wyjaśnić cały 

proces. W ten sposób można zbudować zaufanie i zachęcić młodych ludzi 

do zaangażowania się.  

Można stosować różne metody i techniki w zależności od osoby, z którą 

się rozmawia i celu procesu. Istnieje kilka podstawowych umiejętności 

trenerskich, które mogą być przydatne osobom pracującym z młodzieżą 

do wspierania i coachingu młodych ludzi:  

• Zadawaj (właściwe) pytania we właściwym czasie 

Zadawanie właściwych pytań we właściwym czasie pomaga drugiej 

osobie w wyrażeniu siebie, wyjaśnieniu problemu i wspieraniu 

procesu podejmowania decyzji. Istnieją różne rodzaje pytań, które 

możesz kierować do osoby, z którą rozmawiasz. Należy upewnić się, 

że złożoność pytań i język, którego używamy, jest odpowiedni dla 

osoby, z którą rozmawiamy.  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://envisionbusinesssolutions.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/Executive-coaching.png&imgrefurl=https://envisionbusinesssolutions.co.uk/2019/01/are-your-managers-coaches/&tbnid=OUU8r1baDU5ffM&vet=1&docid=jzHpBuSlaGHr8M&w=1200&h=700&source=sh/x/im
https://clevermemo.com/blog/en/effective-coaching-techniques/
https://clevermemo.com/blog/en/coaching-skills/
https://clevermemo.com/blog/en/coaching-skills/
https://www.skillsyouneed.com/ips/question-types.html
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• Słuchaj aktywnie 

Aktywne słuchanie oznacza poświęcenie pełnej uwagi osobie, z 

którą rozmawiamy. Oznacza to również zbieranie informacji, 

refleksję i filtrowanie ich. Trener musi pozostać obiektywny i nie 

oceniać. Nie należy zakładać czegoś z góry. Okaż empatię, powtórz i 

podsumuj istotne części rozmowy, aby upewnić się, że 

zrozumiałeś*zrozumiałaś jej sens. W ten sposób dasz też danej 

osobie poczucie, że naprawdę została wysłuchana. 

• Obserwuj proces  

Gesty, emocje i mowa ciała są ważną częścią dialogu. Ważne jest, 

aby nie tylko słyszeć słowa, ale także czytać między wierszami, aby 

uzyskać szerszy obraz.  

• Przekaż informację zwrotną  

Ważne jest, aby zastanowić się nad otrzymywanymi informacjami i 

przekazać informację zwrotną. Informacje zwrotne powinny być 

zawsze jasne, istotne, konstruktywne, skoncentrowane na 

rozwiązaniach i pozytywne. Informacje zwrotne powinny stanowić 

pozytywną afirmację i motywować młodą osobę do spojrzenia na 

sytuację z innej perspektywy, a tym samym zainicjowania procesu 

zmian.  

• Regularnie oceniaj  

Coaching jest interaktywnym, dynamicznym i bardzo indywidualnym 

procesem. Perspektywy się zmieniają, a różne aspekty mogą stać 

się bardziej krytyczne lub istotne. Regularna ocena może pomóc w 

określeniu aktualnego stanu oraz potrzeby dodatkowych wskazówek 

lub wprowadzenia innych działań.  

Na koniec, ale nie mniej ważna kwestia to przykład. Załóżmy, że podczas 

wymiany młodzieży jeden z uczestników obawiał się dołączyć do 

konkretnego działania, ale dzięki procesowi coachingu zdecydował się 

spróbować. Nie zostawiaj tej osoby samej z tym doświadczeniem. 

Zapytaj, jak radzi sobie i czy potrzebne są dalsze wskazówki. 

 

2.2 Komunikacja i coaching z młodymi osobami z 

niepełnosprawnościami i ich rodzicami  

W procesie coachingu i komunikacji kluczowe znaczenie ma ustanowienie 

struktur demokratycznych i stworzenie przestrzeni, w której młodzi ludzie, 

rodzice i inne zaangażowane osoby mogą wyrażać swoje opinie na 

różnych poziomach. Oznacza to także stworzenie pozytywnej atmosfery, 

https://www.skillsyouneed.com/ips/reflecting.html
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w której wszyscy czują się komfortowo, a zwłaszcza mają pewność siebie, 

by wyrażać sprzeczne lub krytyczne opinie.  

Przyjemna atmosfera jest podstawą dialogu i procesów negocjacyjnych. 

Aby móc konstruktywnie prowadzić i kształtować procesy coachingowe i 

komunikacyjne, podstawą powinien być zawsze proces otwarty na wyniki. 

Powinno to być nie tylko zewnętrznym konsensusem, ale także częścią 

wewnętrznego nastawienia. Jeśli już ma się na myśli wynik, istnieje 

niebezpieczeństwo, że świadomie lub nieświadomie podąża się w tym 

kierunku. Ta pseudodemokratyczna procedura może doprowadzić do tego, 

że opinie i perspektywy innych osób zaangażowanych w coaching lub 

komunikację nie zostaną wysłuchane lub wzięte pod uwagę.  

Tak skonstruowane procesy komunikacyjne i coachingowe rzadko 

prowadzą do rzeczywistych możliwości uczenia się i rozwoju. Sprzyjający 

klimat, w którym ceni się różnorodność opinii, musi również znaleźć 

odzwierciedlenie w działaniach i aktywnościach uczestników rozmowy, a 

przynajmniej osoby ją prowadzącej. 
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Samoocena  

Quiz końcowy  

 

1.Komunikacja jest 

a. nieistotna. 

b. jedną z kluczowych kompetencji osoby pracującej z 

młodzieżą. 

c. czyś, o czym warto wiedzieć, ale nie jest to niezbędne. 

2.Najlepszym sposobem, aby zapytać jest 

a. stosowanie pytań zamkniętych. 

b. stosowanie pytań otwartych. 

c. tak jak tylko chcesz. 

3. Jakie są ważne metody komunikacji?  

a. Język wrażliwy na płeć  

b. Język inkluzywny  

c. Komunikacja bez przemocy  

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

4. Używanie prostego języka  

a) może pomóc Ci powiedzieć, co chcesz powiedzieć. 

b) potrafi sprawić, by informacje były zrozumiałe dla 

wszystkich. 

c) jest zbyt trudne. 

5. Proces coachingowy jest wartościowy dla (można zaznaczyć więcej niż 

jedną opcję) 

a. uczenia młodych ludzi zasad i właściwego zachowania. 

b) wspierania młodych ludzi w nauce i rozwoju.  

c) młodych ludzi, aby uwolnili swoje mocne strony i potencjał. 

6. W procesie coachingu, trener 

a. powinien proponować rozwiązania dla młodych ludzi. 

b. powinien dzielić się własnymi opiniami i perspektywami. 
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c) powinien opracowywać rozwiązania wspólnie z młodymi 

ludźmi. 

7. Jakie są ważne umiejętności trenerskie? (możesz zaznaczyć więcej niż 

jedną opcję)  

a) aktywne słuchanie  

b) regularna ocena 

c) odzwierciedlanie i filtrowanie ważnych informacji 

d) dbałość o bezpieczną i miłą atmosferę 
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Arkusz ćwiczeń 

Ćwiczenie 2.1  

Tytuł 

modułu 

Moduł 2: Umiejętności komunikacyjne i trenerskie do 

wspierania młodych osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

przed i w trakcie mobilności 

Tytuł 

ćwiczenia 
Poprawa umiejętności komunikacyjnych  

Kod 

ćwiczenia 
A2.1  

Czas 

trwania 

ćwiczenia 

(w 

minutach) 

Nie dotyczy  

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń 

Cel 

ćwiczenia 

Celem jest wspieranie osób pracujących z młodzieżą i 

trenerów w rozwijaniu i doskonaleniu ich umiejętności 

komunikacyjnych. Dzięki celowemu procesowi obserwacji 

mogą oni zastanowić się nad komunikacją interpersonalną i 

dostosować swoje strategie komunikacyjne. 

Materiały 

potrzebne 

do 

wykonania 

ćwiczenia 

Opcjonalnie: materiały do robienia notatek, długopis lub 

ołówek.  

Dostęp do mediów.  
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Instrukcje 

krok po 

kroku 

Podświadomie obserwujemy procesy komunikacyjne przez 

cały czas, ale rzadko się nad nimi zastanawiamy.  

Komunikacja umożliwia ludziom dzielenie się myślami, 

opiniami i pomysłami. Choć z pozoru może wydawać się 

prosta, skuteczna komunikacja obejmuje wymianę typu 

„daj i bierz”, na którą składają się takie elementy jak język 

ciała, kontakt wzrokowy, podsumowanie/parafraza, reakcja 

i odpowiedź.  

 

Krok 1: Przyjrzyj się uważnie! 

Wybierz różne rodzaje mediów, takie jak talk show, TED 

Talk, przemówienie polityczne lub inny program, w którym 

ludzie komunikują się ze sobą. Wybierz kilka źródeł i powtórz 

ćwiczenie. Jeśli chcesz, możesz również przenieść to 

ćwiczenie do sytuacji z życia wziętych i zrobić burzę mózgu.  

Wykorzystaj tę okazję do refleksji nad strategiami i 

zachowaniami komunikacyjnymi poprzez świadomą 

obserwację tych procesów. Zastanów się, co jest dobre i 

udane w komunikacji, a gdzie widzisz problemy. Zapisz 

swoje przemyślenia.  

Poniższe pytania mogą pomóc w procesie obserwacji i 

refleksji. Rób notatki ze swoich obserwacji i refleksji.  

• Kognitywne: Jakie wiadomości są wymieniane? W jaki 

sposób treść jest dzielona? Jak wygląda zdolność 

mówców do rozwijania, podważania, kwestionowania i 

podsumowywania pomysłów innych? Co jest udane, a co 

mniej udane?  

• Społeczne i emocjonalne: Kim są osoby komunikujące 

się? Jakie są ich relacje? W jaki sposób wpływa to na ich 

komunikację? Jak dobrze mówca słucha, włącza innych i 

odpowiada na potrzeby publiczności? Jaki jest 

społeczny/kulturowy kontekst dialogu? Jakie elementy 

wpływają na zachowanie/proces komunikacji? Gdzie 

można dostrzec zalety lub wady? Co dobrze byłoby 

zmienić? 

• Językowe: Jak mówca używa języka, włączając w to 

jego zrozumienie formalności i środków retorycznych? 

Czy wybrany język jest odpowiedni dla publiczności? Czy 
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publiczność jest zaangażowana poprzez sposób, w jaki 

mówca przekazuje wiadomość (np. pytania)?  

• Fizyczny: Jak mówca używa języka ciała, mimiki i głosu? 

Czy są one adekwatne do sytuacji? Jak to wpływa na 

słuchaczy?  

• Otoczenie: Jak wygląda otoczenie? Jakie (jeśli w ogóle) 

hałasy zniekształcają przekaz? Jak wygląda 

pomieszczenie, światło, miejsce? Czy ma to wpływ na 

komunikację?  

• Jakie inne strategie obserwujesz? W jaki sposób 

wpływają one na komunikację? 

Krok 2: Zastanów się i dostosuj! 

Dzięki temu świadomemu wysiłkowi, aby zrozumieć, jak 

przebiega komunikacja, możesz teraz zastanowić się nad 

swoimi własnymi procesami komunikacyjnymi. 

Jakie są Twoje spostrzeżenia? Jakie wnioski możesz z tego 

wyciągnąć dla swoich własnych strategii komunikacyjnych? 

Gdzie można znaleźć słabe punkty?  

Sporządź listę kontrolną, aby przypomnieć sobie o 

rzeczach, które chcesz wziąć pod uwagę w przyszłości w 

swojej komunikacji. Pomoże Ci to przygotować się na różne 

sytuacje i środowiska komunikacyjne.  

Obserwując innych, podejmujesz świadomy wysiłek, by 

zrozumieć, jak przebiega komunikacja. W ten sposób 

zastanowisz się nad swoją komunikacją i będziesz bardziej 

świadomy*świadoma wysyłanych przez siebie 

komunikatów. Stanowi to doskonałą okazję do rozwijania 

umiejętności komunikacyjnych. 

Krok 3: Nagraj siebie  

Po zidentyfikowaniu swoich mocnych i słabych stron, 

przygotuj coś, o czym chcesz opowiedzieć. 

Podczas przygotowywania treści pamiętaj o różnych 

aspektach, które zidentyfikowałeś*zidentyfikowałaś i 

wdrażaj je. Kiedy będziesz gotowy*gotowa, nagraj siebie 

podczas wystąpienia i przeanalizuj nagranie.  
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• Czy jesteś zadowolony*zadowolona z wyników swojej 

pracy?  

• Jak się czułeś*czułaś wprowadzając zmiany w swoich 

strategiach komunikacyjnych? Czy było to dla Ciebie 

naturalne, czy może dziwne?  

• Jak wyglądała Twoja mowa ciała?  

• Jak brzmiał Twój głos?  

• Jak wyglądała struktura i język, którego 

używałeś*używałaś?  

W komunikacji niezwykle ważne jest, aby stać się bardziej 

świadomym sposobu, w jaki komunikujemy się werbalnie i 

niewerbalnie.  

To ćwiczenie pomoże Ci dostosować swoją strategię 

komunikacyjną do zróżnicowanych i inkluzywnych grup 

docelowych, do których chcesz dotrzeć.  

 

Ćwiczenie 2.2  

Tytuł 

modułu 

Moduł 2: Umiejętności komunikacyjne i trenerskie do 

wspierania młodych osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

przed i w trakcie mobilności 

Tytuł 

ćwiczenia 
Dzielenie się informacjami - przygotowywanie zasobów  

Kod 

ćwiczenia 
A2.2  

Czas 

trwania 

ćwiczenia  

3 godziny  

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń  
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Cel 

ćwiczenia 

Komunikacja to nie tylko komunikacja werbalna. Chcąc 

rozpowszechnić informacje o naszych działaniach i 

przygotować młodych ludzi do zaangażowania się, często 

korzystamy z informacji pisemnych, ulotek i innych 

dokumentów. To ćwiczenie ma na celu poznanie sposobów 

tworzenia dostępnych produktów komunikacyjnych i 

nauczenie się, jak można ulepszyć nasze publikacje, by były 

bardziej dostępne.  

Materiały 

potrzebne 

do 

wykonania 

ćwiczenia 

Dodatkowy zasób wiedzy nr 2 (patrz poniżej): Bridging the 

Gap Inclusive and accessible communication guidelines. 

Instrukcje 

krok po 

kroku 

Zwrócenie się do różnych osób z naszymi publikacjami, 

ulotkami i innymi produktami drukowanymi jest wielkim 

wyzwaniem. Po pierwsze, wiele osób może nie czuć się 

adresatami działań międzynarodowych. Dlatego też nasze 

produkty muszą być atrakcyjne, tak, aby ludzie czuli się 

zachęceni do przyjrzenia się im bliżej. Można to osiągnąć 

poprzez projekt, obrazy, których używamy i/lub precyzyjny 

język. Ale jest jeszcze więcej rzeczy, które należy 

rozważyć, aby uczynić takie produkty bardziej 

interesującymi i dostępnymi.  

Krok 1  

Przeanalizuj układ swojej ulotki, publikacji, 

zaproszeń do projektu 

Zapoznaj się z dodatkowym materiałem edukacyjnym nr 2: 

Bridging the Gap. Inclusive and accessible communication 

guidelines (str. 10).  

Przeanalizuj przedstawione wytyczne bardziej szczegółowo 

i podkreśl aspekty, które są dla Ciebie nowe lub które 

mogłyby sprawić, że Twój produkt zostanie ulepszony.  

Miej pod ręką swoją publikację, ulotkę, dokument, itp. 

Skoncentruj na wykonaniu projektu zgodnie z wytycznymi.  

• Jak oceniasz jego dostępność?  

• Jak wygląda rozmiar tekstu, czcionki, kolory i obrazy?  
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Zanotuj, jaki widzisz potencjał do ulepszenia produktu. 

Krok 2  

Przeanalizuj język i strukturę treści swoich ulotek 

Informacje muszą być dostępne dla wszystkich. Oznacza 

to, że nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale 

także dla osób, które nie potrafią dobrze czytać lub 

posługiwać się językiem. Przeanalizuj język swojego 

produktu. 

• Czy informacja jest prosta, krótka i nieskomplikowana? 

• Czy używasz żargonu lub języka technicznego, czy treść 

jest zrozumiała? 

Dobrze jest znać zasady i techniki języka prostego oraz 

języka łatwego do czytania, aby móc analizować strukturę 

swojego tekstu. Istotne jest również zapoznanie się z 

pojęciami wprowadzonymi już w rozdziale teoretycznym: 

język niedyskryminujący; język wrażliwy na płeć; 

komunikacja bez przemocy i inkluzywna komunikacja. 

Pomoże Ci to udoskonalić Twoje produkty pisemne, aby 

dotrzeć do większej liczby osób i zwracać się do różnych 

grup z szacunkiem i pozytywnie. Poznasz wartościowe 

strategie, które zmienią Twoją komunikację. 

Krok 3  

Zastosowanie nowo poznanych strategii 

Kiedy już dowiesz się, jak uczynić swój produkt bardziej 

dostępnym i poprawić jego komunikację, zastosuj te 

zmiany w swoich produktach. Oczywiście, wszystkie 

strategie są tylko wskazówkami i nie chodzi o to, aby 

stosować je wszystkie naraz. Aby dostosować swój produkt 

do potrzeb klienta, ważne jest, aby znać grupę docelową i 

mieć jasność, co do informacji, które chcemy przekazać. 

Informacje 

dodatkowe 

Jeśli zależy Ci na tym, by Twoja komunikacja online była 

bardziej dostępna, zapraszamy do zapoznania się z treścią 

Praktycznego przewodnika DARE dotyczącego inkluzji 

społecznej. Znajdziesz w nim wiele praktycznych 

wskazówek.  

https://plainlanguage.gov/about/definitions/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120.pdf
https://aso-resources.une.edu.au/wp-content/uploads/2015/08/WC_Language-usage-Non-discriminatory-language.pdf
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/first-steps-towards-more-inclusive-language
https://www.youtube.com/watch?v=8sjA90hvnQ0
http://www.accessinteract.eu/wp-content/uploads/2019/10/IO1-FINALv1-EN.pdf
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
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Dodatkowe zasoby edukacyjne  

Zasób 2.1  

Tytuł modułu: Moduł 2: Umiejętności komunikacyjne i trenerskie do 

wspierania młodych osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin przed i w trakcie mobilności 

Tytuł zasobu: Dotarcie do większej liczby osób poprzez inkluzywną 

i dostępną komunikację - English Federation of 

Disability Sport (EFDS) 

Kod zasobu: R2.1  

Wprowadzenie 

do zasobu: 

W tym krótkim filmie uczestnicy dowiedzą się w 

łatwy do zrozumienia sposób więcej o praktykach i 

zasadach inkluzywnej komunikacji. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Uzyskasz cenne spostrzeżenia na temat spektrum 

komunikacji inkluzywnej, co może być przydatne w 

dotarciu do szerszego grona odbiorców. 

Link do 

zasobu: 
Wideo: EFDS- dotarcie do większej liczby osób 

poprzez inkluzywną i dostępną komunikację 

Źródło: Activity Alliance, 2015.  

 

Zasób 2.2  

Tytuł modułu: Moduł 2: Umiejętności komunikacyjne i trenerskie do 

wspierania młodych osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin przed i w trakcie mobilności 

Tytuł zasobu: Bridging the Gap - Wytyczne dotyczące inkluzywnej i 

dostępnej komunikacji 

https://www.youtube.com/watch?v=XGcoCZa-a50
https://www.youtube.com/watch?v=XGcoCZa-a50
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Kod zasobu: R2.2  

Wprowadzenie 

do zasobu: 

Wytyczne zawierają przydatne informacje na temat 

języka inkluzywnego, wskazówki dotyczące 

zachowania w kontaktach z osobami z 

niepełnosprawnościami, instrukcje dotyczące 

tworzenia dostępnych produktów komunikacyjnych 

oraz wymagania dotyczące organizacji spotkań i 

wydarzeń integracyjnych. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Uczestnicy zrozumieją spektrum inkluzywnej 

komunikacji, a także uzyskają dostęp do dalszych 

informacji. Zrozumieją, jak zwracać się do osób z 

niepełnosprawnościami z szacunkiem i w 

zrównoważony sposób, jak tworzyć dostępne 

produkty, a także jak radzić sobie z komunikacją 

podczas przygotowywania, wdrażania i ewaluacji 

działań.  

Link do 

zasobu: 
Publikacja: Bridging the Gap Inclusive and accessible 
communication guidelines. 

Źródło: Bridging the Gap, N/A.  

 

Zasób 2.3  

Tytuł modułu: Moduł 2: Umiejętności komunikacyjne i trenerskie do 

wspierania młodych osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin przed i w trakcie mobilności 

Tytuł zasobu: 
Język kategoryzujący lub język tożsamości  

Kod zasobu: R2.3 

Wprowadzenie 

do zasobu: 

Ten film wyjaśnia różnicę między językiem 

zorientowanym na ludzi (kategoryzujący) a językiem 

https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/BtG_Inclusive-and-accessible-Communication-Guidelines.pdf
https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/BtG_Inclusive-and-accessible-Communication-Guidelines.pdf
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zorientowanym na tożsamość (tożsamości) 

pokazując różne perspektywy i preferencje. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Uczestnicy szkolenia zostaną uwrażliwieni na różne 
preferencje i perspektywy dotyczące tego, w jaki 

sposób osoby z niepełnosprawnościami chcą być 

traktowane.  

Link do 

zasobu: 

Wideo: Person First or Identity First Language 

Źródło: Iowa Coalition Against Domestic Violence, 

2018. 

Informacje dostępne są w języku angielskim 

 

Zasób 2.4  

Tytuł modułu: Moduł 2: Umiejętności komunikacyjne i trenerskie do 

wspierania młodych osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin przed i w trakcie mobilności 

Tytuł zasobu: 
Perspektywa: Inkluzja Język i komunikacja w 

międzynarodowej inkluzyjnej pracy edukacyjnej. 

Kod zasobu: R2.4 

Wprowadzenie 

do zasobu: 

Publikacja analizuje kluczowe aspekty spotkań 

międzynarodowych, dostarcza przykładów i 

prezentuje bogactwo metod i wskazówek dla 

edukacji nieformalnej, zaprojektowanych w celu 

wsparcia procesu komunikacji w pracy z 

inkluzywnymi grupami. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Uczestnicy zdobędą cenną wiedzę i metody 

wspierające komunikację uczestników podczas 

integracyjnych wymian młodzieży. W drugiej części 

https://www.youtube.com/watch?v=-LX0KI4xkco
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zapoznasz się z różnymi podejściami do wspierania 

komunikacji w praktyce. 

Link do 

zasobu: 
Publikacja: Perspektywa: Inkluzja  

Źródło: Kreisau-Initiative e. V., 2017. 

 

Zasób 2.5  

Tytuł modułu: Moduł 2: Umiejętności komunikacyjne i trenerskie do 

wspierania młodych osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin przed i w trakcie mobilności 

Tytuł zasobu: Komunikacja jest kluczem! 

Kod zasobu: R2.5 

Wprowadzenie 

do zasobu: 

W projekcie DARE stworzyliśmy moduły edukacyjne 

dla młodych Ambasadorów DARE. Trzeci moduł 

również koncentruje się na komunikacji z młodymi 

osobami z niepełnosprawnościami i może służyć, 

jako doskonałe uzupełnienie tego modułu.  

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Uczestnicy dowiedzą się więcej o języku 

inkluzywnym i strategiach coachingowych i będą 

mogli rozwijać swoją wiedzę.  

Link do 

zasobu: 

Moduł 3 dla Ambasadorów DARE: Komunikacja jest 

kluczem! 

 

 

https://www.kreisau.de/fileadmin/Perspektive_Inklusion/170629_KI_PUB_PL_FINAL.pdf
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Odniesienia 

Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być 

zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji 

społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE. 

Większość poniższych materiałów jest dostępna w języku angielskim. 
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Moduł 3: Poza formalne działania 

edukacyjne w trakcie okresu 

przejściowego ze szkoły do mobilności 

w ramach programu Erasmus+ 

Wstęp  

Jak sprawnie przejść ze szkoły do mobilności w ramach programu 

Erasmus+, wykorzystując działania edukacji poza formalnej, tego dotyczy 

trzeci z pięciu modułów opracowanych dla osób pracujących z młodzieżą, 

edukatorów, trenerów i liderów młodzieżowych. Moduł ten ma na celu 

podniesienie umiejętności i kompetencji osób pracujących z młodzieżą, 

które chcą pracować z młodymi osobami z niepełnosprawnością wzrokową, 

słuchową i fizyczną, oraz zdobycie wiedzy na temat wspierania młodych 

ludzi w ogóle, a także młodych z niepełnosprawnościami. 

Informacje zawarte w tym module skierowane do osób pracujących z 

młodzieżą, wychowawców, trenerów i liderów młodzieżowych, przyczynią 

się do zwiększenia wiedzy i umiejętności, aby mogli oni: 

• informować młodzież/uczniów i nauczycieli w szkołach o 

możliwościach, jakie istnieją w ramach mobilności w programie 

Erasmus+; 

• wspierać i motywować młodzież/uczniów i nauczycieli w szkołach do 

udziału w mobilnościach w ramach programu Erasmus+ poprzez 

wykorzystanie metod i działań uczenia się poza formalnego;  

• przedstawić nauczycielom pracującym w szkołach podejście do 

uczenia się o charakterze poza formalnym. 

Moduł ten obejmuje następujące tematy: 

▪ Czym jest edukacja nieformalna? 

□ Uczenie się formalne, poza formalne i nieformalne 

□ Zasady uczenia się poza formalnego 

□ Techniki uczenia się poza formalnego 

▪ Mobilność w ramach programu Erasmus+ 

□ Projekty mobilności w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży 

▪ Szkoły i program Erasmus+ 

□ Szanse dla szkół w ramach programu ERASMUS+ 
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▪ Działania informujące młodzież/uczniów/nauczycieli o mobilnościach 

w ramach programu Erasmus+ 

Do końca tego modułu nauczysz się: 

▪ dostrzegać różnice między zasadami oraz środowiskami uczenia się 

poza formalnego i formalnego; 

▪ jak opracować plan realizacji działań z zakresu edukacji poza 

formalnej; 

▪ wdrażać działania, narzędzia i metody nieformalne; 

▪ tworzyć możliwości edukacji nieformalnej; 

▪ jak angażować młodych ludzi w poza standardowe środowiska 

edukacyjne; 

▪ określać i sporządzać spis możliwości mobilności w ramach 

programu Erasmus+;  

▪ korzystać z dostępnych informacji na temat mobilności w ramach 

programu Erasmus+ w celu informowania młodych 

ludzi/uczniów/nauczycieli o istniejących możliwościach; 

▪ być otwartym na pracę z młodymi ludźmi w nieformalnych i 

nietradycyjnych środowiskach edukacyjnych; 

▪ doceniać wartość nieformalnych i nietradycyjnych środowisk 

edukacyjnych w pracy z młodymi ludźmi. 

 

Część teoretyczna 

1. Czym jest edukacja nieformalna? 

1.1 Uczenie się formalne, poza formalne i nieformalne 

Istnieją trzy rodzaje uczenia się (Gadoularov i Romanica, n.d.): 

1. Uczenie się formalne to uczenie się zapewniane zazwyczaj przez 

instytucję edukacyjną lub szkoleniową, ustrukturyzowane (pod 

względem celów nauki, czasu nauki lub wsparcia w nauce) i 

prowadzące do uzyskania certyfikatu. Uczenie się formalne jest 

celowe z punktu widzenia osoby uczącej się. 

2. Uczenie się poza formalne to uczenie się, które nie jest zapewniane 

przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową i zazwyczaj nie 

prowadzi do uzyskania certyfikatu. Jest ono jednak 

ustrukturyzowane (pod względem celów nauki, czasu nauki lub 
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wsparcia w nauce). Uczenie się poza formalne jest celowe z 

perspektywy osoby uczącej się. 

3. Uczenie się nieformalne to uczenie się wynikające z codziennych 

czynności życiowych związanych z pracą, rodziną lub 

wypoczynkiem. Nie jest ono ustrukturyzowane (pod względem 

celów nauki, czasu nauki lub wsparcia w nauce) i zazwyczaj nie 

prowadzi do uzyskania certyfikatu. Uczenie się nieformalne może 

być zamierzone, ale w większości przypadków jest nieintencjonalne 

(lub przypadkowe/losowe). 

Więcej informacji na temat różnic między kształceniem formalnym, poza 

formalnym i nieformalnym można znaleźć w Internecie.   

1.2 Zasady uczenia się poza formalnego 

Zasady kształcenia poza formalnego są następujące (Gadoularov i 

Romanica, n.d.):  

4. Ukierunkowanie na ucznia: treść, stosowane metodologie, miejsca i 

ramy czasowe muszą być oparte na potrzebach i zainteresowaniach 

uczniów.  

5. Przejrzystość: wszystkie aspekty procesu uczenia się powinny być 

znane i uzgodnione przez uczniów od samego początku.  

6. Poufność: wszystko, co dzieje się podczas zajęć edukacyjnych jest 

poufne i nie jest przekazywane nikomu, kto nie jest bezpośrednim 

uczestnikiem danego procesu.  

7. Dobrowolność uczących się: uczący się powinni dobrowolnie 

uczestniczyć w procesie uczenia się.  

8. Uczestnictwo uczących się: uczący się mają obowiązek aktywnie 

uczestniczyć w działaniach i procesach związanych z uczeniem się, 

jak również w kształtowaniu procesu uczenia się.  

9. Odpowiedzialność za proces uczenia się spoczywa na uczniach: 

uczniowie powinni wziąć odpowiedzialność za własną naukę i być 

zmotywowani. 

10. Wartości i praktyki demokratyczne: podczas działań 

szkoleniowych stosowany proces musi być zgodny z treścią. 

1.2 Techniki uczenia się poza formalnego 

Aktywne uczestnictwo w uczeniu się poza formalnym promowane jest 

poprzez stosowanie pewnych technik, do których należą (Peace Corps, 

USA, 2004), (Kokkos, 2014, s. 138-177):  

https://www.researchgate.net/figure/1-Differences-between-Formal-Non-formal-and-Informal-Learning_tbl2_259558454
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Techniki Opis 

Ćwiczenie „na 

rozgrzewkę” 

Krótkie, zorganizowane ćwiczenie mające na celu 

zrelaksowanie i dodanie energii uczestnikom oraz 

zapoznanie ich ze sobą na początku programu. 

Wykład 
Trener prezentuje słuchaczom informacje na dany 

temat.  

Dyskusja/sesja pytań 

i odpowiedzi 

Trener używa prowokacyjnych pytań lub 

stwierdzeń, zwykle przygotowanych wcześniej, 

aby pobudzić grupę do myślenia i dzielenia się 

informacjami w ramach prowadzonej dyskusji.  

Burza mózgów 

Trener zadaje konkretne pytanie lub opisuje 

konkretną sytuacją, a uczestnicy proponują wiele 

różnych pomysłów.  

Prezentacja w formie 

instruktażu 

Zorganizowane prezentacji czynności w celu 

pokazania, a nie tylko opowiedzenia publiczności, 

jak się ją wykonuje. 

Praca w grupach 

Grupy dyskutują lub pracują nad danym tematem 

i prezentują swoje wyniki innym. Podział na grupy 

powinien być losowy, wyjątkiem jest sytuacja, w 

której musimy utworzyć grupy według ich 

doświadczenia. Jeśli wybieramy grupy na 

podstawie jakichś kryteriów, należy je wyjaśnić.  

Samodzielne uczenie 

się 

Uczący się, pod kierunkiem trenera, decydują, 

czego i jak będą się uczyć. Można to robić 

indywidualnie lub w grupie, ale ogólna koncepcja 

polega na tym, że uczniowie przejmują 

odpowiedzialność za swoją naukę. 
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Dialog 

reprezentantów grup 

roboczych 

Dialog reprezentantów grup roboczych (z języka 

angielskiego „fishbowl”) to technika 

ustrukturyzowanej obserwacji procesu 

grupowego. Grupa zostaje podzielona na dwie 

części, z których połowa jest obserwatorami, a 

druga połowa aktywnymi uczestnikami. 

Obserwatorzy stoją lub siedzą w kręgu wokół 

aktywnej, wewnętrznej grupy. Obie grupy 

otrzymują konkretne zadania do wykonania; 

obserwatorzy proszeni są o odnotowanie 

określonych zachowań, natomiast aktywni 

uczestnicy o wspólne wykonanie jakiegoś zadania. 

Odwrócona klasa 
Trener zachęca uczestników do wcześniejszego 

przygotowania się do szkolenia. 

Odgrywanie ról 

Krótki skecz stworzony i odgrywany przez 

uczestników w celu symulacji rzeczywistej sytuacji 

życiowej, która ilustruje problem lub konflikt. 

Studium przypadku 

Praca indywidualna lub grupowa, w której 

uczestnicy szukają odpowiedzi związanych z 

przedstawioną sytuacją. Sytuacja powinna być z 

rzeczywistości (coś, co się wydarzyło lub może się 

wydarzyć).  

Gra symulacyjna 

Grupy uczniów otrzymują krytyczne dane na 

temat sytuacji, podejmują decyzje, otrzymują 

informacje zwrotne i podejmują dalsze działania. 

Gry zachęcają ludzi do przejęcia 

odpowiedzialności za własną naukę i sprawdzenia 

nowej wiedzy lub umiejętności. 

Opowiadanie historii 
Wykorzystanie opowiadania historii w procesie 

uczenia się może wzmocnić naukę i kreatywność.  

Autorefleksja Uczestnicy indywidualnie analizują zaistniałą 

sytuację, wcześniejsze działania lub swoje 
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zachowania i konfrontują je z obecną i przyszłą 

rzeczywistością.  

Wycieczka terenowa 

Wycieczka do miejsca, w którym uczestnicy mogą 

zobaczyć rzeczywisty przykład działania lub 

sytuacji, która ich dotyczy. 

2. Mobilność w ramach programu Erasmus+ 

2.1 Projekty mobilności w dziedzinie edukacji, szkoleń i 

młodzieży 

Program Erasmus+  Unii Europejskiej finansuje działania w obszarze 

młodzieży, aby „zapewnić młodym ludziom wiele możliwości zdobywania 

kompetencji i rozwoju osobistego poprzez uczenie się poza formalne i 

nieformalne” (Komisja Europejska, 2020).  

Celem tych programów jest podniesienie poziomu kluczowych 

kompetencji i umiejętności wśród młodych ludzi, w tym osób o mniejszych 

szansach, oraz osób pracujących z młodzieżą, aby promować aktywność 

obywatelską, dialog międzykulturowy, włączenie społeczne i solidarność. 

Uzupełniająco celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, aby mogli 

uczestniczyć w życiu demokratycznym i na rynku pracy, sprzyjanie 

poprawie jakości pracy z młodzieżą poprzez zacieśnianie współpracy 

między organizacjami zajmującymi się młodzieżą, uzupełnianie reform 

politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz 

wspieranie rozwoju polityki młodzieżowej opartej na wiedzy i dowodach, a 

także uznawanie uczenia się poza formalnego i nieformalnego oraz 

wzmacnianie międzynarodowego wymiaru działań młodzieżowych 

(Komisja Europejska, 2016).  

Projekty mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą mogą trwać 

od kilku dni do dwóch lat i mogą obejmować jedno lub więcej z 

następujących działań: (1) wymiany młodzieży, (2) wolontariat europejski 

oraz (3) mobilność osób pracujących z młodzieżą (ibid.). W szczególności: 

11. Wymiany młodzieży umożliwiają grupom młodych ludzi 

realizację zorganizowanego programu działań (np. warsztatów, 

ćwiczeń, debat i odgrywania ról) w innym kraju, w UE lub poza nią. 

Są one otwarte dla wszystkich młodych ludzi w wieku 13-30 lat. 

Działania trwają od 5 do 21 dni.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
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12. Wolontariat Europejski oferuje młodym ludziom możliwość 

rozwijania umiejętności poprzez udział w codziennej pracy 

organizacji w takich dziedzinach, jak opieka społeczna, ochrona 

środowiska, nieformalne programy edukacyjne, technologie 

informacyjno-komunikacyjne, kultura i wiele innych. Wolontariat 

Europejski jest otwarty dla młodych ludzi w wieku 17-30 lat. Praca 

w ramach Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy, ale 

w niektórych przypadkach możliwe są krótsze okresy pracy, 

trwające od 2 tygodni wzwyż. 

13. Mobilność osób pracujących z młodzieżą wspiera rozwój zawodowy 

osób pracujących z młodzieżą poprzez np. międzynarodowe 

seminaria, kursy szkoleniowe, wydarzenia służące nawiązywaniu 

kontaktów, wizyty studyjne lub staże typu podpatrywanie pracy (z 

języka angielskiego „job shadowing”) za granicą w organizacji 

zajmującej się tematyką młodzieżową. Działania związane z tą 

mobilnością trwają od 2 dni do 2 miesięcy. 

Program Erasmus+ ponadto wspiera projekty partnerskie dla firm, 

instytucji, przedsiębiorstw i organizacji badawczych zainteresowanych 

wymieniać się dobrymi praktykami lub opracowywać innowacyjne 

praktyki. Wspiera on również dialog polityczny i współpracę w kwestiach 

dotyczących młodzieży w całej UE, z państwami spoza UE i do nich, a 

także z organizacjami międzynarodowymi (zwłaszcza z Radą Europy) i 

europejskimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką 

młodzieżową (ibid.). 

3. Szkoły i program Erasmus+ 

3.1 Szanse dla szkół w ramach programu ERASMUS+ 

Erasmus+ oferuje program, do którego mogą przystąpić szkoły - 

przedszkolne, podstawowe i średnie. Dostępne są fundusze na projekty 

mobilności pracowników i partnerstwa transgraniczne. Całe klasy lub 

grupy uczniów mogą odwiedzać szkoły partnerskie, a poszczególni 

uczniowie mogą spędzić dłuższy czas w szkole w innym kraju (Komisja 

Europejska, 2019). 

W ramach tego programu prowadzone są dwa kluczowe działania:  

1. Pierwsze działanie kluczowe zapewnia finansowanie rozwoju 

zawodowego pracowników szkół, dzięki czemu nauczyciele i pracownicy 

mogą spędzić okres za granicą w innej szkole lub wziąć udział w kursie 

szkoleniowym w innym kraju.  
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2. Drugie działanie kluczowe oferuje partnerom projektu możliwość 

wymiany pracowników i uczniów lub opracowania nowego, 

innowacyjnego produktu. Finansowanie obejmuje krótkie pobyty 

grupowe (od 3 dni do 2 miesięcy) lub dłuższe okresy wymiany (od 2 do 

12 miesięcy) dla poszczególnych uczniów szkół średnich (ibid.). 

Według raportu Sirius z 2018 r., Europejskiej Sieci Politycznej ds. 

Edukacji Migrantów, edukacja poza formalna ma do odegrania większą 

rolę w rozwoju dzieci, podczas gdy duży potencjał tkwi zwłaszcza we 

współpracy między podmiotami świadczącymi edukację poza formalną, a 

szkołami. Na przykład wycieczki terenowe do muzeów i centrów nauki 

mogą wywoływać emocje, wzbudzać zainteresowanie i rozwijać 

pozytywne postawy wobec nauki. Kształcenie poza formalne w ogóle 

może podnieść samoocenę, samoświadomość i stworzyć poczucie 

odpowiedzialności, czasami promuje aktywną postawę obywatelską, 

umiejętności komunikacyjne i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. W 

związku z tym raport zawiera zalecenia o większe wysiłki ze strony szkół, 

aby tworzyć partnerstwa z podmiotami społeczności lokalnej w celu 

uzupełnienia formalnego programu nauczania o edukację poza formalną 

(Lipnickienė, K., Siarova, H., van der Graaf, L., 2018).       

4. Działania informujące młodzież/uczniów/nauczycieli 

o mobilnościach w ramach programu Erasmus+ 

Poniżej przedstawiono niektóre działania, które można realizować zgodnie 

z technikami stosowanymi w edukacji poza formalnej i które ułatwiają 

młodym ludziom przejście z trybu szkolnego do mobilności w ramach 

programu Erasmus+:  

Świadectwa 

Świadectwa są rodzajem recenzji i dowodu społecznego, które służą do 

kierowania potencjalnych klientów i pomagają przezwyciężyć obiekcje, 

dostarczając dowodów od naszych rówieśników, „że decyzja, którą mamy 

podjąć jest właściwa” (Patel, 2017). Dowód społeczny to „zjawisko 

psychologiczne, w którym ludzie podporządkowują się działaniom innych 

przy założeniu, że działania te są odzwierciedleniem właściwego 

zachowania” (Santora, 2020). 

W kontekście działań mających na celu nauczenie uczniów i nauczycieli o 

mobilności w ramach programu Erasmus+ należy zebrać świadectwa 

uczestników, którzy odnieśli sukces, i podzielić się nimi z grupą docelową. 

Świadectwa te można przedstawić w formie tekstu lub filmu wideo lub 

zamieścić w materiałach promocyjnych na stronach internetowych lub w 

mediach drukowanych.  
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Wieczory informacyjne 

Wieczory informacyjne mogą również odegrać rolę wydarzenia 

informacyjnego, którego celem jest poinformowanie uczniów, nauczycieli 

i/lub rodziców o możliwościach mobilności w ramach programu Erasmus+. 

W tym przypadku można włączyć różne elementy nieformalne, aby 

zaangażować uczestników, takie jak zarządzanie oczekiwaniami i ocena 

rezultatów poprzez głosowanie punktowe.  

Targi 

Zorganizowanie targów ma większy zasięg niż wieczór informacyjny, a ich 

celem jest połączenie organizatorów mobilności w ramach programu 

Erasmus+ z grupami docelowymi. Podczas takich targów można 

przedstawić uczniom i nauczycielom międzynarodowe usługi wolontariatu 

w ramach programu Erasmus+ oraz wydarzenia związane z wymianą 

młodzieży. Młodzież, a także organizacje wolontariackie korzystające z 

programu Erasmus+ z całej Europy zaprezentują się poprzez stoiska 

informacyjne, ulotki oraz krótkie prezentacje lub warsztaty dla 

zainteresowanej młodzieży.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Pracownicy młodzieżowi 

54 

Samoocena  

Quiz końcowy  

 

1. Zasady edukacji poza formalnej to (można zaznaczyć więcej niż jedną 

opcję):  

a. Przejrzystość  

b. Poufność  

c. Ukierunkowanie na ucznia  

d. Rentowność  

2. Edukacja poza formalna jest częścią:  

a. Kształcenie dorosłych  

b. Nauki w dzieciństwie  

c. Uczenie się przez całe życie  

d. Szkoły 

3. Wolontariat europejski może trwać:  

a. Do 1 roku  

b. Do 2 lat  

4. Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej, którym zarządza:  

a. Rada Europy  

b. Komisja Europejska  

5. Uczestnik wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+ musi mieć 

co najmniej:  

a. 12 lat 

b. 13 lat 

c. 16 lat 

a. 17 lat 

6. Celem programu Erasmus+ jest (można zaznaczyć więcej niż jedną 

opcję):  

a. Aktywne obywatelstwo  

b. Dialog międzykulturowy  

c. Włączenie społeczne  
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d. Uczestnictwo w rynku pracy  

7. Uczenie się nieformalne jest zazwyczaj:  

a. Ustrukturalizowane 

b. Nieuporządkowane  

8. Edukacja poza formalne odnosi się do edukacji, która ma miejsce: 

a. Wewnątrz formalnego systemu szkolnictwa 

b. Poza formalnym systemem szkolnictwa  

9. Uczenie się języka ojczystego przez osobę jest przykładem: 

a. Kształcenia formalnego 

b. Edukacji poza formalnej 

c. Edukacji nieformalnej 

10. W edukacji poza formalnej: 

   a. otrzymujesz stopień naukowy lub dyplom na zakończenie.  

b. uczestnictwo nie skutkuje uzyskaniem stopnia/dyplomu. 
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Arkusz ćwiczeń  

Ćwiczenie 3.1  

Tytuł 

modułu 

Moduł 3: Poza formalne działania edukacyjne w trakcie 

okresu przejściowego ze szkoły do mobilności w ramach 

programu Erasmus+ 

Tytuł 

ćwiczenia 
Planowanie i projektowanie targów Erasmus+ 

Kod 

ćwiczenia 
A3.1  

Czas 

trwania 

ćwiczenia 

(w 

minutach) 

120 minut 

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń 

Cel 

ćwiczenia 

Celem tego ćwiczenia jest wspieranie osób pracujących z 

młodzieżą, wychowawców, trenerów i liderów 

młodzieżowych w planowaniu i projektowaniu targów 

Erasmus+ w celu informowania 

młodzieży/uczniów/nauczycieli o możliwościach udziału w 

mobilnościach w ramach programu Erasmus+ po 

ukończeniu szkoły. Końcowym rezultatem będzie plan, który 

można zrealizować w celu przeprowadzenia udanych targów 

Erasmus+.  

Materiały 

potrzebne 

do 

wykonania 

ćwiczenia 

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek.  

Opcjonalnie: urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, 

laptop, tablet lub smartfon z edytorem tekstu. 
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Instrukcje 

krok po 

kroku 

Krajowe Stowarzyszenie Edukacji na Poziomie Szkoły 

Średniej postanowiło zwrócić się do Ciebie i Twojego 

zespołu z prośbą o zorganizowanie targów Erasmus+ w 

celu poinformowania 

rodziców/młodzieży/uczniów/nauczycieli o istniejących 

możliwościach wzięcia udziału w wyjazdach w ramach 

programu Erasmus+ po ukończeniu szkoły. Łączna liczba 

uczestników została ustalona na 80 osób, w tym 30 

uczniów ostatnich klas licealnych.  

Aby z powodzeniem zaprojektować i zaplanować to 

wydarzenie, musisz wykonać kilka kroków, które 

doprowadzą Cię do stworzenia szczegółowego planu 

targów: 

Krok 1 - Potraktuj to poważnie i przygotuj się psychicznie: 

Organizacja wydarzenia nie jest prostym zadaniem. Jeśli 

kiedykolwiek organizowałeś*organizowałaś wydarzenie, 

wiesz, że nie wszystko przebiega zgodnie z planem i 

musisz stawić czoła różnym wyzwaniom. Dlatego ważne 

jest, aby działać jako gracz zespołowy, z cierpliwością i 

trzeba być dobrze przygotowanym i zdeterminowanym na 

tyle, aby poradzić sobie z wszelkimi trudnościami.  

Aby przygotować się psychicznie do ciężkiej pracy i 

zainspirować innych, warto przeczytać artykuł „The Key To 

Mentally Preparing Yourself To Face Any Challenge” 

(dostępny w języku angielskim). 

Krok 2 - Określenie celu i formatu: Sformułuj swój cel na 

tyle konkretnie, jak to tylko możliwe: czy chcesz przekazać 

uczestnikom wiedzę, czy poinformować ich o konkretnym 

temacie? Od odpowiedzi na to pytanie będzie zależał 

format wydarzenia: jego koncepcja, czas trwania, podział 

ról w zespole, układ sali, catering i nagłośnienie. I staraj 

się nie utknąć w tradycyjnych formatach. Spójrz na format 

konferencji TED, tematycznych śniadań, wydarzeń online, 

spotkań w plenerze. Liczy się to, że Twój format pomaga w 

osiągnięciu celu targów. 

Krok 3 - Poświęć odpowiednią uwagę planowaniu: plan 

powinien zawierać m.in. logistykę i treść. Stwórz dokument 

dostępny dla całego zespołu, który będzie pomocny w 

https://yhoo.it/3f6hSES
https://yhoo.it/3f6hSES
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procesie, w którym każdy członek zespołu będzie mógł 

zobaczyć zadania innych i ogólny obraz sytuacji. Najpierw 

przygotuj listę głównych zadań, a następnie doprecyzuj je 

jak najbardziej szczegółowo w postaci konkretnych kroków, 

które muszą zostać wykonane. Ważne jest, aby w planie 

wyznaczyć ramy czasowe: czas potrzebny na wykonanie 

zadania. Często jest on niedoceniany, a przygotowania idą 

wolniej niż się spodziewałeś*spodziewałaś. Możesz 

skorzystać z szablonów Google, programów online takich 

jak Trello lub nawet Excela, który Cię nie zawiedzie. 

Krok 4 - Opracuj swój budżet: Przyjrzyj się liście zadań i 

uwzględnij je w swoim budżecie. Warto też pomyśleć o 

rezerwie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. 

Opcjonalnie można skorzystać z szablonu budżetu online, 

dostosować go lub stworzyć własny.  

Krok 5 - Bądź przygotowany*przygotowana na wszystko! 

Jeśli chcesz miło zaskoczyć swoich gości, przemyśl 

wszystko w najdrobniejszych szczegółach: jak się 

rejestrują, kto i jak będzie witał uczestników, jaka muzyka 

będzie grała, czy masz ciekawy kącik fotograficzny, jak 

wyglądają prezentacje i jak ubrany jest Twój zespół, co 

robić w przerwach. 

Krok 6 - Przydzielenie obowiązków: Bardzo ważne jest 

rozdzielenie zadań pomiędzy członków zespołu, którzy 

będą brali udział w organizacji i realizacji wydarzenia. Na 

przykład, ktoś jest odpowiedzialny za strefę rejestracji, 

ktoś inny za powitanie prelegentów, jeszcze inna osoba za 

sprzęt, za catering, komunikację z prasą itp. Każda osoba 

musi być odpowiedzialna za daną strefę przez cały czas 

trwania targów. Rozdaj każdemu członkowi zespołu 

dokument z przydzielonymi obowiązkami, tak aby każdy 

wiedział, z kim ma się kontaktować w konkretnej sprawie. 

Krok 7 - Poproś o informacje zwrotne: Poproś uczestników 

o wypełnienie drukowanego formularza oceny na koniec 

wydarzenia lub formularza online po powrocie do domu. 

Poproś ich o ocenę różnych aspektów wydarzenia: 

logistyki, prelegentów, lokalizacji oraz pracy 

organizatorów. Te informacje pomogą Ci uniknąć błędów w 

przyszłości i poprawić jakość Twoich wydarzeń. Jeśli to 

https://templates.office.com/en-us/event-budget-tm16410231
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możliwe, zbieraj opinie za pośrednictwem sieci 

społecznościowych lub nagrywaj wideo 

recenzje/świadectwa po wydarzeniu - przyda się to przy 

powtórnej organizacji wydarzenia. Oto kilka przykładowych 

formularzy, które możesz wybrać: 

Ankieta oceny wydarzenia 

DARMOWE przykłady oceny wydarzenia w PDF | MS Word | 

Excel 

Twój kompletny przewodnik po procesie oceny wydarzenia 

Niezależnie od tego, jakie wydarzenie organizujesz, bądź 

optymistą i nie bój się niespodzianek, a Twoje wydarzenie 

będzie udane! 

 

Ćwiczenie 3.2  

Tytuł 

modułu 

Moduł 3: Poza formalne działania edukacyjne w trakcie 

okresu przejściowego ze szkoły do mobilności w ramach 

programu Erasmus+ 

Tytuł 

ćwiczenia 

Wybór technik i działań angażujących 

młodzież/uczniów/nauczycieli 

Kod 

ćwiczenia 
A3.2  

Czas 

trwania 

ćwiczenia 

(w 

minutach) 

120 minut 

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń 

https://survs.com/survey-templates/event-evaluation-survey/
https://www.eventbrite.co.uk/blog/academy/event-evaluation-template-free-download-ds00/
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Cel 

ćwiczenia 

Celem tego ćwiczenia jest wsparcie osób pracujących z 

młodzieżą, wychowawców, trenerów i liderów 

młodzieżowych w podjęciu decyzji, jakie działania byłyby 

odpowiednie do zaangażowania młodych 

ludzi/uczniów/nauczycieli w poza formalną sesję 

szkoleniową dotyczącą mobilności w ramach programu 

Erasmus+.  

Materiały 

potrzebne 

do 

wykonania 

ćwiczenia 

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek.  

Opcjonalnie: urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, 

laptop, tablet lub smartfon z edytorem tekstu. 

Instrukcje 

krok po 

kroku 

Szkoła średnia w Twoim mieście zaprosiła Ciebie i Twój 

zespół do zorganizowania aktywizującego działania 

dotyczącego mobilności w ramach programu Erasmus+ dla 

młodzieży/uczniów/nauczycieli. Łączna liczba uczestników 

została ustalona na 40 osób, w tym 25 uczniów ostatniej 

klasy szkoły średniej.  

Aby wybrać odpowiednie działanie, które zaangażuje 

młodych ludzi/uczniów/nauczycieli w tę poza formalną 

sesję szkoleniową, należy postępować zgodnie z 

poniższymi krokami:  

• Krok 1 - Zapisz tytuł działania, które zamierzasz 

zrealizować i określ osoby, które będą Ci pomagać, 

aby z powodzeniem zrealizować to działanie.  

• Krok 2 - Liczebność i profil uczestników: weź pod 

uwagę liczbę uczestników i przeanalizuj ich profil: 

wiek, poziom wykształcenia, zainteresowania, itp.  

• Krok 3 - Określenie efektów uczenia się: jaką wiedzę i 

umiejętności zdobędą uczniowie po zakończeniu 

działania? Jak zmieni się ich zachowanie? 

• Krok 4 - Technika edukacji poza formalnej i czas 

trwania: jaką technikę edukacji poza formalnej 

wybierzesz, w jakim celu i na jak długo? Na przykład, 

możesz podzielić uczestników na grupy 5-osobowe i 

zastosować technikę pracy grupowej, przydzielając 
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grupom zrozumiałe zadanie, np. przez 15 minut 

szukać w Internecie konkretnego tematu, który każda 

grupa przedstawi po 5 minutach. W ten sposób 

wzmocnisz umiejętności komunikacyjne i zdolność 

uczniów do współpracy w odpowiednim czasie dla 

wspólnego celu, dogłębnego zrozumienia tematu i 

zaprezentowania wyników swoich wysiłków innym. 

Dodatkowo, sprawdź film pod tytułem „How to 

develop Non-Formal Education activities | Tips and 

Tricks for trainers”, który pomoże zrozumieć, jak 

wybrać metody do zajęć edukacyjnych.  

• Krok 5 - Utrzymuj ich zaangażowanie: Zdecyduj o 

pytaniach, które będą używane do utrzymania 

zaangażowania uczestników w proces uczenia się. 

Zorganizowanie tematów w logicznej kolejności ma 

ogromne znaczenie dla uczestników, aby łatwiej 

przyswajali informacje. 

• Krok 6-Infrastuktura: jakiej infrastruktury 

technologicznej lub innego rodzaju potrzebujesz, aby 

zrealizować to działanie? 

• Krok 7 - Ewaluacja: jak będziesz monitorować i 

oceniać proces? Jak określisz, co zadziałało, a co nie? 

Jak upewnisz się, że efekty uczenia się zostały 

osiągnięte? 

• Aby lepiej zrozumieć znaczenie ewaluacji w 

środowisku edukacji poza formalnej obejrzyj film 

„What is Evaluation in Non-Formal Education 

environment? Process and Importance of Evaluation”. 

• Krok 8 - Ryzyka: Spróbuj zastanowić się nad 

najważniejszymi zagrożeniami, które mogą mieć 

wpływ na Twoją działalność i przygotuj plan B. 

• Krok 9 - Data i miejsce: Kiedy i gdzie odbędzie się to 

działanie? Przygotuj na czas swoją pracę i unikaj 

spóźnień. 

Podczas wykonywania wszystkich powyższych czynności 

należy pamiętać o części teoretycznej tego modułu, a także 

o następujących kluczowych czynnikach: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
https://www.youtube.com/watch?v=lQsHKMLyJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=lQsHKMLyJ1Y
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• sposobie wzajemnej interakcji i komunikacji; 

• sposobie, w jaki informacje z tego działania są 

udostępniane na zewnątrz;  

• praktycznych aspektach zapewniających efektywne 

działanie. 

 

Ćwiczenie 3.3  

Tytuł 

modułu 

Moduł 3: Poza formalne działania edukacyjne w trakcie 

okresu przejściowego ze szkoły do mobilności w ramach 

programu Erasmus+ 

Tytuł 

ćwiczenia 
Opracowanie kwestionariusza oceny  

Kod 

ćwiczenia 
A3.3  

Czas 

trwania 

ćwiczenia 

(w 

minutach) 

120 minut 

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń 

Cel 

ćwiczenia 

Celem tego ćwiczenia jest wsparcie osób pracujących z 

młodzieżą, wychowawców, trenerów i liderów 

młodzieżowych w znalezieniu najlepszego sposobu oceny  

poza formalnej sesji szkoleniowej dotyczącej mobilności w 

ramach programu Erasmus+, skierowanej do 

młodzieży/uczniów/nauczycieli.  
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Materiały 

potrzebne 

do 

wykonania 

ćwiczenia 

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek.  

Urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet lub 

smartfon, wyposażone w edytor tekstu. 

Instrukcje 

krok po 

kroku 

Rada rodziców ze szkoły podstawowej postanowiło zaprosić 

Cię do zorganizowania poza formalnej sesji szkoleniowej 

dotyczącej mobilności w ramach programu Erasmus+, 

skierowanej do młodzieży/uczniów/nauczycieli, ale aby ją 

ocenić, musisz opracować Kwestionariusz Oceny.  

Zanim zaczniesz, należy pamiętać, że kwestionariusz 

ewaluacyjny zawiera listę pytań, które są używane do 

wyrażenia oceny konkretnej sytuacji. Kwestionariusz ten 

jest zwykle opracowywany, gdy cele i zadania są już 

pewne. Ogólnie rzecz biorąc, kwestionariusze ewaluacyjne 

są przydatne, aby: 

• opracować strukturalną ocenę; 

• kierować całym procesem ewaluacji; 

• przedstawić dokładny wynik. 

Aby pomyślnie zakończyć to działanie, należy dokładnie 

rozważyć następujące kroki: 

▪ Krok 1 - Zapisz tytuł działania, dla którego zamierzasz 

opracować kwestionariusz ewaluacyjny. 

▪ Krok 2 - Ustal kto i w jaki sposób będzie wypełniał 

kwestionariusz oceny. Dowiedz się, kim są osoby 

zaangażowane w ocenę. Ustal również osoby, które 

pomogą Ci w zbieraniu odpowiedzi lub czy będziesz to 

robił sam*sama. 

▪ Krok 3 - Ustal odpowiednie pytania. Użyj pytań, które 

mają istotne znaczenie dla działania, koncentrując się 

na powiązanych celach i zadaniach. 

▪ Krok 4- Zdecyduj, jaki typ i jakie pytania powinny być 

zawarte w kwestionariuszu ewaluacyjnym. Ustal 

priorytety pytań w oparciu o ich znaczenie i to, jak 

dobrze odpowiadają na potrzeby ewaluacji. W 
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zależności od grupy docelowej wybierz pytania 

zamknięte (na które można odpowiedzieć prostym 

„tak” lub „nie”) i pytania otwarte (takie, które 

wymagają więcej przemyśleń i więcej niż jednej prostej 

odpowiedzi). 

▪ Krok 5 - Zweryfikuj pytania. Upewnij się, że są one 

związane z oceną działania.  

Podczas wykonywania wszystkich powyższych czynności 

należy pamiętać o następujących kluczowych czynnikach: 

• spraw, aby kwestionariusz był zwięzły; 

• uwzględnij krótkie wprowadzenie i cel; 

• uwzględnij pytania otwarte i skalę ocen; 

• pytania powinny być neutralne; 

• rozważ alternatywne odpowiedzi; 

• upewnij się, że Twoje pytania z góry nie zakładają 

odpowiedzi; 

• uszereguj swoje pytania według stopnia trudności; 

• przejrzyj przygotowany kwestionariusz; 

• zostaw puste pole na komentarze. 
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Dodatkowe zasoby edukacyjne  

Zasób 3.1  

Tytuł 

modułu: 

Moduł 3: Poza formalne działania edukacyjne w 

trakcie okresu przejściowego ze szkoły do mobilności 

w ramach programu Erasmus+ 

Tytuł zasobu: Projekt wideo YOUTRAIN: Czym jest edukacja poza 

formalna? 7 Zasad edukacji poza formalnej  

Kod zasobu: R3.1  

Wprowadzen

ie do zasobu: 

W tym krótkim filmie doświadczony profesjonalista 

wyjaśnia, czym jest edukacja poza formalna, 

jednocześnie przedstawiając definicję, kontekst i 7 

kluczowych zasad edukacji poza formalnej.  

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Słuchacze w przyjemny sposób zapoznają się ze 

znaczeniem edukacji poza formalnej. Ten film jest 

również pomocny w poszerzaniu wiedzy na temat 

pracy z młodzieżą w ramach programu Erasmus+. 

Link do 

zasobu: 

Czym jest edukacja poza formalna? 7 Zasad edukacja 

poza formalnej  

Materiał dostępny w języku angielskim  

 

Zasób 3.2 

Tytuł 

modułu: 

Moduł 3: Poza formalne działania edukacyjne w 

trakcie okresu przejściowego ze szkoły do mobilności 

w ramach programu Erasmus+ 

Tytuł zasobu: Projekt wideo YOUTRAIN: Jak rozwijać edukację poza 

formalną | Porady i wskazówki dla trenerów 

https://www.youtube.com/watch?v=dPANb53ojME
https://www.youtube.com/watch?v=dPANb53ojME
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Kod zasobu: R3.2 

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Jest to film wprowadzający w tematykę rozwoju 

edukacji poza formalnej, dostarczający podstawowych 

informacji. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Ten film pomoże uczestnikom zrozumieć, w jaki 

sposób rozwijane są poza formalne działania 

edukacyjne. Przyszli trenerzy, jak również ci 

doświadczeni, mogą poznać metody efektywnego 

prowadzenia zajęć, dowiedzieć się, jak stworzyć i 

utrzymać przestrzeń dla uczestników oraz jak 

doskonalić swoje umiejętności jako trenerzy.  

Link do 

zasobu: 

Jak rozwijać edukację poza formalną | Porady i 

wskazówki dla trenerów 

Materiał dostępny w języku angielskim  

Zasób 3.3  

Tytuł 

modułu: 

Moduł 3: Poza formalne działania edukacyjne w 

trakcie okresu przejściowego ze szkoły do mobilności 

w ramach programu Erasmus+ 

Tytuł zasobu: Edukacja poza formalna i nieformalna: Historia, 

aktualne zagadnienia i pytania  

Kod zasobu: R3.3 

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Stéphanie Gasse, specjalistka w dziedzinie nauk o 

edukacji, udzieliła wywiadu Thierry'emu Ardouinowi, 

podkreślając niektóre aspekty edukacji poza formalnej 

i nieformalnej, wyjaśniając terminy, a także zwracając 

uwagę na elementy historyczne i aktualne 

zagadnienia.       

https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
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Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Słuchacze będą mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę 

na temat edukacji poza formalnej z perspektywy 

naukowej, obejmującej zagadnienia związane z 

polityką edukacyjną i kontekstem międzynarodowym, 

wykraczającym poza perspektywę UE. Wywiad 

dostępny jest w języku angielskim, francuskim i 

niemieckim.      

Link do 

zasobu: 

Edukacja poza formalna i nieformalna: Historia, 

aktualne zagadnienia i pytania  

Zasób 3.4  

Tytuł 

modułu: 

Moduł 3: Poza formalne działania edukacyjne w 

trakcie okresu przejściowego ze szkoły do mobilności 

w ramach programu Erasmus+ 

Tytuł zasobu: 200 najlepszych narzędzi do nauki w 2019r. 

Kod zasobu: R3.4 

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Ten artykuł przedstawia listę 200 najlepszych narzędzi 

do nauki, która została opracowana przez Jane Hart 

na podstawie wyników 13. Dorocznego badania 

Learning Tools Survey i wydana 18 września 2019 r. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Ten artykuł zawiera tabelę z listą 200 najlepszych 

narzędzi, jak również ich ranking na 3 podlistach:  

• Najlepsze narzędzia do nauki osobistej i 

zawodowej (PPL100) 

• Najlepsze narzędzia do nauki w miejscu pracy 

(WPL100) 

• Najlepsze narzędzia dla szkolnictwa wyższego 

(EDU100)  

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/education-non-formelle-et-education-informelle-histoire-questions-vives-et-dactualite
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/education-non-formelle-et-education-informelle-histoire-questions-vives-et-dactualite
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Studiując te listy, poszerzysz swoją wiedzę na temat 

nowoczesnych narzędzi, które możesz wykorzystać w 

pracy z młodymi ludźmi. 

Link do 

zasobu: 

200 najlepszych narzędzi do nauki  

Informacje dostępne są w języku angielskim 

Zasób 3.5  

Tytuł 

modułu: 

Moduł 3: Poza formalne działania edukacyjne w 

trakcie okresu przejściowego ze szkoły do mobilności 

w ramach programu Erasmus+ 

Tytuł zasobu: Jak wychować wynalazcę. Materiały edukacyjne dla 

szkół z zakresu technologii i inżynierii.  

Kod zasobu: R3.5 

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Jest to oficjalna strona dwuletniego projektu 

Erasmus+, którego celem jest przyczynienie się do 

rozwoju inicjatyw STEAM oraz poprawa zdolności 

uczniów szkół podstawowych i średnich w zakresie 

technologii i inżynierii. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Odwiedzający stronę będą mieli okazję przeczytać i 

obejrzeć filmy i zdjęcia związane z działaniami w 

zakresie edukacji poza formalnej, w które 

zaangażowani są uczniowie, nauczyciele i władze 

lokalne z różnych krajów w kontekście programu 

Erasmus+. Materiały te mogą zainspirować i 

zmobilizować zarówno osoby uczące się, jak i 

uczniów/nauczycieli do zaangażowania się w podobne 

inicjatywy w ramach Erasmus+ i mobilności. 

Link do 

zasobu: 

Jak wychować wynalazcę. Technologia i Inżynieria - 

materiały edukacyjne dla szkół. 

Informacje dostępne są w języku angielskim 

https://www.toptools4learning.com/
https://inventor.gaminu.eu/
https://inventor.gaminu.eu/
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Odniesienia 

Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być 

zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji 

społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE. 

Większość poniższych materiałów jest dostępna w języku angielskim. 
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Moduł 4: Dostępność informacji i 

wskazówki jak nauczyć młode osoby z 

niepełnosprawnościami bezpiecznego 

korzystania z Internetu, w 

szczególności na potrzeby mobilności 

Wstęp  

Internet jest beczką wiedzy na każdy temat, co sprawia, że informacje są 

bardziej dostępne, ale również stawia pod znakiem zapytania 

bezpieczeństwo przechowywanych informacji i aktywność użytkowników w 

sieci. Dzielenie się i wyszukiwanie informacji jest ułatwione dzięki 

ciągłemu postępowi technologicznemu, wymuszonemu przez ewolucję 

branży. Osoby pracujące z młodzieżą, wychowawcy, trenerzy i liderzy 

młodzieżowi będą mieli wygodniejszy dostęp do informacji w celu 

prowadzenia zajęć lub innego wsparcia zawodowego skierowanego do 

osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową lub fizyczną. Podejmą 

się oni również roli instruktora młodych osób z niepełnosprawnościami w 

zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Moduł ten ma na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących 

z młodzieżą, wychowawców, trenerów i liderów młodzieżowych w zakresie 

dostępności informacji i zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu, 

aby mogli oni uczyć młodych niepełnosprawnych w tym zakresie. Moduł 

skupia się także na wspieraniu młodych osób z niepełnosprawnościami w 

korzystaniu z Internetu w celu znalezienia informacji i wsparcia w związku 

z mobilnością lub innymi możliwościami. Biorąc pod uwagę różne rodzaje 

niepełnosprawności, szczególnie ważne jest instruowanie młodych osób z 

niepełnosprawnościami, w jaki sposób mogą korzystać z Internetu i jak 

robić to w bezpieczny sposób.  

Moduł ten obejmuje następujące tematy: 

▪ Dostępność informacji w Internecie 

▪ Nauczanie o bezpieczeństwie w Internecie 

▪ Wsparcie w zakresie mobilności i innych możliwości skierowane do 

młodych osób 

 

Do końca tego modułu nauczysz się: 
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▪ różnicy między dostępnością strony internetowej, jej użytecznością 

a inkluzją, 

▪ jak instruować w zakresie dostępności informacji w sieci, 

▪ jak uczyć o bezpieczeństwie w Internecie, 

▪ jak dostosować funkcje dostępności na stronach internetowych, 

▪ gdzie znaleźć dostępne informacje na temat mobilności i innych 

możliwości dla młodych osób. 

 

Część teoretyczna 

1. Dostępność informacji w Internecie 

Dostępność informacji w Internecie może być definiowana na dwóch 

poziomach (W3C Web Accessibility Initiative, 2016): 

1. już na etapie rozwoju platform i treści, które mają być dostępne dla 

szerszego grona odbiorców, oraz  

2. na etapie użyteczności, kiedy dostępność sieci oznacza korzystanie 

ze środowiska internetowego przez wszystkie osoby - strony 

internetowe, narzędzia i technologie zostały zaprojektowane i 

opracowane w taki sposób, aby osoby z niepełnosprawnościami 

mogły z nich korzystać. 

Oba te poziomy mają jednak wpływ na doświadczenia użytkowników 

Internetu. Szczególnie ważne jest posiadanie dostępnych stron 

internetowych, gdy trenerzy nie są świadomi od samego początku 

możliwych niepełnosprawności, jakimi mogą charakteryzować się ich 

uczniowie/podopieczni, a także, by trenerzy byli świadomi dostępności 

takich stron podczas przygotowań do nauczania. Technologia ma na celu 

wypełnienie luki w podejściu do uczniów o różnych możliwościach, 

niekoniecznie niepełnosprawnych i dostępnych jest coraz więcej narzędzi 

umożliwiających równe uczestnictwo uczniów w edukacji.  

Dostępność, użyteczność i inkluzja stron internetowych 

Choć pojęcia te są ze sobą powiązane, nie są dokładnie takie same. 

Pierwsze z nich - dostępność oznacza, że strona jest technicznie 

przystosowana do korzystania z niej przez osoby z 

niepełnosprawnościami. Dostępność jest ściśle związana z wewnętrznymi 

systemami strony internetowej (ang. back-end), czyli tym, jak jest ona 

zbudowana, aby była dostępna dla docelowych użytkowników. W 

rezultacie osoby z niepełnosprawnościami mogą bez przeszkód korzystać 

z witryny. Drugi z wymienionych terminów - użyteczność (ang. usability) 

oznacza, że strona jest przyjazna dla wszystkich użytkowników, bez 

podziału na osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne. 
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Dlatego też strona internetowa powinna być łatwa do śledzenia 

materiałów na niej zawartych i nawigacji, aby można ją było zaliczyć do 

kategorii użyteczności. Inkluzja stron internetowych to pojęcie szersze niż 

te pozostałe tła i wiąże się z zaangażowaniem użytkowników: obejmuje 

dostępność i użyteczność, ale także bierze pod uwagę umiejętności 

cyfrowe użytkowników i/lub inne indywidualne cechy szczególne (ibid.). 

Strona internetowa jest dostępna dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami, jeśli mogą oni z niej korzystać (Balanskat et al., 

2006): 

 w takiej postaci, jaka jest,  

 po drobnej konfiguracji lub dostosowaniu, lub 

 w połączeniu z niektórymi technologiami wspomagającymi. 

 

Co oznacza drobna konfiguracja lub dostosowanie? 

Wiąże się to z wprowadzeniem do stron pewnych podstawowych cech, w 

tym dostosowania kolorów, czcionki czy układu, ale także doboru słów, 

które mogą sprawić, że treść będzie bardziej dostępna.  

Czy ja, jako trener mogę to zrobić sam? 

Oczywiście, że tak. W zależności od rodzaju informacji, które mają być 

dostępne online, istnieje kilka sposobów, aby to zrobić. Z poziomu 

przeglądarki można zainstalować dodatek, który będzie działał na każdej 

stronie otwieranej za pomocą tej przeglądarki. Jeśli jesteś 

odpowiedzialny*odpowiedzialna za treść na stronie internetowej, możesz 

ją tak skonstruować, aby była jak najbardziej dostępna. 

Jakie są rodzaje technologii wspomagających?  

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje technologię wspomagającą, jako 

produkty służące utrzymaniu lub poprawie funkcjonowania i niezależności 

jednostki [...]. Podkreśla, że technologia wspomagających jest między 

innymi dla osób z niepełnosprawnością, umożliwiając i promując inkluzję i 

uczestnictwo (Światowa Organizacja Zdrowia, 2020). 

Przykładami takich technologii są czytniki ekranu, lupy ekranowe, 

technologia rozpoznawania mowy, terminale Braille'a, wózki inwalidzkie, 

aparaty słuchowe, alternatywne klawiatury, ponadwymiarowe panele 

kulkowe czy myszki komputerowe. Ponadto coraz więcej urządzeń jest 

budowanych z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0, takich jak 

sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość (AR) (Dreamhost, 

2020). 
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Cyfrowe rezultaty opracowane w ramach projektu DARE są dostosowane 

do potrzeb użytkowników korzystających z czytników ekranu. 

Czy jako trener mogę z nich korzystać za darmo? 

Tak, istnieją technologie (i narzędzia) wspomagające, które są bezpłatne, 

np. czytniki ekranu (NonVisual DesktopAccess - dostępny dla systemu 

Windows) lub technologia rozpoznawania mowy/asystentów głosowych 

wbudowana w przeglądarkę/urządzenie. Rozmowy wideo stają się bardzo 

wartościowe jako alternatywa w komunikacji, gdy używany jest język 

migowy. Konieczne mogą być jednak dodatkowe inwestycje, jak w 

przypadku terminali brajlowskich lub alternatywnych klawiatur. 

Bariery w korzystaniu z Internetu dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Projekt strony internetowej może stanowić barierę dla osób z 

niepełnosprawnościami. Strony, które mają prostą strukturę i pozbawione 

są jaskrawych kolorów, będą dostępne dla większej liczby użytkowników - 

w przeciwnym razie osoba z niepełnosprawnością wzrokową może czuć się 

wykluczona z korzystania z nich. Stworzenie strony internetowej bez 

barier jest dość trudne. Większość stron internetowych nie jest 

początkowo projektowana z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, 

ale w oparciu o ich przeznaczenie (m.in. sprzedaż, komunikacja, nauka 

lub marketing) i grupę docelową, choć ostatecznie osoby z 

niepełnosprawnościami będą należeć do użytkowników tych stron, nawet 

przy wsparciu trenerów. Z drugiej strony, istnieje bardzo niewiele stron 

dedykowanych specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami lub nie są one 

wystarczająco wyczerpujące - zawierają podstawowe informacje lub tylko 

niektóre funkcje dostępności, co nie przekłada się na pełne doświadczenie 

online. Niektóre strony przestają być również aktualizowane - ich 

zawartość nie jest już utrzymywana, choć może być nadal dostępna pod 

tym samym adresem. Przykładem może być My web my way by BBC 

(2014) - ciekawa strona dostarczająca informacji i najlepszych praktyk w 

zakresie dostępności, stawiająca pytania nie tylko o jakość i aktualność 

informacji publikowanych w sieci, ale także o bezpieczne korzystanie ze 

stron internetowych oraz o to, jakie dodatkowe bariery Internet narzuca 

swoim użytkownikom. 

Przedstawiamy najczęstsze bariery napotykane przez osoby z 

niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju niepełnosprawności (W3C 

Web Accessibility Initiative, 2017): 

• Zaburzenia wzroku - trudności w odczytaniu informacji wynikające 

z doboru kolorów (jasne w opozycji do ciemnych), elementów 

https://www.nvaccess.org/download/
http://www.bbc.co.uk/accessibility/
http://www.bbc.co.uk/accessibility/
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migających, (co może być ograniczeniem w napadach 

światłoczułości), wielkości czcionki (zwykle zbyt mała), ilości tekstu 

w stosunku do elementów wizualnych. 

• Niepełnosprawność słuchu - materiały zawierające dźwięk mają 

ograniczone możliwości regulacji tempa i/lub głośności głosu, 

zwłaszcza, jeśli są one osadzone na stronie internetowej i nie są 

naszego autorstwa; ale również, po wybraniu opcji czytania, tempo 

może nie być dostosowane do konkretnych trudności ze słuchem. 

• Niepełnosprawność fizyczna - trudności w posługiwaniu się myszką 

lub innymi przyciskami, a także brak elastyczności w orientacji na 

stronie internetowej, co wynika z ograniczenia lub utraty 

sprawności ruchowej.  

 

Rozwiązania w zakresie dostarczania dostępnych informacji 

młodym osobom z niepełnosprawnościami 

Udostępnianie informacji w sieci wynika z ustawień technologii webowych, 

przeglądarek i innych narzędzi służących do prawidłowego funkcjonowania 

strony, a dopiero na końcu z samego rozmieszczenia informacji na 

stronie.  

Niektóre strony internetowe posiadają również widżet dostępności, który 

może włączyć następujące funkcje (pierwsze dwie wymienione dotyczą 

tylko komputerów stacjonarnych): nawigacja za pomocą klawiatury, 

kursor, kontrast+, większy tekst, wstrzymanie animacji, funkcja 

przeczytaj stronę, wyróżnij linki, odstępy między tekstami, przyjazne dla 

dyslektyków (Brotherton, C.,2020). 

Jednak, aby widżet dostępności spełniał swoją rolę, konieczna jest dobrze 

zaprojektowana strona internetowa z dobrze skonstruowaną treścią. Aby 

dowiedzieć się więcej, możesz sprawdzić listę kontrolną dotyczącą 

dostępności (materiał dostępny w języku angielskim) oraz rozdział 5 

zatytułowany „Dostępność: praktyczne informacje na temat dostępności 

stron internetowych i dokumentów” w Praktycznym przewodniku DARE 

dotyczącym inkluzji społecznej.  

Możesz dodatkowo użyć narzędzia do oceny dostępności stron 

internetowych WAVE. 

 

2. Nauczanie o bezpieczeństwie w Internecie 

Nauczanie bezpieczeństwa w Internecie może być również definiowane na 

dwóch poziomach:  

https://www.a11yproject.com/checklist/
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
https://wave.webaim.org/
https://wave.webaim.org/
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1. jak bezpiecznie korzystać z Internetu i  

2. jak chronić dane użytkowników.  

Obszary zainteresowania lub troski oraz możliwe problemy i wyzwania na 

obu poziomach będą związane z prywatnością, cyberbezpieczeństwem i 

kwestiami godnościowymi dla młodych osób z niepełnosprawnościami. 

Większość użytkowników Internetu poszukuje informacji, nie biorąc pod 

uwagę zagrożeń związanych z aktywnością w sieci. Jako trener lub osoba 

pracująca z młodzieżą możesz zdecydowanie wspierać młode osoby w ich 

bezpiecznym korzystaniu z Internetu i ochronie danych.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat nauczania, jak pozostać 

bezpiecznym w sieci, sprawdź te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

online (materiał dostępny w języku angielskim). 

Jak mogę wyjaśnić moim uczniom, czym jest RODO? 

Nie wszyscy uczący się mogą być świadomi ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (RODO) i tego, że ma ono coś wspólnego z ich własnymi 

danymi. Uczący się powinni zostać poinformowani, że zgodnie z 

rozporządzeniem UE, które weszło w życie 25 maja 2018 r., prywatność 

ich informacji jest pod lepszą kontrolą, a strony internetowe, które 

gromadzą dane użytkowników, są zobowiązane do posiadania polityki 

informującej, gdzie, jak i w jakim celu gromadzone są ich dane (Marriot, 

S., 2018).  

Jak mogę przestrzec moich uczniów przed potencjalnymi aktami 

cyberprzemocy? 

Młode osoby z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na padanie 

ofiarą takich czynów, a konsekwencje w ich przypadku mogą być 

poważniejsze. Po pierwsze, osoby te powinny wiedzieć, że to nigdy nie 

jest ich wina. Po drugie, powinny wiedzieć, że jeśli zauważą lub 

doświadczą cyberprzemocy, zawsze mogą zgłosić ten incydent osobom, 

które są dla nich autorytetem (trenerom, nauczycielom, osobom 

pracującym z młodzieżą lub rodzinie).  

Uczniowie powinni również wiedzieć, że istnieje wiele rodzajów 

cyberprzemocy, do których zalicza się publiczne nawoływanie do 

nienawiści (w mediach społecznościowych, na forach, w całym 

Internecie), publikowanie zdjęć/filmów/informacji bez zgody danej osoby, 

wysyłanie niechcianych wiadomości prywatnych, ale także prześladowanie 

(ang. stalking) - żadnego z nich nie należy lekceważyć, ponieważ czyny te 

najprawdopodobniej były zamierzone. Co więcej, celem cyberprzemocy 

niekoniecznie jest pojedyncza osoba, ale może to być również grupa osób 

poniżana w internetowych sieciach publicznych. 
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Jeśli uczący się ma informacje, kto wyrządza krzywdę, może bezpośrednio 

porozmawiać z tą osobą, aby powstrzymać jej zachowanie (lub poprosić o 

pomoc trenera, jeśli nie czuje się komfortowo w tej sytuacji). Jeśli chodzi 

o wiadomości, uczący się powinni zostać poinstruowani, aby nie 

odpowiadać użytkownikowi, zablokować go, ale także zapisać dowody 

obraźliwych wiadomości. W najbardziej ekstremalnych przypadkach (np. 

przemoc, dyskryminacja), akty cyberprzemocy powinny być zgłaszane do 

dostawców usług/portali społecznościowych lub nawet władz publicznych 

w celu egzekwowania prawa.  

Mimo że nie można całkowicie zapobiec cyberprzemocy, istnieją pewne 

kroki zapobiegawcze, które można podjąć, np. poinstruować uczniów, by 

unikali dzielenia się wrażliwymi informacjami osobistymi w sieci lub 

udziału w dyskusjach zawierających zachowania związane z 

cyberprzemocą; można także pomóc im w zainstalowaniu 

oprogramowania lub aplikacji kontroli rodzicielskiej na urządzeniach 

cyfrowych (Heston, K. 2020). 

 

3. Wsparcie w zakresie mobilności i innych możliwości 

skierowane do młodych osób 

Młodym osobom łatwiej jest szukać informacji w Internecie. Rodzaj 

informacji, których szukają i na jakich stronach internetowych, jest 

również związane z ochroną przekazywanych danych oraz aktualnością 

materiałów. Trenerzy wspierający młode osoby z niepełnosprawnościami 

są w stanie wskazać im, jakich informacji powinni szukać, jak do nich 

dotrzeć i gdzie je znaleźć w sieci, aby lepiej doświadczyć i skorzystać np. 

z mobilności.  

Każda osoba, nie tylko osoba z niepełnosprawnością, zainteresowana 

udziałem w mobilności, powinna się do niej przygotować. Istnieje wiele 

działań przed, w trakcie i po mobilności. Przewodnik po dobrych 

praktykach w zakresie europejskich programów mobilności  to 

kompleksowy materiał dedykowany koordynatorom i uczestnikom 

mobilności, zawierający przykłady narzędzi przydatnych w trakcie całego 

doświadczenia mobilności. Aplikacja Erasmus+App dostarcza informacji i 

wskazówek dotyczących procesu mobilności.  

Poszukując ofert mobilności i innych podobnych możliwości w sieci, należy 

sprawdzić następujące strony internetowe: 

Europejski Portal Młodzieżowy, który zawiera spis organizacji, które są w 

stanie przyjąć osoby z niepełnosprawnościami.  

http://www.spread-project.eu/wp-content/uploads/guide/SPREAD-Guide-of-Good-Practice-PL.pdf
http://www.spread-project.eu/wp-content/uploads/guide/SPREAD-Guide-of-Good-Practice-PL.pdf
https://esn.org/erasmus-app
https://europa.eu/youth/home_pl
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Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym udział osób z 

niepełnosprawnościami w wolontariacie, stażach i projektach 

solidarnościowych. 

SALTO-YOUTH, w tym różne działania związane z mobilnością, od wymian 

młodzieżowych, przez wolontariat, po możliwości szkoleniowe i zasoby do 

poza formalnego uczenia się dla osób pracujących z młodzieżą.  

ErasmusIntern.org, zawiera możliwości udziału w praktykach 

zagranicznych, możliwościach odbycia zdalnego stażu lub wolontariatu. 

Erasmus+ partner search na Facebooku to publiczna grupa, w której 

można znaleźć możliwości udziału w projekcie, w tym oferty mobilności. 

Platforma rezultatów projektów Erasmus+ to kolejne miejsce, w którym 

można szukać propozycji w zakresie mobilności młodzieży.  

Zachęcamy również do sprawdzenia działań zainicjowanych w ramach 

projektu DARE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://erasmusintern.org/
https://www.facebook.com/groups/erasmusplus.partners/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/keyword=&options%5B0%5D=ongoing&programmes%5B0%5D=31046216&actions%5B0%5D=31046220&actionsTypes%5B0%5D=31046255&matchAllCountries=false


IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Pracownicy młodzieżowi 

79 

Samoocena  

Quiz końcowy  

 

1. Jakie bariery napotykają młode osoby z niepełnosprawnościami 

podczas korzystania z Internetu? 

a. Trudności w odczytywaniu informacji 

b. Elementy migające i o jaskrawych kolorach  

c. Duża ilość tekstu w stosunku do elementów wizualnych 

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

2. Strona internetowa jest dostępna: 

a. gdy osoby z pewnymi niepełnosprawnościami mogą 

odnieść korzyści z jej stosowania. 

b. tylko pod warunkiem, że jest ona dostępna pod ważnym 

adresem. 

3. Użyteczność strony internetowej odnosi się do: 

a. inkluzji i braku barier. 

b. faktu, ze jest przyjazna dla wszystkich użytkowników, 

bez dzielenia ich na osoby z niepełnosprawnościami i 

osoby pełnosprawne. 

4. Inkluzja strony internetowej obejmuje: 

a. dostępność i użyteczność. 

b. użyteczność tylko z perspektywy projektanta. 

5. Aby uczynić stronę dostępną, możesz: 

a. Dostosować kolory, czcionkę i treść 

b. Zainstalować dodatki 

c. Zaktualizować ustawienia urządzenia lub przeglądarki 

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

6. Co to jest technologia wspomagająca? 

a. Urządzenia, które poprawiają funkcjonowanie i niezależność 

danej osoby 

b. Technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością 

c. Czytniki ekranu i terminale brajlowskie 

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

7. Jakie są przykłady zwiększania bezpieczeństwa w Internecie? 

a. Ostrożne przeglądanie 

b. Łączenie z najszybszym dostępnym połączeniem Wi-Fi 

c. Trzymanie się tych samych haseł 

d. Pobieranie wszystkich otrzymanych załączników do 

wiadomości e-mail  



IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Pracownicy młodzieżowi 

80 

8. Jak uczniowie powinni reagować na przypadki cyberprzemocy? 

a. Ignorowanie tych przypadków bez względu na ich wpływ 

b. Rozmowa o sytuacji z kimś innym online 

c. Natychmiastowe zgłoszenie działalności władzom publicznym 

d. Należy rozważyć ignorowanie użytkownika lub szukanie 

pomocy w powstrzymaniu tych zdarzeń 

9. Jakie działania zapobiegawcze dotyczące cyberprzemocy możesz 

podpowiedzieć uczniom/innym użytkownikom? 

a. unikać udostępniania danych osobowych w Internecie  

b. unikać udziału w dyskusjach, które wyglądają podejrzanie 

c. zainstalowanie na urządzeniu cyfrowym oprogramowania lub 

aplikacji do kontroli rodzicielskiej 

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

10. Jakiego rodzaju zasoby mogą wykorzystać młode osoby z 

niepełnosprawnościami w celu poszukiwania informacji na temat 

mobilności lub innych możliwości dla nich? 

a. Przewodniki dobrych praktyk opracowane w ramach projektów 

Erasmus+ 

b. Europejski Portal Młodzieżowy 

c. Platforma rezultatów projektu Erasmus+ 

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 
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Arkusz ćwiczeń  

Ćwiczenie 4.1  

Tytuł modułu 

Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak nauczyć 

młode osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznego 

korzystania z Internetu, w szczególności na potrzeby 

mobilności 

Tytuł 

ćwiczenia 

Refleksja nad wpływem funkcji dostępności na korzyść 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

Kod 

ćwiczenia 
A4.1 

Czas trwania 

ćwiczenia (w 

minutach) 

60 minut 

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń  

Cel ćwiczenia Celem tego ćwiczenia jest zbadanie różnych perspektyw 

użyteczności urządzeń i dostępności stron internetowych 

prezentowanych przez osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Zaleca się obejrzenie proponowanych 

materiałów wideo i sprawdzenie, w jaki sposób 

dostosowałeś*dostosowałaś swoje nauczanie do potrzeb 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zastanów 

się, jakie ulepszenia możesz wprowadzić w procesie 

nauczania i uczenia się podczas sesji szkoleniowych - w 

tym celu rozważ część, „Co musi się wydarzyć, aby to 

zadziałało?” w każdym materiale wideo. 

Materiały 

potrzebne do 

wykonania 

ćwiczenia 

Laptop lub tablet z bezpiecznym i stabilnym dostępem do 

Internetu. 
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Instrukcje 

krok po kroku 

KROK 1: Przejdź do sekcji Perspective Videos na stronie 

W3C Web Accessibility Initiative. 

KROK 2: Zapoznaj się z każdym z filmów dotyczących 

wpływu dostępności na osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności.  

KROK 3: Zastanów się, w jaki sposób Twoje 

nauczanie/szkolenie jest dostosowane do trudności 

(wzrokowych, słuchowych lub fizycznych), z którymi 

borykają się Twoi uczniowie/uczestnicy. 

KROK 4: Zastanów się nad ulepszeniami, które możesz 

wprowadzić do swojego nauczania/szkolenia, biorąc pod 

uwagę część, „Co musi się wydarzyć, żeby to zadziałało?” 

w każdym materiale wideo. 

KROK 5: Podziel się swoimi refleksjami z innymi osobami 

pracującymi z młodzieżą. Może się zdarzyć, że podczas 

współpracy wymyślisz nowe rozwiązania dla bardziej 

integracyjnego środowiska szkoleniowego. 

 

Ćwiczenie 4.2  

Tytuł modułu 

Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak nauczyć 

młode osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznego 

korzystania z Internetu, w szczególności na potrzeby 

mobilności 

Tytuł 

ćwiczenia 
Dobre praktyki w zakresie dostępnych stron internetowych 

Kod 

ćwiczenia 
A4.2 

Czas trwania 

ćwiczenia (w 

minutach) 

40 minut 

https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/
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Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń 

Cel ćwiczenia Celem tego ćwiczenia jest porównanie różnych typów stron 

internetowych pod kątem ich cech dostępności dla różnych 

rodzajów upośledzeń. Zaleca się przeprowadzenie analizy z 

perspektywy użytkownika oraz z perspektywy projektanta. 

Po wykonaniu zadania będziesz lepiej 

przygotowany*przygotowana do projektowania zawartości 

stron internetowych z uwzględnieniem cech dostępności 

(układ, kolory, czcionka, itp.) i pomagania uczniom w 

wyborze stron, które są (lub mogą być) dostosowane do 

ich specjalnych potrzeb. 

Materiały 

potrzebne do 

wykonania 

ćwiczenia 

Laptop lub tablet z bezpiecznym i stabilnym dostępem do 

Internetu. 

Instrukcje 

krok po kroku 

KROK 1: Wejdź na stronę projektu DARE dostępną pod 

adresem https://dare-project.de/, która jest dobrą 

praktyką strony dostępnej dla wszystkich. 

KROK 2: Zapoznaj się z funkcjami widżetu dostępności i 

zdecyduj, które z tych funkcji są odpowiednie dla osób z 

niepełnosprawnością wzrokową, słuchową lub fizyczną. 

KROK 3: Sprawdź narzędzia do pomiaru poziomu 

dostępności strony internetowej. W tym celu możesz użyć 

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool oraz Color 

Contrast Accessibility Validator lub innych rekomendacji, 

które znajdziesz w Internecie. Proszę pamiętać, by 

wybierać strony, które są bezpieczne, tzn. zaczynają się od 

https:// lub zawierają ikonę „kłódki”. Proszę pamiętać, aby 

sprawdzić ustawienia „Dostępność” na urządzeniu i w 

przeglądarce. 

KROK 4: Bazując na wynikach poprzednich kroków, 

wybierz 3 kolejne strony internetowe, które są Ci znane lub 

które chcesz sprawdzić i oceń ich dostępność.  

https://dare-project.de/
https://wave.webaim.org/
https://color.a11y.com/
https://color.a11y.com/


IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Pracownicy młodzieżowi 

84 

Czy w rezultacie potrafisz wymienić przykłady dobrych 

praktyk?  

KROK 5: W ramach kontynuacji poprzedniego kroku 

sprawdź kilka dodatkowych dobrych praktyk dostępnych 

stron internetowych z perspektywy użytkownika i 

projektanta.  

KROK 6: Ostatnim krokiem jest refleksja nad wynikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://terrillthompson.com/229
https://www.internetrix.com.au/blog/five-beautiful-and-accessible-websites-for-design-inspiration/
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Dodatkowe zasoby edukacyjne  

Zasób 4.1  

Tytuł modułu: Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak 

nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami 

bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności 

na potrzeby mobilności 

Tytuł zasobu: Narzędzia i techniki korzystania z sieci 

Kod zasobu: R4.1 

Wprowadzenie 

do zasobu: 

 

Strona internetowa z przykładami narzędzi i technik, 

a także historiami i funkcjami dostępności 

wdrożonymi w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

 

Ten materiał przedstawia techniki i narzędzia, z 

których korzystają osoby z niepełnosprawnościami 

podczas ich aktywności w sieci. Dowiesz się o różnych 

rozwiązaniach umożliwiających dostosowanie 

ustawień przeglądarki internetowej, konfiguracjach 

takich jak konwersji tekstu na mowę, rozpoznawanie 

głosu i wielu innych. Historie osób z 

niepełnosprawnościami i podane przykłady mogą być 

inspiracją do wprowadzenia nowych rozwiązań z 

korzyścią dla Twoich uczniów. 

Link do 

zasobu: 

 

Narzędzia i techniki w zakresie korzystania z sieci 

przez osoby niepełnosprawne 

Informacje dostępne są w języku angielskim 

 

Zasób 4.2  

Tytuł modułu: Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak 

nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami 

bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności 

na potrzeby mobilności 

Tytuł zasobu: Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego 

https://www.w3.org/WAI/people-use-web/tools-techniques/
https://www.w3.org/WAI/people-use-web/tools-techniques/
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Kod zasobu: R4.2 

Wprowadzenie 

do zasobu: 

 

Strona internetowa z zasobami dla trenerów na 

potrzeby organizacji szkoleń z tematyki 

cyberbezpieczeństwa. Wszystkie dostępne pliki są do 

pobrania. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

 

Zasób wprowadza materiał do przeprowadzenia 

szkolenia z podstaw cyberbezpieczeństwa. Trener 

zostaje wyposażony w scenariusz lekcji, arkusze oraz 

prezentację wspierającą szkolenie. Zasób może być 

również inspiracją do zaprojektowania własnych 

materiałów związanych z tematem. 

Link do 

zasobu: 

 

Strona internetowa z planem lekcji, arkuszami i 

prezentacją na temat podstaw bezpieczeństwa 

cybernetycznego  

Materiały dostępne w języku angielskim 

 

Zasób 4.3  

Tytuł modułu: Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak 

nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami 

bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności 

na potrzeby mobilności 

Tytuł zasobu: Dostępne tryby wyświetlania: system operacyjny i 

przeglądarka  

Kod zasobu: R4.3 

Wprowadzenie 

do zasobu: 

 

Zasób ten ma postać artykułu na stronie, który 

dotyczy różnych typów trybów wyświetlania, w tym 

trybu ciemnego, trybu zwiększonych kolorów i innych, 

ułatwiających dostępność stron internetowych 

szczególnie dla osób z dysfunkcjami wzroku.  

Co zyskasz 

dzięki 

Zasób przedstawia różne rodzaje trybów 

wyświetlania, które można dostosować do ekranów 

urządzeń cyfrowych. Zasób pomoże zrozumieć wybór 

odpowiednich trybów wyświetlania dla systemów 

https://training.digitallearn.org/courses/cybersecurity-basics
https://training.digitallearn.org/courses/cybersecurity-basics
https://training.digitallearn.org/courses/cybersecurity-basics
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korzystaniu z 

tego zasobu? 

 

operacyjnych i przeglądarek. Trenerzy będą w stanie 

lepiej pomagać uczestnikom szkoleń w zakresie 

funkcji dostępności, zwłaszcza osobom z 

niepełnosprawnością wzroku. 

Link do 

zasobu: 

 

Dostępne tryby wyświetlania: system operacyjny i 

przeglądarka  

Informacje dostępne są w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.a11yproject.com/posts/2020-01-23-operating-system-and-browser-accessibility-display-modes/
https://www.a11yproject.com/posts/2020-01-23-operating-system-and-browser-accessibility-display-modes/
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Odniesienia  

Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być 

zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji 

społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE. 

Większość poniższych materiałów jest dostępna w języku angielskim. 
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Moduł 5: Tworzenie i podtrzymywanie 

środowiska edukacyjnego podczas 

mobilności dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami 

Wstęp  

Tworzenie i podtrzymywanie środowiska edukacyjnego podczas mobilności 

dla młodych osób z niepełnosprawnościami jest piątym modułem 

opracowanym dla osób pracujących z młodzieżą, edukatorów, trenerów i 

liderów młodzieżowych. Moduł ten ma na celu zwiększenie umiejętności i 

kompetencji osób pracujących z młodzieżą, które chcą pracować z młodymi 

osobami z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i fizyczną, oraz 

dowiedzieć się więcej o różnych typach środowisk edukacyjnych i o tym, 

jak stworzyć i utrzymać środowisko edukacyjne podczas trwania 

mobilności.  

Moduł ten obejmuje następujące tematy: 

▪ Co to jest środowisko uczenia się? 

▪ Różne rodzaje środowisk uczenia się (skoncentrowane na uczniu, 

skoncentrowane na wiedzy, skoncentrowane na ocenie) 

▪ Jak sprawić, by środowisko uczenia się było zrównoważone i 

sprzyjające inkluzji społecznej?  

▪ Praktyki integracyjne, które warto rozważyć w swoim środowisku 

nauczania oraz istotna różnica między sprawiedliwością, a równością 

w środowisku integracyjnym 

Do końca tego modułu, nauczysz się: 

▪ czym jest środowisko uczenia się i jakie są jego klasyfikacje; 

▪ o różnych rodzajach/typach środowisk edukacyjnych; 

▪ identyfikować i wymieniać inkluzywne praktyki oraz cechy 

charakterystyczne inkluzywnego środowiska uczenia się. 
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Część teoretyczna 

1. Co to jest środowisko uczenia się? 

1.1 Definicja środowiska uczenia się 

Terminem środowisko uczenia się określamy różnorodne miejsca fizyczne, 

konteksty i kultury, w których jednostki się uczą. Definicja ta obejmuje 

również środowisko szkolne lub klasy - jej etos i cechy charakterystyczne, 

obejmujące sposób, w jaki osoby wchodzą w interakcje ze sobą i traktują 

się nawzajem - a także sposoby, w jakie nauczyciele mogą organizować 

środowisko uczenia się, by ułatwić uczenie się (Bates, 2020). 

Choć środowiska uczenia się różnią się w zależności od klasy, przestrzeni i 

kontekstu, eksperci wyróżniają cztery konkretne klasyfikacje środowisk 

uczenia się. Zgodnie z tą klasyfikacją, środowiska uczenia się mogą być: 

a. skoncentrowane na uczniu lub uczącym się, 

b. skoncentrowane na wiedzy, 

c. skoncentrowane na ocenie, 

d. skoncentrowane na społeczności. 

Źródło grafiki  

 

 
  

https://pixabay.com/photos/crayons-coloring-book-coloring-book-1445053/
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1.2 Różne rodzaje środowisk uczenia się 

Środowisko skoncentrowane na uczniu 

Środowisko uczenia się skoncentrowane na uczniu skupia się na 

potrzebach ucznia, a proces uczenia się jest wzbogacony o kulturę, 

przekonania, postawy, umiejętności i wiedzę, którą uczeń może wnieść do 

środowiska uczenia się. W środowisku skoncentrowanym na uczniu, 

nauczyciel/pracownik młodzieżowy opiera się na wiedzy koncepcyjnej i 

kulturowej każdego uczącego się. Podczas mobilności 

uczniowie/uczestnicy są proszeni o wyrażenie swoich poglądów, są 

aktywnie zaangażowani w dyskusję, gdzie wnoszą większość wkładu i 

konstruują swoje zrozumienie w oparciu o wcześniejszą wiedzę i 

doświadczenia. Osoba pracująca z młodzieżą działa, jako łącznik pomiędzy 

nową nauką a tym, co uczący się już wiedzą (Ifenthaler, 2012). 
 

Środowiska skoncentrowane na wiedzy 

Kiedy mówimy o środowiskach skoncentrowanych na wiedzy, najczęściej 

odnosimy się do środowiska edukacji formalnej. Środowiska 

skoncentrowane na wiedzy skupiają się bardziej na pomaganiu uczącym 

się w przyswajaniu informacji z głębokim zrozumieniem, tak by mogli je 

wykorzystać w nowych sytuacjach i kontekstach (Ifenthaler, 2012, s. 929-

931). 
 

Środowiska skoncentrowane na ocenie 

Procedura oceny oferuje cenne informacje zarówno dla nauczycieli, jak i 

dla uczniów, ponieważ zawiera środki oceny w różnych formatach. Wyniki 

są gromadzone na kilka sposobów, zarówno w kontekście edukacji 

formalnej, jak i nie formalnej. Dwa główne rodzaje procedur oceny to 

ocena formatywna i sumatywna: 

 Środowisko oceniania formatywnego ma na celu dostarczanie 

ciągłych informacji zwrotnych na temat predyspozycji i osiągnięć 

zarówno uczącym się, jak i instruktorom (Ifenthaler, 2012, s. 929-

931). 

 Ocena sumatywna ma na celu skupienie się na mierzeniu rezultatów 

uczenia się i obejmuje regularne gromadzenie danych, które 

zapewniają kontrolę jakości i pełnią ważną funkcję przeglądu 

osiągniętych kwalifikacji/uprawnień (IRIS, 2020). 
 

Środowisko uczenia się skoncentrowane na społeczności 



IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Pracownicy młodzieżowi 

93 

Środowisko uczenia się skoncentrowane na społeczności opiera się na 

wartościach lub normach, które promują edukację opartą na uczeniu się 

przez całe życie. W tym środowisku uczniowie są zachęcani do zadawania 

pytań, uczą się od siebie nawzajem i mają pewność, że mogą powiedzieć, 

że czegoś nie wiedzą, zamiast bać się, że zostaną przyłapani na tym, że 

czegoś nie wiedzą (Iris, 2020). Środowisko uczenia się skoncentrowane 

na społeczności obejmuje prawdziwie współpracujące środowisko uczenia 

się oparte na potrzebach uczniów i skupia się na zdolnościach każdego 

ucznia do rozwijania kompetencji i pewności siebie. 

Podczas mobilności środowisko uczenia się bardzo przypomina środowisko 

uczenia się we wspólnocie, ponieważ mają one wspólne cechy, takie jak: 

uczenie się we współpracy, czy dostosowanie oczekiwań uczestników i 

trenerów, a sesje są oparte na potrzebach uczestników.  

2. Środowisko uczenia się podczas mobilności 

sprzyjające inkluzji społecznej 

Co to jest integracyjne środowisko nauczania? 

Integracyjne środowisko uczenia się to przestrzeń, w której uczestnicy 

czują się mile widziani, zaangażowani i bezpieczni, a każdy ma równe 

szanse na udział w procesie uczenia się (Holeton, 2020). Inkluzywność 

jest jednym z głównych filarów edukacji: żaden system edukacyjny nie 

może być uznany za dobrze prosperujący, jeśli nie jest inkluzywny. 

Dlatego też należy podjąć wysiłki, by jak najbardziej zbliżyć edukację do 

idei inkluzywności, dążyć do zrozumienia różnic kulturowych i 

społecznych, nie spłaszczając ich w jednorodnej turbulencji.  

Źródło grafiki  

 

https://pixabay.com/illustrations/myanmar-burma-people-children-5207930/
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Proces inkluzji społecznej obejmuje trzy główne aspekty:  

Fizjologiczne  

Podczas organizowania mobilności edukacyjnej wybór odpowiedniego 

pomieszczenia z właściwą infrastrukturą jest istotnym elementem 

osiągnięcia inkluzywnego środowiska uczenia się. Cechy takie jak 

oświetlenie, akustyka, temperatura, jakość powietrza i dostępność - mogą 

sprawić, że przestrzeń stanie się bardziej lub mniej komfortowa/przyjazna 

dla ludzi. Innym bardzo ważnym aspektem, który należy mieć na uwadze 

organizując mobilność edukacyjną jest słynna hierarchia potrzeb Maslowa. 

Ludzie nie mogą uczyć się efektywnie, jeśli są zbyt głodni, spragnieni, jest 

im gorąco/zimno lub są zmęczeni, dlatego środowisko uczenia się powinno 

w pierwszej kolejności zapewnić zaspokojenie fizjologicznych potrzeb 

uczniów w zakresie jedzenia, wody, komfortu, odpoczynku, dostępności i 

mobilności (Holeton, 2020). 

Poznawcze 

Organizując inkluzywną mobilność, należy upewnić się, że zaprojektowane 

działania spełniają trzy główne zasady wytycznych tzw. Universal Design 

for Learning, aby umożliwić uczestnikom*uczestniczkom wyrażanie, 

komunikowanie się i uczenie się przy użyciu różnych środków i metod. 

Jako trener postaraj się uwzględnić: 

 Wielorakie sposoby przedstawiania: zapewnienie alternatywnych i 

różnorodnych mediów do przedstawiania informacji wizualnych lub 

dźwiękowych, wyświetlaczy oraz sprzętu do prowadzenia wykładów i 

sporządzania notatek; zapewnienie sprzętu i oprogramowania 

umożliwiającego wymianę informacji przy użyciu wielu mediów. 

 Różnorodne środki wyrazu: zapewnienie dostępu do technologii 

wspomagających; zapewnienie przestrzeni z dostępem do różnych 

rodzajów narzędzi do tworzenia i udostępniania treści.  

 Wiele sposobów zaangażowania: zapewnij zróżnicowane i elastyczne 

przestrzenie do nauki, współpracy i pracy zespołowej, z dużą ilością 

miejsca na ruch i interakcję między uczestnikami (Holeton, 2020). 

Kulturowe 

Ostatnim, ale zdecydowanie nie najmniej ważnym aspektem inkluzji w 

środowisku uczenia się jest aspekt inkluzji kulturowej. Według Barker et 

al (2016): 

„Inkluzywna kulturowo klasa to taka, w której zarówno uczniowie, jak 

i pracownicy dostrzegają, doceniają i wykorzystują różnorodność, by 

wzbogacić ogólne doświadczenie uczenia się. Wspieranie środowiska 
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uczenia się sprzyjającego inkluzji kulturowej zachęca wszystkie osoby 

- niezależnie od wieku, płci, pochodzenia etnicznego, przynależności 

religijnej, statusu społeczno-ekonomicznego, orientacji seksualnej 

czy przekonań politycznych - do rozwijania kontaktów osobistych i 

skutecznych umiejętności międzykulturowych.” (Barker i in., 2016 

s.1) 

Równość a sprawiedliwość w perspektywie inkluzywnej  

Podczas realizacji mobilności edukacyjnej jako trener, prawdopodobnie 

starasz się traktować wszystkich młodych ludzi w grupie jednakowo. 

Jednakże, czy kiedykolwiek zastanawiałeś*zastanawiałaś się, czy 

traktujesz ich w sposób równy? W środowisku uczenia się sprzyjającym 

inkluzji społecznej należy być świadomym metod pracy, które wybiera się 

w trakcie trwania mobilności i starać się, aby były one jak najbardziej 

sprawiedliwe.  

Źródło grafiki 

 

W każdym działaniu należy zrozumieć różne potrzeby zróżnicowanej 

grupy i odpowiednio dostosować metody i działania. Na przykład, jeśli 

stosuje się metodę kręgu, w którym wszyscy młodzi ludzie zbierają się na 

dyskusję, grupową refleksję lub podsumowanie, praktykuje się równość, 

(ponieważ wszyscy młodzi ludzie znajdują się w jednym miejscu i 

teoretycznie mają takie same szanse na udział), ale to niekoniecznie 

gwarantuje równość. W każdej grupie zawsze znajdzie się jedna lub dwie 

młode osoby, które są bardziej pewne siebie od innych i nie mają 

problemów z wypowiadaniem się, które od razu wymyślają właściwe 

odpowiedzi lub które są dowcipne i mają mnóstwo żartów/komentarzy, 

którymi mogą się podzielić z grupą podczas dyskusji (Schroeder, 2014, s. 

106-107). Z drugiej strony, są też inni uczestnicy, którzy rzadko się 

https://pixabay.com/photos/equity-money-property-terminology-2564740/
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odzywają, wolą słuchać i wtapiać się w tło. Tym młodym ludziom może 

brakować pewności siebie lub umiejętności językowych. Inną kwestią jest 

to, że mają problemy z nauką, które utrudniają im przetwarzanie 

informacji tak szybko, jak innym. Mogą być nawet dyslektykami lub 

analfabetami. Twoim obowiązkiem, jako trenera jest być tego 

świadomym. Ale jak możesz praktykować sprawiedliwość? 

 

Cierpliwość jest wartością: Jako trener, po zadaniu pytania odczekaj 5-10 

sekund zanim oddasz głos uczestnikom. W ten sposób dajesz im trochę 

czasu na przemyślenie pytania i wymyślenie odpowiedzi. Jako trener, 

staraj się dać wszystkim członkom grupy czas i przestrzeń potrzebne do 

pełnego uczestnictwa. 

 

Uwzględnij wszystkich i postaw na inkluzję: Pamiętaj, że bardzo ważne 

jest zróżnicowanie metod pracy, aby być bardziej inkluzywnym. 

Zazwyczaj, nawet jeśli nie jest to zamierzone, trenerzy stawiający 

pierwsze kroki w dziedzinie mobilności, mają tendencję do wybierania 

bardziej tradycyjnych lub akademickich sposobów uczenia się (jak 

czytanie, pisanie, dyskusje grupowe, itp.). Należy jednak zawsze 

pamiętać, że różni ludzie uczą się i wyrażają w różny sposób. Niektórzy 

uczą się najlepiej poprzez wizualną reprezentację, inni poprzez liczby, 

niektórzy wyrażają się najlepiej używając swojego ciała, inni uczą się 

najlepiej poprzez gry i zabawy (Schroeder, 2014,s.106). Aby pracować w 

sposób jak najbardziej sprawiedliwy, staraj się stosować szereg metod, 

które odpowiadają na różne style uczenia się.  

Więcej informacji na temat integracyjnych praktyk podczas mobilności 

oraz różnorodnych potrzeb młodych osób z niepełnosprawnością 

wzrokową, słuchową i fizyczną można znaleźć w Praktycznym 

przewodniku DARE dotyczącym inkluzji społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
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Samoocena  

Quiz końcowy 

 

1. Środowisko uczenia się: 

a. jest tylko fizyczną przestrzenią, w której odbywa się nauka. 

b. dotyczy tylko nauczycieli i uczniów. 

c. jest tylko skoncentrowane na wiedzy. 

d. obejmuje przestrzeń, treści, metody i kulturę uczenia się.  

2. Ile jest rodzajów środowisk edukacyjnych:  

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

3. Środowiska skoncentrowane na wiedzy skupiają się bardziej na:  

a. potrzebach uczących się i procesie uczenia się.  

b. uczeniu się poprzez współpracę. 

c. rozwoju wiedzy trenerów. 

d. przyswajaniu informacji w połączeniu z głębokim 

zrozumieniem. 

4. Środowisko uczenia się podczas mobilności jest bliższe:  

a. środowiska uczenia się skoncentrowanego na wiedzy. 

b. środowiska uczenia się skoncentrowanego na społeczności. 

5. Rodzaje oceny w środowisku nauczania skoncentrowanym na ocenie 

to: 

a. Formatywne i poznawcze 

b. Formatywne i sumatywne 

6. W środowisku edukacyjnym skoncentrowanym na społeczności 

(można zaznaczyć więcej niż jedną opcję): 

a. promuje się partnerskie i kooperatywne uczenie się wśród 

uczniów. 

b. oczekiwania kursowe uczestników i trenerów są zbieżne. 



IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Pracownicy młodzieżowi 

98 

c. nauka odbywa się wyłącznie w środowisku społeczności lokalnej. 

7. W integracyjnym środowisku nauczania: 

a. podstawowe potrzeby uczestników są zaspokajane. 

b. wybrana metoda koncentruje się na zaspokojeniu potrzeb 

edukacyjnych większości uczniów. 

c. istnieje inkluzja fizjologiczna, poznawcza i kulturowa.  

8. Zgodnie z wytycznymi Universal Design for Learning, zaprojektowane 

działania muszą być zgodne z zasadami (można zaznaczyć więcej niż jedną 

opcję): 

a.  wielości środków reprezentacji. 

b. różnorodności środków wyrazu. 

c. różnorodnych sposoby angażowania się. 

9. W środowisku sprzyjającym inkluzji kulturowej:  

a. zaprojektowane działania uznają, doceniają i wykorzystują 

różnorodność w celu wzbogacenia ogólnego doświadczenia edukacyjnego. 

b. uczestnicy czują się komfortowo, rozwijając kontakty osobiste i 

skuteczne umiejętności międzykulturowe bez względu na wiek, płeć, 

pochodzenie etniczne, przynależność religijną, status społeczno-

ekonomiczny, orientację seksualną czy przekonania polityczne. 

c. obie powyższe odpowiedzi są poprawne 

10. Inkluzywne środowisko nauczania opiera się na wartości 

(można zaznaczyć więcej niż jedną opcję): 

a. Równości 

b. Kapitału własnego  
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Arkusz ćwiczeń  

Ćwiczenie 5.1  

Tytuł 

modułu 

Moduł 5: Tworzenie i podtrzymywanie środowiska 

edukacyjnego podczas mobilności dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami 

Tytuł 

ćwiczenia 

Czy jesteś za postawą „mieć” czy „nie mieć”? Czy jesteś 

„w” czy „ poza”? 

Kod 

ćwiczenia 
A5.1  

Czas 

trwania 

ćwiczenia 

(w 

minutach) 

20-25 minut 

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń 

Cel 

ćwiczenia 

Celem tego ćwiczenia jest wsparcie trenerów, którzy nie są 

zbyt doświadczeni w dziedzinie inkluzji, w głębszym 

zastanowieniu się i zapoznaniu się z koncepcją inkluzji 

społecznej. To krótkie ćwiczenie pokazuje, jak nasza 

sytuacja finansowa, nasze miejsce w społeczeństwie, jakość 

naszych relacji osobistych, nasze możliwości uczestnictwa i 

nasze perspektywy na przyszłość są równie ważne dla 

naszego poczucia dobrobytu i przynależności. 

Materiały 

potrzebne 

do 

wykonania 

ćwiczenia 

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek.  

Opcjonalnie: urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, 

laptop, tablet, które pomoże Ci w badaniu warunków życia 

młodzieży w Twojej okolicy. 
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Instrukcje 

krok po 

kroku 

Aby lepiej zrozumieć, co kryje się pod pojęciem inkluzja 

społeczna, spróbuj wykonać to krótkie ćwiczenie. 

Krok 1: Zastanów się nad młodymi ludźmi, z którymi 

pracujesz. Zastanów się, w jaki sposób odnoszą się oni do 

innych młodych ludzi w swojej szkole, w swojej 

społeczności lub w całym kraju.  

Krok 2: Weź kartkę papieru i rób notatki, jeśli pomaga Ci 

to się skoncentrować lub śledzić swoje myśli. 

Czy powiedziałbyś*powiedziałabyś, że mają równy lub 

sprawiedliwy dostęp do takich rzeczy jak: 

Przyzwoite warunki mieszkaniowe? 

Zdrowa żywność każdego dnia? 

Regularna opieka medyczna i stomatologiczna? 

Dobre szkoły z troskliwymi nauczycielami? 

Kieszonkowe? 

Przystępne zajęcia w wolnym czasie? 

Krok 3: Co z innymi kwestiami? Czy: 

Mają kochającą i wspierającą rodzinę? 

Czy mają wspierających przyjaciół? 

Czy żyją w społeczności, w której szanuje się ich język, 

religię i kulturę? 

Czy żyją w społeczności, w której są bezpieczni przed 

krzywdą i przemocą? 

Czy mają głos w sprawach społecznych i politycznych i są 

wysłuchiwani? 

Czy mają, ogólnie rzecz biorąc, interesujące życie i 

powody, aby pozytywnie myśleć o swojej przyszłości? 

Jeśli na większość powyższych pytań odpowiedz to „tak”, to 

znaczy, że ta młodzież cieszy się pewnym dobrobytem. W 

tych kategoriach można by ich uznać za osoby z postawą 

„tych, którzy mają” w społeczeństwie lub „tych, którzy są 

włączeni”. Jeśli odpowiedzi były w większości na „nie”, to 

znaczy, że ta młodzież może być w pewnym stopniu „poza” 

lub „wykluczona” z niektórych aspektów zdrowego życia. W 
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kontekście powyższych pytań, można by ich uznać za 

„osoby, których nie ma” w społeczeństwie. 

Ćwiczenie zostało zaczerpnięte z książki Inclusion A- Z: 

Kompas międzynarodowych projektów inkluzyjnych 

(materiał dostępny w języku angielskim) 

 

Ćwiczenie 5.2  

Tytuł 

modułu 

Moduł 5: Tworzenie i podtrzymywanie środowiska 

edukacyjnego podczas mobilności dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami 

Tytuł 

ćwiczenia 
Test 3C przy projektowaniu działania  

Kod 

ćwiczenia 
A5.2  

Czas 

trwania 

ćwiczenia 

(w 

minutach) 

30-40 minut 

Rodzaj 

zasobu 
Arkusz ćwiczeń 

Cel 

ćwiczenia 

To ćwiczenie przedstawi trenerom zasadę 3C (Challenge = 

wyzwanie, Connection = połączenie, Capacity = zdolność) 

podczas projektowania lub wdrażania działań w 

międzynarodowym projekcie o charakterze inkluzji oraz 

znaczenie adaptacji podczas wdrażania takich działań.  

Materiały 

potrzebne 

do 

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek, 

urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet, 

które pomoże Ci badać warunki życia młodzieży w Twojej 

okolicy. 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3141/InclusionAtoZ.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3141/InclusionAtoZ.pdf
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wykonania 

ćwiczenia 

Instrukcje 

krok po 

kroku 

Aby ludzie mogli się uczyć, warto uwzględnić test 3C 

(Challenge = wyzwanie, Connection = połączenie, Capacity 

= zdolność) i zawsze dostosowywać metodę do potrzeb 

swoich grup. 

Krok 1: Wybierz ćwiczenie związane z wymianą młodzieży 

z zestawu narzędzi Salto Youth i wyobraź sobie, że chcesz 

wykorzystać je w ramach ćwiczeń wprowadzających 

podczas wymiany młodzieży z grupą mieszaną, co oznacza, 

że będą w niej młodzi ludzie z niepełnosprawnością i bez 

niepełnosprawności. 

Krok 2: Teraz weź kartkę papieru i sprawdź, czy wybrane 

przez Ciebie działanie spełnia pierwsze C testu 3C. 

a. Czy wybrane zajęcia są wystarczająco wymagające 

(wyzwaniem) dla Twojej grupy? 

Wyzwanie w tym ujęciu oznacza, że działanie powinno być 

wyzwaniem dla młodych ludzi, powinno ich zachęcać do 

spróbowania i zaangażowania się, poszerzając ich granice 

wiedzy. Wyzwanie nie powinno jednak wydawać się 

niemożliwe do pokonania, ponieważ to sprawia, że młodzi 

ludzie rezygnują lub, w przypadku porażki, wywołuje 

frustrację i sprawia, że dwa razy zastanowią się, zanim 

ponownie wezmą udział w takim projekcie. Z drugiej 

strony, wyzwanie powinno być na tyle duże, aby nie było 

nudne dla młodych ludzi i nie odbierało im poczucia 

osiągnięcia – „tak, udało się”. Czy masz jakieś uwagi na 

temat tego, jak możesz dostosować to ćwiczenie, aby 

stanowiło wystarczające wyzwanie dla Twojej grupy? 

Zapisz je! 

Krok 3: Teraz kontynuuj z następnym C: Connection = 

połączenie. 

b. Czy wybrane działanie sprawia, że młodzi ludzie czują 

się z nim związani? 

Aby działanie było udane, młodzi ludzie powinni czuć się z 

nim związani. Aby to osiągnąć, należy dostosować działanie 

do środowiska, w którym żyją młodzi ludzie. Należy 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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uważać, aby nie angażować młodych ludzi w działania, 

których forma lub treść od początku ich zrazi, np. 

wprowadzenie gry wymagającej od grupy młodych ludzi o 

silnej orientacji rówieśniczej bardzo 

samolubnych/zawodniczych zachowań. Młodzi ludzie mogą 

znajdować się w sytuacjach życiowych, w których nie mają 

doświadczenia lub jest ono niewielkie, a w konsekwencji 

mogą stać się niezainteresowani lub sfrustrowani, jeśli 

pracuje się zgodnie z programem, który nie jest związany z 

ich potrzebami lub nie ma z nimi związku.  

Czy masz jakieś uwagi na temat tego, jak możesz sprawić, 

by ćwiczenie było bardziej przydatne dla Twojej grupy? 

Zapisz je! 

Krok 4: Następnie kontynuuj z ostatnim C: Capacity = 

zdolność. 

c. Czy Twoje działanie odpowiada możliwościom grupy? 

Bardzo ważne jest, by jako trener znać, chociaż mniej 

więcej, możliwości i umiejętności młodych ludzi i 

odpowiednio dostosować działanie, by uzyskać ciąg małych 

osiągnięć i sukcesów. Należy pamiętać, że metoda lub 

ćwiczenie sprawdza się tylko wtedy, gdy jest dostosowane 

do grupy docelowej (ze świadomością różnych możliwości), 

ale także do tego, z czym Ty jako trener czujesz się 

komfortowo podczas pracy.  

Przykładem adaptacji działania jest następujące 

rozwiązanie: 

W porządku alfabetycznym 

To ćwiczenie to zabawny sposób, aby uczestnicy poznali 

swoje imiona i „przełamali lody”. Wszyscy uczestnicy stają 

w rzędzie na krzesłach, a następnie muszą ustawić się w 

kolejności alfabetycznej według swojego imienia, nie 

dotykając podłogi i nie upadając na podłogę. Co się dzieje 

w przypadku, gdy w grupie są osoby z 

niepełnosprawnościami? Zamiast stać na krzesłach, można 

poprosić uczestników o trzymanie liny, a oni muszą ustawić 

się w kolejności nie puszczając jej całkowicie (zawsze 

jeden punkt kontaktowy). 

http://www.salto-youth.net/fi%20nd-a-tool/98.html
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Czy masz jakieś uwagi dotyczące tego, jak możesz 

dostosować ćwiczenie do możliwości Twojej grupy?  

Zapisz je! 

Krok 5: Powtórka! 

Możesz teraz przejrzeć swoje ćwiczenie i sprawdzić, jak i 

czy zmieniło się ono w stosunku do pierwotnego. Możesz 

również spróbować jeszcze raz, zmieniając grupę i 

zastanowić się na przykład, jak by się zmieniło, gdyby w 

grupie była osoba, która nie zna języka osoby z 

niepełnosprawnością wzrokową lub słuchową. Jak byś 

dostosował*dostosowała ćwiczenie w tym przypadku, aby 

było ono integracyjne?  

Na koniec pamiętaj, że jeśli uda Ci się uwzględnić w swoim 

projekcie test 3C i utrzymać je w równowadze, pierwszy 

krok w kierunku udanej mobilności został zrobiony! 

To ćwiczenie zostało zaadaptowane z podręcznika No 

Barriers No borders 

(materiał dostępny w języku angielskim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-913/NoBarriersNoBorders.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-913/NoBarriersNoBorders.pdf
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Dodatkowe zasoby edukacyjne  

Zasób 5.1  

Tytuł 

modułu: 

Moduł 5: Tworzenie i podtrzymywanie środowiska 

edukacyjnego podczas mobilności dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami 

Tytuł zasobu: T-Kit na temat inkluzji społecznej 

Kod zasobu: R5.1  

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Niniejszy zestaw szkoleniowy jest publikacją o 

charakterze inkluzji partnerstwa pomiędzy Komisją 

Europejską a Radą Europy w zakresie szkolenia osób 

pracujących z młodzieżą - poruszającą różne kwestie 

związane z inkluzją w pracę z młodzieżą. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Podręcznik analizuje możliwości wykorzystania 

edukacji nie formalnej jako narzędzia inkluzji w pracy 

z młodzieżą, jej poszczególne podejścia (takie jak 

edukacja rówieśnicza, itp.), i dotyczy następujących 

tematów/treści: 

• przyszłość Europy dla młodych ludzi 

• definiuje grupę docelową inkluzji społecznej 

• podaje pewne kluczowe wskaźniki dotyczące 

sposobu dotarcia do grupy docelowej 

• analizuje kontekst młodych ludzi 

Link do 

zasobu: 

T-Kit na temat inkluzji społecznej 

Informacje dostępne są w języku angielskim 

 

Zasób 5.2  

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-publications/inclusionforall/tkitinclusion/
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Tytuł 

modułu: 

Moduł 5: Tworzenie i podtrzymywanie środowiska 

edukacyjnego podczas mobilności dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami 

Tytuł zasobu: Wchodzimy na rynek międzynarodowy: Szanse dla 

wszystkich! 

Kod zasobu: R5.2 

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Broszura zawierająca praktyczne metody inkluzji oraz 

porady dotyczące przygotowania, realizacji i 

kontynuacji projektów międzynarodowych z udziałem 

młodzieży z mniejszymi szansami. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Ogólnym celem tej broszury jest udokumentowanie 

przykładów dobrych praktyk i konkretnych metod 

pracy, które pozwolą czytelnikowi zwiększyć 

uczestnictwo młodych ludzi o mniejszych szansach w 

międzynarodowych doświadczeniach indywidualnych 

lub grupowych oraz zmniejszyć ich wykluczenie. 

Broszura jest uzupełnieniem T-Kit na temat integracji 

społecznej w tym sensie, że jest bardziej 

„przystosowana do użycia”, oraz Inspirującej broszury 

Komisji na temat inkluzji, która ma na celu 

dostarczenie przykładów i motywacji. Broszura 

koncentruje się na konkretnych sytuacjach, które 

mogą wystąpić podczas trzech krytycznych etapów: 

planowania, realizacji i oceny, międzynarodowego 

działania. 

Link do 

zasobu: 

Wchodzimy na rynek międzynarodowy: Szanse dla 

wszystkich! 

Materiał dostępny w języku angielskim 

 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-397/GoingInternational.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-397/GoingInternational.pdf
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Zasób 5.3  

Tytuł 

modułu: 

Moduł 5: Tworzenie i podtrzymywanie środowiska 

edukacyjnego podczas mobilności dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami 

Tytuł zasobu: Wytyczne dotyczące uniwersalnego projektowania na 

potrzeby kształcenia 

Kod zasobu: R5.3  

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Wytyczne „Universal Design for Learning” są 

narzędziem wykorzystywanym we wdrażaniu 

uniwersalnego projektowania na potrzeby kształcenia, 

czyli ram, które mają na celu poprawę i optymalizację 

nauczania i uczenia się dla wszystkich ludzi w oparciu 

o naukowy wgląd w to, jak ludzie się uczą. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Te wytyczne mogą być wykorzystywane przez 

nauczycieli, twórców programów nauczania, 

naukowców, rodziców i wszystkich innych, którzy chcą 

wdrożyć wspomniane zasady w środowisku nauczania. 

Wytyczne te oferują zestaw konkretnych sugestii, 

które mogą być zastosowane w każdej dyscyplinie lub 

dziedzinie, aby zapewnić wszystkim uczniom dostęp i 

uczestnictwo w znaczących, ambitnych możliwościach 

uczenia się. 

Link do 

zasobu: 

Wytyczne dotyczące uniwersalnego projektowania dla 

uczenia się 

Materiał dostępny w języku angielskim 

 

Zasób 5.4  

Tytuł 

modułu: 

Moduł 5: Tworzenie i podtrzymywanie środowiska 

edukacyjnego podczas mobilności dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami 

http://udlguidelines.cast.org/
http://udlguidelines.cast.org/
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Tytuł zasobu: Zestaw zasobów „Doceń różnicę” 

Kod zasobu: R5.4  

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Pakiet ten ma na celu zgłębienie tematu różnorodności 

kulturowej oraz wielu powiązanych i złożonych kwestii, 

z którymi borykają się dziś ludzie w Europie. Nie poda 

on wszystkich odpowiedzi, ale da Ci możliwość 

wykorzystania własnej wiedzy i doświadczeń, a także 

osób z Twojego otoczenia, do bardziej szczegółowego 

zbadania tych kwestii oraz tego, jak wpływają one na 

Twoje życie, społeczność i społeczeństwo. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Rozdziały w tym zestawie materiałów podzielone są na 

dwie części: 

a. Część 1 zawiera wprowadzenie do kluczowych 

zagadnień każdego tematu, interesujące 

statystyki, cytaty i studia przypadków, które 

„zaostrzą apetyt”, określą kontekst i zachęcą do 

dalszych poszukiwań. 

b. Część 2 zawiera praktyczne przykłady, jak 

podejść do tych tematów i zaangażować 

młodych ludzi w dyskusję wokół kluczowych 

zagadnień. 

Link do 

zasobu: 

Zestaw zasobów „Doceń różnicę” 

Materiał dostępny w języku angielskim 

 

Zasób 5.5  

Tytuł 

modułu: 

Moduł 5: Tworzenie i podtrzymywanie środowiska 

edukacyjnego podczas mobilności dla młodych osób z 

niepełnosprawnościami 

Tytuł zasobu: Podręcznik inkluzji osób z niepełnosprawnościami, 

Umożliwianie inkluzywnej pracy z młodzieżą 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf
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Kod zasobu: R5.5  

Wprowadzen

ie do zasobu: 

Ten zestaw narzędzi analizuje koncepcję inkluzji osób 

z niepełnosprawnościami w pracy z młodzieżą w 

Irlandii. Inkluzja ma miejsce tam, gdzie ludzie w nią 

wierzą i gdzie naprawdę chcą, by się dokonała. 

Skuteczna inkluzja ma miejsce wtedy, gdy wszyscy 

mają pozytywne nastawienie i gdy ludzie - personel, 

wolontariusze, młodzież i społeczność - naprawdę 

współpracują ze sobą, by zapewnić, że wszyscy są 

szanowani, doceniani i włączani. Dostęp jest czymś 

więcej niż tylko fizycznym aspektem. Jest to 

podejście, sposób myślenia, który wymaga uczciwej 

samooceny i często pewnego stopnia osobistego i 

organizacyjnego wyzwania. 

Co zyskasz 

dzięki 

korzystaniu z 

tego zasobu? 

Umożliwianie inkluzywnej pracy z młodzieżą nie 

wymaga żadnych dodatkowych specjalnych 

umiejętności, ale w przypadku pracy z dziećmi i 

młodzieżą niesłyszącą wymaga to nauki języka 

migowego. W rzeczywistości nie dzieje się nic 

„specjalnego”. Inkluzja to po prostu dobra praktyka. 

Jest to ciągły proces, a nie cel sam w sobie. 

Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o byciu 

proaktywnym i dotarciu do tych młodych ludzi, którzy 

się „nie pokazują”. korzystanie z proponowanego 

zestawu narzędzi pomoże grupom młodzieżowym 

zbadać niektóre z kwestii i działań, które muszą 

podjąć.  

Link do 

zasobu: 

Podręcznik inkluzji osób z niepełnosprawnościami, 

Umożliwianie inkluzywnej pracy z młodzieżą 

Materiał dostępny w języku angielskim 

 

 

  

https://rideproject.eu/media/TOOLKIT-NI.compressed.pdf
https://rideproject.eu/media/TOOLKIT-NI.compressed.pdf
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Odniesienia  

Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być 

zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji 

społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE. 

Poniższe materiały są dostępne w języku angielskim. 
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