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„Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych 
jest sztuka obudzenia w  dorosłym uczniu kreatywności, 
przy wykorzystaniu prostych pomocy dydaktycznych”.

 Albert Einstein

Edukacja osób dorosłych to wyzwanie, któremu niełatwo sprostać, wziąwszy 
pod uwagę, że współczesny pracownik to człowiek, który nie tylko posiada formalne 
wykształcenie, ale swoją wiedzę oraz umiejętności powinien potrafić zastosować 
w praktyce i mieć świadomość konieczności nieustannego uczenia się oraz doskonalenia 
kompetencji. Pisał o tym Peter Druker - ekspert i teoretyk zarządzania XX wieku. XXI 
wiek przynosi nowe możliwości, rozwój technologii i postęp, ale wyzwanie pozostaje to 
samo: konieczność uczenia się przez całe życie (life-long learning).

Dla edukatorów osób dorosłych niezmiennie aktualnie brzmią przywołane powyżej 
słowa Einsteina, który wskazuje nie tylko na konieczność uczenia się i nauczania osób 
dorosłych, ale stawia wręcz umiejętności edukatorów osób dorosłych jako szczególnie 
trudne, bo wymagające odwołania się do aspektów związanych z psychologią kształcenia 
dorosłych, w tym koniecznością uświadomienia potrzeby doskonalenia, co tym bardziej 
wartościowe, gdy proces uczenia się jest nastawiony na wyzwolenie kreatywności, przy 
wykorzystaniu łatwo dostępnych narzędzi.

W  XXI wieku narzędziem nieustannie towarzyszącym każdemu człowiekowi 
są technologie i  urządzenia mobilne: smartfony - gadżety, które zrewolucjonizowały 
nasze życie, łącząc poręczność niewielkiego telefonu z  funkcją poczty elektronicznej, 
przeglądarki, nawigacji, aparatu fotograficznego i kamery w jednym.

Założeniem niniejszej publikacji jest dostarczenie edukatorom osób dorosłych 
innowacyjnego, bo pierwszego komplementarnego podręcznika doskonalenia 
kompetencji kluczowych osób dorosłych przy użyciu smartfona - mobilnego 
przewodnika, z którym w ręce świat jest bliżej, problemy są szybciej rozwiązywalne, zaś 
codzienne sprawy stają się łatwiejsze do załatwienia.
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Zalecenie Parlamentu Europejskiego i  Rady Unii Europejskiej z  18 grudnia 
2006 r. w  sprawie kompetencji kluczowych w  procesie uczenia się przez całe życie 
podaje definicję kompetencji kluczowych jako tych, które łączą wiedzę, umiejętności 
i  postawy odpowiednie do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie 
osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, 
integracji społecznej i  zatrudnienia oraz skutecznym uczestnictwie w  rynku pracy. 
Porozumiewanie się i komunikacja, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, 
społeczne i  obywatelskie, inicjatywność i  przedsiębiorczość, świadomość i  ekspresja 
kulturalna czy wreszcie umiejętność uczenia się - wszystkie te kompetencje można 
doskonalić ze smartfonem w dłoni.

Podręcznik, który oddajemy w ręce trenerów osób dorosłych składa się z dwóch 
zasadniczych części. W części pierwszej (Rozdział 1 – Program nauczania i Rozdział 2 
– Poradnik metodyczny) prezentujemy informacje dla edukatorów, by mogli zbudować 
sobie pewną bazę wiedzy na temat tego, jak skutecznie uczyć dorosłych. Znajdą tam 
program całego kursu, podpowiedzi metodyczne i wiedzę z zakresu psychologii uczenia 
się dorosłych, czyli andragogiki.

W drugiej części umieściliśmy scenariusze konkretnych zajęć gotowe do 
przeprowadzenia warsztatów. Można skorzystać z nich „od ręki”, ale warto je potraktować 
również jako bazę do własnych pomysłów na inne zajęcia. Każdy scenariusz uzupełniony 
jest o praktyczny manual, czyli instrukcję użytkowania aplikacji, która krok po kroku 
przeprowadzi nas od momentu instalacji aplikacji po poznanie jej funkcjonalności. 
Zrzuty z ekranów wraz z krótkim opisem pozwalają w prosty i intuicyjny sposób 
zapoznać się z działaniem aplikacji. Manuale są przygotowane w formie gotowej do 
wydrukowania i użycia w czasie zajęć z jednym lub dwoma dorosłymi uczestnikami, ale 
jeżeli trener pracuje z grupą i ma możliwość skorzystania z rzutnika lub dużego ekranu, 
to te same materiały znajdzie w postaci multimedialnej na stronie: 

www.mobilni.szkolamedialna.pl, 

a linki do tych materiałów są zawarte w scenariuszach. 

Jednocześnie oddajemy w ręce edukatorów osób dorosłych ćwiczenia do zajęć 
oraz przykładowe testy oceniające poziom szkolonych osób na początku zajęć i na 
końcu.

Mamy nadzieję, że ten podręcznik dostarczy trenerom wielu pomysłów i inspiracji 
oraz będzie pomocny w codziennej pracy.

 

Powodzenia!
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Rozdział 1

Program nauczania
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1.  Ogólna informacja o programie 

Program nauczania „Mobilni czyli aktywni” to publikacja, która odpowiada na 
wyzwania współczesnej edukacji w  zakresie uczenia się przez całe życie. Wyzwania 
gospodarcze są ściśle związane z  koniecznością rozwijania kompetencji kluczowych 
ludzi w  każdym wieku, w  tym osób dorosłych, których poprawa jakości kształcenia 
w  zakresie kompetencji kluczowych to działanie priorytetowe, wymagające korelacji 
wiedzy z  różnych dziedzin, w  tym włączenia do edukacji dorosłych umiejętności 
„horyzontalnych”, takich jak uczenie się, inicjatywność, przedsiębiorczość czy 
kreatywność. 

Rozwijanie kompetencji kluczowych realizowane równolegle czy raczej 
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych to innowacyjne, chociaż wziąwszy pod uwagę 
rozwój technologii mobilnych, wydawałoby się oczywiste działanie.

Urządzenia i technologie mobilne w zdecydowany sposób wpłynęły i wpływają na 
rozwój społeczeństwa teraźniejszości i przyszłości. Zbliżają ludzi do siebie i sprawiają, 
że świat jest bardziej dostępny. Dzięki technologiom komunikacyjnym częściej 
kontaktujemy się ze sobą i możemy lepiej organizować swoje życie.

Program „Mobilni czyli aktywni” stawia sobie za cel przełamanie stereotypów 
na temat powszechnego postrzegania smartfonów jako wyłącznie środka komunikacji, 
ewentualnie urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych. Chcemy 
pokazać szerokie możliwości urządzeń i  technologii mobilnych jako środków 
wspierających nas w codziennym życiu, pomagających w pracy, w kontakcie z urzędem, 
służbą zdrowia, służących do uczenia się i  doskonalenia, rozwijania hobby, podróży 
i zakupów, jednym słowem, zachęcamy do doświadczania świata ze smartfonem w dłoni.

2 . Od trenera do dorosłego ucznia,  
czyli adresaci programu

Niniejszy program dedykujemy edukatorom osób dorosłych - trenerom 
i  nauczycielom, którzy na co dzień zajmują się edukacją dorosłych w  wieku przede 
wszystkim, ale nie tylko 45/50+ zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a  szczególnie 
zajmujących się edukacją osób wykluczonych z  rynku pracy lub zagrożonych tym 
wykluczeniem, osób z brakami w umiejętności samokształcenia.

Edukatorzy - adresaci programu muszą być świadomi profilu osób podlegających 
procesowi edukacji jako często, choć nie wyłącznie osób bezrobotnych, z wykształceniem 
podstawowym lub zawodowym, ale także dorosłych, którzy korzystając na przykład 
z  telefonów komórkowych, nie osiągnęli poziomu nawet świadomej niekompetencji 
w zakresie możliwości korzystania z aplikacji, które pomagają w codziennym życiu np. 
mobilna mapa, wyszukiwarka połączeń MPK, PKP, e-zdrowie, zakupy internetowe, 
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e-urzędy, bankowość mobilna itp., a  postrzegają telefon jedynie jako narzędzie 
komunikacji.

Kompetencje cyfrowe, w  tym także w  zakresie obsługi urządzeń mobilnych są 
uniwersalne i  wymagane praktycznie na każdym stanowisku, w  różnych dziedzinach 
aktywności zawodowej. Szczególnie, że coraz więcej usług związanych z  codziennym 
życiem wymaga korzystania z  urządzeń dotykowych (biletomaty, bankomaty 
i  wpłatomaty, fakturomaty, samoobsługowe kasy i  inne). Umiejętność korzystania 
z dotykowych urządzeń mobilnych - smartfonów - kształtuje i wzmacnia kompetencje 
w  zakresie obsługi innych urządzeń dotykowych oraz tworzy nawyki dotyczące 
prawidłowej - kompetentnej i bezpiecznej ich obsługi. 

Świadome i automatyczne korzystanie z nowych technologii wpływa na aspekty 
psychologiczne, w  tym otwarcie się na nowe wyzwania, podejmowanie aktywności, 
doskonalenie się, a co za tym idzie aktywne i skuteczne poruszanie się na rynku pracy. 
Buduje poczucie własnej wartości i pozwala swobodnie poruszać się wśród urządzeń 
elektronicznych coraz częściej obecnych w życiu każdego człowieka.

Program „Mobilni czyli aktywni” dotyczy kształcenia w  ramach nieformalnego 
i  pozaformalnego systemu nauczania. Realizowany jest przez instytucje mające do 
czynienia z  osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym, od których 
te osoby powinny zyskiwać merytoryczne wsparcie. Są to między innymi szkoły dla 
dorosłych, edukatorzy osób dorosłych, świetlice wiejskie, kluby seniorów, stowarzyszenia 
lokalne, ośrodki Programu Aktywności Lokalnej, Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
instytucje kultury, rynku pracy, które realizują zajęcia grupowe lub indywidualne dla 
dorosłych.

Program uwzględnia zróżnicowane możliwości, wiedzę i doświadczenie odbiorców 
działań szkoleniowych oraz bierze pod uwagę specyfikę działań dla osób ze specjalnymi 
potrzebami w zakresie edukacji i doskonalenia kompetencji kluczowych.

Program skierowany jest do trenerów, edukatorów o różnym poziomie własnych 
umiejętności – głównie bez wykształcenia w  zakresie informatyki lub/i  pedagogiki, 
którzy przy pomocy narzędzi stworzonych w ramach programu, w tym scenariuszy zajęć, 
są w stanie skutecznie doskonalić kompetencje kluczowe dorosłych uczniów w zakresie 
świadomego i kreatywnego korzystania z technologii mobilnych.

Niezwykle istotnym elementem gwarantującym skuteczną realizację programu jest 
relacja, jaką zbuduje trener, świadomość poziomu i potrzeb osób szkolonych, stworzenie 
prawidłowych warunków realizacji programu. Profesjonalna relacja trenerska i kunszt 
w dopasowaniu odpowiednich celów, treści, form i metod w przygotowanym i skutecznie 
prowadzonym szkoleniu, to w  przypadku grup dorosłych uczestników i  seniorów 
prawdziwe wyzwanie. Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, 
kulturowe, cywilizacyjne i  biologiczne wymaga on od prowadzących szkolenia, by 
dopasowali konkretne scenariusze „na miarę” dla konkretnej grupy (wiek, liczebność, 
zakres doświadczenia, treści merytoryczne). Modyfikacje powinny uwzględniać 
informacje zwrotne od uczestników (feedback), opierać się na sprawdzeniu skuteczności 
kształcenia po poszczególnych etapach szkolenia (ewaluacja) i zakładać systematyczne 
poszerzanie umiejętności oraz wiedzy trenera. 
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Stworzenie w taki sposób optymalnych warunków edukacji i możliwości wdrożenia 
świeżych i  udoskonalonych kompetencji, daje uczestnikom szansę późniejszego 
doskonalenia oraz otwiera nowe obszary rozwoju. 

3.  Edukacja dorosłych i seniorów - specyfika kształcenia

 W  opiniach ekspertów psychologii kształcenia osób dorosłych pojawiają się 
sugestie, że należy wyważyć pogląd naukowców, iż wraz z wiekiem tracimy możliwości 
w zakresie efektywności uczenia się i opanowywania nowych umiejętności, a  już bez 
wątpienia nie powinno to wpływać na przekonania trenera i nastawienie uczestników 
– wszystko zależy od motywacji i  interaktywnego czynnika relacji trener - uczestnik 
szkolenia w  planowanych zajęciach. Dlatego częściowo zasadny jest coraz bardziej 
popularny pogląd, że sukces zależy od strategii, a także determinacji, zaś zdolność do 
uczenia słabnie, ale nie zanika wraz z wiekiem. Współczesna andragogika - pedagogika 
dorosłych kładzie szczególny nacisk na zdolności pamięciowe seniorów. Jednak 
określenie inteligencji skrystalizowanej (rozwijającej się w  ciągu życia) wskazuje 
na słynną neurolingwistyczną zasadę 1//3, 1/3, 1/3 - czyli współistnienie nabytych 
umiejętności (np. doświadczenia, nawyki, zdobyte wcześniej wykształcenie, zasób 
słów), motywacji do rozwoju i genetycznych predyspozycji (inteligencja płynna) oraz 
przyswojonych strategii. Szybkość uczenia jest także zdeterminowana precyzyjnie 
skonkretyzowanym celem. Można też zaryzykować stwierdzenie, że nasz mózg podobnie 
jak każdy mięsień, jeżeli jest konsekwentnie stymulowany, to jego potencjał rośnie. 
W tym miejscu najbardziej istotna jest rola trenera, który potrafi tak dobrać treści i czas 
na ich przyswojenie, że skuteczniej opanowane będą konkretne kompetencje.

Różnorodność narzędzi i  interaktywny dobór metod może więc w  znaczący 
sposób zoptymalizować opanowanie materiału.

4.  Cywilizacja, nowe procedury i lęk

Korzystanie z komputera, telefonu komórkowego, adresu mailowego to wyzwanie, 
na które pokolenie 20, 30, 40-latków musiało otworzyć umysł już od najmłodszych lat. 
Jak wiadomo, potrzeba jest matką wynalazków, a kompetencje w tym zakresie pozwalają 
na funkcjonowanie w  społeczeństwie bez barier, choć często wykształcenie i  praca 
zawodowa nie nakładają konieczności opanowania konkretnych umiejętności. Natomiast 
50, 60-latkowie to grupa trudniej dostosowująca się do zmian, bywa że znajdująca się 
w okresie emerytury, renty lub kompensująca brak konkretnych kompetencji. 

Tak więc to właśnie obszar pracy zawodowej i  wykształcenie, funkcjonowanie 
w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym predysponuje do nauki i rozwoju. Trzeba 
także dodać, że u starszych seniorów niepokój w związku z nowoczesną codziennością 
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jest największy, łączy się także z lękiem przed ośmieszeniem, problemami finansowymi, 
nagromadzeniem „spraw trudnych do załatwienia”, konkurowaniem z  młodszym 
pokoleniem, niepokojem – jak poprosić o pomoc, czyli z niezależnością.

W przypadku konkretnego zakresu merytorycznego, to znaczy obszaru związanego 
z  korzystaniem z  internetu, urządzeń mobilnych, usług związanych z  dostępem do 
sieci, telefonii komórkowej, cyfrowej obsługi, osobnym elementem szkolenia powinny 
być więc precyzyjnie określone zasady bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych 
i wprowadzone już RODO oraz wiedza na temat zagrożeń, również procedur związanych 
z  umowami (określeń zawartych w  podpisywanych umowach) często nie do końca 
zrozumiałych (np. tj. urządzenia telekomunikacyjne końcowe, zgody marketingowe, 
akceptacja w określonych warunkach czasowych, nawyk sprawdzania umowy, możliwość 
odstąpienia, itp.) 

Również te zagadnienia mogą wejść w zakres treści realizowanych podczas zajęć, 
zwłaszcza że aplikacje mobilne instalowane na telefonie wiążą się z  koniecznością 
czytania regulaminów, wyrażania zgód itp. Rolą trenera jest wyposażyć osoby podlegające 
procesowi edukacji w  kompetencje w  zakresie wykorzystywania urządzeń i  aplikacji 
mobilnych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na rozsądne i bezpieczne korzystanie 
z tych rozwiązań.

5.  Wskazówki – plan – warsztat trenera

Zważywszy, że trenerzy i edukatorzy osób dorosłych powinni położyć szczególny 
nacisk na uzmysłowienie sobie ram merytorycznych i efektów szkolenia oraz zasadność 
prowadzenia interaktywnych zajęć grupowych, należy wskazać na istniejący zestaw 
standardowych celów, realizowanych metod stosowanych do pracy w grupach, które mają 
za zadanie przyczynić się do zintegrowania nauki kognitywnej, czyli interdyscyplinarnej 
i emocjonalnej. Są to:

 z Uwrażliwienie zdolności postrzegania, poziomy percepcyjne i  ich 
uwzględnienie w  przygotowanych materiałach (treści: wizualne/wzrokowe, 
audytywne/słuchowe i kinestetyczne/emocjonalne);

 z Pogłębienie odpowiedzialności za samego siebie (decyzja, udział 
i  konsekwencja) redukcja stereotypowych ról, zachowań, przekonań 
blokujących poszerzenie kompetencji (np. na pewno się nie uda, jestem za 
stary, w moim wieku to dla mnie za trudne); 

 z Funkcjonalne wyrażanie uczuć (sygnalizowania niepokoju, lęku, braku 
wiary w  swoje możliwości, komunikowanie potrzeby zmian dynamiki 
opanowywania informacji, sygnalizowanie akceptacji, informacji zwrotnej/
feedback i interakcji w grupie); 

 z Uświadomienie swoich własnych motywacji, ograniczeń; 
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 z Samoakceptacja;

 z Akceptacja innych;

 z Współzależne zachowanie;

 z Interpersonalna otwartość – komunikacja interpersonalna.

Przed przystąpieniem do planowania zajęć w grupie należy precyzyjnie określić: 
cel, liczbę uczestników, zakres modelowania i  głębię interwencji (oczekiwany efekt), 
obciążenie, czas poszczególnych modułów tematycznych oraz kanały percepcyjne 
(VAK), czyli różne formy ekspresji, z  uwzględnieniem indywidualności uczestników. 
Trener musi także dobrać liczebność grupy do autorskiego programu – np. więcej 
ćwiczeń w  grupach i  ruchu to grupa około 15 osób, więcej treści twardych to około 
10 osób, coaching może dotyczyć pojedynczych osób lub małych grup. Ważne jest też 
uwzględnienie technik psychologicznych, struktury zajęć i  wymagań, jakie będziemy 
stawiać uczestnikom. Inaczej planujemy cykl weekendowy, inaczej jeden moduł 
kilkugodzinny, inaczej krótsze spotkania w ciągu tygodnia. 

Istotna jest również informacja wstępna na temat uczestników, np. ankieta 
określająca podstawowe różnice w  zdobytym wcześniej doświadczeniu, wstępnych 
oczekiwaniach i ewentualnych propozycjach elementów oczekiwanych w szkoleniu.

Trener powinien mieć także precyzyjnie przygotowane materiały, instrukcje, 
pomoce oraz czasowe symulacje dotyczące realizacji poszczególnych modułów 
tematycznych.

Osobne przygotowania powinny dotyczyć prezentacji multimedialnych, plansz 
poglądowych czy wcześniej przygotowanych flipchartów – dających możliwość 
dopisywania treści i ewentualnych zmian – pod dyktando grupy.

Wiele z  wymienionych pomocy dydaktycznych trenerzy znajdą w  niniejszym 
podręczniku w formie gotowej do wykorzystania podczas zajęć.

Do najważniejszych problemów, jakie mogą zdarzyć się prowadzącemu należą 
zakłócenia. Nawet najbardziej ambitny i pracochłonny plan zajęć może skończyć się z ich 
powodu niepowodzeniem. Istotna w takim przypadku jest reakcja prowadzącego, który 
nie może być zaskoczony sytuacją i na taką ewentualność powinien mieć przygotowaną 
odpowiednią reakcję (przysłowiowe koła ratunkowe). Do najczęściej występujących 
zakłóceń zaliczamy:

 z Apatyczną reakcję uczestników i brak chęci do uczestniczenia w zajęciach; 

 z Podział na dwie grupy, z których w jednej znajdują się uczestnicy nastawieni 
na korzyści, a drugiej obserwatorzy sfrustrowani sytuacją, w jakiej się znaleźli; 

 z Sytuacja, w  której dochodzi do walki o  władzę pomiędzy najbardziej 
ambitnymi uczestnikami;

 z Fakt podejmowania decyzji z wielkim trudem i bez aprobaty grupy;
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 z Brak chęci do udziału, odpowiedzi na pytania, próba asekuracyjnego 
trzymania się z boku, brak poczucia bezpiecznej interakcji;

 z Niewspółmierny czas trwania dyskusji, wywołujący znużenie i  zaburzający 
dynamikę, rzutujący na tempo zajęć;

 z Niedoinformowanie uczestników, którzy swoje opinie i wnioski opierają na 
przypuszczeniach i podsłuchanych rozmowach.

Kolejnym ważnym elementem planowania zajęć w  grupie jest uświadomienie 
wszystkim uczestnikom norm – dobrowolności, bezpieczeństwa psychicznego 
niezbędnego do twórczej i  efektywnej pracy. Pozostałe to normy: otwartych granic 
grupy, możliwości zaproponowania tematu przez każdego uczestnika, samodzielnego 
określenia własnych granic zaangażowania i  kognitywnego rozumienia wydarzeń, 
zarówno przez prowadzącego, jak i przez uczestników zajęć.

Kompetencje trenera powinny być wyznacznikiem do pracy nad własnym 
warsztatem wszystkich prowadzących grupy, bez względu na rodzaj, zakres merytoryczny 
i  wykorzystywane metody. Zakres wiadomości prowadzącego powinien obejmować 
wiedzę i umiejętności z  zakresu dynamiki grupowej, indywidualnej psychodynamiki, 
specjalistycznego przygotowania metodycznego i  zbioru własnych doświadczeń jako 
uczestnika stosowanych metod grupowych. Przy czym, im większa kreatywność 
w doborze koncepcji i stylu prowadzenia oraz atrakcyjność przedstawienia tematu, tym 
większe prawdopodobieństwo na efektywne opanowanie treści twardych przez grupę. 

Proces planowania treningu przedstawia tabela pt. „Planowanie treningu”, która 
obrazuje cele stworzone w kategoriach pozytywnych: Kto – kiedy - jak długo, aspekt 
etyczny, ustawienie hierarchii tematów z  nastawieniem na ewentualny brak czasu, 
wskazuje na motywacje uczestników (czy muszą, czy chcą), na ich wzajemne powiązania 
i granice podziałów (płeć, język, przekonania). Tabela zwraca także uwagę na zasady 
planu organizacji zajęć, w  tym: zmianę tempa, korzystanie z  doświadczeń, różną 
długość elementów tematycznych, przerwy w odpowiednich momentach (40-60min), 
równowagę między ideami a  doświadczeniem, zmiany w  trudności i  intensywności. 
Istotnym wsparciem dla procesu organizacji zajęć mogą być tzw. koła ratunkowe: 
przerywniki interaktywne, reorganizujące układ sali, oddechowe, pozwalające na 
relaks, aktywizujące kinestetycznie, kontekstowo ciekawostkowe i inne, o których warto 
pamiętać planując proces edukacyjny.
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TABELA 1 Planowanie treningu 

cele
stworzone w kategoriach pozytywnych: Kto – kiedy - jak długo, 
aspekt etyczny, ustawienie hierarchii tematów z nastawieniem na 
ewentualny brak czasu

uczestnicy
sprawdzenie motywacji (czy muszą, czy chcą), co ich łączy, co 
dzieli, płeć, język, przekonania

zasady planu

zmiana tempa, korzystanie z doświadczeń, różna długość 
elementów tematycznych, przerwy w odpowiednich momentach 
(40-60 min), równowaga między ideami, a doświadczeniem, 
zmiany w trudności i intensywności

koła ratunkowe
przerywniki interaktywne, reorganizujące układ sali, 
oddechowe, pozwalające na relaks, aktywizujące kinestetycznie, 
kontekstowo itd.

Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien pamiętać o:

 z kontakcie wzrokowym z grupą

 z odpowiednim ubiorze

 z postawie

 z gestykulacji

 z wykorzystaniu przestrzeni

 z modulacji i natężeniu głosu oraz tempie wypowiedzi 

 z unikaniu wypowiedzi żargonowych i slangowych

 z używaniu krótkich precyzyjnych zdań, przy rezygnacji ze zdań podrzędnych 

 z niestawianiu pytań w trakcie części merytorycznych

 z ograniczeniu wypełniaczy i gestów werbalnych

Do zasad ogólnych warto zaliczyć także świadomość, że reakcja uczestników 
może w naszym pojęciu być negatywna, ale jest także informacją zwrotną, mogącą dać 
trenerowi wskazówkę do zmian w  stylu prowadzenia zajęć. Można także spotkać się 
z gwałtowną zmianą tematu czy też toku zajęć, kiedy plan rozsypuje się.
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6.  Style modalności, czyli filtry percepcyjne wg NLP

W  kolejnej tabeli prezentujemy tzw. style modalności, czyli filtry percepcyjne, 
które kształtują nasze życie, ponieważ pozwalają zrozumieć, dlaczego jedne osoby 
potrafią odnajdywać w różnych kontekstach i wymiarach życia szansę dla siebie, inni 
zaś niekoniecznie lub wcale właściwie identyfikują swoją szansę w sytuacjach, w obliczu 
których się znajdują.

Wyjaśnijmy jednak na wstępie skrót NLP.

N - Neuro dotyczy neurologii, a zatem procesów myślowych, układu nerwowego, 
naszych zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu), poprzez które poznajemy 
rzeczywistość wokół nas. Bodźce, jakie odbieramy poprzez nasze zmysły są przekazywane 
w postaci impulsów nerwowych do mózgu, gdzie rodzą się obrazy i dźwięki, odczucia 
oraz emocje.

L odnosi się do lingwistycznych aspektów, oznacza język i sposób jego używania, 
a także to, jaki wpływ ma język na nas samych i postrzeganie przez nas świata. Język 
jest narzędziem pozwalającym na porozumiewanie się między ludźmi, na zrozumienie 
otaczającego nas świata, komunikatów, tekstów kultury itp. Wszak słowo stwarza 
rzeczywistość. Używając słów porządkujemy również własne myśli i  przekazujemy je 
innym. 

I  wreszcie P jak Programowanie, które odnosi się do funkcjonujących wzorów 
zachowania i  celów, które przed sobą stawiamy. Chodzi nie tylko o  to, że kodujemy 
określone schematy zachowań, cele, potrzeby i  postawy, ale także o  to, że mamy 
możliwość wprowadzania zmian w  określonych obszarach naszego życia, naszych 
postaw i zachowań.

Każdy trener, bez wyjątku musi liczyć się z tym, że grupa, przed którą staje składa 
się z osób reprezentujących i preferujących różne kanały modalne (percepcyjne VAK). 
Od jego umiejętności zależy więc, jak duża ilość przekazanej treści zostanie prawidłowo 
odczytana i zapamiętana (jeśli czytamy, słuchamy i ćwiczymy w ruchu, to utrwalamy 
nawet do 75% przekazywanych treści). Jest to także zgodne z  neurolingwistycznym 
(NLP) pojęciem komunikatu, za który w równej mierze powinien być odpowiedzialny 
zarówno nadawca jak i odbiorca.
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Tabela nr 2 Style modalności – filtry percepcyjne wg NLP

wizualne
mówi szybko, stosowanie pomocy wizualnych na każdą 
okazję, dużo informacji, ważna forma i wygląd pomocy, ścisłe 
trzymanie się czasu

audytywne

mówienie rytmiczne i obszerne, dużo dyskusji i omówień, 
odczytywanie tekstu, parafrazy do wypowiedzi uczestników, 
dyscyplinowanie werbalne, zbaczanie z tematu, mniej 
wizualnych pomocy

kinestetyczne

zmiana tempa wypowiedzi – wolno-szybko, modele i prace 
praktyczne, projekty – dużo ruchu, duża uwaga do idei – 
myśli przewodniej, ocena wg działania i aktywności, dzielenie 
na mniejsze grupy – zmiana miejsca

7.  Odbiorca, czyli charakterystyka  
uczących się dorosłych 

Trener rozpoczynający zajęcia z  osobami dorosłymi musi mieć świadomość, 
że uczący się dorosły to osoba, która przychodzi z  całym zasobem swojego bogatego 
dotychczasowego życia. Warto poddać pewnej analizie ten proces uczenia się dorosłych. 
Można ująć to w trzech kategoriach: doświadczenie, refleksyjność, kryzys.1 

Doświadczenie odgrywa tu szczególną rolę. Z wiekiem w coraz mniejszym stopniu 
na efekty uczenia mają wpływ wychowanie i  informacja genetyczna w  większym zaś 
przejawiaja się praktyka życia. Refleksyjność według Hanny Solarczyk-Szewc wiąże 
się z rozwojem osobowym, przejawia się w namyśle nad uczeniem się i nad własnymi 
możliwościami i  ograniczeniami, na które dorosły nie ma już wpływu. Ważną rolę 
w procesie uczenia się dorosłych przypisuje się też kryzysowi, który stanowi u dorosłych 
silną motywację do uczenia się. Kryzys wywołując napięcie emocjonalne może stanowić 
pozytywny bodziec do podjęcia wysiłku na rzecz własnego rozwoju.

Pozytywnym zjawiskiem, z  jakim mamy obecnie do czynienia jest to, że 
współcześnie mamy do czynienia z dużym zainteresowaniem uczeniem się wśród osób 
dorosłych. Coraz większa grupa ludzi uświadamia sobie konieczność podejmowania 
nauki, uczestniczenia w kursach rozwijających nowe umiejętności. 

1 Solarczyk-Szwec H. (2010), W poszukiwaniu kategorii interpretacji uczenia się dorosłych, [w:] Fabiś A., 
Stopińska-Pająk A. (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie, WSA, Bielsko-Biała.
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8.  Wymagania wobec trenerów

W zakresie wiedzy informatycznej trener powinien mieć więcej niż podstawową 
umiejętność korzystania ze smartfonów i pracy z aplikacjami dostępnymi na smartfony 
- głównie z uwzględnieniem aplikacji dla systemu Android.

W szczególności trener powinien:

 z potrafić sprawnie korzystać z  komputera/laptopa, zapisywać i  odnajdywać 
pliki, wyświetlać prezentacje;

 z potrafić korzystać z  projektora lub monitora podłączonego do komputera/
laptopa dla potrzeb pracy grupą;

 z mieć wiedzę na temat sposobów łączenia się z internetem oraz ewentualnych 
kosztów połączeń z tym związanych;

 z mieć wiedzę o  różnych systemach operacyjnych dla smartfonów, wyjaśnić 
podstawowe różnice ich dotyczące;

 z mieć wiedzę o różnych przeglądarkach internetowych i wyjaśnić podstawowe 
różnice między nimi;

 z potrafić korzystać ze sklepu Play, instalować różne aplikacje;

 z potrafić wskazać aplikacje płatne i  bezpłatne oraz wyjaśnić rolę reklam 
w aplikacjach bezpłatnych;

 z znać podstawowe zasady związane z  bezpieczeństwem w  sieci, znać 
zagrożenia, jakie płyną z  korzystania z  sieci internetowej, umieć wskazać 
sposoby zabezpieczania swoich danych;

 z znać zasady związane z netykietą, wskazać zagrożenia płynące z szerzenia 
mowy nienawiści w sieci.

W  zakresie wiedzy pedagogicznej i  psychologicznej trener powinien uważnie 
zapoznać się z  rozdziałem 2 niniejszego podręcznika, poświęconym metodyce, 
który dostarcza wiedzy na temat przełamywania barier psychologicznych i  metod 
pracy budujących postawę gotowości do podejmowania nauki nowych umiejętności 
u  osób dorosłych, których skuteczna edukacja to proces uwzględniający potrzeby 
i uwarunkowania rynku pracy w oparciu o nowoczesny model edukacji, w którym proces 
nauczania zmierza w kierunku uczenia się jednostki, a zatem jest to proces edukacyjny 
nastawiony na indywidualizację, wyzwalanie kreatywności i samodzielności człowieka.
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9.  Wymagane środki techniczne i organizacyjne

Przestrzeń oraz technologie, sprawność ich działania, jak również łatwość 
w  obsłudze urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia to czynniki 
ważne w  przypadku szkoleń dotyczących technologii i  aplikacji mobilnych. Mówiąc 
kolokwialnie, trener „może polec” już na wstępie realizowanych zajęć, jeśli uprzednio 
nie przygotuje się bardzo skrupulatnie nie tylko pod względem merytorycznym samego 
pomysłu czy też scenariusza zajęć. Scenariusz to plan, ale by go zrealizować, trzeba 
zadbać o porządek, dobrą organizację, sprawność toku zajęć, a dodatkowo wszystko to 
kształtuje atmosferę i wpływa na skupienie oraz zaangażowanie uczestników szkolenia.

Projektor, laptop/komputer, sprawnie działający Internet to jedno, druga rzecz to 
świadomość możliwości wystąpienia tzw. nieprzewidzianych czynników, które mogą 
spowolnić tok szkolenia lub wręcz wymusić zmianę harmonogramu realizowanych 
działań. Wymaga to od trenera dużej świadomości, wiedzy, ale też sprawności w zakresie 
organizowania przestrzeni i  zarządzania czasem. W  realizacji niniejszego programu, 
jak w przypadku każdego związanego z kształceniem w oparciu o technologię, należy 
wykazać duży spokój, ale też umiejętność sprawnego modelowania procesem zajęć. 
Niemniej jednak środki techniczne muszą zostać zapewnione przed przystąpieniem do 
zajęć, a trener musi mieć czas, by się z nimi zapoznać i by w razie konieczności umieć 
stosownie reagować i realizować zajęcia zgodnie z planem lub dokonując stosownych 
korekt, gdy sytuacja tego wymaga. Czas przewidziany na realizację scenariusza lub 
jego punktów powinien być dostosowany do poziomu uczestników, zawsze jednak ten 
poziom będzie różny, a indywidualizacja procesu kształcenia dorosłych nie jest mniej 
ważna niż w przypadku dydaktyki szkolnej. 

A  zatem od trenera wymagamy dużych kompetencji psychologicznych, 
świadomości metod i  form pracy, przy jednoczesnym wyposażeniu go w  pomoc 
w zakresie technologii i sprzętu.

W zakresie niezbędnych środków technicznych do realizacji programu potrzebne są:

dla trenera:

 z sala wyposażona w krzesła i stoliki; konieczny jest dostęp do internetu przez 
wifi lub zapewniony zasięg telefonii komórkowej różnych operatorów

 z komputer/laptop podłączony do rzutnika lub monitora - w  sytuacji pracy 
z grupą

 z telefon komórkowy (smartfon) z systemem Andorid

 z tablica/flipchart
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dla uczestników:

 z telefony komórkowe (smartfony) z systemem Android

 z notesy, długopisy

10.  Cechy szczególne programu, specyfika programu

Program „Mobilni czyli aktywni”, który oddajemy w ręce trenerów osób dorosłych 
dotyczy kształcenia pozaformalnego osób dorosłych, nie jest więc regulowany podstawą 
programową, ale też ukończenie kursu nie jest potwierdzane żadnym formalnym 
dokumentem. Każdy trener, edukator lub instytucja, którą reprezentuję może 
poświadczyć pisemnie uczestnictwo w  kursie w  formie zaświadczenia, dyplomu czy 
certyfikatu, ale będzie to dokument nieformalny.

Program skierowany jest do osób dorosłych, które swoją formalną edukację 
ukończyły wiele lat temu; do dorosłych którzy weszli już w fazę określaną czasem jako 
średnia dorosłość lub nawet późna dorosłość, czyli do osób w wieku powyżej 45 lat, ale 
też do tych młodszych dorosłych, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie mieli możliwości 
częstego używania różnych aplikacji mobilnych. W szkole, do której chodzili dzisiejsi 
45-latkowie lub jeszcze starsi dorośli nie mogli usłyszeć o  telefonach komórkowych, 
internecie czy aplikacjach mobilnych. Dlatego wiedza, którą muszą nabywać ci dorośli, 
to element edukacji właściwej, czyli stałego aktualizowania i  uzupełniania wiedzy 
i  umiejętności, które nie były objęte obowiązkiem szkolnym, a  są niezbędne we 
właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych i w pełnieniu ról społecznych.2 

Program, który proponujemy zachęca do działań niestandardowych i umożliwia 
trenerom osób dorosłych kreatywne podejście do organizowania procesu edukacyjnego 
dorosłych, ponieważ zakłada podejście interdyscyplinarne w  zakresie wykorzystania 
urządzeń i  aplikacji mobilnych w  karierze zawodowej i  życiu osobistym. W  dobie 
nieustannie ewoluującego rynku pracy opanowanie szerokich interdyscyplinarnych 
kompetencji w  obszarze kompetencji kluczowych umożliwia swobodne poruszanie 
się w  przestrzeni owego rynku pracy i  gospodarki wolnorynkowej. Wykorzystanie 
technologii cyfrowych, w tym urządzeń mobilnych ćwiczy umiejętność poszukiwania 
informacji i  wykorzystania jej do własnych celów, co ważne praktycznie w  każdej 
dziedzinie pracy, ale również w życiu osobistym.

Edukacja właściwa polega na uzupełnianiu wiedzy zawodowej i w praktyce jest 
często realizowana w  miejscu pracy lub na specjalistycznych kursach zawodowych. 
Niestety, często nie dotyczy to edukacji cyfrowej. Pracodawcy wymagają od swoich 
pracowników lub kandydatów do pracy praktycznej wiedzy z  obsługi komputera lub 
innych elektronicznych urządzeń, w tym coraz częściej urządzeń dotykowych, a osoby 
aplikujące o pracę bez takich umiejętności najczęściej są odrzucane. Przyjęło się traktować 

2 Wprowadzenie do andragogiki. Red. T. Wujek. Warszawa 1996, s. 263-264.
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obsługę komputera jako umiejętność, którą każdy opanował, co powoduje, że często 
osoby, którym brakuje tych umiejętności same wycofują się z niektórych aspektów życia 
zawodowego czy społecznego. Edukacja cyfrowa dla osób dorosłych pełni też funkcję 
społeczną, a nawet psychoterapeutyczną.3 

Funkcja społeczna realizowana jest już na etapie zajęć grupowych, które pozwalają 
podtrzymywać dotychczasowe kontakty i  zawierać nowe. Ale jeszcze ważniejszym 
aspektem jest możliwość nabywania wiedzy, szczególnie w  zakresie obsługi urządzeń 
cyfrowych, co sprzyja zachowaniu autonomii i niezależności osoby, a  także poprawia 
jej pozycję w grupie znajomych, rodzinie czy w pracy. A wreszcie nabycie tej wiedzy 
i umiejętności obsługi urządzeń cyfrowych może skutecznie przyczynić się do włączenia 
w rynek pracy.

Oprócz tego, że program „Mobilni czyli aktywni” dotyczy edukacji pozaformalnej, 
najważniejszą jego cechą szczególną jest to, że dotyczy osób dorosłych pozostających 
końcowej fazie późnej dorosłości. Są to osoby ze sporym bagażem własnych 
doświadczeń, zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej, należy jednak założyć, że są to 
osoby w niewielkim albo w żadnym stopniu nadążające za zmianami, a co za tym idzie 
niekoniecznie potrafiące sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się świata 
i  stojących przed nimi wyzwań. Urządzenia mobilne mogą w  tym obszarze stanowić 
dobry pomost do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie teraźniejszości i przyszłości.

11.  Ogólne i szczegółowe cele programu

Cel ogólny programu „Mobilni czyli aktywni” to: Skuteczna edukacja dorosłych 
w zakresie świadomego korzystania z urządzeń i technologii mobilnych w pracy i w życiu 
codziennym. 

Natomiast w  zakresie celów szczegółowych należy odnieść się do kompetencji 
kluczowych w  ich najnowszym brzmieniu, określonym w  zaleceniach Rady Unii 
Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 r. w  sprawie kompetencji kluczowych w  procesie 
uczenia się przez całe życie (dokument 2018/C 189/01).

Osiem kompetencji kluczowych opisanych w zaleceniach to:

 z kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 z kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

 z kompetencje matematyczne oraz kompetencje w  zakresie nauk 

3 A. Richert-Kaźmierska, M. Forkiewicz,Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, 
„Studia Ekonomiczne” 2013, nr 131, s.127–139, dostęp on-line https://www.ue.katowice.pl/jednostki/
wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2013/2013/se-
13113-problemy-edukacji-wobec-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-red-andrzej-raczasek-wieslaw-koczur.
html, 22.02.2019
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przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 z kompetencje cyfrowe,

 z kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 z kompetencje obywatelskie,

 z kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,

 z kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W  odniesieniu do powyższych kompetencji uczestnik szkolenia realizowanego 
według programu „Mobilni czyli aktywni” w zakresie celów realizowanej edukacji: 

 z Rozumie i  tworzy informacje, co w  szczególności obejmuje rozumienie 
informacji, często podanej w  sposób zwięzły, lakoniczny, w  różnych 
kontekstach oraz w różnych formach np. obraz, dźwięk; wyrażanie informacji 
czy opinii w procesie tworzenia zapytań lub nawiązywania relacji z inną osobą 
czy instytucją przy użyciu aplikacji lub strony internetowej, portalu.

 z Kształtuje swoją wielojęzyczność poprzez kontynuowanie nauki języka 
polskiego w procesie czytania ze zrozumieniem poleceń, informacji; u osób 
nie posiadających żadnej wiedzy w  zakresie języka obcego oswaja się 
z podstawowymi pojęciami języka angielskiego - współczesnego lingua latina 
używanego w  szeroko rozumianym świecie komunikacji elektronicznej, 
a dla osób, które posiadają jakikolwiek poziom wiedzy z języka angielskiego, 
realizuje się w  sposób naturalny, niewymuszony możliwość doskonalenia 
znajomości tego języka. Dla wszystkich chętnych urządzenia mobilne dają 
szeroką możliwość uczenia się jakiegokolwiek języka, poprzez dostęp do 
aplikacji dedykowanych samodzielnemu uczeniu się, stron internetowych 
w językach obcych, audycji, filmów i innych źródeł.

 z Kompetencje matematyczne oraz w  zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i  inżynierii są w  szczególności kształtowane przez umiejętność 
wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia i rozumienia danych 
zaprezentowanych w formie tabel, wzorów, wykresów, jakie podsuwają nam 
różne aplikacje (np. spalanie kalorii, wysiłek w  czasie biegania lub marszu 
itp.) oraz rozumowania w  uporządkowany, matematyczny sposób, co jest 
w sposób niewymuszony narzucane przez urządzenia mobilne, dla których 
matematyka i rozumowanie logiczne to podstawa ich działania. W zakresie 
nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii ilość informacji dostępnych dla 
chętnych na wyciągnięcie ręki jest nieograniczona, a aplikacje (atlasy roślin, 
ptaków, zwierząt, pogodowe, astronomiczne, kalkulatory naukowe i  wiele 
innych) wspierają każde zainteresowanie czy aktywność, od najprostszych 
czynności dnia codziennego, do specjalistycznych wymagań.
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 z Kompetencje cyfrowe w  tym procesie rozwijane są poprzez korzystanie 
z  cyfrowych urządzeń mobilnych, co stanowi kwintesencję programu 
i  tym samym jest główną kompetencją kształtowaną w  procesie szkoleń. 
Komunikowanie się, korzystanie z  mediów, portali społecznościowych, 
tworzenie treści cyfrowych, cyberbezpieczeństwo i  krytyczne myślenie to 
umiejętności mieszczące się w zakresie pojęcia kompetencji cyfrowych i są 
rozwijane niemal z każdorazowym użyciem smartfona.

 z Kompetencje osobiste, społeczne i  w  zakresie umiejętności uczenia się 
wspierane są poprzez wskazywanie możliwości komunikowania się za 
pomocą aplikacji; poprzez portale społecznościowe, grupy zainteresowań, 
fora użytkowników zachęcają do budowania więzi społecznych z  nowymi 
osobami, kształtują postawy wzajemnego rozumienia się.

 z Kompetencje obywatelskie, czyli zdolność do pełnego uczestnictwa w życiu 
obywatelskim i społecznym mogą być wzmacniane przez włączanie się w akcje 
społeczne, obywatelskie, zbiórki publiczne organizowane za pośrednictwem 
społeczności internetowych lub aplikacji/stron internetowych.

 z Kompetencje w  zakresie przedsiębiorczości przejawiają się między 
innymi w zdolności do wykorzystywania szans i pomysłów, opierają się na 
kreatywności i  umiejętności rozwiązywania problemów oraz zdolności do 
wspólnego działania. Aplikacje mobilne i  strony internetowe zapewniają 
dostęp do szeregu pomysłów, jakie są realizowane przez innych i  stanowią 
źródło inspiracji dla własnych działań. W  sieci znajdziemy szereg stron 
ułatwiających prowadzenie własnej działalności - poradniki, programy do 
fakturowania, księgowania, portale służące do reklamowania i sprzedawania 
swoich produktów, pomysłów.

 z Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, czyli 
umiejętność kreatywnego wyrażania swoich pomysłów w ramach 
uprawiania różnych rodzajów sztuki, wspierana jest w sieci poprzez szereg 
narzędzi do tworzenia swoich dzieł, ale przede wszystkim uczestniczenia 
w odbiorze różnego rodzaju twórczości publikowanej szeroko w sieci.
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12. Dobór treści i układ materiału z odwołaniem się do 
kompetencji kluczowych oraz ramowego katalogu 
kompetencji cyfrowych, a także podstaw andragogiki

Kompetencje kluczowe, do których się odwołujemy w  programie, jak 
i w scenariuszach zajęć definiowane są jako korelacja wiedzy, umiejętności i postaw, które 
są potrzebne każdemu człowiekowi do samorealizacji i rozwoju osobistego. W zakresie 
hierarchii kompetencje te uznawane są za tak samo ważne, każda bowiem staje się 
przyczynkiem do efektywnego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie opartym na 
wiedzy i umiejętnościach jej zastosowania w praktyce. Niezbędne jest przystosowanie 
systemu edukacji osób dorosłych do nowych wymagań, także poprzez bardziej 
precyzyjne określanie potrzeb zawodowych i kompetencji kluczowych koniecznych do 
swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Program nauczania, który oddajemy w  ręce edukatorów osób dorosłych został 
zbudowany w  taki sposób, że kompetencje kluczowe stają się jego główną osnową, 
do której należy odnieść poszczególne treści kształcenia. Istotne są również metody 
i  techniki nauczania, sprzyjające jednoczesnym kształtowaniu możliwie szerokiej 
gamy kompetencji. W programie „Mobilni czyli aktywni” znajdują się także narzędzia 
ewaluacyjne umożliwiające zbadanie poziomu osiągniętych kompetencji kluczowych 
i  realizacji postawionych zadań w  zakresie edukacji osób dorosłych w  obszarze 
wykorzystania technologii mobilnych.

Program, do którego realizacji zachęcamy, zakłada dużą dowolność w doborze, 
materiału. Scenariusze i materiały do nich, które trener znajdzie w kolejnych częściach 
podręcznika nie są ułożone w  ciąg zajęć, jaki koniecznie należy przeprowadzić od 
pierwszego do ostatniego. Zachęcamy trenerów, by dopasowywali dobór zajęć i  ich 
kolejność do uczestników danego kursu.

W  każdym scenariuszu trener znajdzie, oprócz materiału przedstawiającego 
konkretne aplikacje lub strony internetowe, informacje na temat ogólnych zasad 
dotyczących korzystania ze smartfona, instalowania aplikacji, wyszukiwania informacji. 
Staraliśmy się w  każdym z  nich zwrócić uwagę na informacje zawarte w  innych 
scenariuszach, jeżeli mogą być istotne, a trener jeszcze o nich nie rozmawiał na zajęciach. 

Zwracamy się więc do trenera, by przeczytał uważnie scenariusz, który planuje 
zrealizować. Może wskazane będzie zajrzeć do innych scenariuszy, gdzie szkoleniowiec 
znajdzie podpowiedź, na co jeszcze warto zwrócić uwagę.

Jak wynika ze sporządzonego spisu treści, scenariusze zostały ułożone w grupy 
tematów, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla różnych osób. Wierzymy, 
że praca z  materiałem, który będzie interesujący dla uczestników konkretnych zajęć 
spowoduje, że chętnie poznają oni nowe wielkie możliwości, jakie niesie smartfon - 
niewielkie urządzenie z wielkimi możliwościami.
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Jednak, aby zachować pewną spójność naszej pracy i przekazywanych materiałów 
odwołujemy się do tego, co wyżej napisane zostało o kompetencjach kluczowych, a także 
- co zostało zaprezentowane w tabeli poniżej - do konkretnych treści materiału.

Jako że kompetencje kluczowe niezbędne są wszystkim, ponieważ wspierają 
nas w  samorealizacji i  rozwoju osobistym, zwiększają możliwość uzyskania szans 
na zatrudnienie, włączają społecznie, wzmacniają w  rozwijaniu kondycji aktywnego 
obywatelstwa, rozwija się je w  perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy 
od wczesnego dzieciństwa poprzez dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, 
pozaformalnego, a także nieformalnego. Wszystkie kompetencje kluczowe postrzega się 
jako jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia 
w społeczeństwie, mogą być stosowane w bardzo szerokich kontekstach i występować 
w różnorodnych powiązaniach. Takie umiejętności jak myślenie krytyczne, rozumienie 
i  tworzenie informacji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętność 
porozumiewania się i  negocjowania, umiejętności analityczne, kreatywność to 
umiejętności interdyscyplinarne, które są elementem wszystkich kompetencji 
kluczowych.

Tabela nr 3 Odniesienie treści materiału do kompetencji kluczowych

Kompetencje 
kluczowe

Treści materiału w odniesieniu do scenariuszy zajęć

kompetencje 
w zakresie rozumienia 
i tworzenia informacji

Korzystanie z aplikacji przeznaczonych dla urządzeń 
mobilnych uczy precyzyjnego formułowania swoich zapytań 
oraz rozwija umiejętność rozumienia informacji tworzonej 
przez innych w różnych kontekstach jej występowania. 

kompetencje 
w zakresie 

wielojęzyczności

We wszystkich zajęciach uczestnicy kształcą umiejętność 
prawidłowego i precyzyjnego wyrażania się w języku 
polskim. Poznają też podstawowe pojęcia z języka 
angielskiego, który w świecie cyfrowym pojawia się 
w różnych miejscach, komunikatach i sprawia, że uczestnik 
oswaja się z występowaniem informacji w językach obcych. 
Scenariusz „e- learning” wprowadza uczestników szkoleń 
w świat samodzielnego rozwijania swojej wiedzy w tym 
uczenia się języków obcych.

kompetencje 
matematyczne 

oraz kompetencje 
w zakresie nauk 
przyrodniczych, 

technologii 
i inżynierii

Scenariusz „Hobby” - na przykładzie aplikacji „Atlas 
roślin” uczestnik szkolenia poznaje możliwości poszerzania 
wiedzy przyrodniczej poprzez wyszukiwanie szczegółowych 
informacji przyrodniczych w tej aplikacji oraz poprzez 
odkrywanie innych powiązanych z tym tematem aplikacji.
Scenariusz „Podróże” - na przykładzie planerów podróży 
(jak dojadę, mapa turystyczna) uczestnik uczy się korzystać 
z map, planować czas podróży, ćwiczy umiejętności 
matematyczne na przykładach miar odległości i czasu. 
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kompetencje cyfrowe

Poprzez uczestnictwo w każdym ze szkoleń rozwijane są 
kompetencje cyfrowe uczestników. Umiejętność korzystania 
z cyfrowych urządzeń dotykowych to przełamywanie 
barier, jakie mogą występować u uczestników szkoleń w ich 
codziennym życiu, kiedy coraz częściej spotykamy takie 
urządzenia wokół nas (elektroniczne kasy samoobsługowe, 
bankomaty, biletomaty itp.) 

kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie 
umiejętności uczenia 

się

Scenariusz „e-learning” wskazuje uczestnikom szkoleń drogi 
poszukiwania informacji, samodzielnego uczenia się oraz 
dzielenia się swoją wiedzą z innymi osobami poprzez sieć 
internetową.
Scenariusz „Hobby” kształci umiejętność poszukiwania 
kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach, 
pomaga budować sieć nowych kontaktów.
Uczestniczenie w grupowym szkoleniu pozwala nawiązywać 
nowe znajomości. 

kompetencje 
obywatelskie

Scenariusz „e-administracja” - uczestnik szkolenia zapoznaje 
się z możliwościami kontaktowania się z urzędami za 
pomocą aplikacji i stron internetowych.

kompetencje 
w zakresie 

przedsiębiorczości

Scenariusz „Pracuj” - poprzez aktywny udział w tworzeniu 
swojego profilu na jednym z serwisów związanych 
z poszukiwaniem pracy uczestnik uczy się postrzegania 
swojego miejsca na rynku pracy oraz aktywnego 
prezentowania siebie i refleksji nad sobą w kontekście 
wymagań, jakie stawia działalność zawodowa. 
Scenariusz „e-learning” wprowadza uczestników szkoleń 
na ścieżkę poszukiwań pomysłów i wiadomości w zakresie 
własnej działalności gospodarczej.

kompetencje 
w zakresie 

świadomości 
i ekspresji kulturalnej

Scenariusz „Filmy, zdjęcia” - poprzez naukę tworzenia 
filmów, prezentacji i własnych albumów zdjęciowych 
uczestnik kursu rozwija umiejętności wyrażania siebie 
poprzez sztukę. Scenariusz „e-learning” - zapoznanie 
się z You Tube jako platformą do wyszukiwania kursów 
i samouczków wprowadza uczestnika jednocześnie 
w ogromny świat muzyki i filmu pozwalając na odbiór dzieł 
kultury, a także na możliwość tworzenia własnych dzieł. 
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13.  Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania trzeba realizować w  oparciu o  świadomość wymagań 
szczegółowych. Wiedza na temat treści przewidzianych w  materiale kształcenia 
powinna być osadzona w kontekście wymagań stawianych sobie i uczestnikom kursu 
jako zakładanych do osiągnięcia po zrealizowaniu zaplanowanych zajęć. Poniżej 
prezentujemy podstawowe treści kształcenia i  wymagania, które trener stawia sobie 
i uczestnikom zajęć, realizując program „Mobilni czyli aktywni”:

13.1 Bezpieczne i skuteczne posługiwanie się smartfonem/tabletem, jego 
oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczestnik zajęć:

 z zna i opisuje podstawowe elementy urządzenia mobilnego, jego urządzenia 
zewnętrzne oraz towarzyszące (np. aparat cyfrowy, głośniki, drukarka i inne 
urządzenia łączące się przez bluetooth), ich działanie w zależności od wartości 
podstawowych parametrów;

 z projektuje zestaw aplikacji, dobierając je odpowiednio do swoich potrzeb;

 z korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, związanych 
z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega 
przy tym zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego 
korzystania i ochrony informacji oraz danych.

13.2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie 
informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł 
i sposobów zdobywania informacji. Uczestnik zajęć:

 z znajduje dokumenty i  informacje w  udostępnianych w  Internecie bazach 
danych (np. w sklepach internetowych, e-urzędzie itp.), ocenia ich przydatność 
i wiarygodność oraz gromadzi je na potrzeby realizowanych zadań z różnych 
dziedzin;

 z tworzy własne zasoby związane ze swoim cyklem kształcenia 
i zainteresowaniami;

 z potrafi dobierać odpowiednie formaty i parametry plików oraz aplikacji do 
rodzaju realizowanych zadań;

 z wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji 
i współpracy z trenerem oraz z innymi uczestnikami zajęć.

13.3. Opracowywanie informacji za pomocą urządzeń i technologii mobilnych, w tym: 
tekstów, danych, animacji, zdjęć i filmów. Uczestnik zajęć:

 z edytuje obrazy, dostrzega i  wykorzystuje różnice między tymi typami 
obrazów;
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 z przekształca pliki graficzne uwzględniając wielkość plików i  ewentualnej 
utraty jakości obrazów;

 z opracowuje obrazy i filmy wykonane przez siebie i z własnego albumu oraz 
z innych źródeł, tworząc własne albumy zdjęć i filmy;

 z gromadzi dane pochodzące np. z  Internetu, porządkuje dane, wyszukuje 
informacje, stosując odpowiednie filtry;

 z zna i  wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i  wyszukiwania 
informacji;

 z tworzy własne filmy;

 z sprawnie posługuje się stylami, szablonami i elementami wybranych 
aplikacji mobilnych.

13.4. Wykorzystywanie urządzeń mobilnych oraz mobilnych programów i aplikacji 
w różnych dziedzinach życia, w tym do działań edukacyjnych i poszerzania wiedzy 
oraz umiejętności z różnych dziedzin. Uczestnik szkolenia:

 z wykorzystuje oprogramowanie i  technologie informacyjno-komunikacyjne 
w podejmowanych przez siebie zadaniach;

 z korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i  potrzeb, z  zasobów 
udostępnianych na portalach internetowych;

 z kompetentnie i kreatywnie stosuje oraz rozwija różne dziedziny swojej 
aktywności w oparciu o urządzenia mobilne i aplikacje internetowe.

13.5. Cyberbezpieczeństwo, świadomość oraz ocena zagrożeń i ograniczeń. Uczestnik zajęć:

 z zna i stosuje szanse oraz zagrożenia dla rozwoju własnego i społeczeństwa, 
wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;

 z zna i  stosuje normy prawne odnoszące się do korzystania z  technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie dotyczące rozpowszechniania 
programów komputerowych i  aplikacji, cyberprzestępczości, poufności, 
bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji;

 z zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych 
z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.
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14 . Procedury osiągania celów z uwzględnieniem 
podstawowych metod i technik nauczania, 
materiałów edukacyjnych oraz doboru środków 
dydaktycznych

„Logika umożliwia nam dotarcie z punktu A do B, a wyobraźnia może nas zabrać 
wszędzie” - przywołujemy słowa cytowanego już w tej publikacji Alberta Einsteina, bo 
znakomicie obrazują zadania, jakie stoją przed edukatorami osób dorosłych. Zmiany 
zachodzące we współczesnym świecie powodują, że potrzebują oni nowatorskich 
narzędzi edukacyjnych, form i metod pracy wykraczających poza utarty sposób myślenia. 

Stąd prezentowany program nauczania, poradnik metodyczny i  scenariusze 
uwzględniają twórcze podejście do edukacji, pozwalają na indywidualizację procesu 
nauczania i umożliwiają wszechstronny rozwój umiejętności osób szkolonych.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że aktywność uczenia się nie kończy się wraz 
z opuszczeniem szkolnych murów, ale jest procesem ciągłym, trwającym permanentnie 
przez całe życie. Realizacja idei kształcenia ustawicznego, w  której oddziaływania 
edukacyjne koncentrują się na człowieku dorosłym, wymaga jednak fundamentu, czyli 
solidnych podstaw naukowych. 

Rozwój andragogiki stanowi odpowiedź na narastającą potrzebę przygotowania 
człowieka dorosłego do funkcjonowania w  dynamicznie zmieniającym się świecie. 
Konieczność elastycznego reagowania na rodzące się problemy zawodowe, społeczne, 
gospodarcze, kulturowe rodzi potrzebę nieustannego aktualizowania wiedzy oraz 
umiejętności, a  także skutecznego podejmowania różnych ról, odnajdywania się 
w  różnorodnych sytuacjach i  zadaniach. Funkcja andragogiki coraz częściej polega 
głównie na optymalizacji procesów edukacji dorosłych, konstruowaniu teoretycznych 
i  metodycznych podstaw, jak również wyjaśnieniu i  poszukiwaniu odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób owe procesy edukacji dorosłych powinny być organizowane.

15.  Znaczenie doświadczenia w procesie edukacji 
dorosłych

Doświadczenie życiowe posiadane przez uczącego się dorosłego stanowi źródło 
wiedzy zarówno dla samej osoby uczącej się, ale także dla innych osób zaangażowanych 
w  proces edukacyjny. Dorośli, którzy się uczą nastawieni są na doświadczenie 
i  użyteczność zdobytej wiedzy, mniej na to, co jest im przekazywane werbalnie. Stąd 
znakomita większość metod uczenia się dorosłych to techniki oparte na odwoływaniu 
się do doświadczenia osób uczących się. Dorośli uczą się wtedy, kiedy mają potrzebę 
nauki, gdy nabywają kompetencje mające bezpośrednie przełożenie na jakość ich życia 
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lub przebieg kariery zawodowej. Uczą się tym skuteczniej, im bardziej czynią to z własnej 
woli.

Fundamentem andragogiki jest idea kontynuowania edukacji przez całe życie 
z uwagi na konieczność sprostania wymaganiom społeczeństwa, które się zmienia. Idea 
ta dotyczy zarówno formalnego, jak i pozaformalnego systemu uczenia się dorosłych. 

16.  Andragogika w praktyce - procedury, metody, 
techniki w edukacji dorosłych

Założenia andragogiki uwzględniają możliwość kształcenia dorosłych 
i  zapewnienia warunków optymalnych do coraz bardziej skutecznego realizowania 
programów edukacji osób dorosłych, które wdrażają do rozwiązywania problemów 
społecznych, zawodowych i  osobistych, a  co zasadnicze - stawiania celów edukacji 
w  taki sposób, aby odpowiadały ich możliwościom i  potrzebom. Wziąwszy pod 
uwagę, że edukacja to proces budowania wiedzy i  umiejętności odpowiadających 
potrzebom zmieniającego się świata, jedyną stałą rzeczą nie tylko w edukacji dorosłych, 
ale w  edukacji w  ogóle, jest zmiana. Andragogika zatem to nauka, która nieustannie 
ewoluuje, a co za tym idzie, również wiedza osób zajmujących się kształceniem dorosłych 
musi podlegać doskonaleniu, zaś sami edukatorzy powinni być gotowi na nieustanną 
pracę i poprawianie swojego warsztatu.

Dlatego procedury osiągania celów muszą uwzględniać podstawowe metody 
i techniki nauczania, materiały edukacyjne oraz wskazywać na prawidłowy dobór środków 
dydaktycznych. Program „Mobilni czyli aktywni” w drugiej części niniejszej publikacji 
proponuje poradnik metodyczny, w którym pokazujemy konkretne metody i techniki 
nauczania skuteczne w edukacji osób dorosłych. W samym programie natomiast chcemy 
zwrócić uwagę na konieczność doprecyzowania kryteriów doboru treści kształcenia 
dorosłych, w oparciu o naukowe podstawy andragogiki, aktualność metod i form oraz 
celów edukacji dorosłych, a także użyteczność wiedzy i możliwości jej zastosowania przez 
kształcących się dorosłych. Nie bez znaczenia jest również konieczność odwoływania 
się przez trenerów i szkoleniowców do związku prezentowanych treści z życiem i pracą 
szkolonych osób, co wzmacnia atrakcyjność treści nauczania oraz zachęca do dalszego, 
samodzielnego kształcenia i rozwoju.

Malcolm Knowles, amerykański andragog, przedstawiając założenia dotyczące 
uczenia się dorosłych, wskazuje na konieczność i podstawę rozróżnienia andragogiki 
od pedagogiki.4 Wiele publikacji poświęconych andragogice za Knowlesem wskazuje, że 
wśród założeń edukacji dorosłych istotne są takie cechy osoby dorosłej jak samokontrola 
i samokierowanie.

4 Katarzyna Mikołajczyk, Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia 
uczestników szkolenia [w:] E-mentor, nr 2 (39)/2011, dostęp on-line

  www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/831, 9.03.2019
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Zadaniem nauczyciela, trenera jest umiejętność zachęcenia dorosłych do 
budowania i pogłębiania zapotrzebowania na wiedzę. Dorosły może, a wręcz powinien 
uczestniczyć na przykład w  budowaniu czy modelowaniu programu nauczania, 
scenariuszy zajęć oraz w wyborze atrakcyjnych dla siebie metod edukacyjnych i  form 
pracy.

Dobór metod jest bardzo istotny choćby dlatego, że od wyboru metod i doboru 
środków dydaktycznych zależy skuteczność osiągania celów kształcenia. Realizując 
program nastawiony na kształcenie kompetencji w zakresie korzystania z  technologii 
mobilnych koniecznością jest postawienie na metody aktywizujące, wdrażające do 
umiejętności obsługi technologii i pracy z aplikacjami, co jest możliwe do osiągnięcia 
w  warunkach warsztatowych. Wśród metod podających, tradycyjny wykład ustępuje 
miejsca prezentacji multimedialnej, stanowiącej obudowę wykładu, pogadanki, dyskusji. 
Ważną funkcję w ramach kursu spełniają konsultacje - porady, jakich uczący się dorośli 
mogą zasięgać u trenera.

Na podstawie porównania między pedagogiką a  andragogiką można zauważyć 
zasadniczą różnicę między nauczaniem (teaching) z  jednej strony a  treningiem, 
szkoleniem, warsztatem (training) z drugiej. Nauczanie zakłada bowiem zaangażowanie 
osoby nauczyciela, czyli kogoś kto naucza, z niewielką możliwością aktywności ze strony 
osób, które są nauczane. Tak jest w  przypadku nauczycieli czy wykładowców, którzy 
samodzielnie decydują o treści, materiale i formie kształcenia, no i występują w tej roli 
ex cathedra. Natomiast podczas zajęć warsztatowych aktywne są obie strony procesu 
uczenia się - zarówno trener, jak też uczestnicy. Poza tym trening jako metoda aktywna, 
o określonej strukturze, zaplanowana oraz świadoma wpływa na przyspieszenie procesu 
uczenia się. W tak przebiegającym procesie uczymy bowiem tego, co najistotniejsze - 
uczymy ludzi tego, jak się uczyć. 

Warto przy tej okazji uwzględnić fakt, że ludzie zapamiętują tylko 10% z  tego, 
co czytają, 20% z  tego co słyszą, 30% z  tego, co widzą, 50% z  tego, co słyszą i widzą, 
80% z  tego, co mówią, a  aż 90% z  tego, co robią. Celem każdego treningu jest więc 
zaangażowanie uczestników, ponieważ im większe zaangażowanie w proces uczenia się, 
tym lepsze uczenie się.5 

17.  Opis założonych osiągnięć z uwzględnieniem 
określenia spodziewanych rezultatów

Projekt „Mobilni czyli aktywni”, na który składa się program nauczania poszerzony 
o szczegółową metodykę pracy z osobami dorosłymi oraz propozycję scenariuszy zajęć 
zawierających opis ich przebiegu z  zastosowaniem odpowiednich metod i  technik 
nauczania, a  także adekwatne narzędzia ewaluacyjne, to skuteczna i komplementarna 

5 Stanisław Podpora, Metody i formy pracy z dorosłymi, dostęp on-line www.szkolnictwo.pl/index.
php?id=PU2673, 9.03.2019
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pomoc dla edukatorów osób dorosłych. Gotowe przykładowe narzędzia stanowią dla 
trenera wsparcie w  przygotowaniu i  przeprowadzeniu zajęć, są źródłem inspiracji do 
rozszerzania ich treści oraz tworzenia własnych narzędzi w oparciu o zaproponowane.

Jak każdy merytoryczny program, również ten zorientowany został na cel główny, 
jakim jest skuteczna edukacja osób dorosłych w  zakresie wyposażenia ich w  wiedzę 
i umiejętności oparte na użyteczności technologii i aplikacji mobilnych. Cel ów wynika 
z diagnozy, że osoby dorosłe po 40 roku życia to pokolenie, które korzysta z technologii 
w  sposób nabyty, co powoduje swego rodzaju niepewność w  eksplorowaniu nowych 
możliwości technologii, w tym technologii mobilnych. 

Cele niniejszego programu powinny więc bezpośrednio przełożyć się na działania, 
te zaś na rezultaty. Tutaj istotne jest, by szkoleniowiec na co dzień pracujący z dorosłymi 
postawił sobie pytanie, co, po co i w jakim celu chce osiągnąć kształcąc osoby dorosłe. 
Rezultat powinien być mierzalny, a więc konieczne jest opracowanie wskaźników, które 
posłużą pomiarowi celów i  rezultatów. Zmierzenie efektów podejmowanych działań 
edukacyjnych pozwala oszacować, czy i na ile udało się osiągnąć zakładany cel. Rezultaty 
działań edukacyjnych udaje się podzielić na trzy grupy, co obrazuje schemat poniżej.

Rezultaty

Twarde Miękkie Efekty

wymierne i możliwe do 
oszacowania rezultaty płynące 

z podejmowanych działań, 
uczestnictwa w szkoleniu itp.

Rezultaty w kontekście działań 
i osiągnięć niematerialnych, 

w tym jakości działań 
społecznych, zdobycia 
nowych umiejętności 

i kompetencji, zwiększenia 
szans w karierze zawodowej 

i w życiu osobistym.

materialne efekty 
zrealizowanych zadań, które 

pozwalają osiągnąć zakładane 
rezultaty i zrealizować 

stawiane sobie cele.

18.  Procedury ewaluacji

 Częściową ewaluację programu warto realizować w trakcie jego tworzenia. Pełna 
jego ewaluacja powinna natomiast odbyć się w warunkach szkoleniowych. Może ona 
być wewnętrzna, czyli prowadzona przez trenera realizującego program lub zewnętrzna, 
czyli organizowana przez osoby nie uczestniczące bezpośrednio w procesie kształcenia. 
Wnioski z niej wypływające warto wykorzystać do modyfikacji i poprawienia programu 
– proces ten, ze względu na bogatą strukturę programu jest stosunkowo łatwy do 
realizacji, choć w zasadzie nigdy się nie kończy. 
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Wszyscy posiadamy albo możemy sami stworzyć wewnętrzne zasoby potrzebne do 
tego, aby osiągnąć nasze cele. Zadaniem edukatorów jest pomóc swoim podopiecznym 
kształtować te cele i  uczyć, w  jaki sposób skutecznie dążyć do ich realizacji. Między 
innymi służy temu prowadzony proces ewaluacji, czyli weryfikacji osiągnięć, poziomu 
realizowanych zadań, podnoszenia jakości kształcenia. Ewaluacja dotyczy trenerów 
budujących samoświadomość prowadzonych przez siebie procesów edukacyjnych, jak 
i kwalifikacji wiedzy oraz umiejętności uczestników szkolenia.

Ewaluacja powinna być prowadzona przez trenera/szkoleniowca realizującego 
program i, na co zwracaliśmy już uwagę, należy ją realizować w warunkach szkoleniowych. 
Wnioski, które z  niej płyną warto wykorzystywać do modyfikacji oraz doskonalenia 
programu. Uzasadnione jest, aby w ocenie efektywności programu uzyskać informacje 
zwrotne od osób szkolonych. Trener dokonuje autoewaluacji po to, aby wyeliminować 
z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, aby doskonalić proces kształcenia, 
by wreszcie podejmować skuteczne działania zachęcające edukowanych dorosłych do 
korzystania z  pozyskanej wiedzy i  umiejętności w  praktyce i  dalszej aktywności. Na 
podstawie autoewaluacji podsumowujemy pracę, wyciągamy wnioski, formułujemy 
rekomendacje dotyczące dalszego procesu kształcenia i doskonalenia.

W ramach narzędzi ewaluacyjnych, które chcielibyśmy zaproponować trenerom 
korzystającym z podręcznika rekomendujemy wykorzystanie testów ex ante i ex post.

Ocena ex ante to termin oznaczający analizę mającą na celu określenie oraz ocenę 
zapotrzebowania na konkretne działanie przeprowadzone przed jego wprowadzeniem 
czy wdrożeniem. Ex ante znaczy łac. „z góry, przed wydarzeniem się czegoś”. Ocena ex 
ante jako narzędzie szacowania ma szerokie zastosowanie w konstruowaniu programów 
szkoleniowych. Analizując mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia ocena ex ante jest 
podstawą do sformułowania koncepcji dalszej edukacji i podnoszenia kwalifikacji. Ocena 
ex post, czyli ex-post evaluation to ewaluacja, oszacowanie projektu po zakończeniu 
jego realizacji, do czego zachęcamy szkoleniowców, którzy korzystać będą z programu 
„Mobilni czyli aktywni”.
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„Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie” pod redakcją Artura Fabisia i Agnieszki 
Stopińskiej- Pająk, Bielsko-Biała 2010 
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1.  Podstawowe pojęcia i teorie andragogiki

Andragogika 

Uczenie i  uczenie się to procesy kojarzone głównie z  systemem edukacji 
i szkolnictwa wyższego, czyli z kształceniem formalnym dzieci i młodych ludzi. Proces 
uczenia kładzie nacisk na tego, kto i  jak uczy, zaś uczenie się na tego, kto wiedzę, 
umiejętności lub kompetencje nabywa. Przez wieki te dwa nierozłączne elementy 
właściwie tkwiły w sztywnych ramach szkół i uniwersytetów. Nieliczne zawody, takie jak 
np. lekarz, kojarzyły się z ciągłą potrzebą uczenia się, także w przypadku osób dorosłych, 
które formalnie zakończyły proces edukacji. Kształcenie nieformalne i pozasystemowe 
miało się znakomicie, tyle, że nie było przedmiotem szczególnego zainteresowania 
badaczy, teoretyków i  specjalistów. Ludzie po prostu uczyli się od siebie nawzajem, 
obserwowali, terminowali u mistrzów cechowych i wykorzystywali – prawdopodobnie 
najstarszą znaną człowiekowi metodę samokształcenia – metodę prób i błędów. 

Andragogika – dział pedagogiki skoncentrowany na uczeniu się dorosłych 
– rozwinął się dopiero w  XX w., szczególnie w  jego drugiej połowie. Samo pojęcie, 
w książce pt. „Platona nauka o wychowaniu, jako pedagogika jednostki i pedagogika 
państwa. Albo tego filozofia praktyczna” („Platon’s Erziehungslehre, als Pädagogik für 
die Einzelnen und als Staatspädagogik. Oder dessen praktische Philosophie”) przedstawił 
Alexander Kapp w 1833 r. 1 Niemiecki nauczyciel zdefiniował andragogikę jako kolejny 
etap następujący po pedagogice zajmującej się kształceniem i wychowaniem dzieci. 

Szczególny wkład w rozwój andragogiki miał również Eugen Rosenstock-Huessy 
– niemiecki prawnik, historyk i socjolog, który zajmował się m.in. organizacją kursów 
zawodowych i edukacją patriotyczną dorosłych w dwudziestoleciu międzywojennym.2 
Akademik założył we Frankfurcie nad Menem Akademię Pracy, gdzie z  seminariów 
i  kursów mogli korzystać tamtejsi robotnicy.3 Gdy w  latach trzydziestych XX w. 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych tam także – obok swojej uczelnianej 
działalności – zajmował się uczeniem dorosłych, w tym działaniami na rzecz aktywizacji 
bezrobotnych.4 

Równie ważną postacią dla rozwoju andragogiki jest Eduard C. Lindeman, 
amerykański edukator młodzieży i dorosłych, który stworzył ramy pojęciowo-filozoficzne 
dla tego obszaru pedagogiki. Swoje rozważania teoretyczne opublikował w roku 1926 
w książce pt. „Znaczenie edukacji dorosłych” („The Meaning of Adult Education”).5 

Po drugiej wojnie światowej duży wkład w rozwój teorii andragogiki miał Malcolm 

1 Loeng Sevin, Alexander Kapp – the first known user of the andragogy concept [w:] International Journal of 
Lifelong Education, Volume 36, 2017 - Issue 6, pp. Pages 629-643.

2 Jakubowski Zbigniew, Eugen Rosenstock-Huessy i jego myśl [w:] ARGUMENT: Biannual Philosophical 
Journal, 2011, T. 1, nr 1, ss. 103-114.

3 Tamże.
4 Tamże.
5 Brookfield Stephen, Overcoming Alienation as the Practice of Adult Education: The Contribution of Erich 

Fromm to a Critical Theory of Adult Learning and Education [w:] Adult Education Quarterly, February 1, 
2002, Volume: 52, Issue: 2, pp. 96-111.
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Knowles.6 Ten amerykański edukator przez całe zawodowe życie pracował nad kwestiami 
formalnego i nieformalnego ucznia się dorosłych, a także nad wykorzystaniem edukacji 
grupowej w andragogice.7 Skupiał się przede wszystkim na koncepcji samokształcenia 
(self-directing learning).8 

Z czasem kwestia nauczania dorosłych trafiła w orbitę zainteresowań organizacji 
społecznych, rządów krajowych, różnego rodzaju instytucji lokalnych, regionalnych, 
krajowych, międzynarodowych, a nawet światowych. Co szczególnie ważne z naszego 
punktu widzenia, andragogika jest m.in. ważnym obszarem działań Unii Europejskiej, 
co zostanie jeszcze rozwinięte w ostatniej części tego podrozdziału. 

Podmiot andragogiki – dorośli 

 Teoretycy i praktycy pedagogiki oraz psychologii swoją szczególną uwagę kierują 
na uczących się lub nauczanych dorosłych i próbują opisać, czym różni się nauczanie 
w wieku dorosłym od nauczania młodych ludzi. Stąd jednym z pierwszych zagadnień 
w  andragogice jest określenie momentu wejścia w  dorosłość i  nakreślenie faz życia 
dorosłego, by określić, kto dokładnie jest podmiotem tego działu pedagogiki.

Wejście w dorosłość to nie tylko formalne osiągnięcie wieku dorosłego, ale podjęcie 
odpowiedzialności za swoje działania, uświadomienie sobie swojej niezależności od 
innych dorosłych dotychczas sprawujących nad nami opiekę i  kontrolę. To również 
umiejętność wybierania własnej drogi zawodowej i roli społecznej oraz uświadamiania 
sobie samotności i umiejętność jej przeżywania.

Wejście w dorosłość – po okresie dzieciństwa i dorastania – to mniej więcej okres 
od 17 do 22 roku życia. Czas tuż po nim nazywa się wczesną dorosłością, która trwa do 
około 40 - 45 roku życia, kiedy to rozpoczyna się wchodzenie w wiek średni. W 60 - 65 
roku życia zaczynamy wkraczać w późną dorosłość.

0-22 DZIECIŃSTWO  

I DORASTANIE17 - 22

WCZESNA 

DOROSŁOŚĆ

22 - 28

28 -33

33 - 40

40 - 45

WIEK ŚREDNI

45 - 50

50 - 55

55-60

60 - 65
PÓŹNA DOROSŁOŚĆ

65 - 

6 Pratt Daniel D., Andragogy after twenty-five years [w:] Sharan B. Merriam (Ed.), Adult Learning Theory: 
An Update. San Francisco: Jossey-Bass, Publishers, pp. 15-25.

7 Tamże.
8 Tamże.
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Dla większości osób okres wchodzenia we wczesną dorosłość to zamknięcie 
formalnego etapu kształcenia. Od tej pory osoby dorosłe stają się same odpowiedzialne 
za swoją edukację, nabywanie nowej wiedzy czy umiejętności. Jest to najważniejsza 
cecha odróżniająca proces uczenia się człowieka dorosłego od procesu uczenia się – 
czy raczej nauczania – ludzi młodych objętych procesem edukacji formalnej. Człowiek 
dorosły podejmuje decyzję o rozpoczęciu dalszej nauki w sposób samodzielny i wolny. 

Heutagogika 

Pomimo tej wolności i samodzielności podejmowanie nauki w dorosłym życiu jest 
często wymuszane koniecznością. Może ona być narzucana przez sytuację w  miejscu 
pracy – obowiązkowe dokształcanie wymagane na danym stanowisku czy konieczność 
zmiany zajmowanego stanowiska – istniejąca aktualnie lub przewidywana w przyszłości. 
Może to też być konieczność nadążania w życiu prywatnym za zmianami w otaczającym 
nas świecie.

Część z osób podejmuje decyzję o dalszym uczeniu się, uczestniczeniu w kursie 
czy zajęciach indywidualnych w  sposób całkowicie wolny, powodowana głównie 
wewnętrzną chęcią poznania czegoś nowego. Jednak taka motywacja częściej dotyczy 
ludzi o wyższym poziomie wykształcenia formalnego i wypracowanym nawyku uczenia 
się przez całe życie. 

W  edukacji pozaformalnej, w  której uczestniczymy jako edukatorzy/trenerzy 
osób dorosłych będziemy mieć raczej do czynienia z  motywacjami zewnętrznymi, 
narzucanymi przez okoliczności życiowe – zawodowe lub prywatne.

Niemniej trzeba pamiętać, że bez względu na to, skąd bierze się motywacja do 
uczenia się, to dorosły samodzielnie i świadomie tę decyzję podejmuje. Ma zatem wpływ 
na to, jak działa i może w tym zakresie pozostać na etapie samokształcenia (self-directing 
learning). Ten sposób zarządzania swoim uczeniem się według teoretyka zagadnienia 
Malcoma Knowlesa zawiera kilka komponentów: diagnozę i  autodiagnozę potrzeb 
uczącego się oraz określanie celów kształcenia i  strategii uczenia się, przy pomocy 
których wyznaczone cele zostaną osiągnięte.9 

Jednostka może jednak pójść krok dalej, w kierunku heutagogiki (self-deremined 
learning), w  której poza powyższymi komponentami występują też takie elementy 
jak: identyfikacja własnego potencjału uczenia się, koncentracja na sobie i uczeniu się 
jako procesie (niekoniecznie na wyniku), współpraca w  grupie, zrównanie ważności 
zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi.10 

Podejście heutagogiczne u trenerów jest o tyle istotne, że towarzyszące mu techniki 
mogą korzystnie wpłynąć na kształtowanie (lub podtrzymanie) pozytywnego podejścia 

9 Czerka Eliza, Rozwój potencjału dorosłych z perspektywy heutagogicznej [w:] Rocznik Andragogiczny, 
2009, ss. 161-170.

10 Tamże.
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i motywacji do uczenia się u osób dorosłych. Jest to szczególnie ważne u tych, którzy na 
etapie edukacji formalnej nie nabrali ani nawyku stałego doskonalenia się, ani też nie 
mają do tego specjalnej motywacji – zwłaszcza wewnętrznej. Narzędzia heutagogiczne 
mogą więc być bardzo pomocne w przeciwdziałaniu wykluczeniu w różnych obszarach 
– na rynku pracy, w otoczeniu społecznym czy w świecie cyfrowym. Praktyczne porady 
dotyczące takich narzędzi znajdują się w trzeciej części tego rozdziału.

Koncepcja uczenia się przez całe życie (LLL - Lifelong Learning)

Dyskusja i  pogłębiona refleksja nad konicznością kształcenia i  samokształcenia 
osób, które zakończyły formalną edukację z  czasem doprowadziła do powstania 
koncepcji uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning - LLL).11 W Polsce to pojęcie 
upowszechniło się po akcesji do Unii Europejskiej, o czym jeszcze będzie mowa. 

Wcześniej jednak należy wspomnieć, że również w  Polsce potransformacyjnej, 
a  także w  PRL uczenie się dorosłych było przedmiotem zainteresowania władz 
oświatowych i  nie tylko. W  okresie powojennym nastąpiło całkowite przeobrażenie 
relacji i ról społecznych. Wiele osób wykonujących przed wojną niewymagającą wysokich 
kwalifikacji pracę służebną (np. pomoce domowe, kucharki, lokaje), bezrolni chłopi, 
a także arystokracja, prywatni przedsiębiorcy i zamożne mieszczaństwo, które utraciło 
swój status, stanęło przed koniecznością dostosowania się do warunków dyktowanych 
przez specyficzny rynek pracy PRL.12 Te ostatnie grupy miały społeczny kapitał do tego, 
by się dość łatwo dostosować. Mimo szykan i niechęci ze strony władzy, udawało im się 
znaleźć źródło utrzymania. 

Inaczej było w przypadku chłopów i służby, wśród której analfabetyzm wcale nie 
był rzadki. Wprawdzie władze PRL w  1948 r. zlikwidowały wszystkie odrodzone po 
wojnie organizacje wspierające kształcenie dorosłych, ale w zamian za to zorganizowały 
scentralizowany system edukacji dla pracujących.13 Obejmował on kształcenie 
początkowe, a więc naukę czytania i pisania, kształcenie podstawowe i zawodowe. Jak 
pisze pedagog Krzysztof Wereszczyński, absolwentom tych kursów nie proponowano 
dalszej edukacji, nie dbano też o budowanie w uczących się zwyczaju samokształcenia 
czy też podejmowania aktywności kulturalno-oświatowych.14 W  przypadku akcji 
alfabetyzacji takie nauczanie miało charakter raczej propagandowy, bez pochylania się 
nad kwestią długotrwałych skutków społecznych. Z kolei nauka zawodu miała cel po 
prostu pragmatyczny, chodziło o pozyskanie wykwalifikowanych robotników. Stąd też 
m.in. takie rozwiązania jak zawodowe szkoły przyzakładowe, których uczniowie przez 
kilka dni w tygodniu pracowali lub w ogóle uczyli się w systemie wieczorowym. 

11 Tuschling Anna, Engemann Christoph, The Learning Society from the Perspective of Governmentality. 
From Education to Lifelong Learning: The emerging regime of learning in the European Union [w:] 
Educational Philosophy and Theory, V. 38, I. 4, 2006, pp. 451-469.

12 Kuciel-Frydryszak Joanna, Służące do wszystkiego, Warszawa 2018, e-book, loc 4720-4931.
13 Wereszczyński Krzysztof, Kształcenie obywatelskie w polskich szkołach dla dorosłych w latach 1945-2001 

[w:] E-mentor, nr 4 (16)/2006, dostęp online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/335, 
16.04.2019.

14 Tamże.
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W  latach siedemdziesiątych XX w. system kształcenia dorosłych usprawniono 
tworząc w  miastach wojewódzkich centra kształcenia ustawicznego. Pakiet ten 
uzupełniały oczywiście liczne kursy i inne formy kształcenia o charakterze propagandowo-
politycznym, w tym Wieczorowe Uniwersytety Marksizmu-Leninizmu.15 

W podobnym okresie dostrzeżono także możliwości radia i telewizji jako narzędzi 
uczenia dorosłych. Obok dość prostych programów o  charakterze edukacyjnym 
i  poradnikowym zrodził się np. pomysł powołania Politechniki Telewizyjnej.16 Był to 
cykl wykładów przeznaczony głównie dla pierwszorocznych studentów wieczorowych 
i zaocznych, ale jak wskazują badania, grupa odbiorców tego dość ambitnego projektu 
była znacznie szersza.17 Z  wykładów telewizyjnych korzystali nauczyciele, uczniowie 
szkół powszechnych, a także ich dorośli absolwenci. Zainteresowani tą formą edukacji 
mogli się także zaopatrzyć w specjalnie przygotowany podręcznik do samokształcenia, 
który był kolportowany pocztą. Tą drogą do chcących się uczyć dorosłych docierały 
także materiały do funkcjonujących wówczas kursów korespondencyjnych oraz prasa 
o charakterze poradnikowo-edukacyjnym, szczególnie popularna wśród pań domu, które 
czerpały z niej wiedzę i inspiracje do rozwiązywania licznych problemów z niedoborami 
w różnych sferach życia w PRL. 

W  okresie po transformacji położono nacisk na kształcenie ustawiczne. To 
zjawisko różnie definiowano, o czym pisał m.in. Józef Półturzycki.18 Pedagog zwracał 
uwagę, że w wąskim rozumieniu może się ono ograniczać do „kształcenia, doskonalenia 
i przekwalifikowania zawodowego”19 , ale w szerszym może oznaczać po prostu oświatę 
dorosłych (bez ograniczania jej do sfery zawodowej), a wreszcie może też obejmować 
samokształcenie.20 

Sama koncepcja kształcenia ustawicznego ma swoje źródła w  raporcie 
Międzynarodowej Komisji do spraw Rozwoju Edukacji UNESCO powołanej w  1971 
r.21 Dokument pt. „Uczyć się, aby być”22 przygotował zespół pod przewodnictwem 
Edgara Faure’a. W  tym obszernym raporcie wyodrębniono zasady, które warunkują 
dalszy rozwój edukacji: „zasadę demokratyczności (powszechności) edukacji; zasadę 
ciągłości (ustawiczności) kształcenia; zasadę elastyczności programowej, strukturalnej 
i  metodycznej”23. Druga z  zasad odnosiła do konieczności budowania społeczeństwa 
uczącego się, które rozumie wagę samokształcenia i edukacji – nawet po zakończeniu 
formalnego kształcenia.24 

15 Tamże.
16 Portalski Mariusz, Pionierskie instytucje elektronicznego kształcenia zdalnego w Polsce w latach 60. i 70. XX 

wieku, EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 2 (4)/2012, ss. 33-46.
17 Tamże.
18 Półturzycki Józef, Źródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej [w:] E-mentor, nr 5 (7)/2004, ss. 47-

50.
19 Tamże, s. 47.
20 Tamże.
21 Krzan Daniel, Edukacja permanentna w świetle dokumentów UNESCO [w:] E-mentor, nr E-mentor nr 3 

(10) / 2005, dostęp online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/179, 17.04.2019.
22 Faure Edgar, Uczyć się, aby być, Warszawa 1975.
23 Krzan Daniel, dz. cyt.
24 Tamże.
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Niedługo później, podczas Konferencji Generalnej UNESCO w Nairobi w 1976 r. 
została przyjęta Rekomendacja w sprawie Rozwoju Edukacji Dorosłych.25 W dokumencie 
tym bardzo szeroko określono ramy oświaty dorosłych, która objęła m.in. edukację 
formalną i nieformalną, kształcenie zawodowe, a także wszechstronny rozwój jednostki. 
Z  rozmachem też pisano o  celach uczenia dorosłych, wymieniono wśród nich np. 
„utrwalanie pokoju”, „rozwinięcie świadomego stosunku człowieka do otaczającego 
go fizycznego i  kulturalnego środowiska”, „kształtowanie postawy poszanowania 
różnorodnych obyczajów i  kultur w  zakresie narodowym i  międzynarodowym”, 
„rozwijanie właściwego rozumienia problemów związanych z  wychowaniem dzieci 
w warunkach współczesnego życia”, „rozwijanie umiejętności spożytkowania środków 
masowej informacji, a  zwłaszcza radia, telewizji, filmu i  druku” 26. Wśród zadań 
kształcenia dorosłych znalazło się również kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego 
i budowanie społecznej solidarności.27 

Edukacja dla dorosłych jest stałym obszarem zainteresowania UNESCO. 
Na konferencji w  Jomtien w  1990 r. przyjęto Światową Deklarację „Edukacja dla 
Wszystkich” inicjującą wieloletni program pod tą samą nazwą.28 W  jego ramach trzy 
lata później odbyła się w Warszawie konferencja UNESCO pod hasłem „Podstawowe 
potrzeby edukacyjne w  Europie Środkowej i  Wschodniej w  okresie przemian”, gdzie 
sformułowano najważniejsze zadania dla naszego regionu.29 Wśród nich znalazły się 
m.in. „rozwój oświaty dorosłych”, „zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu” 
oraz „kształcenie i doskonalenie nauczycieli”30 .

Filary edukacji przez całe życie wg J. Delorsa

Uczyć się,  
aby wiedzieć

Uczyć się,  
aby działać

Uczyć się, 
aby żyć wspólnie

Uczyć się,  
aby być

Kolejnym ważnym dokumentem UNESCO jest raport Międzynarodowej Komisji 
do spraw Edukacji dla XXI wieku przygotowany pod przewodnictwem Jacquesa 
Delorsa.31 W dokumencie noszącym tytuł „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” z 1996 r. 
przedstawiono cztery filary edukacji przez całe życie, czyli de facto zręby współczesnej 
koncepcji lifelong learning. 

25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Polski Komitet UNESCO, Edukacja dla Wszystkich, dostęp online: http://www.unesco.pl/edukacja/

edukacja-dla-wszystkich/, 28.04.2019.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Delors Jacques, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. 

„Edukacja: jest w niej ukryty skarb”, dostęp online: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_
Filary_Raport_Delorsa.pdf, 18.04.2019.
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Pierwszy filar to „Uczyć się, aby wiedzieć”, dotyczy on zdobywania wiedzy po to, 
by rozumieć zjawiska i  procesy w  otoczeniu. Drugi filar pn. „Uczyć się, aby działać” 
skupia się na nabywaniu kompetencji do odpowiedzialnego wpływania na swoje 
środowisko. Trzeci filar to „Uczyć się, aby żyć wspólnie”, który koncentruje się na 
współpracy i koegzystencji z  innymi. Ostatni filar to „Uczyć się, aby żyć” integrujący 
aktywności z pozostałych filarów, co ma zagwarantować jednostce pełnię wykorzystania 
jej potencjału.32 W 2000 r. odbyła się – również w Warszawie – regionalna konferencja 
programu poświęcona edukacji w  Europie i  Ameryce Północnej. Sformułowano 
wówczas Ramowy Plan Działań na lata 2000-2015. Zaś na Światowym Forum „Edukacja 
dla Wszystkich” w Dakarze w 2000 r. przyjęto sześć głównych celów do osiągnięcia do 
2015 r., cztery z  nich dotyczyły edukacji dorosłych. Bezpośrednio cel trzeci, czwarty 
i szósty: „Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych młodzieży i dorosłych, umożliwienie im 
zdobywania umiejętności i  wiedzy niezbędnej w  codziennym życiu”; „Zmniejszenie 
o 50 proc. liczby analfabetów wśród dorosłych, zapewnienie im równego dostępu do 
edukacji bazowej i możliwości stałego dokształcania się”; „Poprawa jakości kształcenia 
we wszystkich jego aspektach w  celu zapewnienia wszystkim ludziom wymiernych 
rezultatów kształcenia”, a  pośrednio także cel piąty, czyli „Eliminacja nierówności 
w  dostępie kobiet do edukacji podstawowej i  średniej oraz zapewnienie wszystkim 
kobietom edukacji bazowej”.33 

Po zakończeniu programu „Edukacji dla Wszystkich” w  2015 r. ONZ przyjęło 
Agendę Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.34 Sformułowano w  tym dokumencie 
16 celów, czwarty z  nich dotyczy w  całości edukacji. Żaden z  jego szczegółowych 
punktów nie dotyczy wprost edukacji dorosłych, ale w  wielu miejscach mowa jest 
o uczeniu wszystkich. Natomiast zwrócono szczególną uwagę, na edukację włączającą 
osób dorosłych z  niepełnosprawnościami, dla których konieczne są dostosowania 
ułatwiające proces uczenia się.35 W  roku 2015 na Światowym Forum Edukacyjnym 
w Inchon przyjęto Ramowy Program Działań dla Edukacji 2030, w którym wiele miejsca 
poświęcono kształceniu dorosłych.36 W dokumencie jest mowa m.in. o ciągłości procesu 
edukacyjnego, obejmującego także osoby dorosłe, doskonaleniu i rozwoju zawodowym 
oraz o koncepcji uczenia się przez całe życie i warunkach, jakie są ku temu konieczne.37 

32 Tamże.
33 Tamże.
34 ONZ, Cele zrównoważonego rozwoju, dostęp online: http://www.un.org.pl, 18.04.2019.
35 Tamże.
36 Polski Komitet UNESCO, Strategia, dostęp online: http://www.unesco.pl/edukacja/strategia/, 18.04.2019
37 Tamże.
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Polska jako członek ONZ także była sygnatariuszem wspomnianych dokumentów, 
zatem ich odbicie można zauważyć w dokumentach parlamentarnych i ministerialnych, 
np. w  kolejnych ustawach o  systemie oświaty, rozporządzeniu MENiS o  jednostkach 
prowadzących kształcenie ustawiczne 38, Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2005-201339 
oraz Strategii Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 40. 

Ważnym procesem dla uczenia się dorosłych było przygotowanie Polski do akcesji, 
a potem członkostwo w Unii Europejskiej. Wspólnoty, gdy tylko wyszły poza integrację 
o charakterze gospodarczym i politycznym, zajęły się również edukacją, włączając w to 
edukację dorosłych. W tym zakresie także powstał szereg dokumentów, które stanowiły 
ważny drogowskaz dla krajów członkowskich i starających się o przyjęcie do UE. Były to 
przede wszystkim: Memorandum Komisji Wspólnot Europejskich dotyczące kształcenia 
ustawicznego z  2000 roku41 oraz Deklaracja Kopenhaska 42. Pierwszy dokument 
dotyczył głównie idei uczenia się przez całe życie i jego roli w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. Drugi zaś koncentrował się przede wszystkim na szkoleniu i kształceniu 
zawodowym, czyli odnosił się do kwestii bardziej pragmatycznych, związanych m.in. 
ze swobodą przepływu osób, porównywalności wykształcenia, a  także uznawania 
i potwierdzania kwalifikacji. Dotyczył nie tylko uczenia się osób dorosłych, ale całego 
systemu nauczania w tym zakresie. Obejmował więc głównie kwestie formalnej edukacji 
zawodowej. 

Dokument ten definiuje także uczenie się przez całe życie (LLL) wskazując, że 
„pozwala ludziom na dowolnym etapie życia na udział we wzbogacającym doświadczeniu 
edukacyjnym” 43. Nie jest to wprawdzie definicja specjalnie precyzyjna, ale za to pozwala 
na możliwie szeroką interpretację, bo może się tutaj swobodnie znaleźć zarówno 
kształcenie formalne w systemie edukacji, jak i każdy inny sposób nabywania wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. 

Uczenie się przez całe życie jest pojęciem kompleksowym i najszerszym spośród 
wszystkich, które się tutaj pojawiły, a  dotyczą kształcenia dorosłych. Koncepcja ta 
zawiera w  sobie także kształcenie ustawiczne skupiające się przede wszystkim na 
edukacji formalnej o charakterze zawodowym. Longlife learning obejmuje także m.in. 
kształcenie nieformalne, rozwój i samorozwój osobisty, incydentalne nabywanie wiedzy 
i  umiejętności, uczenie się przez doświadczenie i  wykorzystanie nowych technologii, 
szczególnie Internetu. Ponadto jest to koncepcja holistyczna, która zakłada również 
kształtowanie jednostki w  taki sposób, by wytrenować w  niej motywację i  nawyk 
uczenia się na jak najwcześniejszym etapie życia. Wszystko po to, by w  późniejszym 

38 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji 
placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, Dz.U. 2003 nr 227 
poz. 2247.

39 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2005-2013, Warszawa 2005.
40 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, 

Warszawa 2003.
41 Komisja Wspólnot Europejskich, Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego. Dokument roboczy, 

Bruksela 2000.
42 Deklaracja europejskich ministrów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Komisji Europejskiej w 

sprawie wspierania ściślejszej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, 
Kopenhaga 2002.

43 Tamże.
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okresie wykorzystywała swój potencjał i zasoby do elastycznego zarządzania własnym 
rozwojem osobistym i zawodowym, a także łatwo dostosowywała się do dynamicznych 
zmian w otoczeniu. Wiąże się to również z kształtowaniem otwartości na zmiany oraz 
gotowością do mobilności – zwłaszcza w sferze zawodowej. 

Najważniejsze pojęcia tego podrozdziału: andragogika, dorosłość, heutagogika, 
uczenie się przez całe życie (lifelong learning – LLL), kształcenie ustawiczne, uczenie się 
dorosłych. 

Kształcenie 
ustawiczne

Uczenie się przez całe życie

2.  Diagnozowanie stylów uczenia się dorosłych

Uczenie się w szkole, do której uczęszczali współcześni dorośli raczej nie kojarzy 
się większości z nich najlepiej. Chyba, że udało im się trafić do naprawdę dobrej placówki, 
w  której nauczyciele podjęli wyzwanie wyrwania się ze sztywnych ram programu 
i  standardowego podręcznika. W  większości jednak królowało podawanie wiedzy 
uczniom, którzy później musieli ją odtworzyć na kartkówkach i sprawdzianach. Nie jest 
to ani najszybszy, ani najprzyjemniejszy sposób uczenia się. Często wiąże się po prostu 
z wielokrotnym czytaniem treści z podręcznika lub notatek z lekcji. Sama myśl o tym, że 
uczenie się przez całe życie mogłoby wyglądać podobnie raczej nie wpływa korzystnie 
na motywację. Na szczęście specjaliści od andragogiki przyjrzeli się specyfice uczenia się 
dorosłych i udało im się wypracować rozmaite użyteczne teorie i modele, z których część 
pokrótce wyjaśniamy poniżej.

Transformacyjna teoria uczenia się – Jack Mezirow 

Rozważania dotyczące teorii uczenia się dorosłych rozpoczniemy od uczenia się 
transformacyjnego, czyli koncepcji amerykańskiego socjologa Jacka Mezirowa.44 Odnosi 
się ona bowiem do sytuacji, z którą trener lub nauczyciel może się zetknąć bardzo często, 
tzn. do konieczności wskazania uczącemu się zupełnie nowej perspektywy, dzięki której 
będzie mógł dokonać progresu w rozwoju.

Mezirow zakłada, że każda jednostka funkcjonuje w  pewnej dość sztywnej 

44 Muszyński Marcin, Wrona Monika, Teoria uczenia się egzystencjalnego i transformatywnego [w:] Coaching 
Review, 1/2014, s. 30–59.
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ramie, skonstruowanej z  różnych czynników, np. życiowego doświadczenia, rodziny 
i  wychowania, otoczenia społecznego, religii, kondycji psychofizycznej, a  nawet 
wykształconego dotąd poczucia estetyki. Ta rama stanowi punkt odniesienia dla jednostki 
w ocenie otaczającego świata oraz własnego w nim funkcjonowania. Mezirowska rama 
jest człowiekowi narzucona, buduje się w procesie socjalizacji, wychowania i formalnego 
kształcenia, aż do wieku dorosłego. Jeśli jednostka nabywa kapitał społeczny i uczy się 
samodoskonalenia, to na pewnym etapie ma świadomość istnienia ramy i jednocześnie 
wie, że może ona ulegać zmianom. 

Nieco trudniej jest, gdy człowiek dorosły tkwi w pewnej ramie, ale nie jest tego 
świadom, a co więcej nie ma poczucia sprawstwa i tego, że tę ramę może kształtować. 
Warto podkreślić, że możliwe są takie ramy, które działają destrukcyjnie na jednostkę, są 
przyczyną stagnacji, uwstecznienia, a bywa, że i zachowań destrukcyjnych. Taka sytuacja 
dotyczy tych osób, które nie mają nawyku uczenia się, samorozowoju, nie są gotowe 
na podejmowanie wyzwań i  raczej pozostają bierne. Takie przypadki są największym 
wyzwaniem dla trenerów i  nauczycieli, którzy mogą przyjąć na siebie ważną rolę 
przewodnika wskazującego potencjał w uczeniu się i wpływaniu na swoją rzeczywistość. 

Bodźcem do transformacji jest poczucie dyskomfortu i  frustracja tym, że 
dotychczasowa rama nie działa, czyli nie przynosi pożądanych efektów. Potem powinno 
dojść do autodiagnozy, której towarzyszą przeważnie różne trudne emocje, ale potrzebne 
po to, by przejść do następnego etapu, czyli krytycznej analizy własnego działania, 
zdefiniowania ramy i obszarów, które powinny ulec zmianie. To też zwykle moment, 
w którym człowiek przygląda się również innym i dokonuje porównań. Te pozwalają 
mu przeważnie zauważyć, że inni też ewoluują i  to w  wyniku własnej aktywności. 
Konsekwencją takich obserwacji jest dostrzeżenie swojego potencjału zmiany, czyli 
wpływu na zmianę dotychczasowej ramy. 

Kolejna faza transformacyjnego uczenia się to planowanie działań, potem 
następuje zdobywanie zasobów i kompetencji umożliwiających ich realizację, a w końcu 
testowanie się w  nowym obszarze, czyli utrwalanie ramy. Tak ukształtowana rama 
z czasem znowu się usztywni i przestanie działać tak efektywnie, więc jednostka będzie 
musiała dokonać kolejnej transformacji. Jednak każde następne przeformułowanie ramy 
powinno już być łatwiejsze, dzięki pozytywnym wzmocnieniom, które udało się uzyskać 
w procesie pierwszej świadomej transformacji. 

Jeśli trener ma do czynienia z  osobami, które nigdy dotąd nie podjęły głębszej 
refleksji nad własną pozycją w odniesieniu do otoczenia i nie przyjrzały się krytycznie 
swojemu potencjałowi, to może mieć przywilej przeprowadzenia ich przez pierwszą 
świadomą transformację. To też ten moment, w którym można mieć realny wpływ na 
kształtowanie dalszej motywacji uczącego się oraz na jego podejście do procesu uczenia 
się.

Zadanie to powinno ułatwić stosowanie pozytywnych wzmocnień, ale zawsze 
z  uwagą na uczącego się – muszą one być dostosowane do jego wieku, potencjału, 
inteligencji emocjonalnej i  społecznej. Warto też oprzeć się na mocnych stronach 
jednostki, dobrze więc wysondować, w  czym poszczególne osoby są dobre, jakie ich 
predyspozycje i umiejętności można wykorzystać w trakcie procesu uczenia się, by był 
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on jak najbardziej efektywny. Tego typu wiedzę o uczących się można wykorzystać przy 
metodzie uczenia się przez doświadczenie, która została opisana poniżej. 

Model uczenia się przez doświadczenie – David Kolb 

Teoretyk metod nauczania, Amerykanin David Kolb opracował model uczenia 
się przez doświadczenie.45 Taki sposób nabywania kompetencji jest bardzo skuteczny 
w  przypadku dorosłych. Model ten oparty jest na zamkniętym cyklu, który można 
powtarzać. U  jego początków jest konkretne doświadczenie. Chodzi o  wykonanie 
czynności, której osoba ma się nauczyć, trochę w myśl zasady mówiącej, że człowiek 
uczy się na błędach. Na tym etapie ma się on skupić na odczuciach, które towarzyszą 
wykonywaniu zadania, jakie emocje wywołuje działanie, co się dzieje, gdy pojawiają się 
trudności. 

Kolejny etap to obserwacja i refleksja. Chodzi tu o głębsze zastanowienie się nad 
procesem i pełniejsze w niego zaangażowanie. Osoba ucząca się na tym etapie powinna 
przyjrzeć się temu, co w zadaniu jest łatwe, a co trudne, jakich zasobów potrzebuje do 
jego wykonania, czy wszystkie je ma, czy może pojawiają się jakieś kolejne potrzeby, 
które powinna zrealizować, zanim podejmie kolejną próbę. Wiąże się to także z oceną 
poziomu wykonania zadania, jego poszczególnych etapów. Ta faza tworzy bazę dla 
kolejnej. 

Na podstawie obserwacji i refleksji osoba ucząca się może się skupić na tworzeniu 
hipotez, modeli i teorii, które pomogą przy następnym podejściu lepiej wykonać zadanie. 
Brzmi to jak bardzo skomplikowany etap oparty na złożonych operacjach myślowych. 
Tymczasem chodzi tu o prosty mechanizm zaplanowania idealnego sposobu realizacji 
zadania z  uwzględnieniem wniosków z  poprzedniej próby, by uniknąć popełnionych 
błędów i uczynić proces jak najbardziej ekonomicznym. 

Następny etap to po prostu podjęcie działania zgodnie z opracowanym wcześniej, 
ulepszonym planem. Tutaj kluczową rolę odgrywa samo doświadczenie. Ta faza procesu 
płynnie przechodzi w  następną związaną z  odczuwaniem. I  tak cykl się zamyka, 
a właściwie odradza, bo do tego sprowadza się ten model uczenia się. Aby proces ten był 
efektywny osoba ucząca się powinna przejść przez wszystkie etapy. Proces uczenia się 
w tym ujęciu, to nieprzerwana modyfikacja kolejnego doświadczenia, dzięki wnioskom 
i obserwacjom wyniesionym z poprzedniego. 

O  tym, w  którym momencie należy przerwać ten proces powinien decydować 
szczegółowy cel uczenia się. Czasami uczącemu się wystarczy opanowanie jakiejś 
umiejętności na poziomie podstawowym (np. obsługa komputera umożliwiająca 
bezpieczne korzystanie z Internetu), innym razem ważna może być precyzja wykonywa-
nia działań (np. przy obsłudze programów graficznych), a  w  przypadku czynności 
wysokospecjalistycznych przyswojona wiedza i  umiejętności mogą być konieczne na 
bardzo wysokim poziomie (np. obsługa programów medycznych do kontrolowania 
złożonych urządzeń mających wpływ na czynności i  parametry życiowe pacjenta). 

45 Kolb David, Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, New Jersey 
2015.
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Zatem decyzja o przerwaniu cyklu Kolba zależy nie tylko od tego, czy działanie zostało 
w ogóle opanowane, ale również na jakim poziomie i czy wyższy poziom jest potrzebny 
dla realizacji celu uczenia się, czy też dotychczasowy jest wystarczający.

Ten model może się wydawać nieco dyskusyjny, bowiem zaczyna się właściwie od 
wykonania działania, które tak naprawdę ma być przedmiotem uczenia się. Tymczasem 
można by od razu podać uczącemu się perfekcyjny opis tego, jak należy to zrobić. To 
sprawiłoby jednak, że nauczany nie byłby tak silnie zaangażowany w  wykonywanie 
zadania. Nie doświadczyłby też emocji, które sprzyjają zapamiętywaniu, ani też nie 
musiałby uruchomić głębszego przetwarzania intelektualnego. Model, który zawiera 
wspomniane tutaj komponenty pozwala na skuteczniejsze i szybsze uczenie się. Proces 
ten dodatkowo może wspomóc trener/nauczyciel stosując pozytywne wzmocnienia, 
jeśli uczący się wykazuje progres lub wykorzystując dodatkowe bodźce (podpowiedzi, 
odwołanie się do znanych uczącemu się analogii), gdy idzie mu nieco gorzej. 

 
 
 

Style uczenia się – empirycy, analitycy, teoretycy i pragmatycy

Wielu ekspertów zajmujących się andragogiką – również Kolb i Knowles – zwraca 
uwagę na to, że dorośli mają swoje preferowane style uczenia się. Wyróżnia się zasadniczo 
cztery i wiążą się one dość ściśle z omówionym wcześniej modelem.46 Pierwszy z nich 
to styl konwergencyjny, oparty przede wszystkim na doświadczeniu. Charakteryzuje 
się tym, że uczący się podejmuje działanie, chętnie przyjmuje wyzwanie samodzielnego 
rozwiązywania stawianych przed nim problemów. Własne dojście do pożądanego 
efektu jest dla takiej osoby dużo bardziej skuteczne i stymulujące, niż podanie gotowego 
rozwiązania. Empirycy lubią działać w grupie i chętnie wchodzą w interakcje. Są gotowi 
podejmować działanie ad hoc, zupełnie bez przygotowania. Osoby preferujące ten styl 

46 Mikołajczyk Katarzyna, Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia 
uczestników szkolenia [w:] E-mentor, nr 2 (39) / 2011, dostęp online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/
index/numer/39/id/831, 22.04.2019.
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uczenia się, dobrze nadają się na liderów grup, ale trzeba też działać z nimi ostrożnie, by 
nie zdominowały mniej otwartych, śmiałych i ekstrawertycznych uczestników. 

Drugi styl uczenia się to styl asymilacyjny szczególnie lubiany przez osoby 
o zdolnościach analitycznych. Tacy uczący się najpierw starają się zebrać jak najwięcej 
danych, próbując wyciągnąć z nich jakieś wnioski po to, by z lepszym przygotowaniem 
przystąpić do rozwiązania problemu. Chętnie obserwują próby innych, zanim same 
podejmą działanie. Niezbyt lubią być w centrum uwagi. Niemniej, ich wkład może być 
bardzo cenny, dlatego ważne jest, by przy pracy w  grupie zadbać o  to, żeby również 
potencjał analityków został dobrze spożytkowany. 

Kolejny styl uczenia się to styl dywergencyjny, oparty na łączeniu wiedzy 
i umiejętności nabywanych z dotychczasowymi. Teoretycy preferują schematy, czytelne 
wzory, modele i struktury. Łatwo identyfikują powiązania i sami porządkują dane, chętnie 
pytają, ale i sami poszukują odpowiedzi. Natomiast jeśli muszą działać w sytuacji chaosu 
i niepewności jest to dla nich trudne. Stąd trzeba uważać na ich interakcje z empirykami, 
którzy w takim środowisku pracy czują się doskonale. Z natury, ludziom o tak skrajnych 
stylach uczenia się trudno się współpracuje, trzeba więc o  tym pamiętać – zwłaszcza 
przy realizacji pracy w grupie, gdzie ważne jest to, by wszyscy uczący się mieli w miarę 
komfortowe i bezpieczne warunki. 

Styl akomodacyjny to ostatni ze stylów uczenia się, posługują się nim pragmatycy, 
dla których bardzo ważne jest praktyczne wykorzystanie tego, czego się uczą. To podejście 
wydaje się użyteczne w  uczeniu się dorosłych, ale przede wszystkim wtedy, gdy jego 
przedmiot nakierowany jest na zdobywanie kompetencji związanych ze sferą zawodową. 
Jeśli zaś dotyczy sfery prywatnej, zwłaszcza kwestii takich jak różne sposoby spędzania 
czasu wolnego, to mogą się pojawić u  pragmatyków problemy ze zniecierpliwieniem 
i  irytacją nieprzydatnymi treściami. Podobnie jak wtedy, gdy pojawia się dużo teorii 
oraz deliberacje, to też może utrudniać jednostce współpracę z osobami, dla których te 
kwestie są ważną częścią procesu nabywania nowych kompetencji.

Przed rozpoczęciem pracy z grupą nad właściwym zagadnieniem dobrze poświęcić 
chwilę na to, by sprawdzić jaki styl uczenia się preferują jej członkowie. Najprostszym 
sposobem jest oczywiście wykonanie krótkiego testu opartego na deklaracjach 
uczestników. Korzystając z  tego, że większość ludzi lubi krótkie quizy diagnozujące, 
warto je zastosować. Można je wykonać w wersji papierowej, ale jeśli grupa ma dostęp 
do komputerów, to wówczas warto tę możliwość wykorzystać. Łatwy i szybki test online 
można wykonać przy pomocy darmowych narzędzi (np. Mentimenter, Socrative), 
dzięki temu uczący się od razu otrzymuje diagnozę, a trener oszczędza czas potrzebny 
na sprawdzenie quizu. 

Diagnozę stylów uczenia się warto zrobić wykorzystując proste ćwiczenie 
problemowe, które pozwoli na przyjrzenie się grupie w działaniu. Można np. wykorzystać 
do tego celu składane figurki, ale też dobrze sprawdzi się zadanie polegające na złożeniu 
papierowej plakietki z  imieniem czy prostego pudełka z  orgiami. Zadanie powinno 
być niezbyt czasochłonne, ale i  niezbyt łatwe. Działania nie mogą być oczywiste. Do 
zadania należy przygotować wykonany egzemplarz (złożoną figurkę, plakietkę czy 
pudełko) i  instrukcję – w  wersji opisowej lub obrazkowo-opisowej, dobrze też mieć 
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do zaproponowania filmik, na którym czynność jest wykonana krok po kroku. Każdy 
z  uczestników raczej instynktownie wybierze sposób działania, który będzie dla 
niego najbardziej naturalny. Niektórzy od razu zaczną układać, inni najpierw przejrzą 
instrukcję, jeszcze inni zobaczą też film, a będą i tacy, którzy poczekają i zobaczą jak ktoś 
wykona zadanie i dopiero sami je zrobią albo od razu poproszą o pomoc lub wyręczenie 
w pracy. W ten sposób można wstępnie określić, które strategie są u członków grupy 
dominujące. 

Sytuacja, w których cała grupa ma jeden dominujący styl uczenia się jest bardzo 
rzadka. Na ogół mamy do czynienia raczej z mieszanką różnych stylów, wówczas rola 
trenera polega na tym, by przy pracach w grupach zadbać o taki dobór członków, który 
pozwoli na w miarę komfortowy przebieg procesu. Ważne, by szczególnie zadbać o te 
osoby, które nie komunikują swoich potrzeb, są wycofane i  introwertyczne. A  osoby 
o  dominujących cechach przeciwnych do tego modelu umiejętnie prowadzić, by nie 
pozwolić im zdominować grupy oraz zaburzyć planu zajęć. Jeśli odkryjemy, że w grupie 
nie mamy reprezentantów jakiegoś konkretnego stylu uczenia się, to treści i działania, 
które się z nim wiążą możemy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Krzywa zapominania - Hermann Ebbinghaus47 

 

Krzywa zapominania w klasycznych badaniach Ebbinghausa  
(według Woodworth i Schlosberg, 1963)

Paradoksalnie, ważnym wątkiem w  uczeniu się jest zapominanie. Nawet jeśli 
przeprowadzimy najlepszy kurs lub warsztat, na niewiele się on zda, jeśli to, czego 
człowiek się uczył, nie trafi do pamięci trwałej lub nie zostanie zautomatyzowane. By 
mogło się to wydarzyć, konieczne jest powtarzanie materiału. O  ile w  szkole czy na 
kursach językowych mamy szansę nad tą częścią procesu panować, to podczas krótkich 

47 Falkowski Andrzej, Pamięć i wiedza w kontekście rozwoju poznania naukowego [w:] Nauka, 2/2004, ss. 105-
124
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kursów tematycznych, doskonalących, zawodowych i rozwojowych raczej nie mamy tej 
możliwości. Po prostu pracujemy z grupą krótko i nie ma na to przestrzeni. Nie oznacza 
to jednak, że nie można zagrożenia zapomnienia materiału ograniczyć, a tym samym 
swoją pracę uczynić bardziej efektywną.

Krzywą zapominania opracował na podstawie swoich badań niemiecki psycholog 
Herman Ebbinghaus jeszcze u początków XX w.48 Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej 
z przyswajanego materiału pamiętamy krótko po zakończeniu uczenia się – ok. 60 proc. 
Dobę później już niecałe 34 proc., po tygodniu już tylko ok. 25 proc., a po miesiącu 
nieco ponad 20 proc.49 Jeśli materiał nie jest powtarzany z czasem zostanie zapomniany 
niemal w  całości, dlatego konieczne są powtórki – najlepiej opracowane zgodnie 
z wiedzą, której dostarcza krzywa zapominania. Tylko wtedy to, co jednostka przyswaja 
może trafić do pamięci długotrwałej lub stać się czynnością zautomatyzowaną. Jeśli tak 
się stanie, osoba ucząca się będzie mogła z łatwością przywołać wiedzę lub wykorzystać 
umiejętności zawsze wtedy, gdy będzie mieć taką potrzebę.

Jeśli organizacja kursu, warsztatu czy szkolenia nie pozwala na to, by w jego trakcie 
wykorzystać powtórki, a tak jest najczęściej, to i tak mamy jeszcze kilka narzędzi, których 
możemy użyć. Wystarczy np. w przygotowanych dla uczestników materiałach zawrzeć 
informację o tym, że powtórki są konieczne (wersja minimum). Można też rozpisać dla 
uczestników harmonogram tych powtórek (to, czy z niego skorzystają jest oczywiście 
inną kwestią, niemniej zawsze warto, bo jeśli uczący się ma informację i narzędzie, to jest 
większe prawdopodobieństwo, że powtórki zrobi). Materiały można również wzbogacić 
o zestaw ćwiczeń powtórkowych. 

Nieco bardziej wymagające narzędzia to mailing i  powtórki online. Jeśli mamy 
taką możliwość i charakter pracy na to pozwala, dobrym rozwiązaniem będzie wysyłanie 
maili z przypomnieniem o powtórkach i zadaniami do uczestników kursu. Można do 
tego wykorzystać proste narzędzia do programowania poczty i po prostu zaplanować 
wysyłkę, która w stosownym momencie „sama” trafi do skrzynek adresatów. 

Najbardziej skomplikowane i kosztochłonne (przynajmniej na samym początku) 
z punktu widzenia tego, kto uczy, jest zorganizowanie powtórek online, np. w formie 
quizów czy zadań. Coś takiego można zrobić na swojej stronie, w  formie całkowicie 
otwartej (ludzie lubią quizy, więc przy ich pomocy mogą trafić do nas na zajęcia) lub 
dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników, których już uczyliśmy. Można też 
wykorzystać wspomniane już darmowe narzędzia, a na swojej stronie zamieścić linki do 
przygotowanych w ramach nich materiałów. 

Zagadnienia dotyczące tego, jakie metody wykorzystać do uczenia dorosłych, 
by było ono jak najbardziej efektywne zostały rozwinięte w kolejnej części. Natomiast 
ta garść danych dotyczących kwestii teoretycznych powinna być pomocna w  fazie 
projektowania kursów i materiałów, które zostaną podczas nich wykorzystane. 

48 Tamże.
49 Tamże, s. 109.



50

3.  Dobór metod i technik adekwatnych do celu 
kształcenia, propozycje sposobów oceny stopnia 
osiągnięcia kompetencji osób szkolonych

„Po co mi to?” – takie pytanie zadaje sobie większość ludzi, którzy się uczą. 
Najczęściej dotyczy to młodzieży szkolnej mocno poirytowanej treściami, które wydają 
się niespecjalnie przydatne, a ich przyswojenie zabiera mnóstwo czasu i energii. Z punktu 
widzenia nauczyciela szkolnego, wyprowadzanego z równowagi takimi pytaniami przy 
okazji przerabiania na przykład trygonometrii, sprawa nie jest prosta, gdy musi szukać 
uzasadnienia. Tymczasem, dla osób uczących osoby dorosłe, przedstawienie całego 
katalogu powodów jest całkiem łatwe. Trzeba tylko sięgnąć do motywacji, czyli zapytać, 
dlaczego ktoś chce się czegoś nauczyć, a to ujawni, jak to może wykorzystać.

Dorośli, jak wskazaliśmy w  pierwszym rozdziale, mogą mieć różną motywację, 
zewnętrzną i wewnętrzną, związaną zarówno z życiem zawodowym, jak i prywatnym 
oraz z szeroko pojętym samorozwojem. Nawet jeśli uczenie się wymuszają okoliczności, 
to dorosły może zdecydować, czy się im podda, czy też niekoniecznie. Uczący się będzie 
musiał, rzecz jasna, coś poświęcić, np. zainwestować czas i  pieniądze albo po prostu 
wyjść z bezpiecznej strefy komfortu i podjąć jakieś nowe wyzwanie. Przy tym jednak ma 
do osiągnięcia cały wachlarz korzyści, kryjących się w odpowiedzi na pytanie „Po co mi 
to?”:

 z dla podniesienia kwalifikacji zawodowych (wzrost znaczenia na rynku pracy; 
możliwość znalezienia pracy, zmiany pracy lub stanowiska; awans; wyższe 
wynagrodzenie);

 z dla rozwinięcia kompetencji miękkich (lepsza komunikacja z innymi ludźmi; 
bardziej efektywne zarządzanie swoimi zasobami; redukcja stresu w  życiu 
zawodowym i prywatnym);

 z dla samorozwoju (satysfakcja z osiągnięć; rozwijanie swoich możliwości; 
aktywne spędzanie wolnego czasu). 

Te korzyści są bardzo konkretne i  dobrze wpływają na wzrost motywacji do 
działania. Trzeba jednak pamiętać, że uczenie się dorosłych wprawdzie zależy od ich 
decyzji, ale jest przy tym również kilka zmiennych, które w uczeniu się dzieci i młodzieży 
w ogóle nie występują. Dla uczniów chodzenie do szkoły to jedyny obowiązek, który 
naprawdę muszą wypełnić. Tymczasem dorosły, który chce się uczyć ma już tych 
obowiązków bardzo dużo, najczęściej chodzi do pracy, ma rodzinę lub inne osoby 
bliskie, z którymi żyje i wobec których ma różne zobowiązania. 

Jeśli konieczność uczenia się pojawia się jako wynik kryzysu, trudności jest więcej. 
Kryzys może się wiązać z  różnymi kwestiami, takimi jak np. utrata pracy, wypalenie 
zawodowe, problemy w życiu prywatnym, kłopoty zdrowotne własne lub kogoś bliskiego. 
Dorośli mają może dużą motywację, ale za to zwykle przy tym mają też niewiele czasu 
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i mnóstwo spraw odciągających ich uwagę, dlatego tak ważny jest wybór właściwych 
metod uczenia oraz dobra organizacja pracy z nimi, czemu poświęcona będzie ta część 
opracowania. 

Możliwości trenera w procesie uczenia dorosłych

Nauczyciele osób dorosłych mają duży wpływ na ich motywację, zaangażowanie 
oraz ostateczny efekt kształcenia. Pierwszym, co trener/nauczyciel może zrobić, to 
wesprzeć uczestników w przygotowaniu do procesu. Dotyczy to nie tylko zapewnienia 
właściwych warunków oraz materiałów, ale także samego wyznaczenia celu i zadbania 
o to, by było on realistyczny i osiągalny oraz pozwalał na dobre wykorzystanie zasobów 
uczestników (wiedzy bazowej, umiejętności już posiadanych oraz naturalnych 
predyspozycji). To etap, w którym uczący może przeprowadzić diagnozę stylu uczenia 
się oraz sytuacji wyjściowej uczonych. Dzięki temu będzie im łatwiej zaplanować 
efektywne działania. O  ile to tylko możliwe, prowadzący powinien wejść w  dialog 
z uczestnikami, by mieli oni także wpływ na kształt kursu. Dobrze zapytać ich, co jest 
dla nich szczególnie ważne, czego potrzebują, jakie mają obawy w związku z procesem. 
Pozwoli to, nie tylko lepiej zaplanować pracę, ale też korzystnie wpłynie na motywację 
i poziom zaangażowania w grupie. 

Na etapie poprzedzającym sam proces uczenia się trener/nauczyciel ma możliwość 
kształtowania w  uczestnikach kompetencji miękkich, takich jak komunikacja 
interpersonalna, negocjowanie, zarządzanie własnym rozwojem, planowanie i  analiza 
swoich działań. To też moment, w  którym trener/nauczyciel osób dorosłych może 
wpłynąć na samoocenę uczących się, wskazując ich mocne strony i  pomagając 
uświadomić sobie potencjał drzemiący w  ich własnych zasobach – zdolnościach, 
nabytych wcześniej umiejętnościach i doświadczeniu. 

W  czasie samego procesu uczenia można to osiągnąć nie tylko na poziomie 
werbalnych komunikatów, ale też za pomocą praktycznych ćwiczeń i  przykładów, 
w  których uczący się będą mogli te zasoby wykorzystać. Takim pozytywnym 
wzmocnieniom sprzyja też łączenie nowych treści z takimi, które zostały już przyswojone 
oraz zadania problemowe z  różnymi możliwymi rozwiązaniami. Pomocne jest też 
organizowanie pracy w  grupach, gdzie członkowie mogą się wspierać i  wzajemnie 
wymieniać doświadczeniami, co stanowi bardzo cenny trening. Rolą prowadzącego jest 
w takiej sytuacji wspomaganie uczestników w realizacji praktycznych zadań, nie zaś 
podawanie prostych rozwiązań. 

Trener/nauczyciel może też zapewnić uczącym się bardziej kompleksowe 
wsparcie, które nie będzie się ograniczało jedynie do godzin kontaktowych, czyli do 
fizycznego przebywania z uczestnikami podczas zajęć. Wśród takich działań mogą się 
znaleźć wyznaczone konsultacje w  miejscu szkolenia czy kursu, ale też komunikacja 
online, np. przy pomocy serwisów społecznościowych. Warto przy tym zaproponować 
uczącym się jakąś formę komunikacji grupowej za pośrednictwem Internetu, może to 
być grupa na Facebooku, forum internetowe czy po prostu grupa mailingowa. Ma to nie 
tylko oczywisty wymiar pragmatyczny, ale też pozwala na budowanie relacji pomiędzy 
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uczestnikami, co może zaprocentować także w  przyszłości m.in. na płaszczyźnie 
zawodowej. 

Ważne, by cały proces odbywał się w  atmosferze zaufania i  szacunku. O  ile 
uczestnikowi może się zdarzyć, że puszczą mu nerwy albo zachowa się niestosowanie, 
to prowadzącemu raczej nie powinno. Chociaż, rzecz jasna, wszyscy jesteśmy ludźmi 
i  mamy swoje granice, więc dobrze gdyby całemu procesowi towarzyszyła też pewna 
doza tolerancji, wyrozumiałości i  empatii. O  różnych wrażliwych kwestiach, które 
mogą się pojawić w czasie uczenia jest mowa w kolejnym podrozdziale. 

Sposób pozyskiwania wiedzy a poziom jej przyswajania w procesie uczenia 
się – zespół Michelene T.H. Chi

Rola trenera w całym procesie jest niebagatelna. Jak widać istotne w jego pracy są 
również kompetencje miękkie, które decydują o komunikacji z uczestnikami, organizacji 
zajęć i mogą mieć duży wpływ na powodzenie całego procesu. Najważniejsze są jednak 
kompetencje merytoryczne, które jednak powinny zostać wykorzystane możliwie 
najbardziej efektywnie. Pomocą w  tym może być znajomość danych, dotyczących 
tego, jakie sposoby pozyskiwania wiedzy są najskuteczniejsze. Badania na ten temat 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych zrobił zespół Michelene T.H. Chi – amerykańskiej 
kognitywistki.50 O ich wynikach warto pamiętać już na etapie przygotowania zajęć, gdyż 
to jest niezależne od preferowanych stylów uczenia się, predyspozycji i zróżnicowania 
grupy. Wybierając w sposób przemyślany z tego katalogu możliwości, można osiągnąć 
optymalny efekt pracy z uczącymi się. 

Stopień przyswajania zdobytej wiedzy

źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Chi i inni, Self-explanations: How to 
study and Use examples in problem solving, „Cognitive Science” 1989, 13, p.145-182

50 Chi Michelene T.H., Bassok Miriam, Lewis Matthew W., Reimann Peter, Glaser Robert, Self-explanations: 
How students study and use examples in learning to solve problems [w:] Cognitive Science,  
V. 13, I 2, April–June 1989, pp. 145-182.
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Najmniej skuteczne okazało się czytanie. Po jednorazowym przeczytaniu tekstu 
zapamiętujemy tylko 10 proc. treści w  nim zawartych. To niewiele, czytanie jest 
dość czasochłonne, a  żeby zapamiętać jak najwięcej trzeba tę czynność powtarzać 
wielokrotnie. Jeśli odniesiemy wyniki tych badań do krzywej zapominania, to okaże 
się, że po przeczytaniu danej treści już po dobie w pamięci nie zostaje nam prawie nic. 
Dlatego, jeśli chcemy wykorzystywać w swojej pracy większe partie tekstu, z którymi 
uczący się mają się zapoznać, to zawsze trzeba to obudować dodatkowymi działaniami, 
by zwiększyć ilość zapamiętywanego materiału. Można np. przygotować do tekstu zestaw 
pytań, na które trzeba odpowiedzieć albo zorganizować krótką dyskusję problemową. 

Oglądanie pozwala na przyswojenie 20 proc. treści. To też nie jest zbyt dużo, 
ale dla wielu osób będzie to przyjemniejszy i  bardziej naturalny wybór niż czytanie. 
Natomiast w tym wypadku też trzeba pamiętać o tym, by nie ograniczyć się do puszczenia 
uczestnikom filmu, pokazania ilustracji lub dania im zadania samodzielnego obejrzenia 
czegoś w domu. Tu również konieczne są dodatkowe działania, które spowodują głębsze 
przetworzenie materiału, a tym samym lepsze jego zapamiętanie. 

Słuchanie daje już możliwość zapamiętania 30 proc. treści, wymaga jednak 
skupienia i  silnego zaangażowania jednego zmysłu. Ważne jest zatem, by w  trakcie 
słuchania odbiorcy nie byli narażeni na różne bodźce, które mogą odciągnąć ich uwagę. 
To szczególnie ważne w  przypadku osób, które nie są tzw. „słuchowcami”, lubiącymi 
słuchać i  w  ten sposób przyswajać wiedzę. Jeśli wolą materiały wizualne, to bardzo 
łatwo przenoszą uwagę z tego, co słyszą na to, co przyciągnęło ich wzrok i tym zajmują 
myśli. Jeśli nie jest to tożsame lub uzupełniające dla treści słuchanej, to prawdopodobnie 
niewiele zapamiętają z materiału dźwiękowego. 

Właśnie połączenie materiału wizualnego i  dźwiękowego daje całkiem dobre 
efekty, bo tu odbiorcy zapamiętują aż połowę tak przyswajanego materiału. Najlepiej 
gdy treści z obydwu kanałów częściowo się pokrywają, a częściową stanowią dla siebie 
uzupełnienie. Trzeba koniecznie pamiętać, że zwłaszcza w  przypadku prezentacji 
multimedialnych ważne jest, by ich trzonem naprawdę były materiały wizualne, a nie 
bloki tekstu, bo te pomagają notować (lub przepisywać), ale nie uczyć się i zapamiętywać. 
Dobrze, by odbiorcy otrzymali materiały, na których mogą coś od czasu do czasu 
zanotować, zamiast być zmuszeni do przepisywania tekstu ze slajdów. Chodzi o to, by 
koncentrowali się na tym, co jest mówione i pokazywane, a nie na skopiowaniu tego. 
Kopiowanie będzie wprawdzie działaniem mechanicznym, ale angażującym jednak 
uwagę, która nie będzie wtedy poświęcana śledzeniu i przetwarzaniu treści. 

Uwaga bowiem, nie jest – jak się potocznie sądzi – zasobem podzielnym. Uwaga jest 
skokowa, co znaczy, że przenosi się z czynności na czynność, nie można więc kontrolować 
dwóch rzeczy jednocześnie na najwyższym poziomie. Nieco łatwiej kontrolować wiele 
zadań, które są zróżnicowane i  angażują różne obszary mózgu. Stąd prostsze jest np. 
jednoczesne robienie na drutach i słuchanie audiobooka, niż np. słuchanie audiobooka 
i poprawianie zadań z polskiego. 

Z podawania wiedzy przy pomocy połączenia materiału wizualnego i dźwiękowego 
będziemy mieli bardzo często do czynienia, zwłaszcza gdy robimy wprowadzenie do 
zajęć czy prezentujemy teorię. Warto zadbać o  to, by ta nieodzowna część pracy nie 
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zajęła zbyt wiele czasu i by był on jak najefektywniej wykorzystany. Stworzy to przestrzeń 
dla najlepiej działających sposobów uczenia, czyli pracy w grupach (70 proc.) i pracy 
samodzielnej (80 proc.). 

Z  pierwszym przypadkiem w  czasie szkoleń i  warsztatów spotykamy się 
najczęściej. Zwykle nie ma warunków do działania indywidualnie z każdą osobą, więc 
jesteśmy skazani na dzielenie uczestników na grupy. Tutaj bardzo ważne jest to, by 
zanim to zrobimy, nieco lepiej poznać uczestników i – o ile to możliwe – zdiagnozować 
ich preferowany styl uczenia się. To powinno pozwolić na bardziej efektywną pracę 
i na zadbanie o to, by mimo zadań grupowych, każdy z uczestników był zaangażowany 
w działanie na miarę swojego potencjału.

Najbardziej efektywny sposób przyswajania treści nie będzie najczęstszym, 
z którym się zetkniemy. Niemniej, warto pamiętać o tym, że gdy tylko czas i warunki 
pozwalają, należy z  niego skorzystać. To szczególnie ważne w  przypadku uczenia się 
rzeczy technicznych i związanych z działaniami manualnymi. Jeśli np. możemy sobie 
pozwolić na to, by każdy z  uczestników kursu miał dostęp do komputera i  mógł 
samodzielnie wykonać ćwiczenie, to skorzystajmy z tego. Wiadomo, że niektórzy będą 
potrzebowali wsparcia i że generalnie trzeba będzie zwrócić uwagę na każdego, ale po 
zakończeniu zadania można już uwagi i wnioski omówić z całą grupą razem, w myśl 
zasady, że uczymy się na błędach i  sukcesach własnych, ale też cudzych. Warto więc 
omówić najczęstsze błędy i optymalne rozwiązania ze wszystkimi. 

Najlepsze efekty daje praca indywidualna i  w  grupach, idealnie byłoby, gdyby 
podczas kursu czy szkolenia można było wykorzystywać tylko to, co najskuteczniejsze. 
Niestety nie jest to możliwe, nie tylko z braku czasu lub warunków, ale też po prostu 
dlatego, że niektóre zagadnienia wymagają wykorzystania innych technik. Czasami, 
zanim przystąpimy z  uczestnikami do realizacji zadań indywidualnie lub grupowo, 
potrzebne będzie przyswojenie pewnej dozy teorii. Wtedy nieodzowne jest wykorzystanie 
np. wykładu z  prezentacją. Innym razem nie będziemy mieć w  ogóle na to czasu na 
zajęciach i uczestnicy będą musieli się przygotować do nich sami – wówczas skazani 
jesteśmy na to, by jakieś materiały przeczytali lub obejrzeli samodzielnie. Mimo tego, 
że nie są to najlepsze metody uczenia się, dzięki nim możemy potem wykorzystać 
maksymalnie czas w  trakcie godzin kontaktowych. Więcej praktycznych informacji 
o  tym, jak przygotowywać materiały do poszczególnych typów zajęć znajduje się 
w ostatniej części tego rozdziału. 

Ocena stopnia osiągnięcia kompetencji 

W procesie uczenia się uczestnicy mają nabyć konkretną wiedzę lub umiejętności, 
taki jest cel. Czy ów cel został osiągnięty, powinno zostać sprawdzone. Jest to ważne dla 
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wszystkich zaangażowanych w proces uczenia się. Uczestników powinno interesować, 
czy coś z zajęć wynieśli, trenerów/nauczycieli - czy ich praca jest efektywna i przynosi 
właściwy skutek. Dodatkowo może to być istotne także dla tego, kto za zajęcia płaci, np. 
pracodawcę, sponsora czy grantodawcę. Osiągnięcie celów można sprawdzić na kilka 
sposobów. 

Pierwszym i  najbardziej popularnym jest formularz ankietowy oparty na 
deklaracjach uczestników. Można zastosować takie narzędzie dwukrotnie, przed 
rozpoczęciem kursu – pytając o  stan wiedzy i  oczekiwania – a  potem, po jego 
zakończeniu, pytając o zmianę stanu wiedzy, spełnienie oczekiwań i prosząc o uwagi, 
które mogłyby pomóc poprawić kolejne zajęcia. Najczęściej jednak stosuję się taką 
ankietę tylko raz, po zajęciach, prosząc w niej o ocenę tego, jak zmienił się stan wiedzy 
uczestnika na temat przedmiotu kursu czy szkolenia, a także o wypowiedzenie się na 
temat prowadzącego, organizacji pracy itp. Ten sposób sprawdzania osiągnięcia celu ma 
jednak jedną podstawową wadę, tzn. jest oparty wyłącznie na deklaracjach uczestnika, 
więc nie wiemy czy to, o  co nam chodziło naprawdę, zostało osiągnięte. Niemniej, 
w ogóle ankietę oceny zajęć zawsze warto przeprowadzić, bo dzięki niej można uzyskać 
wskazówki, które pomogą poprawić pracę trenera/nauczyciela. 

Znacznie lepszą metodą jest egzaminowanie uczestników, wtedy naprawdę 
mamy szansę się dowiedzieć, czy nauczyli się tego, co było przedmiotem zajęć. Egzamin 
– zależnie od treści – może być praktyczny lub teoretyczny, istotne by zdający go zawsze 
znał reguły jego przeprowadzania oraz wymogi dotyczące uzyskania zaliczenia. Jeśli to 
egzamin praktyczny, uczestnik szkolenia powinien wiedzieć, jakie procedury po kolei 
ma wykonać i jak są one punktowane. W przypadku egzaminu teoretycznego ustnego 
i  pisemnego powinien zostać poinformowany, ile dostanie pytań, z  jakiego zakresu, 
jaki jest próg zaliczenia. Gdy egzamin teoretyczny jest pisemny, uczestnik powinien 
otrzymać jasne instrukcje do wykonywanych zadań – jak zakreślać odpowiedzi, czy test 
jest jednokrotnego, czy wielokrotnego wyboru itp. 

Taka forma weryfikacji osiągnięcia celu bardzo dobrze się sprawdza, zwłaszcza 
w przypadku egzaminów praktycznych i teoretycznych egzaminów ustnych. Dzięki nim 
trener ma pewność, że uczestnik faktycznie nabył kompetencje, które były przedmiotem 
zajęć. Jeśli zaś chodzi o egzaminy pisemne, tutaj konieczna jest większa kontrola po to, 
by wyeliminować takie problemy jak pokusa ściągania czy porozumiewania się z innymi 
uczestnikami. W tej kwestii dość dobrze sprawdzają się ograniczone czasowo egzaminy 
na komputerze – dodatkowo eliminują też problem ich poprawiania, bo punkty policzy 
program. Większość narzędzi do takiego testowania – również darmowych – ma funkcje 
ograniczania czasu wypełnienia testu, a także pozwala na zastosowanie różnorodnych 
zadań (m.in. pytań testowych, zdań prawda-fałsz, łączenia elementów w  pary, 
uzupełniania tabel). Niektóre narzędzia dają też możliwość mieszania elementów (np. 
kolejności odpowiedzi, porządku zdań), dzięki temu egzamin wygląda nieco inaczej na 
ekranie każdego z użytkowników. 

Nie zawsze mamy dostęp do sali komputerowej z wieloma stanowiskami, wtedy 
można sobie poradzić na dwa sposoby. Pierwszym są piloty interaktywne, przy pomocy 
których możemy szybko i łatwo przetestować grupę, uzyskując natychmiastowo wyniki. 
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Jeśli jednak nie możemy liczyć na taki sprzęt, to z  powodzeniem mogą go zastąpić 
smartfony użytkowników. Można ich użyć zarówno przy programie dedykowanym 
pilotom interaktywnym, jak i w przypadku różnych darmowych narzędzi do testowania, 
takich jak wspomniany Mentimeter. 

Zamiast podsumowania prezentujemy kilka powodów, dla których warto 
egzaminować. Po pierwsze dlatego, że sama wiedza o tym, że nabyte kompetencje będą 
sprawdzane wzmaga nieco motywację uczestników do uczenia się, co wpływa korzystanie 
na proces. Po drugie, dzięki temu dowiadujemy się, czy udało się osiągnąć zamierzone 
efekty, a przy okazji dostajemy także praktyczną ewaluację zajęć. Po trzecie, jeśli uczestnik 
otrzymuje certyfikat za samą tylko obecność, to psychologicznie nie ma to dla niego zbyt 
dużego znaczenia. Sytuacja zmienia się, jeśli zdobycie dokumentu potwierdzającego 
nabycie jakichś kompetencji wymagało więcej wysiłku i  zaangażowania. Wówczas 
uczący się nie tylko bardziej ceni sam dokument, ale też jego własna samoocena się 
zwiększa. I wreszcie po czwarte, egzaminowanie wpływa na prestiż warsztatu czy kursu, 
co jest istotne zwłaszcza dla trenerów/nauczycieli. 

4.  Wykorzystanie procesów grupowych w kształceniu 
dorosłych 

Trener/nauczyciel pracuje głównie z grupami, a te składają się z jednostek, które 
mogą być do siebie podobne lub wręcz przeciwnie. W przypadku osób dorosłych grupy 
są znacznie bardziej zróżnicowane niż np. klasy szkolne. Nie pozostaje to bez wpływu na 
pracę z nimi i proces uczenia się. 

Zróżnicowanie grup 

Osoby dorosłe uczące się mogą łączyć i  dzielić różne cechy, np. płeć, wiek, 
wykształcenie, status na rynku pracy czy pozycja społeczna. Jeśli członkowie grupy są 
do siebie podobni, pracuje się z natury rzeczy łatwiej, ale zróżnicowanie też nie powinno 
przerażać, bo najczęściej da się je efektywnie wykorzystać w procesie uczenia. 

W naszym kręgu kulturowym zróżnicowanie ze względu na płeć na ogół w uczeniu 
się dorosłych nie ma większego znaczenia. Są jednak sytuacje, gdy może to być kwestia 
delikatna i wrażliwa. Najwięcej potencjalnych problemów nastręcza konfiguracja, gdy 
jest w  grupie silna przewaga jednej płci i  niewielka reprezentacja drugiej. Wówczas 
trener musi zapanować nad procesami w grupie, by nie spowodowały one, że mniejszość 
będzie się czuła niekomfortowo. Uczestnicy mogą wymagać dyscyplinowania w sytuacji, 
gdy pojawiają np. seksistowskie żarty lub innego typu niestosowne komentarze. Uwaga! 
To nie dotyczy tylko sytuacji przewagi mężczyzn (np. na zajęciach technicznych czy 
informatycznych), zdarza się też, gdy dominują kobiety (np. na zajęciach dotyczących 
pielęgniarstwa albo pedagogiki wczesnoszkolnej). 
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Wiek jest bardzo istotnym czynnikiem różnicującym. Jeśli w grupie osób uczonych 
zdarzy się większe zróżnicowanie wieku, to z pewnością należy je wziąć pod uwagę przy 
projektowaniu kursu. Oczywiste są różnice dotyczące zmiany procesów poznawczych, 
sposobów i skuteczności uczenia się. Mniej jasne jest jednak to, że system kształcenia 
formalnego jest u osób w różnym wieku zróżnicowany. Może się bowiem zdarzyć, że np. 
w grupie osób nabywających jakieś kompetencje związane z informatyką będziemy mieli 
trzydziestolatków i pięćdziesięciolatków. O ile ci pierwsi w systemie szkolnym zetknęli 
się z  komputerami i  w  programie mieli informatykę, o  tyle ci drudzy niekoniecznie. 
Jeśli mają w tym zakresie kompetencje, to raczej nie nabyli ich w systemie szkolnym, 
ale na kursach, szkoleniach lub przez samokształcenie. Mogą zatem pewnych rzeczy nie 
wiedzieć lub nie znać specjalistycznego słownictwa. W czasie projektowania i realizacji 
zajęć trzeba o tym pamiętać oraz być uważnym na to, co dzieje się w grupie. Jeśli np. 
jest potrzeba podzielenia uczestników, to dobrze by było, żeby tworzyli oni grupy 
zróżnicowane, a nie homogeniczne. To pozwoli starszym i młodszym osobom uczyć się 
od siebie nawzajem. 

Zróżnicowanie ze względu na wykształcenie także może nastręczać dodatkowych 
wyzwań prowadzącym. Jeśli wszyscy są na podobnym poziomie, nie ma problemu. 
Trudniej jest, gdy to zróżnicowanie jest naprawdę duże i  trafią się w  jednej grupie 
np. osoby z  wyższym wykształceniem i  z  wykształceniem podstawowym. W  takiej 
sytuacji trzeba pamiętać o  tym, że o  ile osoba ze stopniem licencjata czy magistra 
może dostosować swoją komunikację do osoby po podstawówce, o tyle w drugą stronę 
to absolutnie nie zadziała. Zatem język i  sposób prezentowania wiedzy trzeba będzie 
raczej dostosować do tych, którzy mają niższe wykształcenie. Uwaga! Nie oznacza to 
jednoczesnego ograniczania treści, ale wymaga pewnej zręczności, by prostymi słowami 
mówić o rzeczach dość złożonych. 

W kwestii wykształcenia to nie tylko zróżnicowanie w jego poziomie jest w grupie 
istotne – chociaż to największe wyzwanie. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na 
reprezentowane przez uczestników obszary, które także mogą być różne. Jeśli mamy 
w grupie osoby z wykształceniem technicznym, humanistycznym i społecznym, to trzeba 
poszukać złotego środka, czyli treści jak najbardziej prostych i uniwersalnych. Innym 
rozwiązaniem jest przygotowanie treści różnorodnych, by uczestnicy reprezentujący 
różne dziedziny mogli znaleźć coś dla siebie i nie zdążyli się przy tym znudzić treściami 
z innych obszarów.

Inne cechy różnicujące w  procesie uczenia nie mają tak dużego znaczenia, ale 
zawsze warto przyjrzeć się temu, co najbardziej wyraziste i  zastanowić się, czy ma to 
wpływ na działanie. Sytuacje problematyczne mogą się pojawić przede wszystkim 
– tak jak w  przypadku płci – gdy jest w  grupie duża dysproporcja. Jeśli np. pośród 
samych osób bezrobotnych pojawi się jedna osoba pracująca lub wśród osób mających 
partnerów i dzieci pojawi się ktoś, kto jest singlem. W sytuacji, gdy grupa powołana 
jest do realizacji krótkich zajęć, to procesy grupowe najprawdopodobniej nie spowodują 
wyobcowania. Natomiast w  sytuacji, gdy grupa będzie się spotykać dłużej, trzeba 
zadbać o to, by np. podczas zadań zmieniały się podgrupy, co powinno nieco spowolnić 
zacieśnianie się relacji i  ich utrwalanie, a  co za tym idzie również marginalizowanie 
niektórych uczestników. 
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Osoby ze specjalnymi potrzebami 

Ważnym zagadnieniem jest obecność w grupie osób ze specjalnymi potrzebami, 
co najczęściej oznacza osoby z  niepełnosprawnościami. Jest to zupełnie naturalne, 
jednak wielu uczestników z pewnością może mieć kłopot z  tym, jak się wobec takiej 
osoby zachować i może obawiać się podjąć interakcję. Trudno mieć o to pretensje, po 
pierwsze dlatego, że w  wielu środowiskach temat nadal pozostaje tabu, a  po drugie 
z  powodu rzadkiego kontaktu z  osobami z  niepełnosprawnościami. W  tej sytuacji 
trener/nauczyciel powinien przyjąć rolę lidera dającego wzorzec do naśladowania.

Jeśli mamy do czynienia z  osobami z  niepełnosprawnością ruchową, to po 
pierwsze musimy zadbać o to, by zajęcia odbywały się w miejscu dostępnym dla osób 
z tego typu problemami. Gdy wiemy, że w grupie będą wózkowicze, trzeba koniecznie 
sprawdzić, czy będą mogli się w miarę swobodnie poruszać. Obecnie nawet w starszych 
budynkach są dostosowania dla osób poruszających się na wózkach (np. specjalnie 
zamontowane windy i  pochylnie przy schodach). W  najgorszym razie trzeba będzie 
zapewnić osoby, które pomogą przenieść uczestnika na wózku, ale jest to ostateczność, 
bo taka sytuacja nie jest komfortowa dla żadnej ze stron. 

W przypadku osób, które mają jakąś ruchową niepełnosprawność ważne jest też 
to, że sprzęt, przy pomocy którego się poruszają jest elementem ich przestrzeni osobistej. 
Zatem należy unikać dotykania wózka, chodzika, kul, a jeśli z jakiegoś powodu jest to 
konieczne, należy zapytać czy można. Gdy rozmawia się z osobą na wózku, jeśli tylko 
można usiąść, to należy to zrobić, jeśli nie, to trzeba się cofnąć dwa – trzy kroki od wózka, 
po to, by osoba siedząca na nim nie musiała tkwić w  niewygodnej pozycji z  zadartą 
w górę głową. W przypadku osób, które poruszają się o kulach lub przy pomocy innego 
sprzętu o podobnych funkcjach trzeba pamiętać, że długotrwałe stanie dla takich osób 
jest bardzo męczące, więc ograniczamy je do niezbędnego minimum. 

Jeśli niepełnosprawność dotyczy rąk i  dłoni, to uczestnik może potrzebować 
pomocy w czasie zajęć. W takiej sytuacji zawsze należy zapytać, czy i jak pomóc, by zrobić 
to taktownie, możliwie zręcznie i naprawdę pomóc. Czasami spotkamy się z odmową, 
należy to przyjąć i z wyrozumiałością podejść do tego, że osoba z niepełnosprawnością 
może potrzebować nieco więcej czasu na wykonanie niektórych czynności. 

W  przypadku, gdy uczestnik nie może funkcjonować samodzielnie, trzeba 
pamiętać, że rola trenera ogranicza się do procesu uczenia, więc osoba z  poważną 
niepełnosprawnością musi przebywać na zajęciach z asystentem. Nie może pozostawać 
pod opieką prowadzącego, przede wszystkim dlatego, że zadanie trenera/nauczyciela 
powinno się koncentrować na procesie uczenia, a poza tym też na ogół prowadzący zajęcia 
po prostu nie ma kompetencji do tego, by w razie potrzeby właściwie zareagować. Bardzo 
ważne jest to, by prowadzący komunikował się z uczestnikiem, a nie jego asystentem, 
istotna jest tu interakcja i  kontakt wzrokowy. Uczestnik z  niepełnosprawnością (bez 
względu na to, jak jest ona poważna) nigdy nie może być dla prowadzącego przezroczysty, 
bo celem jego obecności na zajęciach jest uczenie się. Z kolei rola asystenta uczestnika 
na zajęciach jest służebna, ma on wspierać uczestnika, a  nie go zastępować lub 
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reprezentować. Zawsze należy o tym pamiętać, jeśli na warsztacie czy kursie pojawia się 
ktoś towarzyszący osobie z niepełnosprawnością. 

Gdy mamy wśród uczestników osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku, to 
również trzeba pamiętać o kilku zasadach. Najwięcej niezręczności budzi to, jak z taką 
osobą się przywitać i  jak zasygnalizować swoją obecność. Otóż, trzeba po prostu coś 
powiedzieć na powitanie i delikatnie dotknąć jej ramienia, po to, by mogła sobie nas 
umiejscowić w przestrzeni. 

Jeśli osoby niewidome korzystają ze wsparcia psa, to trzeba zadbać o  to, by 
zwierzak nie stał się maskotką grupy. Taki pies pracuje, a  zaczepianie go – nawet 
przyjazne i z najlepszymi intencjami – po prostu go rozprasza. W sytuacji, gdy osoba 
niewidoma jest sama, korzysta z  laski, znalazła się w nowym miejscu, trzeba zapytać, 
czy potrzebuje pomocy i jak można pomóc. Minimum, które się sprawdza, to podanie 
ramienia i pójście pół kroku przed niewidomym.

Dla osób z  niepełnosprawnością narządu wzroku konieczne będzie też 
przygotowanie specjalnych materiałów w wersji audio, może się też zdarzyć, że trener 
czy nauczyciel zostanie poproszony o  możliwość nagrywania zajęć. Zgoda w  takim 
przypadku powinna być oczywista. Jeśli mamy możliwość przygotowania materiałów 
zapisanych alfabetem Barille’a i materiałów przestrzennych, to dobrze z niej skorzystać, 
to bardzo ułatwi uczenie się osobom z  tego rodzaju niepełnosprawnością. Dla osób 
słabowidzących trzeba zaś przygotować odpowiednie wydruki, kontrastowe i  dużą 
czcionką. W przypadku pracy na komputerach koniecznie należy sprawdzić, czy w sali 
jest oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnością oraz czy 
strony internetowe, z których będziemy korzystać mają wersję dla osób niewidomych 
i słabowidzących. 

Gdy w grupie są osoby głuche i słabosłyszące również należy pamiętać o kilku 
zasadach. Po pierwsze o tym, by mówić zawsze przodem do tych osób, tak by widziały 
nasze usta. Nie krzyczymy, mówimy wyraźnie (ta zasada w  sumie jest uniwersalna), 
ale w  naturalnym tempie. Jeśli korzystamy z  filmów czy innych materiałów, którym 
towarzyszy dźwięk, muszą one mieć transkrypcję. Uwaga! To nie oznacza tylko napisania 
wypowiedzianego tekstu, ale też opis dźwięków, np. w taki sposób [szczekanie psa, szum 
wiatru]. Może się zdarzyć, że osoba głucha lub niesłysząca mówi niewyraźnie, wówczas, 
jeśli nie zrozumieliśmy co powiedziała, poprośmy, by to zapisała na kartce, ekranie 
komputera czy na tablecie. 

By lepiej się przygotować do pracy z  grupą, w  której są osoby o  specjalnych 
potrzebach dobrze przed zajęciami zapytać o  to, jakich adaptacji potrzebują i  co 
pomogłyby takim osobom w  pełni skorzystać z  warsztatu lub szkolenia i  w  miarę 
możliwości takie ułatwienia przygotować. Jeśli nie bardzo mamy pomysł jak się do 
tego zabrać można się zwrócić o pomoc np. do stowarzyszenia Integracja lub do Biura/
Działu Osób Niepełnosprawnych przy najbliższej uczelni wyższej. Tam możemy liczyć 
na podpowiedź. 
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Formowanie ► Docieranie ► Normowanie ► Działanie ► Rozwiązanie

Proces formowania grupy - Bruce’a W. Tuckmana i Mary Ann C. Jensen

Bez względu na to, kto trafi na nasze zajęcia, grupa będzie się formowała 
przechodząc przez te same fazy, które opisali amerykańscy badacze Bruce W. Tuckman 
i Mary Ann C. Jensen. Ich model ugruntował się w 1977 r. i do dziś jest wykorzystywany, 
z różnymi modyfikacjami.51 

Pierwsza faza to formowanie grupy. W przypadku prowadzenia zajęć i warsztatów 
ten etap odbywa się przeważnie w taki sposób, że uczestnicy nie wiedzą, kogo spotkają 
w grupie. Chociaż zdarza się, że przychodzą razem osoby, które się znają. Bywa też, że 
prowadzi się zajęcia dla jakiejś grupy, która jest już uformowana i względnie stała, jak 
np. pracownicy jednej firmy czy wolontariusze związani z tą samą organizacją. W takich 
sytuacjach trener/nauczyciel jest skazany na pracę z zespołem, w którym różne procesy 
grupowe zachodzą, relacje są utrwalone, utworzyły się już podgrupy, a także być może 
pojawiły się antypatie i konflikty. W takiej sytuacji najlepiej podejść do sprawy zadaniowo 
i  po prostu ograniczyć się do jak najefektywniejszego wykonania zadań związanych 
z procesem uczenia, bez prób ingerowania w dziejące się w grupie procesy – zwłaszcza 
w przypadku zajęć krótkotrwałych.

Z formowaniem grupy mamy więc do czynienia tylko wtedy, gdy jest ona nowa 
i powstaje w związku z prowadzonymi przez nas zajęciami. Na tym etapie uczestnicy są 
najbardziej nieufni, rozpoznają sytuację, badają otoczenie, unikają przy tym konfliktu. 
To też moment, w którym nawiązują i testują się relacje, a także określa się akceptacja 
i miejsce w grupie. 

Na tym etapie trener/nauczyciel jest tą osobą, która wywołuje interakcję miedzy 
uczestnikami, dając im zadania i dzieląc na grupy robocze. Jego rolą jest też przedstawienie 
czytelnych reguł działania w czasie zajęć – jeśli zasady są z góry narzucone, to grupa nie 
traci czasu na to, by je ustalać. W tej fazie prowadzący ma również szansę na zadbania 
o  to, by wszyscy stali się częścią grupy, może to uzyskać np. dzięki zaangażowaniu 
w działania również osób, które mają tendencję do wycofywania się lub są po prostu 
nieśmiałe. 

Kolejna faza to docieranie się, które w oczywisty sposób wiąże się konfrontacją 
i  konfliktem. Uczestnicy już się lepiej znają, więc są odważniejsi i  bardziej otwarci, 
łatwiej im wyrażać zdanie, również negatywne. To naturalnie może wywoływać opór, 
a nawet prowadzić do konfliktów. Na tym etapie ścierają się osobowości. Przy zajęciach 
o charakterze krótkotrwałym po prostu realizuje się zadania, nie ma zbyt wiele czasu na 
takie procesy, ale oczywiście małe napięcia i konflikty osobowościowe zawsze mogą się 
pojawić, o czym była mowa już wcześniej. 

Zadaniem trenera w tej fazie jest dbanie o to, by grupa trzymała się zasad ustalonych 
na początku. Ważny jest tutaj wzajemny szacunek, tolerancja i  wyrozumiałość, które 

51 Bonebright Denise A., Perspectives 40 years of storming: a historical review of Tuckman’s model of small 
group development  [w:] Human Resource Development International Vol. 13, No. 1, February 2010, pp. 
111–120.
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pozwolą na łatwiejsze przyjęcie konstruktywnej krytyki. To też etap, gdy prowadzący 
może zatrzymać krytykanctwo i  ewentualne personalne komentarze, które mogą 
negatywnie wpłynąć na atmosferę i pracę całej grupy. 

Następna faza to normowanie, w  którym ugruntowują się role przyjęte przez 
uczestników. Osoby w grupie już całkiem nieźle się znają, wiedzą, czy i w jakim zakresie 
mogą sobie ufać. Na tym etapie uczestnicy potrafią też ze sobą dyskutować i negocjować 
różne rozwiązania. Rolą trenera jest tutaj dbanie o  to, by grupa się integrowała, ale 
jednocześnie nie traciła koncentracji na zadaniach, jakie przed nią stoją. 

Czwarty etap to działanie, czyli realizacja zadania, dla którego grupa w ogóle została 
ukonstytuowana. W  przypadku procesu uczenia się będzie to nabycie konkretnych 
kompetencji, najczęściej składa się na to wiele różnych aktywności rozłożonych 
w czasie. Trener nie ma więc do czynienia z jednym działaniem, ale z wieloma, z których 
każde może mieć wpływ na proces grupowy. W tym wypadku zadanie prowadzącego 
jest takie jak w poprzedniej fazie, bo faktycznie te dwa etapy najczęściej się przenikają, 
a  czasami pojawia się w  nich też faza docierania się, która może się ujawnić, gdy 
między uczestnikami dochodzi do tarć. Na tym etapie ważne jest, by trener/nauczyciel 
obserwował grupę i reagował, gdy widzi, że dzieje się coś niewłaściwego, np. że praca jest 
nierówno rozłożona lub łamane są ustalone reguły. 

Ostatnia faza to rozwiązanie grupy, czyli sytuacja, w  której zadanie zostało 
zrealizowane i realnie nie ma już powodu, by grupa nadal trwała. Na tym etapie – jeśli 
wszystko poszło dobrze – powinna się pojawić u uczestników satysfakcja z wykonanego 
działania. Jeśli grupa miała na tyle czasu, by się nieco bardziej z  sobą zżyć może się 
też pojawić smutek związany z  rozstaniem. Trener w  tej fazie głównie towarzyszy 
uczestnikom, ale podsumowuje też działania i stwarza warunki do tego, by osoby uczące 
się wyraziły swoją opinię na temat zajęć. 

Role w grupie – Meredith Belbin

W  każdej formującej się grupie uczestnicy przyjmują na siebie konkretne role, 
dobrze, by trener był świadom tego mechanizmu i mógł go wykorzystać w pracy. On 
sam ma rolę narzuconą, wchodzi do grupy jako lider i mentor. Taka pozycja daje wiele 
przywilejów, ale jest też wymagająca i  odpowiedzialna, co właściwie wybrzmiewa 
w każdej części tego opracowania, gdzie pojawia się mnóstwo trenerskich powinności. 

Do opisania ról w  grupie przydatna jest teoria brytyjskiego badacza Mereditha 
Belbina, który wyłania ich aż dziewięć.52 Pierwsza grupa ról, to te ukierunkowane na 
zadanie: lokomotywa, realizator, perfekcjonista. Lokomotywa jest też określana jako 
człowiek akcji, ma charyzmę i ambicję. Działa odważnie i dynamicznie. W grupie dobrze 
się sprawdza jako przywódca, który daje uczestnikom energię i  zagrzewa do pracy. 
Trzeba jednak uważać, by taka osoba nie zdominowała zespołu lub nie spowodowała, 
że skoncentruje się on na działaniach samych w sobie, a nie na ich efekcie. Realizator 

52 Kromer Bożenna, Jackiewicz Mariola, Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu [w:] Zeszyty 
Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2015, nr 19, ss. 89-102.
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bardzo dobrze nadaje się na wykonawcę zarządzającego projektem. Jest dobrym 
organizatorem, trzyma się planu. Ma to swoje plusy, ale gdy potrzebne jest elastyczne 
podejście mogą się pojawić kłopoty, niemniej można takiej osobie powierzyć nadzór 
nad realizacją zadania. Perfekcjonista skupia się na szczegółach, ważny jest dla niego 
efekt, jest bardzo drobiazgowy. Może stanowić dobre uzupełnienie dla realizatora, razem 
mogą sięgać ideału. Z drugiej jednak strony osoby, które chętnie przyjmują taką rolę 
nie lubią powierzać pracy innym i bywa, że nadmienienie przejmują się szczegółami, co 
może negatywnie wpłynąć na pracę. Zwłaszcza, gdy w procesie uczenia się detale nie są 
tak bardzo ważne. 

Druga grupa ról, to role ukierunkowane na relacje: koordynator, dusza zespołu, 
poszukiwacz źródeł. Koordynator to naturalny lider, dobrze zarządza ludźmi, bo jest na 
nich zorientowany, uważny, potrafi słuchać i obserwować. Nieźle motywuje do działania, 
ponieważ ma klucz do członków grupy, może to jednak stwarzać również pewne 
zagrożenie, gdy pojawi się u takiej osoby skłonność do manipulacji. Dusza zespołu dba 
o atmosferę grupy, cechuje się dużą wrażliwością. Taka osoba bardzo dobrze wpływa na 
komfort pracy, ale nie sprawdza się zbyt dobrze w sytuacjach kryzysowych. Poszukiwacz 
źródeł, określany też jako łącznik, to osoba ekstrawertyczna o wysokich kompetencjach 
komunikacyjnych. Sprawdza się w negocjacjach i jest dobrze odbieranym reprezentantem 
grupy. Trzeba jednak stale dbać o utrzymanie jego entuzjazmu, bo w przeciwnym razie 
szybko traci zainteresowanie zdaniem. 

Ostatnia grupa ról wyodrębnionych przez Belbina, to role intelektualne: kreator, 
krytyk wartościujący i  specjalista. Kreator jest pomysłowy i  bystry, lubi poszukiwać 
nieoczywistych rozwiązań, zwykle również bardzo inteligentny. Niestety miewa przy 
tym kłopot z porozumiewaniem się z innymi osobami w grupie, często źle znosi krytykę. 
Jest raczej wizjonerem, niż pragmatykiem, stąd jego niektóre pomysły mogą być ciekawe, 
ale niezbyt realistyczne. Krytyk wartościujący również jest bardzo inteligentny, przy 
tym dociekliwy, ale też pragmatyczny i analizujący. Rozważa potencjalne rozwiązania 
i w oparciu o fakty wybiera najlepsze. Niestety brak mu empatii i nie okazuje emocji, 
co może być trudne w relacjach z innymi członkami grupy. Specjalista to osoba mająca 
dużą wiedzę i  umiejętności, lubi pracować samodzielnie. Przy tym koncentruje się 
głównie na swoim obszarze, pomijając szerszy kontekst, na ogół też za bardzo nie liczy 
się z innymi członkami grupy. 

Obecność reprezentantów każdej z  ról pozwala na efektywny przebieg procesu, 
który polega na realizacji zadań. Sprawdzi się to w przypadku, gdy mamy w czasie naszego 
kursu czy szkolenia zaplanowane działania grupowe. Jak jednak wynika z opisu, każda 
z przyjmowanych ról, poza potencjałem, niesie ze sobą również negatywne elementy, 
które mogą zagrozić powodzeniu projektu. By tak się nie stało, trener/nauczyciel 
powinien wykorzystać swoją przewagę wejścia w  pozycję lidera i  mentora, po to, by 
zarządzać nie tylko uczeniem się, ale również procesami grupowymi w jak najbardziej 
optymalny sposób. 
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Sytuacje kryzysowe w grupie

W procesach grupowych nie sposób uniknąć sytuacji trudnych i kryzysów. Nie 
będzie tu mowy o kwestiach bardzo poważnych, ale o przypadkach, które w pracy trenera 
pojawiają się zupełnie naturalnie, chociaż są nieprzyjemne. Taką naturalną rzeczą jest 
konflikt, łamanie zasad, niestosowne zachowanie uczestników, ale czasami też własne. 
Każdemu w interakcjach z innymi mogą się zdarzyć błędy, niezręczności czy po prostu 
przekroczenie jakiejś granicy wynikające ze zmęczenia lub zwyczajnie złego dnia. 

W przypadku, gdy ktoś spośród uczących się zachowa się nieodpowiednio, należy 
zareagować, ale w taki sposób, by nie doprowadzić do eskalacji sytuacji i jednocześnie 
nie wykluczyć uczestnika z  procesu. Jeśli np. komuś wyrwie się przekleństwo, trzeba 
go upomnieć i  zasugerować przeproszenie grupy, jeśli sam na to nie wpadnie. 
W poważniejszych sytuacjach, gdy emocje wezmą górę i dojdzie do wybuchu gniewu 
czy płaczu, można zaproponować uczestnikowi wyjście na chwilę, by się uspokoił, czy 
też w ogóle zrobić krótką przerwę dla całej grupy, aby w tym czasie załagodzić sytuację. 
Jeśli są ku temu warunki trener może takiej osobie towarzyszyć lub poprosić kogoś 
z grupy, by to zrobił. Emocje, zwłaszcza skrajne, nie są dobrym doradcą, dlatego trzeba 
dążyć do wyciszenia, nie oznacza to jednak zignorowania problemu, który wywołał taką 
sytuację. Do sprawy należy wrócić i w miarę możliwości ją wyjaśnić (jeśli oczywiście 
reakcję wywołało coś związanego z procesem uczenia się), prowadzący może przyjąć 
tutaj rolę arbitra lub moderatora. 

Trzeba też pamiętać, że negatywne emocje i niestosowne zachowanie wcale nie 
muszą mieć związku z tym, co się dzieje podczas zajęć, ale mogą wynikać z czegoś, co 
miało miejsce zupełnie poza nimi. Takie sytuacje zawsze są niezręczne, zarówno dla tego, 
kto je wywołuje, jak i dla tych, którzy są tego świadkami, dlatego trener czy instruktor 
powinien się tu wykazać spokojem, cierpliwością i empatią. Najczęściej takie sytuacje 
wymagają po prostu zrozumienia i wsparcia. 

Tego typu trudności będą się przydarzać w  każdej grupie, ale można ich 
występowanie zminimalizować, dzięki zbudowaniu na zajęciach przyjemnej atmosfery, 
by uczestnicy czuli się dobrze i bezpiecznie. Nawet jeśli poza grupą mają swoje problemy, 
to w sytuacji, gdy na zajęciach jest przyjemnie, mogą one pełnić rolę odskoczni, która 
pozwoli im miło, ale produktywnie spędzić czas i przy okazji oderwać się od kłopotów.

Trenerowi/nauczycielowi też może się coś niestosownego przydarzyć. W  takiej 
sytuacji po prostu powinien zachować się dojrzale i  przeprosić, to najczęściej 
szybko zamyka temat i  powoduje, że spokojnie można wrócić do dalszych działań. 
Prowadzącemu zajęcia może się też zdarzyć popełnienie błędu, może się pomylić 
w obliczeniach, w objaśnieniach, datach czy nazwiskach. Jeśli to się przydarzy, należy 
po prostu przeprosić i wycofać się z pomyłki. W żadnym wypadku nie wolno w błąd 
dalej brnąć lub próbować go bronić. Takie zachowanie zawsze prowadzi do pogorszenia 
atmosfery pracy, do podważenia swojego autorytetu i  obniżenia zaufania grupy. 
A przyznanie się do błędu pozwala szybko wrócić do przerwanego procesu, a w dodatku 
wcale nie powoduje utraty twarzy. Co więcej, ludzie raczej są skłonni osobę, która tak 
postąpi bardziej lubić i szanować. 



64

Przedstawiona w  niniejszym opracowaniu wiedza z  pogranicza psychologii, 
pedagogiki i socjologii powinna być przydatna przy projektowaniu i organizacji szkoleń. 
Tym praktycznym zagadnieniom zostały poświęcone ostatnie dwa podrozdziały 
podręcznika. 

5.  Planowanie i organizacja szkoleń

Wiedza o specyfice edukacji grup dorosłych, ich sposobach uczenia się, motywacji 
i  celach pozwala zaplanować kursy czy szkolenia. Proces ten nastręcza pewnych 
trudności głównie za pierwszym razem. Każde kolejne zajęcia łatwiej przygotować, 
zarówno ze względu na to, że nabiera się w planowaniu większego doświadczenia, jak 
i  dzięki temu, że zrealizowanie zaplanowanego szkolenia pozwala na wprowadzenie 
poprawek i ulepszeń. Poniżej w kilku punktach omawiamy, w jaki sposób zaplanować 
i  zorganizować szkolenie. Nie będziemy się w  tej części zajmować szczegółowym 
zakresem tematycznym, bo takie kwestie edukator znajdzie np. w scenariuszach zajęć 
zamieszczonych w tym opracowaniu. 

5.1.  Zdefiniowanie grupy docelowej

Na początku musimy zebrać jak najwięcej informacji na temat tego, do kogo 
adresowane jest nasze szkolenie, warsztat czy kurs. Jeśli w  ogóle zajmujemy się taką 
działalnością, to możemy być od razu ukierunkowani na konkretne grupy osób, np. 
pracowników korporacji, instytucji publicznych, osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Wówczas najczęściej wiemy o  tym, z  kim będziemy mieli do czynienia 
i jaka jest specyfika grupy. Z drugiej jednak strony może być tak, że kurs lub szkolenie 
jest nam przez jakiś podmiot zlecony i wtedy musimy zgromadzić wiedzę na temat osób, 
które będziemy uczyć. 

W  tym miejscu ważny jest też tryb naboru na zajęcia, czy decydujemy o  tym 
jako trenerzy/nauczyciele, czy też współdecydujemy lub tylko rekomendujemy pewne 
rozwiązania. Jeśli tylko to ostatnie, dobrze zastrzec sobie zakres akceptowalnej liczebności 
grup, np. maksymalnie 15 osób. To jak duża jest grupa zależy oczywiście w dużym stopniu 
od tego, ile mamy czasu i w jakiej formie będzie prowadzone szkolenie. W przypadku 
zajęć wykładowych grupa może być duża, ale gdy jest to nabywanie praktycznych 
umiejętności raczej powinna być niewielka, by trener mógł zagwarantować wszystkim 
uczestnikom zrealizowanie celu. 

Przy naborze na warsztat dobrze zapytać uczestników o  takie kwestie jak: 
płeć, wiek, wykształcenie, wykonywany zawód lub status na rynku pracy, a  także 
o niepełnosprawności i, co za tym idzie, o to, czy potrzebują jakiegoś rodzaju adaptacji. 
Warto też zapytać o  oczekiwania uczestników oraz o  ich poziom wiedzy w  zakresie 
przedmiotu szkolenia – te wiadomości powinny nam dać obraz motywacji i celu uczenia 
się osób, które się do nas zgłaszają. Rzecz jasna, zbieranie takich danych powinno się 
odbyć zgodnie z zasadami RODO.
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5.2.  Określenie celu 

Gdy znamy już naszą grupę docelową, a właściwie sporo o niej wiemy, to możemy 
sformułować cel główny i cele szczegółowego naszych zajęć. Na tym etapie można się 
posłużyć modelem SMART. S oznacza konkretność (ang. specific), czyli wskazanie jak 
najbardziej rzeczowych efektów do osiągnięcia, np. nauczenie się obsługi programu 
graficznego Corel. M to mierzalny (ang. measurable), co oznacza, że to czy cel został 
osiągnięty da się w  jakiś sposób sprawdzić, np. w  formie egzaminu testowego lub 
praktycznego, za który przyznawane są konkretne punkty. A  oznacza osiągalny (ang. 
achievable), czyli cel musi być realistyczny i  możliwy do zrealizowania przez grupę 
uczącą się. R w modelu to istotny (ang. relevant), który oznacza ważność dla uczestników. 
T to określony w czasie (ang. time-bound), czyli możliwy do realizacji w zakreślonych 
ramach czasowych. 

Przy formułowaniu celu zajęć warto też wyodrębnić pomniejsze cele, które będą 
kamieniami milowymi do osiągnięcia całościowego efektu. I  tak na przykład, jeśli 
założymy, że celem ma być opanowanie w stopniu podstawowym programu graficznego, 
to jako cele szczegółowe możemy sobie wyznaczyć np.: umiejętność otwierania programu, 
modyfikowania jego widoku oraz tworzenia i  zapisywania nowych dokumentów; 
rozpoznawanie poszczególnych narzędzi i  ich funkcji, wykorzystanie funkcji do 
realizacji określonych działań. Takie cele szczegółowe pozwalają też na efektywniejsze 
przygotowanie planu zajęć. 

5.3.  Czas i forma zajęć 

Czas, jaki mamy na realizację szkolenia czy kursu jest sprawą absolutnie kluczową. 
Determinuje w dużym stopniu techniki, jakie wykorzystamy w pracy z grupą, bardzo 
często także rodzaj materiałów, których użyjemy oraz konstrukcję zajęć. Inaczej będziemy 
planować warsztat, który ma trwać osiem godzin i będzie jednego dnia, a inaczej taki, 
który potrwa 20 godzin i będzie rozłożony na cztery dni. 

W  zależności od czasu musimy po prostu wybrać takie formy pracy z  grupą, 
które pozwolą jak najlepiej zrealizować cele. Manipulować możemy ilością teorii, liczbą 
ćwiczeń do wykonania, liczbą powtórzeń, a także formą ćwiczeń aktywizujących, czyli 
takich, które mają pomóc uczestnikom w skupieniu się i wejściu w tryb uczenia się, ale 
nie mają ścisłego związku merytorycznego ze szkoleniem. 

Oczywiście, jak wynika z poprzednich części tego opracowania, najlepiej byłoby, 
gdybyśmy mogli stosować wyłącznie uczenie się w  oparciu o  działania indywidualne 
i grupowe uczestników. Jednak wiadomo, że nie można sobie na to pozwolić i zawsze 
wprowadzenie oraz przynajmniej odrobina teorii jest wskazana. Trzeba ją więc w swojej 
pracy zaplanować, najlepiej w  formule wykładu z  elementami konwersatoryjnymi, 
wspartego dobrym materiałem wizualnym. Jeśli czasu mamy naprawdę mało, 
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prezentujemy absolutnie najważniejsze rzeczy, ale informujemy uczestników 
o możliwości samodzielnego poszerzenia wiedzy na temat zagadnienia. Możemy sami 
udostępnić własne, bardziej szczegółowe opracowanie lub polecić materiały innych 
autorów (książki, prezentacje, blogi tematyczne, webinaria). 

W  przypadku działań praktycznych trzeba pamiętać, że jest to najważniejsza 
i  najbardziej efektywna cześć naszych zajęć. Zawsze teoria poprzedza ćwiczenia 
i  to rodzi pewną pułapkę, w  którą wielu trenerów i  nauczycieli wpada. Nie trzymają 
dyscypliny czasowej przy zagadnieniach teoretycznych i potem nie ma czasu na praktykę. 
Dlatego wyznaczenie sobie reżimu czasowego i  trzymanie się go jest bardzo ważne. 
Pomagają w tym cele szczegółowe, dzięki którym prowadzący ma poczucie zamykania 
poszczególnych etapów. Dobrze więc rozpisać sobie poszczególne działania w  czasie, 
ale z uwzględnieniem realizowanych celów. Dzięki temu po każdym etapie wiemy, ile 
jeszcze działań przed nami i w jakim jesteśmy punkcie. 

W pracy z ludźmi, zwłaszcza tak wymagającej jak uczenie, trzeba mimo wszystko 
być elastycznym. Możemy sobie zaplanować działania w czasie, ale wiele zależy od grupy, 
jej zaangażowania i dynamiki. Przy części teoretycznej zawsze należy wziąć pod uwagę 
to, że uczestnicy mogą chcieć rozmawiać i rozwijać niektóre zagadnienia, że będą mieli 
pytania, wątpliwości, czy po prostu będą chcieli się podzielić jakimiś spostrzeżeniami. 
Na to również dobrze zaplanować jakiś czas.

A co jeśli grupa okaże się „niemrawa” i nie będzie się angażować? Tutaj można sobie 
bardzo dobrze poradzić budując wykład z prezentacją. Ona może, a nawet powinna być 
lekko nadmiarowa, właśnie z takim założeniem, że pewne treści można pominąć, jeśli 
grupa będzie dynamiczna lub omówić je, jeśli trafimy na uczestników bardziej biernych. 

Z kolei przy zajęciach praktycznych, należy zaplanować i policzyć opcję minimum 
dla zrealizowania celu, np. jedno czy dwa ćwiczenia, wliczając w to również omówienie 
ich wyników. Natomiast zawsze trzeba mieć coś w zanadrzu, czyli dodatkowe ćwiczenia, 
które można wykorzystać, gdy grupa okaże się szczególnie rzutka lub zwyczajnie po 
prostu zaplanujemy na zadanie więcej czasu, niż faktycznie potrzebują uczestnicy. To się 
może zdarzyć, zwłaszcza gdy jakieś szkolenie czy warsztat robimy pierwszy raz. Ważne, 
by być na taką ewentualność przygotowanym.

Planując czas zajęć trzeba też pamiętać o  tym, że poza kwestiami związanymi 
z  samym procesem uczenia się, będą również do załatwienia różne sprawy formalne, 
w tym test przed i po, listy obecności, czasami jakieś dokumenty do podpisania. Na takie 
zadania organizacyjne także trzeba zarezerwować kilka minut. 

5.4.  Przygotowanie materiałów do zajęć

Na warsztaty i  szkolenia przygotowujemy zwykle trzy rodzaje materiałów. 
Pierwszy to te, z  których sami podczas zajęć korzystamy. Najczęściej są to różnego 
rodzaju materiały służące nam do przedstawienia uczestnikom zagadnień teoretycznych. 
Zwykle są to prezentacje multimedialne stanowiące wsparcie części wykładowej lub 
wykładowo-konwersatoryjnej. Scenariusze zamieszczone w niniejszej publikacji zostały 
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uzupełnione o prezentacje multimedialne, stanowiące gotowy materiał do wykorzystania 
przez edukatorów.

Gdy sami przygotowujemy prezentację, to musimy pamiętać o  kilku zasadach, 
które można podzielić zasadniczo na dwa obszary. Pierwszy to czytelność, by ją zapewnić 
musimy zadbać o  techniczne aspekty. Ważna jest odpowiednia wielkość czcionki (co 
najmniej 18 dla tekstu głównego i 36 dla nagłówków) i kontrastowość (ciemne litery, 
jasne tło). Czasami możemy czuć pokusę, by zastosować różne atrakcyjne wizualnie 
rozwiązania, ale niech tutaj wyznacznikiem będzie właśnie czytelność. Jeśli wiemy, że 
będziemy prowadzić zajęcia w  sali, w  której nie da się całkowicie zasłonić okien, to 
duża kontrastowość będzie ważna, by to, co chcemy pokazać było widoczne na ekranie. 
Istotny jest również krój czcionki, im prostsza, tym lepsza, bardzo dobrze sprawdzają 
się w  prezentacjach fonty bezszeryfowe, takie jak np. Arial. Wymyślne, artystyczne 
style nie są zbyt czytelne. Podobnie jak kapitaliki, dużo łatwiej czyta się tekst zapisany 
wersalikami. 

Na czytelność prezentacji ma też wpływ ilość tekstu na slajdzie i  sposób jego 
zapisu. Zapis linearny jak w zwykłym tekście jest trudny w odbiorze, tym bardziej jeśli 
tego tekstu jest dużo. Krótki cytat na cały slajd jest w porządku, ale zacytowanie całej 
strony to już zbyt wiele. Wyjątek od zasady niestosowania zapisu linearnego stanowi 
prezentowanie aktów prawnych. 

W przypadku wykorzystywania materiałów wizualnych również obowiązuje zasada 
czytelności. Zatem zdjęcia, rysunki, ilustracje powinny być w wysokiej rozdzielczości, 
by dobrze prezentowały się na ekranach i  na wydruku. Wszelkiego rodzaju wykresy, 
schematy czy tabele muszą być duże i wyraźne, jeśli to konieczne, wzbogacone o legendę. 
Gdy chcemy zaczerpnąć jakiś materiał z książki, a jego jakość na zdjęciu nie jest zbyt 
wysoka, to po prostu wykonajmy własną wersję podając źródło. 

Nierzadko przy używaniu programów do przygotowywania prezentacji, zwłaszcza 
tych nowych, autorzy mogą mieć pokusę wykorzystywania efektów. Istotne jest, by 
sprawdzić, czy takie rozwiązania (efekty przejścia, dźwięki, animacje) nie powodują 
zaburzenia odbioru treści. 

Należy też pamiętać o  tym, że prezentację można również wykorzystać jako 
materiał dla uczestników. Najlepiej przygotować dla nich wydruk slajdów z miejscem 
na notatki, by mogli sobie dodatkowo zapisać interesujące ich kwestie, których nie ma 
w  prezentacji. Materiały, które wykorzystujemy w  prezentacji, zarówno tekstowe, jak 
i wizualne powinny być dobrej jakości, estetyczne i czytelne również na standardowym 
wydruku. Jeśli mamy do dyspozycji wyłącznie drukarkę czarno-białą, należy to wcześniej 
uwzględnić. 

Drugi obszar, na który trzeba zwrócić uwagę, to merytoryczność prezentacji. 
Po pierwsze tekst na prezentacji powinien stanowić swoiste streszczenie omawianego 
zagadnienia, najlepiej w  punktach. Ta forma wsparcia w  nauczaniu ma być pomocą 
i uzupełnieniem dla tego, co mówimy, a nie dosłownym powtórzeniem naszego wykładu. 
To miejsce, w którym możemy wykorzystać schematy, wykresy, dane, rysunki, zdjęcia, 
które pomogą nam przybliżyć omawiane zagadnienie.
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Krótko mówiąc, wszystko, co pokazujemy w prezentacji powinno mieć związek 
z  tematem, nawet jeśli używamy w  charakterze przerywnika jakichś lżejszych treści 
typu anegdota, mem czy rysunek satyryczny, to one koniecznie muszą pasować do 
zagadnienia, które omawiamy.

Podczas zajęć możemy też wykorzystywać materiały cudze (całe prezentacje, 
fragmenty, materiały wizualne) i  tu zawsze trzeba pamiętać o  poszanowaniu praw 
autorskich. Jeśli to, co mamy w  naszej prezentacji jest opracowaniem na podstawie 
czyjejś książki czy artykułu, to również powinno to być wyraźnie zaznaczone na slajdach. 

Na warsztatach bardzo często wykorzystuje się również różnego rodzaju filmy 
(rzadziej nagrania audio), które pomagają lepiej zaprezentować temat. Koniecznie trzeba 
pamiętać o tym, by nie były one zbyt długie. Jakość też jest istotna. W przypadku, gdy 
mamy np. zapis z webinarium, gdzie dźwięk nie jest zadowalający, to lepiej treści z takiego 
materiału przedstawić w innej formie, niż narażać siebie i uczestników na frustrację. Jeśli 
mamy do czynienia z materiałami w języku obcym, a nie mamy pewności, że wszyscy 
go rozumieją, to zadbajmy o napisy po polsku. Uwaga! W przypadku automatycznych 
napisów z YouTube’a koniecznie trzeba sprawdzić ich poprawność, bo niejednokrotnie 
bywały one już źródłem pomyłek, a nawet skandali dyplomatycznych.

W przypadku materiałów, które otrzymają w czasie zajęć uczestnicy, to oprócz 
wydruków prezentacji możemy też na niektórych warsztatach potrzebować czegoś 
w  czasie ich trwania. Często są to różnego rodzaju wydruki z  zadaniami, elementy 
gier symulacyjnych, opisy przypadków itp. Koniecznie trzeba to przygotować przed 
zajęciami, zgodnie z zapotrzebowaniem i liczbą uczestników. Dobrze mieć kilka sztuk 
w zapasie. 

Oprócz tego, możemy również przygotować dla uczestników materiały 
dodatkowe, które stanowią rozszerzenie wiedzy przekazanej na warsztatach. Może to 
być lista literatury, opracowania, broszury itp. Ważne, by tego typu materiały dawać 
uczestnikom na końcu z  informacją, że stanowią one rozszerzenie dla podstaw, które 
były na warsztatach. 

Ostatnia kwestia, którą chcielibyśmy tu podkreślić to zabezpieczenie się na 
wypadek, gdy coś nie zadziała. Obecnie większość osób posługujących się Internetem ma 
tendencje do traktowania tego narzędzia, jako czegoś, co jest dostępne zawsze i wszędzie. 
Jest to myślenie dość zdradliwe, bo możemy trafić do miejsca, gdzie Internetu może nie 
być i gdzie może nie być zasięgu, by wykorzystać swój telefon w funkcji rutera. Dlatego 
koniecznie trzeba mieć wszystkie materiały elektroniczne, które chcemy wykorzystać, 
na zapasowym nośniku pamięci. Ewentualne filmy i materiały audio do wykorzystania 
też należy mieć pobrane i zapisane, by móc je odtworzyć niezależnie od tego, czy jest 
Internet, czy nie. 

Ważną kwestią jest także sposób zapisania prezentacji, nie zawsze będziemy 
mieli szansę odtworzyć ją na swoim komputerze czy w tym samym oprogramowaniu, 
w którym została stworzona. Stąd dość dobrym rozwiązaniem jest zapis w postaci pliku 
pdf, który przynajmniej zagwarantuje, że elementy prezentacji się nie przemieszczą 
i zachowa ona taki wygląd, jaki zapisaliśmy. Takie rozwiązania jak film bezpośrednio 
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w prezentacji i różnego rodzaju efekty, nie dadzą się w tym przypadku wykorzystać, ale 
jest to niewielka strata w porównaniu z atutami takiego pliku. 

Ta garść wskazówek, które zostały zawarte w niniejszej części opracowania powinna 
pomóc w  dobrym zaplanowaniu kursy czy warsztatu oraz w  uniknięciu najczęściej 
popełnianych na tym etapie błędów. W ostatniej części zaś przedstawiono różne metody 
prowadzenia zajęć, które mogą być przydatne podczas pracy. 

5.5.  Różne metody prowadzenia zajęć

Na tym etapie już wiemy, że zajęcia mogą mieć bardzo różnorodne formy 
w zależności m.in. od tego z kim pracujemy, ile mamy czasu, jakie są nasze cele. Na 
zakończenie prezentujemy krótko uniwersalną strukturę warsztatu oraz metody, które 
można wykorzystać do jej realizacji. Nie ma tu szczegółowych rozwiązań, ani też 
konkretnych przykładów, gdyż te znajdziecie w scenariuszach. 

Zwykle warsztat zbudowany jest z  kilku elementów: miniwykładu, dyskusji, 
ćwiczeń analitycznych, ćwiczeń problemowych lub symulacyjnych, prezentacji 
rozwiązań i podsumowania. 

1. Miniwykład to część wprowadzająca w zagadnienie, prezentująca teorie, oparta 
na technikach podających wiedzę. W tej części możemy wykorzystać klasyczny 
wykład, w  którym trener po prostu mówi do uczestników, używając w  razie 
potrzeby tablicy. Częściej jednak będzie to wykład wspomagany prezentacją 
multimedialną (o której tworzeniu więcej było we wcześniejszej części), co jest 
korzystne zarówno gdy chodzi o proces uczenia się, jak i  reżim czasowy zajęć. 
Taki miniwykład może też zawierać elementy konwersatorium, w  którym 
zakłada się interakcje z uczestnikami. Dobrze się to sprawdza w przypadku pytań 
problemowych oraz przy wskazywaniu przykładów, co działa korzystnie na 
zaangażowanie i motywację grupy. Ta część zajęć jest ważna, ale trzeba pamiętać 
by nie zdominowała warsztatu, o czym już była mowa wcześniej. 

2. Dyskusja to ten element warsztatu, w  którym możemy się upewnić, że 
uczestnicy dobrze zrozumieli zaprezentowane treści. Jeśli miniwykład 
miał elementy konwersatorium, to ta część może być krótka i  opierać się 
na zadaniu kilku podstawowych pytań: czy wszystko było zrozumiałe, 
czy są jakieś kwestie do uzupełnienia, czy są jakieś wątpliwości lub czy 
ktoś chciałby skomentować część teoretyczną lub jakiś jej fragment.  
W wersji bardziej rozbudowanej można poprowadzić dyskusję typu seminaryjnego, 
w której biorą udział wszyscy uczestnicy, a trener/nauczyciel jest moderatorem. 
Ewentualnie warto zastosować dyskusję panelową, w  której bierze udział 
kilku aktywnych uczestników, a  pozostali członkowie grupy się przysłuchują. 
Zasadniczo dyskusja przeznaczona jest do tego, by upewnić się, że uczestnicy 
zrozumieli treści oraz by przetworzyć je z grupą na głębszym poziomie. 

3. Ćwiczenia analityczne opierają się na krytycznym przyjrzeniu się przez  
uczestników jakiemuś materiałowi zastanemu. Najczęściej w  takiej sytuacji 
wykorzystuje się analizy przypadku (case study), wyniki badań oraz przykłady. 
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To jest ten moment, w  którym trener może podzielić uczestników na 
mniejsze grupy robocze. Na tym etapie ważne jest, by uczestnicy nie 
tylko zapoznali się z  materiałem, ale też poddali go analizie, najlepiej 
według określonego schematu. Do tego konieczne jest przygotowanie 
zadań i  instrukcji, która umożliwi głębsze przetworzenie materiału.  
Wyniki ćwiczeń analitycznych, jak i  praktycznych powinny być omówione 
i  przedyskutowane z  grupą. Ta część warsztatów jest potrzebna, by uczestnicy 
mogli się przygotować do praktycznych zadań obserwując, analizując i oceniając 
to, co wcześniej zostało wykonane przez kogoś innego. 

4. Ćwiczenia problemowe i  symulacyjne polegają na praktycznym zastosowa-
niu wiedzy i  doświadczenia wyniesionego z  poprzednich etapów. 
W  tej części warsztatu uczestnicy powinni sami wykonać konkretne 
zadania, szukając rozwiązania jakiegoś problemu lub też realizując 
wskazane procedury, które mają doprowadzić do pożądanego efektu.  
To jest ta część zajęć, podczas której uczestnicy uczą się najwięcej i najszybciej. 
Tutaj też zadania muszą być precyzyjnie wskazane, trener/nauczyciel jest tu 
mentorem i  przewodnikiem, który wspiera grupę, ale nie podaje jej gotowych 
rozwiązań, raczej motywuje do działania i podpowiada, gdy jest to konieczne. 

5. Prezentacja rozwiązań to bardzo ważny etap, podczas którego przedstawiane 
są osiągnięcia grupy (lub indywidualne). Omawiane są prawidłowe/najlepsze 
rozwiązania oraz popełnione błędy. Jest to kluczowa dla procesu uczenia się 
informacja zwrotna, która pozwala na zweryfikowanie, czy i w jakim stopniu jakaś 
umiejętność została przyswojona. Na tę część zajęć nie może zabraknąć czasu, 
gdyż jest ona bardzo istotna dla efektów uczenia się. To też etap, dzięki któremu 
wiadomo, czy np. wskazane jest wykonanie kolejnego ćwiczenia, bo osiągnięte 
wyniki nie są zadowalające. Jeśli okaże się, że tak, to punkty czwarty i piąty po 
prostu trzeba powtórzyć. 

6. Podsumowanie to ostatnia część warsztatu, która służy temu, by przypomnieć 
najważniejsze zagadnienia z  zajęć. To również etap, gdy można podbudować 
grupę, wskazując na jej mocne strony i  kwestie, z  którymi dobrze sobie 
poradziła. Wtedy można też rozdać dodatkowe materiały, wskazać możliwości 
poszerzenia kompetencji zdobytych na warsztatach, a także poprosić uczestników 
o komentarze do zajęć i zadanie ewentualnych pytań. 

Taki schemat warsztatu nie jest szczegółowy, ale za to dość uniwersalny i sprawdza 
się w  wielu obszarach. Można na nim budować zajęcia dotyczące dowolnych 
kompetencji. Konkretne rozwiązania na warsztaty znajdują się w  części podręcznika 
zawierającej gotowe scenariusze zajęć. 
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Rozdział 3

Scenariusze



Scenariusz nr 1

Jan Mobilny i jego smartfon
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TEMAT:

Jan Mobilny i jego smartfon

Cele zajęć

Cel ogólny: 

 z Przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania smartfona w codziennym 
życiu

 z Kształcenie umiejętności korzystania z podstawowych aplikacji mobilnych
 z Rozwijanie kompetencji cyfrowych i wiedzy o nowoczesnych technologiach

Cele szczegółowe: 

 z Uświadomienie uczestnikom potencjału smartfona i możliwości jego 
wykorzystania w życiu codziennym. 

 z Zdobycie wiedzy na temat podstawowych ustawień smartfona: połączenie 
z Internetem (wi-fi, przesyłanie danych), autoobracanie telefonu, regulacja 
dźwięku i ustawianie dzwonków, ustawienia trybu samolotowego, wykorzystanie 
pamięci telefonu i pamięci karty SD. 

 z Wdrożenie w funkcjonalności oferowanych przez wybrane aplikacje: latarka, 
budzik, mapa Google, poczta Gmail. 

 z Przekazanie wiedzy na temat bezpieczeństwa korzystania z aplikacji i ochrony 
swoich danych

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia symulacyjne (z wykorzystaniem smartfonów).

Czas zajęć:

120 minut

73



Wykaz preferowanych materiałów, sprzętu: 

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do Internetu;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi; 
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przygotowań i przebiegu zajęć

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniającą miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze).

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z przejrzyj aplikacje w swoim smartfonie: sprawdź funkcjonalności, upewnij się, 

że potrafisz je wykorzystać, prześledź ewentualne zmiany (interfejs, funkcje, 
dostępność poszczególnych usług);

 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.
pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie.

 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
w odpowiedniej liczbie;

 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia 
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
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dotąd pracowałaś/eś; 
 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 

prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;
 z sprawdź działanie własnego smartfona i omawianych aplikacji;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 
Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera:

 z smartfon jest potężnym narzędziem; to kieszonkowy komputer o bardzo 
dużych możliwościach;

 z smartfona można skutecznie wykorzystać jako wsparcie w codziennych 
czynnościach; 

 z smartfon jest narzędziem, które łączy w sobie funkcjonalności wielu innych 
urządzeń, może zastąpić budzik, latarkę, GPS/mapę, a w wielu sytuacjach także 
tablet/laptop i komputer stacjonarny;

 z aplikacje instalowane na smartfonie umożliwiają realizację bardzo wielu zadań 
z różnych sfer życia. 

5. Treść zajęć
 z mini wykład (15 minut) – omów z uczestnikami czym jest i jak działa smartfon; 

opowiedz o systemach operacyjnych i aplikacjach. 
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Treści przydatne dla trenera:

 z Smartfon to zaawansowany komputer wielokrotnie przewyższający moc 
komputerów jakie były używane jeszcze niedawno. 

 z W 2001 roku pamięć podręczna (tzw. RAM) komputerów to było 128 
megabajtów podczas gdy współczesne smartfony to przynajmniej 1 gigabajt 
RAM czyli prawie 8 razy więcej, a często 3 gigabajty czyli ponad 23 razy więcej.

 z Ten mini komputer ma wbudowany aparat fotograficzny i kamerę, głośniki 
i mikrofon, anteny do odbierania pozycji GPS (umożliwiają lokalizację, 
w którym miejscu na świecie się znajdujemy), anteny do odbierania sygnału 
telefonu i sygnału sieci wi-fi oraz jeszcze inne urządzenia.

 z System operacyjny (ang. operating system, skrót OS); umożliwia korzystanie 
z urządzeń takich jak komputer czy smartfon; dzięki współczesnym systemom 
operacyjnym możemy obsługiwać komputery nie mając specjalistycznej wiedzy 
o ich działaniu;

 z System operacyjny zajmuje się: planowaniem oraz przydziałem czasu procesora 
poszczególnym zadaniom; kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla 
uruchomionych zadań; dostarczaniem mechanizmów do synchronizacji zadań 
i komunikacji pomiędzy zadaniami; obsługą sprzętu oraz zapewnieniem 
równolegle wykonywanym zadaniom jednolitego, wolnego od interferencji 
dostępu do sprzętu.

 z Najpopularniejszy OS to Android (działa na smartfonach większości 
producentów). Inne popularne systemy operacyjne to IOS (na urządzenia 
Apple) oraz Windows (również działa na sprzęcie większości producentów). 

 z Aplikacje mobilne muszą być dostosowane do danego systemu operacyjnego; 
najwięcej aplikacji powstało na najpopularniejszego Androida.

 z instrukcja użytkowania i eksploracja podstawowych aplikacji (ok. 10 minut) 
– latarka i budzik - (skorzystaj z manuala zamieszczonego po tym scenariuszu 
lub z przygotowanej prezentacji na www.mobilni.szkolamedialna.pl). Omów 
z uczestnikami wygląd aplikacji i jej najważniejsze funkcje.

 z zadanie (ok. 5 minut) - poproś użytkowników, żeby ustawili w swoich telefonach 
minutnik na 3 minuty, a następnie o znalezienie w swoim telefonie aplikacji 
umożliwiającej uruchomienie latarki i o jej włączenie; dźwięk minutnika przy 
jednoczesnym świeceniu latarki powinien urozmaicić ćwiczenie; to okazja, 
by uczestnicy nauczyli się również jak realizować na smartfonie kilka zadań 
jednocześnie; upewnij się, że wszyscy sobie poradzili; omów efekty ćwiczenia 
kładąc nacisk na łatwość wykorzystania tych aplikacji; 

 z dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o doświadczeniu 
korzystania z prostych aplikacji mobilnych.

 z mini wykład (ok. 1 minut) – omów GPS oraz aplikację Mapy Google. 
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Treści przydatne dla trenera: 

 z Mapa Google – aplikacja, umożliwiająca wykorzystanie map satelitarnych do 
nawigacji (GPS); funkcje: mapa i nawigacja.

 z GPS (ang. Global Positioning System – Navigation Signal Timing and Ranging) 
to system nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów 
Zjednoczonych; obejmujący całą kulę ziemską; składa się z trzech segmentów: 
segmentu kosmicznego – 31 satelitów na orbicie okołoziemskiej; segmentu 
naziemnego – stacji kontrolnych i monitorujących na Ziemi oraz segmentu 
użytkownika – odbiorników sygnału; zadania: dostarczenie użytkownikowi 
informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie; Departament 
utrzymuje system GPS i nim zarządza; korzystać może z niego każdy, kto ma 
przeznaczone do tego urządzenie; obecna polityka USA zakłada, że GPS jest 
darmowy.

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji Google Maps (ok. 10 minut) – 
skorzystaj z manuala zamieszczonego po tym scenariuszu lub z przygotowanej 
prezentacji na www.mobilni.szkolamedialna.pl). Omów z uczestnikami wygląd 
aplikacji i jej najważniejsze funkcje.

 z ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by zaplanowali 
przy pomocy Google Maps najszybszą trasę od Dworca Głównego pod Smoka 
Wawelskiego; uczestnicy powinni wziąć pod uwagę dostępne w aplikacji środki 
transportu; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie; omów wyniki.

 z dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o Google Maps; zapytaj co 
uważają za najbardziej przydatne w aplikacji, a czego im zabrakło. 

 z mini wykład (ok. 10 minut) – omów funkcje i znaczenie maili we współczesnym 
społeczeństwie informacyjnym; zaprezentuj aplikację pocztową Gmail.

Treści przydatne dla trenera:

 z Mail umożliwia komunikację drogą elektroniczną.
 z Pocztę elektroniczną może założyć każdy.
 z Jest to usługa darmowa. 
 z Do oficjalnej komunikacji mail powinien mieć w nazwie imię i nazwisko 

użytkownika. 
 z Mail można wykorzystać do: komunikacji ze znajomymi i rodziną, ale także 

z potencjalnym pracodawcą, urzędnikami, sprzedawcami internetowymi itd.
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 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji Gmail (15 minut) – skorzystaj 
z przygotowanego manuala na www.mobilni.szkolamedialna.pl. Poproś osoby, 
które nie mają maila, by go założyły w trakcie podawania instrukcji. Omów 
z uczestnikami wygląd aplikacji i jej najważniejsze funkcje.

 z ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników, by przygotowali wersję 
roboczą maila z zapytaniem o możliwość wykonania i koszt bukietu na ślub, na 
najbliższą sobotę. Uczestnicy powinni sami znaleźć w sieci najbliższą kwiaciarnię. 
Zasugeruj by w mailu zamieścili zdjęcie ilustrujące o jaki bukiet im mniej więcej 
chodzi. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z zadaniem i przygotowany mail 
ma wszystkie konieczne elementy. Omów ćwiczenie. 

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą poczty na 
smartfonie; zapytaj co było łatwe, a co sprawiło im największa trudność. 

 z podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj. 

Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
tras w Google Maps i różne zapytania przy Gmailu. Przy mapach weź pod 
uwagę komunikację między miastami oraz różne środki transportu. Urozmaić 
zadanie koniecznością odwiedzenia jakiegoś punktu na trasie (choćby 
stacji benzynowej czy McDonalda). W Gmailu wykorzystaj też zapytania 
do lokalnych urzędników, parafii, sklepów czy usługodawców. Pamiętaj, by 
wykorzystać różne funkcje poczty – załączniki, grafiki, opcje wielu adresatów, 
edycji tekstu wewnątrz maila. Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo 
jakiekolwiek inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji. 
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Manual
do scenariusza nr 1
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Aby sięgnąć do ikon wszystkich aplikacji klikamy 
w pole na dole, pośrodku. Widzimy większy 
wybór aplikacji. Niektóre są połączone w foldery.  
Kolejne ekrany jakie przewijamy w lewo i w prawo 
umożliwiają dostęp do następnych aplikacji. 

Użytkownie podstawowych aplikacji 
w systemie Android 

Ekran z kilkoma podstawowymi aplikacjami. 
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Inną prostą ale bardzo użyteczną aplikacją jest 
zegar. Zegar zwykle wyświetla się cały czas 
na głównym ekranie, ale możemy też włączyć 
aplikację i skorzystać z kolejnych funkcji jakie nam 
oferuje - jest to zwykle co najmniej budzik, stoper 
i minutnik. Budzik można ustawiać na wybrane 
dni tygodnia.  

Jedną z najprostszych aplikacji jest latarka. 
Działanie tego programu polega na włączaniu 
i wyłączaniu lampy błyskowej aparatu 
fotograficznego. Po uruchomieniu latarki, 
lampa świeci ciągłym światłem. 

Klikając w jedną z wybranych pozycji na 
budziku ustawiamy godzinę alarmu, możemy 
wybrać dźwięk dzwonka i w jakie dni będzie 
powtarzany (codziennie albo w wybrane dni). 
Klikając GOTOWE zatwierdzamy ustawienia 
budzika. 
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Kiedy budzik zadzwoni możemy go 
wyłączyć wybierając ZAMKNIJ albo 
włączyć tzw. drzemkę - wtedy budzik 
zadzwoni ponownie - zwykle za 10 minut 
(ale w ustawieniach możemy wybrać inny 
czas). 

Inna funkcje zegara to stoper. Przyciski 
START (zamienia się w STOP po 
uruchomieniu). Możemy zapisywać np. 
kolejne okrążenia okrążenie - czyli tzw. 
międzyczasy. RESET to opcja wyzerowanie 
stopera przed następnym pomiarem. 

Minutnik umożliwia odmierzanie czasu do 
tyłu - szczególnie przydatny przy gotowaniu 
jajek na miękko ;-) Ustawiamy czas jaki 
chcemy odmierzyć przesuwając w górę lub 
w dół odpowiednie cyfry, wybieramy START 
i obserwujemy jak upływa czas. 
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Teraz spójrzmy na zaawansowaną aplikację  
jaką mamy do dyspozycji w naszym 
smartfonie - mapa oferowana przez Google.

Na głównej stronie mapy trafiamy na 
fragment, na którym niebieski punkt 
wskazuje naszą aktualną lokalizację. Może 
ona się trochę różnić od prawdziwej 
ponieważ zależy od dokładności z jaką 
zlokalizowały nas satelity systemu GPS. 

Ruchem zsuwania dwóch palców na ekranie 
smartfona możemy zmieniać wygląd mapy 
tak, aby pokazywała coraz większy obszar. 
Wykonując odwrotny ruch (rozszerzając 
palce) możemy zobaczyć mniejszy fragment 
odwzorowanego obszaru, ale z większą 
dokładnością.
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Przełączenie na inne widoki mapy - na przykład 
widok zdjęcia satelitarnego dokonujemy klikając 
w znaczek w prawym górnym rogu i wybierając 
interesującą nas opcję. 
Zdjęcie satelitarne jakie widzimy nie jest 
widokiem aktualnym, ale często sprzed roku, 
dwóch lat lub dawniej, więc jeżeli nastąpiły 
jakieś zmiany w tym czasie, mogą nie być 
widoczne. 
Aplikacja mobilna jest pomocą, ale nie zwalnia 
nas z uwagi i myślenia, zwłaszcza za kierownicą! 

Kiedy chcemy wyszukać jakieś miejsce 
na mapie wybieramy WYSZUKAJ 
TUTAJ. Jako podpowiedź wyświetla 
się lista naszych ostatnich wyszukiwań. 
Możemy wybrać miejsce z listy albo zacząć 
wpisywać nazwę miejscowości, ulicę lub 
nazwę poszukiwanego obiektu.

 

Kiedy klikniemy w znaczek lokalizatora (prawy dolny 
róg nad przyciskiem start) to znowu wrócimy do 
obrazu naszej lokalizacji.
W każdym momencie możemy wybrać różny wygląd 
mapy - domyślny pokazuje przede wszystkim układ 
dróg, ścieżek, a także rzeki i tereny zielone. 
Widok SATELITA pokazuje nam zdjęcie satelitarne 
oglądanego terenu. Widok TEREN pokaże nam 
odwzorowanie ukształtowania terenu, góry, górki 
i wąwozy. Na niektórych obszarach można oglądać 
natężenie ruchu na drodze, wytyczone trasy 
rowerowe czy przebieg linii komunikacji publicznej.
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Zobaczymy przebieg trasy jaki domyślnie 
wyznaczony jest z miejsca, w którym jesteśmy. 
Jeżeli chcemy rozpocząć podróż korzystając z tej 
nawigacji to wybieramy ROZPOCZNIJ i jedziemy.  

Jeżeli chcemy wyznaczyć trasę z innego 
miejsca, aby obejrzeć planowane trasy 
czy dystanse to klikamy w napis TWOJA 
LOKALIZACJA i wpisujemy punkt 
początkowy trasy.  

Planując trasę dojazdu na mapie, po wybraniu 
miejsca docelowego widzimy charakterystyczny 
czerwony znacznik Google, który wskazuje 
wybrane miejsce. Kiedy wybierzemy napis 
TRASA.
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Jeżeli więc wybieramy się na Rynek Główny będąc 
w Krakowie, to po kliknięciu w napis TRASA 
zobaczymy proponowany przebieg trasy w mieście.  

Zawsze nad mapą wyświetlają się opcje 
sposobu poruszania się - może to być 
samochód, ale też komunikacja miejska, 
pieszo, rowerem.  

Również w poszukiwaniu lokalizacji w bliższej 
okolicy system będzie nam wyświetlał 
podpowiedzi. Osoba będąca w Krakowie po 
wpisaniu już dwóch pierwszych liter nazwy 
otrzyma podpowiedź najbliższej lokalizacji dla 
tak zaczynającej się nazwy.
 



87

Po znalezieniu interesującego 
nas obiektu -  w tym przykładzie 
Zamku Królewskiego na Wawelu -  
zaznaczając go widzimy podstawowe 
informacje, np. do której godziny jest 
otwarty dla zwiedzających.  

Jeżeli klikniemy w nazwę obiektu, to przewijając 
stronę w dół,  zobaczymy kolejne informacje oraz 
dostępne zdjęcia - czasem bardzo dużo zdjęć. 

Przesuwając mapę, powiększając 
ją lub pomniejszając możemy 
oglądać jej szczegóły i zaznaczone 
obiekty - restauracje, muzea, 
urzędy, hotele i wiele innych. 
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W wielu miastach udostępniona jest usługa Street 
View dzięki, której możemy oglądać zdjęcia 
i widoki całych ulic.
Aby skorzystać z tej funkcji zaznaczamy miejsce 
na ulicy, a potem klikamy w małe zdjęcie w lewym 
dolnym rogu i zaczynamy wirtualny spacer po 
ulicy.  Mapy Google to potężne narzędzie, które 
każdy ma za darmo dostępne w swoim smartfonie.

Bardzo przydatnymi aplikacjami są też 
aplikacje służące do odbierania i wysyłania 
poczty elektronicznej czyli e-maili. Na 
smartfonach z oprogramowaniem Android 
mamy zainstalowane dwa programy do 
obsługi poczty.  

Mapy mają jeszcze wiele innych funkcji. Na 
przykład przytrzymując niebieski punkt, który 
wskazuje naszą lokalizację możemy zaznaczyć 
miejsce,w którym jesteśmy jako miejsce 
zaparkowania samochodu. Odnalezienie 
potem samochodu w obcym mieście będzie 
zdecydowanie łatwiejsze.  
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Jeżeli nie mamy jeszcze konta lub chcemy utworzyć 
nowe wybieramy UTWÓRZ KONTO.  

Aby utworzyć konto wpisujemy swoje 
imię i nazwisko oraz datę urodzenia i - 
opcjonalnie  - płeć.

Jeden możemy wykorzystać jeżeli mamy konto 
pocztowe inne niż usługa Gmail od Google. 
Tutaj, aby ustawić odbieranie i wysyłanie 
poczty musimy wprowadzić stosowne 
ustawienia umożliwiające dostęp do poczty 
źródłowej.
Natomiast aby założyć konto Gmail i z niego 
korzystać robimy to w kilku prostych krokach. 
W oknie konfiguracji konta wybieramy Google.
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Swój adres e-mail wybieramy z zaproponowanych 
lub wpisujemy przez nas wymyślony. Popularne 
nazwy są często zajęte, więc czasem musimy dodać 
cyfrę lub inny znak, żeby adres odróżniał się od 
już wykorzystanych. Wybór potwierdzamy przez 
zaznaczenie.  

W następnym kroku wybieramy hasło 
zabezpieczające nasze konto. Wybrane hasło 
musimy potwierdzić poprzez ponowne 
wpisanie. Zabezpiecza to przed pomyłką we 
wpisywaniu, która potem uniemożliwiłaby 
skorzystanie z konta.
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Kolejny ekran to regulamin prywatności 
i pozostałe zasady na jakich zakładamy konto. 
Warto je przeczytać, ale trzeba też pamiętać, że bez 
akceptacji tych zasad nie możemy założyć konta.   

Potwierdzamy jeszcze kolejne ogólne 
zasady dotyczące personalizacji ustawień 
i przechodzimy na ekran powitalny.  

Do obsługi konta 
możemy dodać nasz 
numer telefonu.  
Możliwości jakie 
to daje i zasady 
wykorzystania przez 
Google są opisane na 
ekranie. 
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W ten sposób dotarliśmy do naszej skrzynki 
e-mail i możemy zacząć z niej korzystać. Klikając 
na kolorowy plus w prawym dolnym rogu 
rozpoczynamy pisanie wiadomość e-mail.  

Musimy wpisać lub wybrać z listy adres 
e-mail na który chcemy wysłać wiadomość.
Wskazane jest wpisanie tematu wiadomości. 
Następnie wpisujemy treść wiadomości 
i klikamy na strzałkę. Wiadomość została 
wysłana.  

W niektórych przypadkach może jeszcze 
pojawiać się zaskakujący komunikat jak 
poniżej. Ponieważ Google chce uniknąć 
zakładania kont przez automaty, które potem 
zasypują nas reklamami i innymi niechcianymi 
wiadomościami (tak zwanym spamem), to 
czasem przy zakładaniu konta występuje 
żądanie potwierdzenia przez wpisanie kodu 
jaki przychodzi na nasz numer telefonu, który 
wpisujemy w tym miejscu.  



Scenariusz nr 2

Jan Mobilny 
wyszukuje informacje
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TEMAT:

Jan Mobilny wyszukuje informacje

Cele zajęć

Cel ogólny: 

 z Przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania smartfona w codziennym 
życiu

 z Kształcenie umiejętności korzystania z wyszukiwarki Google
 z Rozwijanie kompetencji cyfrowych i wiedzy o nowoczesnych technologiach

Cele szczegółowe: 

 z Uświadomienie uczestnikom potencjału smartfona i możliwości jego 
wykorzystania w życiu codziennym. 

 z Zdobycie wiedzy na temat ustawień ekranu głównego smartfona. 
 z Wdrożenie w funkcjonalności oferowanych przez wyszukiwarkę Google. 
 z Przekazanie wiedzy na temat treści sponsorowanych w informacjach 

z wyszukiwarki Google. 

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia symulacyjne (z wykorzystaniem smartfonów).

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz preferowanych materiałów, sprzętu: 

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do Internetu;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi; 
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przygotowań i przebiegu zajęć

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniającą miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze).

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z sprawdź w swoim spartfonie jak działa wyszukiwarka; upewnij się, że potrafisz 

dodawać widżety na ekranie;
 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.

pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie.

 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
w odpowiedniej liczbie;

 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia 
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś; 

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
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prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;
 z sprawdź działanie własnego smartfona i wyszukiwarki;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 
Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera:

 z smartfon jest potężnym narzędziem; to kieszonkowy komputer o bardzo 
dużych możliwościach;

 z smartfona można skutecznie wykorzystać jako wsparcie w codziennych 
czynnościach; 

 z smartfon z dostępem do Interenetu pozwala na wyszukiwanie przydatnych 
w życiu informacji.

5. Treść zajęć
 z dyskusja (5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o wyszukiwaniu informacji; 

zapytaj czy kiedyś szukali czegoś za pomocą wyszukiwarki w telefonie lub na 
komputerze. 

 z mini wykład (15 minut) – omów z uczestnikami czym jest i jak działa 
wyszukiwarka; opowiedz o systemach operacyjnych i aplikacjach. 

Treści przydatne dla trenera:

 z Wyszukiwarka umożliwia znajdywanie w Internecie informacji na podstawie 
słów kluczowych.

 z Słowa kluczowe powinny być dobierane możliwie precyzyjnie. 
 z Pierwsza wyszukiwarka powstała w 1990 roku – pozwalała przeszukiwać pliki.
 z Wyszukiwarka Google powstała w 1998 roku, należy do firmy Google Inc. 

Obecnie jest projektem komercyjnym.
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 z Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką w Polsce (98,73 proc. 
użytkowników) i na świecie (92,86 proc. użytkowników). Dane Netim 
z przełomu roku 2018 i 2019. 

 z Na rynku istnieje wiele podobnych narzędzi, np. Bing, Yahoo, Duck Duck Go, 
Yandex (popularna na rynku rosyjskim).

 z Wyniki wyszukiwania (rekordy) Google podaje w oparciu o algorytm. 
 z Im częściej ludzie wchodzą na daną stronę, tym wyżej będzie ona w wynikach 

wyszukiwania.
 z Firmy mogą zapłacić Google za to, by ich strony znalazły się wyżej w wynikach 

wyszukiwania, ale informacja o tym, że to linki reklamowane musi się znaleźć 
w ich opisie. 

 z Wyszukiwarka Google oferuje wyszukiwanie ogólne, ale także zawężone do 
różnych kryteriów, np. grafik, wiadomości, map i oferty komercyjnej.

 z Wersja mobilna ma mniej opcji zawężania wyszukiwania, niż wersja na 
komputery osobiste.

 z Widżety – graficzne nośniki informacji; zwykle umieszczane na pulpitach 
urządzeń; często pełnią funkcje całych aplikacji; widżetem może być na ekranie 
np.: zegarek, prognoza pogody czy pasek wyszukiwarki.

 z DIY (z ang. do it yourself – zrób to sam) – idea samodzielnego, 
niekomercyjnego wykonywania różnych prac na własne potrzeby; często 
dotyczy rękodzieła. 

 z instrukcja użytkowania i eksploracja wyszukiwarki Google (ok. 15 minut) – 
skorzystaj z przygotowanego manuala na www.mobilni.szkolamedialna.pl. Omów 
z uczestnikami zamieszczanie widżetu na pulpicie oraz podstawowe funkcje 
wyszukiwarki. 

 z ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli w sieci 
informację na temat właściwości zielonej herbaty i zasad jej parzenia; poleć 
sprawdzenie źródeł oznaczonych jako reklama i wyników nieodpłatnych. 
Upewnij się, że wszyscy wykonali zadanie. 

 z dyskusja (5 minut): porozmawiaj z uczestnikami o wynikach, które znaleźli; niech 
sprawdzą czy dotarli do tych samych czy raczej różnych źródeł; jakie dostrzegli 
różnice pomiędzy rekordami reklamowymi i niepłatnymi. 

 z ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
informację na temat najbliższego serwisu rowerowego; niech sprawdzą jakie 
ma oceny, w jakich godzinach jest otwarty i jakie są tam ceny usług; poproś by 
sprawdzili jak dotrzeć do tego serwisu z miejsca szkolenia; zabroń korzystania 
z linków reklamowych; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie.

 z dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich pracy; zapytaj, która 
część sprawiła im największa trudność, a co było proste. 
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 z ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
w wyszukiwarce dekoracje kwiatowe na wielkanocny stół; niech znajdą inspiracje 
oraz poradnik jak samodzielnie wykonać dekorację; upewnij się, że wszyscy 
wykonali zadanie. 

 z dyskusja (5 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie wynikami graficznymi; 
czy to, co znaleźli uważają za wykonalne. 

 z ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
w mediach internetowych ostatnie wiadomości dotyczące prezydenta Nowego 
Sącza; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie.

 z dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o wynikach; sprawdź czy 
uczestnicy znaleźli te same czy różne informacje. 

 z podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj. 

Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji. W przypadku 
podstawowego wyszukiwania dotyczącego komercyjnych i niekomercyjnych 
wyników możesz wykorzystać różne produkty spożywcze, np. kawę, czekoladę, 
chleb czy szynkę. Serwis rowerowy z kolejnego zadania możesz zastąpić 
dowolnymi punktami usługowymi, takimi jak np. wulkanizacja, szewc czy 
weterynarz. W zadaniu dotyczącym DIY możesz wykorzystać kompozycję 
kwiatową na inne okazje albo zaproponować wyszukiwanie innych rzeczy, 
które można wykonać samodzielnie, np. szkatułkę na biżuterię, torbę na zakupy 
czy ramkę na zdjęcia. Przy wyszukiwaniu wiadomość podobnie, możesz 
tylko zmieniać miasta albo znaleźć inne kategorie, np. wypadki drogowe 
w Małopolsce czy informacje z parlamentu. Podziel uczestników na podgrupy. 
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Manual
do scenariusza nr 2
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Jeśli jej nie ma, musimy ją umieścić na naszym 
ekranie.
Przytrzymujemy klik na pustym miejscu ekranu, 
pojawia się menu z opcjami tapety, ustawień i 
widżetów. 

Wybieramy widżet wyszukiwarki Google i 
dodajemy ją do naszego ekranu. Dodawanie 
widżetów może różnić się w zależności od 
konkretnego modelu smartfona i wersji 
systemu Android, ale ogólne zasady są 
podobne.

Użytkowanie wyszukiwarki  
Google na smartfonie 

Wyszukiwarka Google na smartfonie wygląda 
tak.
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Teraz wyszukiwarka Google jest już na naszym 
ekranie. 

Korzystanie z wyszukiwarki jest bardzo 
proste. Wpisujemy w pole wyszukiwania 
interesujące nas hasło, w tym wypadku 
„szkoła tańca”. Jeśli już wykonywaliśmy 
jakieś wyszukiwania, pojawią się one 
w podpowiedziach Google.  

Po dwukrotnym kliknięciu w obraz ekranu, 
na którym pojawił się wybrany pasek 
wyszukiwarki zaakceptujemy zmianę. 
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A teraz wyszukajmy hasło „pizza kraków” 
i wybierzmy opcję MAPY. 

Wyświetli nam się mapa Google, na której 
zaznaczone będą pizzerie w Krakowie. 
Jeśli w naszym telefonie włączona jest 
geolokalizacja, to wówczas będą to lokale 
najbliżej miejsca, w którym się znajdujemy. 

Wyszukiwarka Google w odpowiedzi na 
wpisane hasło daje tzw. rekordy, czyli linki 
prowadzące do informacji na poszukiwany 
temat. Trzeba pamiętać, że Google jest firmą 
komercyjną, w dużym stopniu zarabia na 
reklamach, dlatego pierwsze rekordy są 
sponsorowane. Już na poziomie wyszukiwarki 
mamy podane wiele informacji, w tym adresy, 
numery telefonów i oceny szkół tańca.  
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Możesz też nie korzystać z geolokalizacji. Wówczas 
otrzymasz najlepsze wyniki dla obszaru mapy 
wyświetlonej na ekranie.  

Tak wygląda ekran z lokalizacjami pizzerii 
w Krakowie. Kliknięcie w ikonę w dolnym 
prawym rogu aplikacja zlokalizuje Twoje 
położenie i pokaże pizzerie w okolicy, w 
której się znajdujesz.

Wyszukiwanie możesz ograniczyć do 
obszaru, w którym się znajdujesz. Google 
podpowiada różne opcje zawężania wyników, 
np. OTWARTE TERAZ lub NAJLEPIEJ 
OCENIANE. 
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Klikając na wybraną pinezkę oznaczającą lokal 
możesz zobaczyć informacje na jej temat.  

Po kliknięciu na skrót informacji wyświetli 
się strona z opisem lokalu. Zobaczymy m.in. 
zdjęcia potraw, oceny lokalu, numer telefonu, 
trasę od miejsca, w którym jesteśmy do 
pizzerii.  

Powiększając mapę, możesz zobaczyć 
precyzyjnie lokale na wybranym obszarze.  
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Nasze wyszukiwanie możemy zawęzić do grafiki. 
Wówczas zobaczymy ilustracje ze strojami 
karnawałowymi, co ułatwi nam wybór. 

 Teraz wyszukajmy hasło „stroje karnawałowe”. 
Wyniki podawane przez Google będą 
wyglądały podobnie jak w przypadku 
poprzednich przykładów. 
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Wyniki, tak jak w poprzednich przypadkach, 
możemy zawęzić. W tym wypadku do wiadomości.  

Wyświetlą nam się rekordy tylko z mediów.  Wyszukiwarkę w telefonie możemy też 
wykorzystać do szukania informacji 
w mediach. Wpisując nazwę naszego miasta lub 
miejscowości otrzymamy ogólne wyniki.  
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Scenariusz nr 3

Jan Mobilny w urzędzie 
- co to jest profil zaufany
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TEMAT:

Jan Mobilny w urzędzie - co to jest profil zaufany

Cele zajęć

Cel ogólny: 

 z Przekazanie wiedzy na temat zasad i funkcjonowania profilu zaufanego;
 z Kształcenie umiejętności korzystania z aplikacji urzędowych;
 z Przekazanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się po Internecie.

Cele szczegółowe: 

 z Budowanie świadomości na temat internetowych możliwości załatwiania spraw 
urzędowych;

 z Zdobycie umiejętności aktywnego korzystania z portalu https://pz.gov.pl/;
 z Poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z usług internetowych 

w tym z zakładania kont osobistych;
 z Zdobycie umiejętności konstruowania bezpiecznych haseł. 

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia eksploracyjne. 

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz materiałów, sprzętu:

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Ekran interaktywny - wybrane aplikacje z aktywnymi linkami;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Smartfony/tablety z dostępem do Internetu uczestników kursu;
 z Kartki papieru, pisaki dla wszystkich uczestników;
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przygotowania i przebiegu zajęć:

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniają miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze);

 z poproś uczestników, by na szkolenie zaopatrzyli się w smartfony lub tablety 
z możliwością połączenia z Internetem. 

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z Jeśli masz Profil Zaufany to zaloguj się na niego, jeśli nie, to koniecznie go załóż. 

Przeglądnij funkcjonalności strony https://pz.gov.pl/. Sprawdź czy pamiętasz 
swoje hasła do kont i w każdej chwili możesz skorzystać z profilu – to ważne, by 
zadziałało ono niezawodnie w czasie zajęć.

 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.
pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie.

 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
w odpowiedniej liczbie;

 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

110



3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia 
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś; 

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;

 z sprawdź działanie własnego smartfona i aplikacji pracuj.pl;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 

Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera:

 z posiadanie rozmaitych kont w różnych miejscach sieci pozwala na załatwienie 
wielu spraw łatwo i bez wychodzenia z domu;

 z konta mogą mieć różny charakter i w różnym stopniu mogą wiązać się z naszą 
tożsamością offline;

 z Profil Zaufany to rodzaj konta, które potwierdza naszą tożsamość. 

5. Treść zajęć (skorzystaj z prezentacji, którą dla Ciebie przygotowaliśmy)

Moduł 1. Zakładanie/rejestracja konta na portalu 

 z Dyskusja wprowadzająca (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich 
doświadczeniach z zakładaniem kont. Nawiąż do tego, że większość z nas 
zakładała już jakieś konto. Zapytaj czy uczestnicy znają zasady bezpiecznego 
zakładania/rejestracji konta? Czy mają założone swoje konta na różnych 
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portalach? Ustalcie kto jest w grupie liderem, jeśli chodzi o ilość kont.
 z Mini wykład (ok. 10 minut). Omów tworzenie nazwy użytkownika.

Treści przydatne dla trenera:

 z Rejestrując się lub zakładając konto jesteśmy proszeni o nazwę użytkownika 
i hasło. 

 z Wyjaśnij, że nazwa użytkownika to unikalna nazwa, która identyfikuje daną 
osobę. 

 z Nazwa użytkownika (inaczej: tzw. nick lub login) to istotny element każdego 
procesu rejestracji. 

 z Warto stworzyć nazwę, która jest łatwa do zapamiętania, ale też taką, która 
nas identyfikuje. Na przykład mogą to być słowa, które nawiązują do: twojego 
pseudonimu, miejsca zamieszkania np.: adam_krakow, twojego charakteru np.: 
bystrymaciek, twojego hobby, firmy czy zawodu np.: elektryk_janusz. 

 z Nadawanie nazwy powiązanej z datą naszego urodzenia nie jest najlepszym 
rozwiązaniem. 

 z Nazwy mogą zawierać małe i duże litery (a–z), cyfry (0–9) i/lub niektóre 
symbole oraz muszą się składać co najmniej z dwóch znaków.

 z Mini wykład (ok. 10 minut). Omów zasady tworzenia bezpiecznego hasła, 
wyjaśnij, że silne hasło to podstawa bezpieczeństwa w sieci. To właśnie brak 
takiego hasła jest bardzo częstą przyczyną włamań i wyłudzania danych.

Treści przydatne dla trenera:

 z Każde hasło powinno się składać minimalnie z 8 znaków, małych i wielkich 
liter, cyfr oraz znaków specjalnych lub kombinacji słów, tworzących tzw. 
Password phrase (czyli hasło-zdanie) np. Codzienniepijemlekoijembanany. 

 z Bezpieczna hasło powinno zawierać: znaki specjalne, małe i duże litery, cyfry, 
znaki niealfabetyczne. 

 z Najłatwiejszym sposobem stworzenia silnego hasła, które jest jednocześnie 
łatwe do zapamiętania jest zamiana liter na liczby i znaki specjalne np. 
HasłoDoWifi zamieniamy na H@sł0D0W!f! 

 z Równie dobrym sposobem na zapamiętywanie skomplikowanych ciągów 
znaków jest mnemotechnika. Można na przykład wykorzystać w tym celu 
swoją ulubioną książkę, wiersz, tekst piosenki, itp.

 z DGcoSLWL1966 - hasło wydające się na skomplikowane, a jest tak naprawdę 
zapisem pierwszych liter Dzienniki gwiazdowe cykl opowiadań Stanisława 
Lema Wydawnictwo Literackie 1966.
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 z AMPT#LomTjjz – Adam Mickiewicz Pan Tadeusz # Litwo ojczyzno moja Ty 
jesteś jak zdrowie.

 z Należy pamiętać, aby do każdego z serwisów używać unikalnego hasła. 
 z Jeśli haseł się namnoży i będziemy mieli trudności z ich zapamiętaniem, warto 

skorzystać ze specjalistycznych programów tzw. menedżerów haseł.

 z Dyskusja (10 minut) - zapytaj uczestników czy hasła, których używają są 
bezpieczne? Czy mieli doświadczenia z włamaniem na konto? Na koniec wyjaśnij 
jakich haseł należy unikać.

Treści przydatne dla trenera:

 z należy unikać haseł składających się z łatwego do odgadnięcia ciągu znaków, 
takich jak: „123456” lub „qwerty”.

 z należy unikać znaczących dat, imion i nazw np.asia1989.
 z należy unikać używania haseł słownikowych, encyklopedycznych, nawet jeśli 

są długie i trudne do zapamiętania. Nawet bardzo trudne do wymówienia 
nazwy ze świata fantasy i science-fiction znajdują się na gotowych listach haseł 
i są łatwe do odgadnięcia,

 z należy unikać dodawania dodatkowych znaków w wyrazach słownikowych np. 
eukaliptus898 czy krakow2019. Dodawanie dodatkowych znaków przed lub 
po wyrazach słownikowych nic nie daje i nie spełnia wymogów bezpiecznego 
hasła.

 z co roku firma SplashData podaje statystyki najpopularniejszych haseł. 
Z całą pewnością nie należy używać: 1. 123456 - zajmuje pierwsze miejsce 
nieprzerwanie od czterech lat!; 2. Password, 3. 12345678, 4. qwerty, 5. 12345, 
6. 123456789, 7. letmein, 8. 1234567, 9. football, 10. iloveyou; 11. admin; 
12. welcome, 13. Monkey, 14. login, 15. abc123, 16. starwars, 17. 123123, 
18. dragon, 19. passw0rd, 20. aaster, 21. hello, 22. freedom, 23. whatever, 24. 
qazwsx, 25. trustno1.

 z w 2018 roku operatorzy z zespołu CERT (Computer Emergency 
Response Team) Polska przyjęli 19 439 ogłoszeń, które zostały dokładnie 
przeanalizowane i odpowiednio zaklasyfikowane. Spośród nich 5 675 było 
podstawą do założenia incydentu bezpieczeństwa. Odnotowano w sumie 3 
739 incydentów bezpieczeństwa, czyli średnio ponad 10 zarejestrowanych 
incydentów dziennie.

 z Ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników o ułożenie 
bezpiecznego, mocnego hasła przy pomocy jednej z zaprezentowanych technik; 
upewnij się, że wszyscy wykonali zadanie; omówcie razem siłę kilku haseł.
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 z Podsumowanie (ok. 5 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, które 
uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego się 
nauczyli, czego im zabrakło; wyjaśnij, że tworzenie haseł i loginów jest istotne 
przy tworzeniu kont w Internecie; płynnie przejdź do drugiego modułu. 

Moduł 2. Profil Zaufany - załatwianie spraw urzędowych

 z Dyskusja wprowadzająca (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich 
doświadczeniach. Dowiedz się kto posiada Profil Zaufany, a jeśli tak - to jak 
z niego korzysta? Czy ktoś korzystał z możliwości rozliczenia się z podatku za 
pośrednictwem portalu https://www.podatki.gov.pl/?

 z Mini wykład z instrukcją (15 minut). Poproś uczestników o przygotowanie 
telefonów/tabletów. Wytłumacz, że uczestnicy poznają teraz funkcjonalności 
portalu Profil Zaufany. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy 
adres https://pz.gov.pl

Treści przydatne dla trenera:

 z Wykorzystaj prezentację lub manual dotyczący profilu zaufanego. 
 z Omów poszczególne kategorie Menu - Profil Zaufany - Aktualności - Pomoc - 

Kontakt.
 ▶ Profil Zaufany - strona startowa służąca rejestracji lub zalogowaniu.
 ▶ Aktualności – tu znajdują się bieżące informacje i aktualizacje serwisu.
 ▶ Pomoc – tu znajdziesz instrukcje i podręczniki, pliki do pobrania ze 

szczegółowymi opisami działania usługi i portalu. Jeśli szukamy szybkiej 
pomocy warto rozpocząć od Najczęściej zadawanych pytań. Kontakt - tu 
znajdziesz dane kontaktowe do centrum pomocy Użytkowników Profilu 
Zaufanego w Centralnym Ośrodku Informatyki

 z Wytłumacz uczestnikom, czym jest profil zaufany. 
 ▶ Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie internetowe, dzięki któremu można 

załatwiać wiele spraw urzędowych w serwisach administracji publicznej. 
 ▶ Profil Zaufany działa jak własnoręczny podpis. 
 ▶ Można dzięki niemu wysyłać przez Internet dokumenty i wnioski do 

różnych urzędów. 
 ▶ Profil Zaufany może założyć każdy, kto posiada numer PESEL.

 z Wyjaśnij co można załatwić dzięki Profilowi Zaufanemu?
 ▶ Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 ▶ Sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.
 ▶ Sprawdzić swoje punkty karne.
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 ▶ Złożyć wniosek o świadczenie 500+.
 ▶ Złożyć deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na 

portalu podatkowym.
 ▶ Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 ▶ Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej.
 ▶ Wysłać pismo do podmiotu publicznego.

 z Omów sposoby zakładania profilu zaufanego; Istnieją dwa sposoby na 
założenie Profilu Zaufanego: przez serwis internetowy https://pz.gov.pl/ i przez 
serwisy bankowe wybranych banków

 z Omów kolejne kroki zakładanie profilu za pośrednictwem serwisu 
internetowego. 
1. Zakładamy konto w serwisie pz.gov.pl 

Rejestrujemy nowe konto, podając identyfikator użytkownika (czyli 
nazwę, jaką sobie przypiszemy – zestaw liter i cyfr) oraz hasło, podajemy 
swoje dane osobowe i dane kontaktowe. Na podany przez nas adres 
e-mail otrzymamy mail potwierdzający założenie konta w serwisie 
Profil Zaufany oraz mail z wnioskiem o potwierdzenie profilu w punkcie 
potwierdzającym. 

2. Szukamy punktu potwierdzającego w naszej okolicy 
Udajemy się do punktu aby potwierdź Profil Zaufany. Punkty 
potwierdzające to banki, urzędy – (również za granicą) miejsce, gdzie 
osobiście potwierdzamy Profil Zaufany za pomocą dowodu osobistego lub 
paszportu.

3. Jeśli posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny, możemy potwierdzić 
profil tym podpisem.

 z Omów kolejne kroki zakładanie profilu za pośrednictwem internetowego 
konta bankowego. Profil Zaufany założysz przez konto bankowe następujących 
banków: ING, Inteligo, Millennium, Banku Pekao, PKO BP, BZ WBK, mBank, 
Alior Bank.
1. Klikamy w ikonę naszego banku, a następnie logujemy się do serwisu 

bankowego.
2. Postępujemy zgodnie z poleceniami. Nie musimy już nic potwierdzać, 

bank sam przekaże twoje dane do serwisu pz.gov.pl

 z Ćwiczenie problemowe (10 minut) – poproś uczestników o założenie profili 
zaufanych za pomocą wybranego sposobu. 

 z Dyskusja (5 minut) - zapytaj uczestników, jakie mają doświadczenia 
z zakładaniem profilu zaufanego. Co ich zaskoczyło, z czym mieli problemy? Jak 
korzystają z Profilu zaufanego?
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 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut). Poproś użytkowników by znaleźli 
następujące informacje: jak długo ważny jest profil zaufany; czy można 
potwierdzić Profil Zaufany w każdym punkcie czy tylko w miejscu zamieszkania 
lub zameldowania; jaki jest adres punktu potwierdzającego Profil Zaufany 
najbliżej twojego miejsca zamieszkania. Sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie. 
Omów ćwiczenie z grupą. 

 z Podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj. 

Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 
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Manual
do scenariusza nr 3
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Podstawowe funkcjonalności strony. Klikając w 
MENU wyświetla się: Profil Zaufany, Aktualności, 
Pomoc, Kontakt.

Aktualności – tu znajdują się bieżące 
informacje i aktualizacje serwisu.

Profil zaufany  
- załatwianie spraw urzędowych

Uruchamiamy przeglądarkę internetową 
i wpisujemy adres https://pz.gov.pl 
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Pomoc – tu znajdziesz instrukcje i podręczniki, 
pliki do pobrania ze szczegółowymi opisami 
działania usługi i portalu. Jeśli szukamy szybkiej 
pomocy warto rozpocząć od „Najczęściej 
zadawanych pytań”.

Kontakt  - tu znajdziesz dane kontaktowe 
do centrum pomocy Użytkowników 
Profilu Zaufanego w Centralnym Ośrodku 
Informatyki.

Profil zaufany 
- strona 
startowa służąca 
rejestracji lub 
zalogowaniu.
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Tak wygląda procedura zakładania profilu 
za pośrednictwem serwisu bankowego. 

Zakładamy konto w serwisie 
pz.gov.pl
• rejestrujemy nowe konto, 
podając identyfikator 
użytkownika (czyli nazwę, jaką 
sobie przypiszemy – zestaw liter 
i cyfr) oraz hasło
• podajemy swoje dane 
osobowe i dane kontaktowe
• na podany przez nas adres 
e-milowy otrzymamy mail 
Szukamy punktu 
potwierdzającego w naszej 
okolicy
• punkty potwierdzające to 
banki i urzędy (również za 
granicą), gdzie osobiście 
potwierdzamy Profil Zaufany za 
pomocą dowodu osobistego lub 
paszportu
• udajemy się do punktu aby 
potwierdź Profil Zaufany
potwierdzający założenie 
konta w serwisie Profil 
Zaufany oraz mail z wnioskiem 
o potwierdzenie profilu 
w punkcie potwierdzającym  

Profil zaufany możesz utworzyć na dwa 
sposoby:
1. poprzez serwis internetowy https://pz.gov.pl/
2. poprzez serwisy bankowe wybranych banków

Tak wygląda procedura zakładania profilu za 
pośrednictwem serwisu internetowego pz.gov.
pl.
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Zakładanie Profilu Zaufanego za 
pośrednictwem konta bankowego.
 
• profil Zaufany założysz przez konto bankowe 
następujących banków: ING, Inteligo, 
Millennium, Banku Pekao, PKO BP, BZ WBK, 
mBank, Alior Bank

• wchodzimy do serwisu pz.gov.pl

• klikamy w ikonę naszego banku, a następnie 
logujemy się do serwisu bankowego

• postępujemy zgodnie z poleceniami

• nie musimy już nic potwierdzać, bank sam 
przekaże twoje dane do serwisu pz.gov.pl



Scenariusz nr 4

Jan Mobilny szuka pracy
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TEMAT:

Mobilna aplikacja pracuj.pl

Cele zajęć

Cel ogólny: 

 z Nabycie umiejętności samodzielnego aplikowania na wybrane stanowisko pracy 
przy pomocy aplikacji pracuj.pl przez użytkownika telefonu komórkowego/
tabletu 

Cele szczegółowe: 

 z Zdobycie wiedzy na temat wiodących obecnie sposobów otrzymywania 
zatrudnienia i poruszania się po internetowym rynku pracy;

 z Wdrożenie w określone funkcjonalności oferowane przez aplikację pracuj.pl;
 z Budowanie u osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym pewności siebie 

w poruszaniu się po wirtualnym świecie.

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia analityczne (z wykorzystaniem smartfonów);
 z Ćwiczenia problemowe z wykorzystaniem (z wykorzystaniem smartfonów). 

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz preferowanych materiałów, sprzętu: 

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do internetu;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi; 
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przygotowań i przebiegu zajęć

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniają miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze);

 z o ile to możliwe, poproś by uczestnicy na szkolenie mieli przygotowane swoje CV 
lub krótkie informacje o swoim doświadczeniu zawodowym (gotowy materiał 
pomoże sprawniej poprowadzić ćwiczenia). 

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z przejrzyj aplikację pracuj.pl: sprawdź funkcjonalności, upewnij się, że potrafisz 

je wykorzystać, prześledź ewentualne zmiany (interfejs, funkcje, dostępność 
poszczególnych usług);

 z zwróć uwagę na treści dodatkowe związane z tematem: korzystanie z poczty 
e-mail na telefonie - temat omówiony w scenariuszu numer 1.

 z upewnij się, że masz na własnym smartfonie najnowszą wersję aplikacji 
(aktualizacje);

 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.
pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie.
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 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
w odpowiedniej liczbie;

 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś; 

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;

 z sprawdź działanie własnego smartfona i aplikacji pracuj.pl;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 

Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera;

 z smartfon jest potężnym narzędziem; to kieszonkowy komputer o bardzo 
dużych możliwościach;

 z smartfona można skutecznie wykorzystać jako wsparcie w codziennych 
czynnościach; 

 z uczestnicy rynku pracy aktywnie wykorzystują smartfony; pracownicy przy ich 
pomocy szukają pracy, a pracodawcy pracowników; 
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 z istnieją aplikacje, które ułatwiają komunikację na rynku, a w szczególności 
poszukiwanie pracy i pracowników;

 z aplikacja pracuj.pl jest prostym narzędziem (jednym z wielu), które ułatwiają 
poruszanie się po internetowym rynku pracy. 

5. Treść zajęć
 z mini wykład (ok. 25 minut) – zrób krótkie wprowadzenie dotyczące specyfiki 

rynku pracy w internecie; omów potencjał smartfonów w poruszaniu się po 
internetowym rynku pracy; krótko pokaż różnorodność możliwości – kilka 
przykładów aplikacji; zaprezentuj aplikację pracuj.pl (skorzystaj z prezentacji, 
którą dla Ciebie przygotowaliśmy); 

Treści przydatne dla trenera: 

 z Pracuj.pl to jeden z największych serwisów internetowych służących do 
poszukiwania pracy. 

 z Serwis pracuj.pl dostępny jest przez klasyczna stronę internetową, ale ma też 
aplikację na smartfony. Używanie aplikacji jest darmowe, ale do jej działania 
potrzebny jest dostęp do internetu. 

 z Niektóre aplikacje tego nie wymagają, ale na pracuj.pl nowe oferty pojawiają 
się na bieżąco, więc stały dostęp do sieci gwarantuje również otrzymywanie 
najnowszych propozycji.

 z dyskusja (ok. 5 minut) – wykorzystają ją w czasie mini wykładu; poproś 
uczestników o krótkie komentarze czy refleksje związane z doświadczeniem 
poszukiwania pracy; zwłaszcza przy pomocy internetu;

 z ćwiczenie analityczno-eksploracyjne (ok. 15 minut) – poproś uczestników, by 
zainstalowali na swoich smartfonach aplikację pracuj.pl i zapoznali się z jej 
funkcjami; poproś ich o wyszukanie oferty pracy dla inżyniera, który szuka pracy 
w odległości do 35 km od Olsztyna; upewnij się, że wszyscy poprawnie wykonali 
zadanie;

 z ćwiczenie problemowe (ok. 25 minut) – poproś uczestników o przygotowanie 
własnych profili zawodowych na pracuj.pl; niech zrobią to w oparciu o swoje CV; 
sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie; omów jego wyniki, zapytaj uczestników 
co było największym wyzwaniem;

 z ćwiczenie symulacyjne (ok. 25 minut) – poproś uczestników, by wyszukali jedno 
ogłoszenie o pracę, które im odpowiada i przygotowali krótki list do pracodawcy, 
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gdzie przedstawią swoje mocne strony; sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie, 
omów jego wyniki, zapytaj uczestników co było największym wyzwaniem.

 z podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj. 

Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 

 z Przygotuj sobie do zadania problemowego i symulacyjnego propozycję dla 
osób, które będą nieprzygotowane lub nie będą chciały wykorzystać własnego 
doświadczenia. Np. CV fryzjerki Trzebini, która pracuje w zawodzie od 2004 
roku i zmieniła dotąd pracę trzykrotnie lub hydraulika z Wadowic pracującego 
w zawodzie od 1998 roku, który zmienił pracę dwa razy. 
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Manual
do scenariusza nr 4
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Instalacja i użytkowanie 
aplikacji pracuj.pl

Wejdź do sklepu Google Play 

Zacznij wpisywać „pracuj”, a system sam 
podpowie Ci popularną aplikacje Pracuj.pl

Kiedy aplikacja pojawi się na wyświetlaczu, 
wybierz ZAINSTALUJ.

Rozpoczyna się pobieranie i instalowanie, co 
zwykle trwa kilkadziesiąt sekund
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Aplikacja otwiera się.Następnie wybierz OTWÓRZ. Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić 
się komunikat dotyczący nowości w aplikacji 
- na przykład taki jak poniżej.
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Pojawia się okno, w którym możemy wybrać 
opcję ZAŁÓŻ konto (dla nowych użytkowników 
serwisu) lub ZALOGUJ SIĘ (dla tych, którzy już 
korzystają z serwisu). Możemy też wybrać POMIŃ 
w prawym górnym rogu aby przeglądać oferty bez 
logowania.
Na początek wybieramy POMIŃ.   

Przesuwając szary suwak pod 
komunikatem (suwak zmieni kolor na 
zielony) możemy zaznaczyć, żeby taki 
komunikat nie pokazywał się w przyszłości. 
Zatwierdzamy decyzję wybierając OK.

Okno wyszukiwarki czeka na wpisanie 
podstawowych informacji - stanowisko 
(albo firma) jakie  szukasz oraz miasto 
(województwo), gdzie chcesz znaleźć 
zatrudnienie. Poniżej obrazka znajdują 
się popularne kategorie pracy „Sprzedaż”, 
„Pierwsza praca”, „Administracja” 
itd. - przewijając w prawo znajdziesz 
więcej kategorii. Możesz skorzystać 
z tych podpowiedzi albo wpisać własne 
wyszukiwanie.  
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Po wybraniu kategorii „Kierowcy” otrzymaliśmy 
842 wyniki z całej Polski. Żeby zawęzić wyniki 
wybieramy „Filtry”.

Szukanie pracy przy pomocy kategorii 
zawodowych daje więcej możliwości niż 
wpisanie nazwy zawodu, ponieważ obecnie 
w firmach istnieje tendencja wymyślania 
różnych nazw zawodu dla tego samego zakresu 
obowiązków - ludzie wykonujący te same 
czynności w różnych firmach mogą zostać 
nazwani zupełnie inaczej. 
Co więcej, jeśli nie znajdziesz pracy wpisując 
nazwy zawodu – profil sam zaproponuje Ci 
szukanie przy pomocy kategorii.  

Możemy filtrować wyniki na kilka sposobów, 
ale w tym wypadku ograniczamy się do 
wpisania miejsca zatrudnienia. 
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Zostało wyświetlone 30 ofert spełniających te 
kryteria (liczba ofert zmienia się każdego dnia). 
Listę ofert można przewijać w górę i w dół 
przeglądając kolejne propozycje.

Jako miejsce wpisany został Kraków. 
Obok nazwy miejscowości możemy też 
wybrać w obrębie ilu kilometrów od 
wskazanego miejsca system ma szukać 
ofert zatrudnienia.  

Możemy spróbować wykonać inne zapytanie. 
Na przykład dla zawodu „Opiekunka”.
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W tym wypadku wyszukiwanie zakończyło 
się niepowodzeniem. Trzeba zmienić kryteria 
wyszukiwania, zwiększając na przykład odległość 
od miejscowości, w której chcemy pracować. 
Serwis pracuj.pl jest w tym zakresie elastyczny, co 
już zostało pokazane wcześniej. 

Jako miejsce pracy wskazujemy Radom. Jeżeli zmienimy 
poszukiwanie 
ofert dla tego 
stanowiska na 
Warszawę, to 
w tym przykładzie 
wyświetliły się 
nam cztery oferty.
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Czasami możemy też uzyskać numer telefonu, 
jeżeli pracodawca dał taką możliwość.  

Po wybraniu tej oferty zobaczymy, że 
możemy aplikować, czyli przesłać nasze 
CV na to  stanowisko.  Klikamy APLIKUJ.

Po wybraniu opcji ZADZWOŃ możemy od 
razu wysłać SMS lub zadzwonić pod podany 
numer.
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Założenie konta polega na wpisaniu dwóch 
podstawowych informacji - naszego adresu e-mail 
oraz hasła jakiego będziemy używać w systemie 
pracuj.pl. 

Jeżeli do wyboru mamy tylko APLIKUJ 
to wybraniu tej opcji mamy możliwość 
założenia konta (lub zalogowania się, jeżeli 
już jesteśmy zarejestrowani w serwisie 
pracuj.pl). 

Po wpisaniu tych informacji i zaznaczeniu 
pola z akceptacja regulaminu wybieramy 
opcję ZAREJESTRUJ SIĘ.
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Po potwierdzeniu system przenosi nas z powrotem 
do aplikacji pracuj.pl i możemy rozpocząć 
składanie naszej oferty na proponowane 
stanowisko.  

W kolejnym kroku musimy skorzystać 
z naszej poczty e-mail aby potwierdzić 
prawidłowość naszego adresu. System 
standardowo przekierowuje na pocztę 
gmail, ale możemy też użyć innego konta 
pocztowego, które mamy zainstalowana na 
naszym smartfonie.
W wiadomości pocztowej jaką 
otrzymaliśmy z systemu pracuj.pl 
wybieramy POTWIERDŹ TUTAJ. 

Aplikowanie mobilne polega na wysłaniu 
pracodawcy drogą elektroniczną CV i innych 
wymaganych przez niego dokumentów 
związanych z pracą. Aplikacja pracuj.pl 
umożliwia automatyczne wygenerowanie 
naszego CV na podstawie danych z naszego 
profilu opisanego w pracuj.pl oraz wysłanie 
standardowego listu motywacyjnego, 
który dołączony jest do aplikacji. Możemy 
też dodawać własne CV i własny list 
motywacyjny.
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A następnie MÓJ PROFIL Jeżeli liczymy się z tym, że będziemy 
częściej korzystać a tej aplikacji to na pewno 
wygodnie jest uzupełnić dane w swoim 
profilu na pracuj.pl.
W tym celu na głównej stronie u dołu 
wybieramy opcję „WIĘCEJ”. 

i przystępujemy do 
uzupełniania naszych danych.

Tak przygotowane dane 
będziemy mogli używać 
w kolejnych naszych 
odpowiedziach na oferty pracy.

Z czasem twoje konto na profilu będzie się stawało coraz bardziej 
sprofilowane na podstawie Twoich wyszukiwań, danych jakie 
wprowadzisz na swoim koncie oraz Twoich kolejnych aplikacji. Tak 
stworzy się algorytm, zgodnie z którym pracuj.pl będzie Ci sugerować 
w powiadomieniach konkretne oferty.



Scenariusz nr 5

Jan Mobilny dba o zdrowie – ze 
smartfonem do lekarza i do apteki
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TEMAT:

Jan Mobilny dba o zdrowie  
- ze smartfonem do lekarza i do apteki.

Cele zajęć

Cel ogólny: 

 z Ukształtowanie w uczestnikach umiejętności i nawyku korzystania z urządzeń 
dotykowych i urządzeń mobilnych 

 z Przekazanie wiedzy na temat możliwości korzystania z wyszukiwania informacji 
dotyczących zdrowie poprzez aplikacje mobilne i strony internetowe 

Cele szczegółowe: 

 z Poszerzenie świadomości na temat potencjału Internetu w obszarze e-zdrowia 
(np. elektroniczna rejestracja w placówkach opieki zdrowotnej, e-porady, 
poszukiwanie specjalistów, informacja o lekach) 

 z Nabycie umiejętności obsługi wybranych aplikacji medycznych: Znany Lekarz, 
Leki Pharmindex mobile i KtoMaLek

 z Kształtowanie krytycznego podejścia do informacji o zdrowiu w Internecie 

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia eksploracyjne (z wykorzystaniem smartfonów).

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz materiałów, sprzętu

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do Internetu;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi; 
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przebiegu zajęć:

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniającą miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze);

 z przekaż grupie, że do pełnego udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie 
smartfona z dostępem do Internetu. 

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z przejrzyj aplikacje, których będziesz używał/używała (Zanany Lekarz, Leki 

Pharmindex mobile i Kto ma lek): sprawdź funkcjonalności, upewnij się, 
że potrafisz je obsługiwać, prześledź ewentualne zmiany (interfejs, funkcje, 
dostępność poszczególnych usług);

 z pamiętaj o zagadnieniach powiązanych z tematem szkolenia: korzystanie 
z przeglądarek internetowych oraz różnice pomiędzy przeglądarką, a aplikacją 
mobilną;

 z upewnij się, że masz na własnym smartfonie najnowszą wersję aplikacji 
(aktualizacje);

 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.
pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie;

 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
w odpowiedniej liczbie;
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 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia 
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś; 

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;

 z sprawdź działanie własnego smartfona i wszystkich omawianych aplikacji;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 

Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera:

 z smartfon jest potężnym narzędziem; to kieszonkowy komputer o bardzo 
dużych możliwościach;

 z smartfona można skutecznie wykorzystać jako wsparcie w codziennych 
czynnościach; 

 z smartfon umożliwia korzystanie z ogromnej liczby aplikacji mobilnych 
darmowych i płatnych; komercyjnych i niekomercyjnych; 

 z wiele aplikacji poświęconych jest e-zdrowiu i skutecznie pomaga 
użytkownikom poruszać się w newralgicznym obszarze ochrony zdrowia;

 z można je pobrać w sklepie PLAY.
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5. Treść zajęć (skorzystaj z prezentacji, którą dla Ciebie przygotowaliśmy)
 z dyskusja (10 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich doświadczeniach ze 

służbą zdrowia; odnieś się do usług publicznych i prywatnych; zapytaj o terminy 
wizyt oraz zabiegów oraz sposób ich umawiania; zapytaj o e-usługi w obszarze 
ochrony zdrowia; zwróć uwagę na różnice pomiędzy sektorem publicznym 
i prywatnym. Uwaga! To bardzo nośny temat, więc musisz uważać, by dyskusja 
nie wymknęła się spod kontroli i nie zdominowała zajęć. 

 z mini wykład (15 minut) – wyjaśnij czym jest e-zdrowie; wymień usługi, które się 
do niego zaliczają; podaj przykłady narzędzi internetowych z tego obszaru; omów 
krótko aplikację Znany Lekarz. 

Treści przydatne dla trenera: 

 z E-zdrowie oznacza używanie jako wsparcia w systemie ochrony zdrowia 
nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

 z Przykładowe narzędzia wykorzystywane w e-zdrowiu: systemy digitalizacji 
i przechowywania dokumentacji oraz obiegu dokumentów medycznych; 
ochrona danych wrażliwych; usprawnienie procesów w ochronie zdrowia 
(systemy rejestracji, listy oczekujących, udzielanie informacji); e-porady 
i e-opieka zdrowotna; system wsparcia w domowej opiece hospicyjnej.

 z Aplikacje w obszarze e-zdrowia: Zanany Lekarz, Leki Pharmindex mobile, Kto 
ma lek, OSOZNews, HospiCare, VisiMed.

 z Informacje i usługi oferowane w Internecie przez instytucje publiczne są 
zwykle na gorszym poziomie niż w placówkach prywatnych. Wynika to 
głównie z braku środków i dalszego miejsca tego typu zagadnień na liście 
priorytetów. Placówki publiczne na ogół mają strony internetowe, rzadziej 
aplikacje mobilne i rozwinięte systemy informatyczny służące usprawnieniu 
działania ochrony zdrowia. Jednak z każdym rokiem cyfryzacja w publicznej 
ochronie zdrowia postępuje i jakość usług z obszaru e-zdrowia się poprawia. 
Coraz więcej usług jest dostępnych przez Internet.

 z Sektor publiczny coraz lepiej dba również o responsywność (RWD) swoich 
stron internetowych. RWD oznacza, że grafika strony dopasowuje się do 
rozmiaru ekranu, na którym oglądamy stronę, dzięki czemu strona jest czytelna 
na każdym urządzeniu (komputer, tablet czy smartfon), ale też może trochę 
inaczej wyglądać na każdym z tych urządzeń.
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 z Informacje i usługi oferowane przez instytucje prywatne, czyli nastawione na 
zysk są zwykle na lepszym poziomie, bardziej czytelne, intuicyjne, ale często 
są powiązane z jedną firmą lub grupą partnerów, którzy zapłacili za reklamę 
i to ich oferta jest prezentowana użytkownikowi. Nie jest to zatem pełna oferta. 
Na przykład aplikacja Znany lekarz oferuje możliwość umówienia wizyty 
tylko u lekarzy, którzy zapłacili za tę usługę. Faktycznie mamy do czynienia 
z reklamą.

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji Znany Lekarz (15 minut) – 
pobranie i uruchomienie aplikacji na smartfonach użytkowników (skorzystaj 
z manuala lub z przygotowanej prezentacji na www.mobilni.szkolamedialna.pl). 
Omów z uczestnikami wygląd aplikacji i jej najważniejsze funkcje. Daj grupie 
kilka minut na samodzielną eksplorację Znanego lekarza. 

 z ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji Znany lekarz kardiologa przyjmującego w Nowym Sączu, który ma 
co najmniej kilka pozytywnych opinii. Zasugeruj, by grupa zweryfikowała opinię 
o znalezionym lekarzu w innych miejscach w sieci. Upewnij się, że wszyscy 
poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami. 

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; 
sprawdź, które elementy aplikacji im się podobają, a do których mają 
zastrzeżenia; zapytaj co sądzą o komentarzach; przejdź płynnie do kolejnej 
aplikacji o powiązanej tematyce. 

 z mini wykład (10 minut) – omów krótko aplikacje Leki Pharmindex mobile 
i KtoMaLek; wyjaśnij do czego służy i jak można ją wykorzystać w codziennym 
życiu. 

Treści przydatne dla trenera:

 z Aplikacja Leki Pharmindex to baza farmaceutyków, zaś KtoMaLek to baza 
aptek i ich zaopatrzenia. 

 z Leki Pharmindex przekierowuje z aplikacji na stronę internetową KtoMaLek 
w przeglądarce. 

 z Przeglądarka internetowa to program komputerowy służący do wyświetlania 
stron internetowych - do jej działania konieczne jest podłączenie do sieci 
internetowej. Na przeglądarkach można oglądać wszystkie strony internetowe, 
na wielu można oglądać też filmy, zdjęcia czy słuchać muzyki, audycji itp.

 z Aplikacja mobilna to program komputerowy uruchamiany na urządzeniu 
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przenośnym czyli smartfonie albo tablecie, służący do realizacji węższego 
zadania. Czasem bardzo prostego (np. budzik, latarka) albo bardziej 
skomplikowanego (np. mapa z nawigacją czy wyszukiwarka dostępnych 
w najbliższej aptece leków). Niektóre aplikacje po pobraniu przez Internet 
i zainstalowaniu nie potrzebują stałego dostępu do sieci internetowej, inne 
potrzebują sieci do niektórych swoich funkcji, są też takie, którym tylko stały 
dostęp do Internetu gwarantuje poprawne funkcjonowanie.

 z Przeglądarkę możemy wykorzystać na dwa sposoby. Jeśli znamy adres strony, 
na którą chcemy wejść, to musimy wpisać go w polu adresu, np. pacjent.gov.
pl (strona z informacjami dla pacjentów przygotowana przez Ministerstwo 
Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia). Druga opcja, to wykorzystanie 
wyszukiwarki, np. Google, gdzie wpisuje hasła, które nas interesują, np. 
ortopedia + szpital + Kraków. Wskazane rekordy w wyszukiwarce będą 
zawierały strony dotyczące takiej tematyki. 

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji Leki Pharmindex mobile 
i KtoMaLek (15 minut) – pobranie i uruchomienie aplikacji na smartfonach 
użytkowników (skorzystaj z manuala lub z przygotowanej prezentacji na 
www.mobilni.szkolamedialna.pl). Omów z uczestnikami wygląd aplikacji i jej 
najważniejsze funkcje. Daj grupie kilka minut na samodzielną eksplorację Leki 
Pharamindex mobile i KtoMaLek.

 z ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o wyszukanie 
w aplikacji Leki Pharmindex leku Acard 0,075g, 60 tabletek, a następnie 
o znalezienie przez aplikację lub stronę KtoMaLek najbliższej dla ich miejsca 
zamieszkania apteki, w której można go kupić. Poproś również o poszukanie 
opinii eksperta i pacjentów na temat tego leku. Upewnij się, że wszyscy wykonali 
zadanie. Omów wyniki z grupą.

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą 
aplikacji; sprawdź, które elementy aplikacji im się podobają, a do których 
mają zastrzeżenia; zapytaj co sądzą o opiniach na temat wyszukanego leku; 
porozmawiaj o grupą o wiarygodności informacji w sieci. 

 z podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj. 
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Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne 
opcje wyszukiwania specjalisty i różne leki. Wskaż lekarzy o popularnych 
specjalizacjach (np. internista) i bardziej niszowych (foniatra), z małych 
miasteczek i z metropolii. W zadaniu z lekami użyj zarówno suplementów 
diety (np. preparaty witaminowe), jak i pospolitych, ogólnodostępnych leków 
(np. przeciwbólowych), jak i leków wydawanych wyłącznie na receptę (np. 
insuliny). Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek inne 
kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji. 
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do scenariusza nr 5
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W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: znanylekarz
wybierz aplikacje Znany lekarz i wybierz opcję 
ZAINSTALUJ.
Poczekaj aż pojawi się przycisk OTWÓRZ i kliknij 
w niego.

Pojawia się pytanie systemowe o zezwolenie 
na dostęp aplikacji do twojej lokalizacji. 

Instalacja i użytkowanie aplikacji 
Znany Lekarz

Odszukaj w telefonie aplikację Sklep Play  
i otwórz ją.
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U dołu otwiera się klawiatura do wpisywania, 
a w górnej części ekranu druga linia wyszukiwania 
dla miasta lub dzielnicy. Specjalizację lekarza 
jakiego szukasz możesz wybrać również z listy 
przewijanej w środkowej części ekranu.  

Wybieramy na przykład specjalizację 
„kardiolog” i wpisujemy adres np. Kraków 
dywizjonu, a aplikacja podpowiada adres, 
który możemy wybrać. 

Możesz odmówić i wtedy aplikacja nie 
podpowie Ci lekarzy najbliżej Twojego miejsca 
pobytu, a jeżeli zezwolisz, to Twoja lokalizacja 
będzie pobierana i podpowiedzi będą lepiej 
dobrane.
U góry ekranu możesz wpisać nazwisko 
lekarza, specjalność której szukasz. 



150

Otwiera się lista lekarzy z podaniem - po prawej 
stronie od nazwiska - odległości od wybranego 
miejsca. Na pierwszych miejscach wyświetlają się 
nazwiska lekarzy, u których możemy zamówić 
wizytę online, a poniżej - na przewijanej liście - 
kolejni lekarze. 

Wybieramy nazwisko lekarza - otwiera się 
okno informacji o lekarzu, miejscach gdzie 
przyjmuje, opinie o nim itp. 

Wybieramy adres z listy - wystarczy 
przybliżony - i klikamy DALEJ w prawym 
dolnym rogu ekranu.  
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Jeżeli o przychodni nie ma informacji w tym 
serwisie, to znajdziesz tylko możliwość przejścia do 
Map Google.

Przykładowy profil placówki - przychodni 
- daje nam dostęp do listy lekarzy 
z możliwością umówienia wizyty 
u niektórych z nich oraz adres, położenie 
przychodni, opinie o lekarzach.  

Możesz znaleźć dalsze informacje na temat 
przychodni, w której ten lekarz przyjmuje. 
Kliknij w nazwę przychodni, a jeżeli jest ona 
opisana w serwisie to wyświetli się komunikat 
„przejdź do profilu placówki” i drugi, który 
kieruje do Mapy Google, na której sprawdzisz 
położenie i dalsze informacje jakie oferują 
Mapy Google.  
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W wyszukiwarce Sklepu Play wpisz: leki.
Wybierz aplikację Leki Pharmindex i kliknij w nią, 
a następnie wybierz przycisk ZAINSTALUJ.
 

Poczekaj aż pojawi się przycisk OTWÓRZ 
i kliknij w niego.

Instalacja i użytkowanie aplikacji  
Leki Pharmindex i KtoMaLek

Odszukaj w telefonie aplikację Sklep Play  
i otwórz ją.
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Spośród ikonek, które widzimy bez logowania, 
możemy wejść w listę leków - wybierz LEKI.

Pojawiła się lista leków ułożona alfabetycznie. 
Możemy ja przesuwać lub u góry wpisać 
nazwę leku, który chcemy znaleźć. Wybierz 
WPISZ NAZWĘ i wpisz na klawiaturze, 
która się pojawiła przykładowy lek - na 
przykład Acard (lek kardiologiczny). 

Aplikacja prosi o zalogowanie, ale z bazy leków 
można korzystać bez zalogowania – wybierz 
opcję WEJDŹ BEZ LOGOWANIA.
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Klikamy w pole informacji o leku, na przykład 
w opakowaniach 30 sztuk - znowu widzimy kilka 
podstawowych informacji, a u góry możemy 
wybrać zakładkę OPIS.

Widzimy rozwijalną listę, na której klikając 
w poszczególne opcje uzyskujemy dodatkowe 
informacje.

Na krótkiej liście leków możemy wybrać jedną 
z pozycji - wybieramy na przykład Acard 150 
mg.
Na ekranie widzimy dwie wersje tego leku - 
w opakowaniach po 30 i po 60 sztuk. Widzimy 
podstawowe informacje - cenę leku, czy jest 
na receptę, widzimy ikonę, która po kliknięciu 
pokaże nam zamienniki tego leku.  
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Możemy wybrać opcję POBIERZ LOKALIZACJĘ 
lub wpisać miejscowość. Jeżeli klikniemy w pobierz 
lokalizację, to system zapyta nas o wyrażenie zgody 
na pobieranie aplikacji (to pytanie pojawia się 
tylko raz). Jeżeli zaakceptujemy, to system pobierze 
lokalizację automatycznie. Możemy nie wyrażać 
zgody i wpisać interesującą nas lokalizacje ręcznie. 
Klikamy w przycisk SZUKAJ.

Zostaliśmy przeniesieni na stronę 
internetową (komercyjną) o nazwie 
KtoMaLek.pl
Widzimy listę uporządkowaną według 
odległości od miejsca, które podaliśmy 
(lub które system odnalazł). Z tej strony 
internetowej można korzystać niezależnie 
od wcześniej pokazanej aplikacji. Wystarczy 
wejść na www.KtoMaLek.pl lub pobrać 
aplikację ze sklepu Play.

Wracając do widoku informacji o leku widzimy 
między innymi ikonę KtoMaLek – klikamy 
w nią.



Scenariusz nr 6

Mobilne hobby, 
czyli ze smartfonem 
w domu i w ogrodzie
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TEMAT:

Mobilne hobby, czyli ze smartfonem w domu i w ogrodzie

Cele zajęć

Cel ogólny: 

 z Nabycie przez uczestników umiejętności rozwijania zainteresowań dotyczących 
domu i ogrodu przy użyciu aplikacji mobilnych. 

Cele szczegółowe: 

 z Zdobycie wiedzy na temat możliwości rozwijania zainteresowań 
z wykorzystaniem aplikacji mobilnych;

 z Opanowanie umiejętności obsługi wybranych aplikacji: Homebook - Dom 
i wnętrze, Urządzamy, Atlas roślin polskich;

 z Budowanie i kształtowanie u osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
pewności siebie w codziennym wykorzystywaniu aplikacji mobilnych dostępnych 
dla systemów Android.

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia eksploracyjne (z wykorzystaniem smartfonów).

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz materiałów, sprzętu:

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do internetu;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi; 
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Roślina do sfotografowania przez uczestników (np. lubczyk, pietruszka, 

pokrzywa, konwalie);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przebiegu zajęć:

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniającą miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze);

 z przekaż grupie, że do pełnego udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie 
smartfona z dostępem do Internetu i oprogramowaniem Android. 

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z przejrzyj aplikacje, których będziesz używał/używała (Homebook, Urządzamy, 

Atlas Roślin Polskich): sprawdź funkcjonalności, upewnij się, że potrafisz 
je obsługiwać, prześledź ewentualne zmiany (interfejs, funkcje, dostępność 
poszczególnych usług);

 z upewnij się, że masz na własnym smartfonie najnowszą wersję aplikacji 
(aktualizacje);

 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.
pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie.

 z przygotuj roślinę, którą uczestnicy będą mogli sfotografować w czasie zajęć;
 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
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w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia 
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś; 

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;

 z sprawdź działanie własnego smartfona i wszystkich omawianych aplikacji;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 

Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera:

 z smartfon jest potężnym narzędziem; to kieszonkowy komputer o bardzo 
dużych możliwościach;

 z smartfona można skutecznie wykorzystać jako wsparcie w codziennych 
czynnościach; 

 z smartfon umożliwia korzystanie z ogromnej liczby aplikacji mobilnych 
darmowych i płatnych; komercyjnych i niekomercyjnych; 

 z wiele aplikacji poświęconych jest hobby i czasowi wolnemu; mogą dotyczyć np. 
domu i ogrodu;

 z można je pobrać w sklepie PLAY.
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5. Treść zajęć (skorzystaj z prezentacji, którą dla Ciebie przygotowaliśmy)

Moduł 1. Homebook - Dom i Wnętrze - prezentacja i omówienie

 z mini wykład (10 minut) – omów aplikację Homebook – Dom i Wnętrzne. 

Treści przydatne dla trenera: 

 z Homebook - Dom i Wnętrze to aplikacja serwisu Homebook.pl, w której 
znajdziemy wiele inspiracji, przykładów na to, w jaki sposób urządzić 
przestrzeń w mieszkaniu lub w domu;

 z Wszystkie propozycje ilustrowane są zdjęciami bardzo dobrej jakości, co 
pozwala łatwiej zwizualizować wyposażenie. 

 z W aplikacji zawarto także informacje o autorach danego pomysłu 
i przedmiotach, których użyto do realizacji i o stylu danego projektu. 

 z Jest to aplikacja komercyjna, w której użytkownik znajdzie mnóstwo pomysłów 
na to, jak urządzić mieszkanie lub dom, ale program jednocześnie zapewnia 
dostęp do dużej bazy domowego wyposażenia gdzie jesteśmy zachęcani do 
kupowania produktów przez Internet nie opuszczając aplikacji.

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji (10 minut) – pobranie 
i uruchomienie aplikacji na smartfonach użytkowników (skorzystaj 
z przygotowanego manuala). Omów z uczestnikami wygląd aplikacji i jej 
najważniejsze funkcje. Zwróć uwagę na komercyjne elementy. Daj grupie kilka 
minut na samodzielną eksplorację Homebook. 

 z ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
aranżacji z beżową, rozkładaną kanapą oraz najtańszą ofertę tego typu mebla jaką 
proponuje aplikacja. Zasugeruj sprawdzenie porównanie ceny znalezionej kanapy 
z wynikami w wyszukiwarce Google. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie 
z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami. 

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; co 
było dla nich największym wyzwaniem, a co było proste; sprawdź, które elementy 
aplikacji im się podobają, a do których mają zastrzeżenia; przejdź płynnie do 
kolejnej aplikacji o powiązanej tematyce. 
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Moduł 2. Urządzamy - prezentacja i omówienie

 z mini wykład (10 minut) – omów aplikację Urządzamy.

Treści przydatne dla trenera:

 z Aplikacja Urządzamy to propozycja głównie dla osób, które planują remont 
mieszkania lub domu i szukają inspiracji, by urządzić je od nowa. 

 z W programie znajdziemy sporo propozycji i porad dotyczących aranżowania 
przestrzeni. 

 z Zaletą programu jest sposób prezentacji treści. Artykuły zawierają duże zdjęcia 
wysokiej jakości, teksty zaś są pogrupowane w czytelnych kategoriach, co 
ułatwia znalezienie tej najbardziej przydatnej. 

 z W aplikacji znajdziemy porady dotyczące urządzania kuchni, łazienki, sypialni, 
salonu, przedpokoju oraz pokoju dla dzieci. 

 z Znajdziemy też poradniki dotyczące m.in. doboru koloru wnętrz 
dopasowanych do charakteru pomieszczenia, a także porady typu „Zrób to 
sam” (czyli DIY - Do It Yourself), które pozwolą np. samemu stworzyć regał lub 
domowe dekoracje.

 z Instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji (10 minut) – pobranie 
i uruchomienie aplikacji na smartfonach użytkowników (skorzystaj 
z przygotowanego manuala). Omów z uczestnikami wygląd aplikacji i jej 
najważniejsze funkcje. Daj grupie kilka minut na samodzielną eksplorację 
Urządzaj. 

 z ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
artykułu na temat malowania płytek. Zasugeruj, by zweryfikowali uzyskane 
przez aplikację informacje posługując się wyszukiwarką Google. Upewnij się, 
że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia 
z uczestnikami. 

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; co 
było dla nich największym wyzwaniem, a co było proste; sprawdź, które elementy 
aplikacji im się podobają, a do których mają zastrzeżenia; przejdź płynnie do 
kolejnej aplikacji o powiązanej tematyce. 

Moduł 3. Atlas roślin - prezentacja i omówienie

 z mini wykład (10 minut) – omów aplikację Atlas roślin. 
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Treści przydatne dla trenera:

 z Atlas roślin to encyklopedia roślin stworzona dla urządzeń 
z oprogramowaniem Android. 

 z Aplikacja zawiera informacje o roślinach występujących w naszym regionie. 
 z Odnajdziemy w niej kompleksowe, encyklopedyczne informacje na temat 

różnych roślin. 
 z Aplikacja umożliwia wyszukiwanie roślin za pomocą filtrów, kategorii 

i skanowania wykonywanych przez nas fotografii. 
 z Atlas roślin zawiera 2300 szeroko opisanych gatunków roślin. 
 z Aplikacja umożliwia znalezienie rośliny na podstawie zdjęć, nazw polskich oraz 

łacińskich, cech budowy, a także dodawanie własnych fotografii najciekawszych 
roślin. 

 z Uwaga - rozpoznawanie na podstawie zdjęcia nie działa dla roślin 
doniczkowych!

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji (10 minut) – pobranie 
i uruchomienie aplikacji na smartfonach użytkowników (skorzystaj 
z przygotowanego manuala). Omów z uczestnikami wygląd aplikacji i jej 
najważniejsze funkcje. Daj grupie kilka minut na samodzielną eksplorację Atlasu 
roślin. 

 z ćwiczenie eksploracyjne (5 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
informacji gdzie w Polsce odnotowano występowanie dziewięćsiła pospolitego. 
Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki 
ćwiczenia z uczestnikami.

 z ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o sfotografowanie 
rośliny i znalezienie przy pomocy zdjęcia informacji na jej temat w aplikacji. 
Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki 
ćwiczenia z uczestnikami.

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; co 
było dla nich największym wyzwaniem, a co było proste; sprawdź, które elementy 
aplikacji im się podobają, a do których mają zastrzeżenia. 

 z podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj. 
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Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
wyszukiwania i różne rośliny do sfotografowania, by wzbudzić w uczestnikach 
ciekawość. Przy takim samym zadaniu dla wszystkich istnieje ryzyko, że 
grupa się znudzi i po tym jak pierwsze osoby wykonają zadanie, pozostali nie 
podejmą próby. Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek 
inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji. 
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W wyszukiwarce Sklepu Play wpisz: homebook. Wybierz aplikację Homebook - Dom 
i wnętrze. Użyj opcji ZAINSTALUJ.

Instalacja i użytkowanie aplikacji 
Homebook 

Odszukaj w telefonie aplikację Sklep Play, 
a następnie ją otwórz.
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Poczekaj aż pojawi się opcja OTWÓRZ, a następnie 
kliknij w nią.

Aplikacja prosi o zalogowanie, ale można 
korzystać też bez logowania. Wybierz opcję 
POMIŃ LOGOWANIE.

Trwa pobieranie i instalowanie.
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Przewijając w prawo lub w lewo przeglądasz 
dział INSPIRACJE w poszczególnych kategoriach 
tematycznych - Kuchnia, Salon itd.  

Kiedy wybierzesz ZOBACZ WSZYSTKIE 
INSPIRACJE przejdziesz do pokazu 
wszystkich zdjęć.

Jesteś na głównej stronie aplikacji.
Możesz tutaj wyszukiwać produkty korzystając 
z wyszukiwarki lub przejść do przeglądania 
inspiracji.
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Możesz też wybrać sposób sortowania. Możesz także filtrować wyniki ze względu na 
styl.

W górnej części ekranu możesz znowu wybrać 
jedną z kategorii.
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Na powiększonym zdjęciu wyświetla się znacznik 
powrotu do poprzedniego widoku.

Możemy zdjęcia przewijać w prawo i w lewo. 
Na niektórych zdjęciach znajdziemy 
znaczniki niebieskich metek.  

Kiedy przeglądamy zdjęcia różnych pomysłów  
na urządzanie mieszkania - na liście wszystkich 
pomysłów albo wybranej kategorii. Gdy 
klikniemy w wybrane zdjęcie zobaczymy 
je w pewnym powiększeniu, a w prawym 
górnym rogu wyświetla się znacznik kolejnego 
powiększenia.
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Na tym przykładzie widoczne są stoły. W dolnej części ekranu możemy przewijać 
zdjęcia produktów, a kiedy klikniemy 
w zdjęcie wybranego produktu to 
przejdziemy na stronę sprzedawcy tego 
produktu i możemy przejść do kupowania 
przez Internet. Pamiętajmy, że to tylko 
możliwość!

Kliknięcie w niebieską metkę powoduje 
wyświetlenie w dolnej części ekranu zdjęć 
wybranego rodzaju produktów - na tym 
przykładzie to mogą być stoliki kawowe, 
kanapy lub dodatki.  
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W aplikacji można też znaleźć artykuły napisane 
przez różnych autorów. Wszystkie  mają charakter 
reklamowy, ale są wyraźnie podpisane nazwą 
producenta czy sprzedawcy, więc wiemy, że 
podkreślają zalety produktów tego właśnie 
oferenta.

Dla różnych produktów mogą to być 
różne strony sprzedających. Oferta, którą 
pokazuje nam aplikacja zależna jest od 
umów jej twórców z partnerami. Zanim 
zdecydujesz się na zakup, upewnij się, że 
jest to najkorzystniejsza oferta. Sprawdź 
ją w wyszukiwarce Google lub serwisach 
porównujących ceny produktów np. ceneo.pl.  

Aplikacja umożliwia przeglądanie 
produktów, które podzielone zostały na kategorie 
np. meble, dekoracje, oświetlenie, tekstylia 
itp. Aby przejść do Produktów wchodzimy w 
MENU, w górnym, lewym rogu ekranu. Klikając 
w konkretny produkt zostajemy przekierowani 
na stronę sklepu internetowego,  w którym 
możemy dokonać zakupu.
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Z menu możemy wybrać też zakładkę Specjaliści.Możemy zaznaczyć kategorię artykułów, która 
nas interesuje.

Do artykułów możemy przejść klikając 
w ikonę menu aplikacji w lewym górnym 
rogu ekranu. Wybieramy tytuł działu 
Artykuły.
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Z menu możemy przejść na Forum, gdzie 
użytkownicy wymieniają się pomysłami, 
dyskutują o problemach na jakie natknęli się 
w czasie urządzania swojego mieszkania czy 
domu. 

Po wybraniu kategorii wyświetli się lista 
specjalistów z danymi kontaktowymi.

Wśród specjalistów mamy następujące 
kategorie.
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W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: urządzamy. 
Wybierz aplikację URZĄDZAMY i kliknij 
ZAINSTALUJ.

Trwa pobieranie i instalowanie.Instalacja i użytkowanie aplikacji 
Urządzamy

Odszukaj w telefonie aplikację Sklep Play 
i otwórz ją.
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Otwiera się okno główne aplikacji. Zawartość możemy przewijać w dół 
przeglądając kolejne kategorie jakie możemy 
wybrać.

Poczekaj aż pojawi się napis OTWÓRZ i kliknij 
w niego.
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W kategorii Sypialnia. Kiedy wejdziemy w jedną z podkategorii 
otwiera nam się lista artykułów które 
możemy przeglądać. Jest zwykle dość długa 
i możemy ją przewijać w dół lub w górę.

Po wybraniu jednej z kategorii otwiera się 
lista podkategorii, na przykład w Kategorii 
Łazienka.
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Serduszko zmieni wygląd, z konturu na 
wypełniony, a artykuł, który polubiliśmy zostanie 
dodany do zakładki Moje.

Możemy to sprawdzić w zakładce Moje, 
w której pojawiają się polubione przez nas 
artykuły.

Kiedy przeglądamy listę artykułów możemy 
kliknąć w symbol serduszka czyli „polubić” 
artykuł.
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i tak po wpisaniu słowa „płytki”... ...otrzymamy listę artykułów zawierających to 
słowo.

Na głównej stronie wyświetla nam się symbol 
lupy - czyli możliwość wyszukiwania artykułów 
dotyczących wybranego hasła.
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Kiedy wybierzemy symbol dodatkowego menu 
w zakładce Moje, otworzy nam się możliwość 
usunięcia wszystkich zaznaczonych dotychczas 
artykułów.

I jeszcze jedna użyteczna funkcjonalność 
- czytając artykuły w treści napotykamy 
aktywne linki wyróżnione kolorem. Jeżeli 
klikniemy w taki link,  przeniesie nas do 
kolejnego, powiązanego artykułu.

Jeżeli przejdziemy do zakładki najnowsze 
to pojawia się symbol dodatkowego Menu 
aplikacji. Kiedy klikniemy w ten symbol, 
to możemy wybrać Kategorie, które będą 
wyświetlać się w zakładce Najnowsze.
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Odszukaj w telefonie aplikację Sklep Play i otwórz 
ją.

W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: atlas 
roślin; wybierz aplikację Atlas roślin.

Instalacja i użytkowanie aplikacji 
Atlas roślin 
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Trwa pobieranie i instalowanie. Poczekaj aż pojawi się napis OTWÓRZ 
i kliknij w niego.

i wybierz ZAINSTALUJ.
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ZEZWÓL na ustalenie swojego położenia. ZEZWÓL na robienie zdjęć i nagrywanie 
filmów.

Przed otwarciem się głównego okna aplikacji 
system zapyta nas o akceptację dostępów 
do kolejnych plików i urządzeń na naszym 
telefonie. Musimy wybrać opcję ZEZWÓL, 
jeżeli chcemy, żeby aplikacja działała 
poprawnie.
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W ten sposób dotarliśmy do głównego ekranu 
aplikacji. Przy kolejnych użyciach tej aplikacji 
powyższe pytania już nie będą się pojawiały, od 
razu będzie pojawiał się ekran główny. Na ekranie 
głównym w lewym górnym rogu znajduje się 
ikona menu głównego, a w prawym rogu menu 
dodatkowego.

Gdy wybierzemy ikonę menu głównego 
otwiera nam się lista dostępnych funkcji.

Pojawi się też komunikat po angielsku z prośba 
o restart czyli ponowne uruchomienie aplikacji.

menu
główne

menu
dodatkowe
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Na ekranie głównym po kliknięciu w ikonę Indeks 
nazw otwiera się strona z zaproszeniem do listy 
alfabetycznej.

Możemy przeszukiwać rośliny w porządku 
alfabetycznym. 

W menu dodatkowym mamy do wyboru trzy 
opcje.
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Jeśli interesuje nas Fiołek 
alpejski, znajdziemy 
jego opis, rysunek 
z atlasu, a na zakładkach 
powyżej zdjęcia możemy 
znaleźć oznaczone na 
mapie miejsca jego 
występowania (jeżeli ktoś 
z użytkowników serwisu 
takie dodał). Możemy 
też dodać własne 
zdjęcie lub miejsce 
występowania, a także 
dodać do ulubionych, 
ale te funkcje są tylko 
dla zalogowanych 
użytkowników.

Jeżeli natomiast wybierzemy rysunek rośliny, 
to otwiera się lista kolejnych zdjęć zrobionych 
przez użytkowników. Listę możemy przewijać 
w prawo lub w lewo.

a po wybraniu litery (na przykład P) otwiera 
się lista roślin z nazwami zaczynającymi się na 
tę literę. Lista jest długa i możemy ją przewijać 
w dół i w górę.
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Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość 
wyszukiwania roślin korzystając ze zdjęć jakie 
mamy zapisane w telefonie lub jakie zrobimy 
od razu w naturze (konieczny jest dostęp do 
Internetu). Możemy szukać według nazw lub 
cech rośliny.



Scenariusz nr 7

Jan Mobilny kręci filmy
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TEMAT:

Jan Mobilny kręci filmy

Cele zajęć

Cele ogólne:

 z Nabycie przez uczestników umiejętności rozwijania zainteresowań dotyczących 
fotografii i filmów wideo. 

 z Kształcenie umiejętności korzystania z aplikacji mobilnych w zakresie edycji 
wideo i tworzenia własnych filmów.

Cele szczegółowe:

 z Uświadomienie uczestnikom potencjału narzędzi mobilnych do tworzenia 
i udostępniania filmów;

 z Opanowanie umiejętności obsługi aplikacji Magisto i InShot;
 z Rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów działania karty SD i czyszczenia karty 

ze zbędnych plików.

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenie eksploracyjne (z wykorzystaniem smartfonów);
 z Ćwiczenia symulacyjne (z wykorzystaniem smartfonów).

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz materiałów, sprzętu:

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do Internetu;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi;
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest.

Opis przebiegu zajęć:

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniającą miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze);

 z przygotuj się z zagadnień towarzyszących tematowi zajęć, czyli fotografii i filmom 
wideo;

 z przekaż grupie, że do pełnego udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie 
smartfona z dostępem do Internetu.

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z przejrzyj aplikacje, których będziesz używał/używała (Magisto i InShot): sprawdź 

funkcjonalności, upewnij się, że potrafisz je obsługiwać, prześledź ewentualne 
zmiany (interfejs, funkcje, dostępność poszczególnych usług);

 z pamiętaj o zagadnieniach powiązanych z tematem szkolenia: obsługa karty SD; 
 z upewnij się, że masz na własnym smartfonie najnowszą wersję aplikacji 

(aktualizacje);
 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.

pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie;

 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
w odpowiedniej liczbie;
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 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie).

3.  Czynności wstępne w miejscu szkolenia
 z  bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś;

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
prezentacja się otwiera właściwie na ekranie;

 z sprawdź działanie własnego smartfona i wszystkich omawianych aplikacji;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana.

 Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4.  Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z  przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

 Treści przydatne dla trenera:

 z Smartfony stanowią znakomite narzędzie rejestracji zdjęciowej i filmowej 
zarówno wydarzeń o charakterze osobistym jak i zawodowym. Warto w ramach 
ćwiczeń uświadomić uczestnikom szkolenia, że telefon można wykorzystać 
do szybkiej rejestracji wydarzeń, ale także promowania w sieci np. filmów 
prezentujących nasze działania jako pracowników bądź osób prowadzących 
działalność gospodarczą. Można pokazać filmy fryzjerów, kosmetyczek, 
mechaników samochodowych itp. umieszczających własne porady, filmowe 
tutoriale, promując w ten sposób siebie jako specjalistę w danej dziedzinie.

 z Z badan empikfoto.pl wynika, że już prawie połowa zdjęć jest robiona 
smartfonami. Z telefonu pochodzi także co trzecie wywołane zdjęcie. 
Nowoczesne smartfony dysponują coraz lepszymi aparatami, co gwarantuje 

190



nam wysokiej jakości zdjęcia i filmy.
 z Jeszcze kilka lat temu edycja zdjęć i wideo była czynnością zastrzeżoną 

dla wąskiego grona specjalistów posiadających wyjątkowo drogi sprzęt 
fotograficzny i jeszcze droższe oprogramowanie. Dzisiaj edycją wideo może 
zajmować się każdy posiadacz smartfona, a aplikacje mobilne dostępne 
w sklepie Google Play, czy iStore w zupełności wystarczają do amatorskich 
zastosowań.

5. Treść zajęć (skorzystaj z prezentacji, którą dla Ciebie przygotowaliśmy)
 z  dyskusja (5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich doświadczeniach 

z fotografią i tworzeniem filmów wideo, zapytaj czy korzystają z jakichś aplikacji 
pomagających montować filmy;

 z mini wykład (5 minut) - zanim przystąpicie do kręcenia filmów omów zasady 
zarządzanie miejscem na karcie SD i czyszczenia pamięci.

Treści przydatne dla trenera:

 z Niezależnie od tego, czy smartfon posiada 8 czy 128 GB wbudowanej pamięci 
na dane, kończące się miejsce da się we znaki w najmniej oczekiwanym 
momencie – podczas robienia zdjęć na wakacjach czy przy próbie instalacji 
kolejnej, ważnej w danym momencie aplikacji. 

 z Zdjęcia i filmy, które wykonujemy naszym smartfonem zapisują się na 
wewnętrznej karcie (pamięci). Robiąc duże ilości zdjęć i filmów, nasza karta 
szybko się zapełni. Co wtedy? Po pierwsze należy systematycznie „robić 
porządki” na karcie usuwając zbędne pliki i nieużywane aplikacje. Często to 
właśnie media - zdjęcia i filmy - zajmują dużo miejsca na karcie. Po drugie 
warto przegrywać nasze zasoby na inne nośniki - komputer, dysk zewnętrzny, 
pendrive.

 z ćwiczenie eksploracyjne (5 minut) - poproś uczestników, by wykonali następujące 
czynności:

• wyszukali na swoim smartfonie folder „Pobrane”, sprawdzili zawartość 
i usunęli zbędne pliki, wyszukali w „Galerii” - miejsce przechowywania 
zdjęć, sprawdzili zawartość i usunęli zbędne pliki - zdjęcia lub filmy.

Moduł 1. Magisto - magiczna edycja wideo - prezentacja i omówienie

 z mini wykład (10 minut) – omów aplikację Magisto.
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Treści przydatne dla trenera:

 z Magisto jest to uniwersalna, intuicyjna aplikacja służąca do półautomatycznej 
obróbki wideo.

 z Z prostych nagrań i zdjęć Magisto zmontuje prawdziwą kreację artystyczną. 
 z Użytkownik zaznacza elementy, które mają znaleźć się w filmie - zdjęcia 

i nagrania wideo - określa ich nastrój, dodaje tytuł, wybiera muzykę z biblioteki 
dostępnej w ramach aplikacji. Montaż filmu jest oparty na sztucznej inteligencji 
systemu, który analizuje i edytuje najlepsze fragmenty z całego filmu. Co 
więcej, system sam stabilizuje obraz, nakłada filtry, dodaje efekty i opracowuje 
przechodzenie kadrów. Cały proces trwa kilka minut, a jego efektem jest super-
produkcja wideo.

 z instalacja aplikacji (5 minut) – pobranie i uruchomienie aplikacji na smartfonach 
użytkowników (skorzystaj z przygotowanego manuala). Omów z uczestnikami 
wygląd aplikacji i jej nawigację. funkcje. Zwróć uwagę na konieczność logowania 
się - można to zrobić logując się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku, 
Google lub konta e-mailowego. 

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji (10 minut) - skorzystaj z manuala 
do aplikacji Magisto. Omów, jak stworzyć, zapisać, a następnie udostępnić swój 
film.

 z ćwiczenie symulacyjne (15 minut) - poproś uczestników, by w aplikacji Magisto 
stworzyli swój pierwszy film, wykorzystując jedynie zdjęcia. Uczestnicy mogą 
wykonać kilka zdjęć w czasie zajęć i z nich stworzyć swój film. 

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; co 
było dla nich największym wyzwaniem, a co było proste; sprawdź, które elementy 
aplikacji im się podobają, a do których mają zastrzeżenia; przejdź płynnie do 
kolejnej aplikacji o powiązanej tematyce.

Moduł 2. Filmy i zdjęcia w aplikacji InShot

 z mini wykład (5 minut) – omów aplikację InShot.

Treści przydatne dla trenera:

 z InShot to intuicyjna, uniwersalna aplikacja, dzięki której edytujemy zdjęcia 
i pliki wideo. 

 z Po uruchomieniu trzeba zdecydować się na jedną z trzech dostępnych opcji: 
Wideo (obróbkę filmu), Seryjne (obróbka zdjęć) lub Kolaż (stworzenie kolażu).

 z Aplikacja posiada wersję płatną, która umożliwia korzystanie z wszystkich 
filtrów, efektów i naklejek. W płatnej wersji nie pojawiają się także reklamy.
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 z instalacja aplikacji (5 minut) – pobranie i uruchomienie aplikacji na smartfonach 
użytkowników (skorzystaj z przygotowanego manuala). Omów podstawowe 
funkcje aplikacji.

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji (10 minut) - skorzystaj z manuala 
do aplikacji InShot - Tworzymy wideo i Tworzymy kolaż zdjęć. Omów, jak 
stworzyć, zapisać, a następnie udostępnić swoje filmy i kolaże. 

 z ćwiczenie symulacyjne (15 minut) - poproś uczestników, by w aplikacji InShot 
stworzyli kolaż zdjęć. Uczestnicy mogą wykonać kilka zdjęć i z nich stworzyć 
swój kolaż.

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; co 
było dla nich największym wyzwaniem, a co było proste; sprawdź, które elementy 
aplikacji im się podobają, a do których mają zastrzeżenia. Poproś, by uczestnicy 
udostępnili Ci stworzone filmy lub kolaże.

Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni.
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Manual
do scenariusza nr 7
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Aby rozpocząć tworzenie filmu wybierz ikonę 
zielonego plusa.

Następnie z galerii wybierz zdjęcia i pliki 
wideo, które chcesz zamieścić w swoim filmie. 
W  darmowej wersji aplikacji można dodać 
10 plików wideo i  10 zdjęć. Gdy mamy już 
komplet wybieramy przycisk Dalej znajdujący 
się na górze ekranu.  

Magisto - magiczna edycja wideo

W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: Magisto  
Po pojawieniu się ekranu z aplikacją wybierz 
ZAINSTALUJ.
Poczekaj aż pojawi się przycisk OTWÓRZ  
i wybierz go.
Aplikacja wymaga logowania - można to zrobić 
logując się za pośrednictwem swojego konta na 
Facebooku, Google lub konta e-mailowego.
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Kolejnym etapem jest wybór ścieżki dźwiękowej. 
Klikając w ikonę Play włączamy odsłuch 
muzyki, klikając w miniaturę wybieramy ścieżkę 
dźwiękową. Możemy tutaj skorzystać z funkcji 
Filtruj i wybrać rodzaj muzyki, jaki preferujemy np. 
instrumentalną.

Pozostaje nam tylko wpisać tytuł naszego 
filmu i gotowe. Teraz wybieramy zielony 
przycisk - Utwórz mój film. Tworzenie filmu 
przez aplikacje zajmuje kilka minut.  

Przechodzimy do wyboru stylu naszego filmu. 
Wybierając ikonę Play włączamy podgląd stylu, 
klikając w miniaturę wybieramy styl filmu.  
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Teraz ważna kwestia - zapisując nasz film mamy 
do wyboru Album prywatny lub Publiczny. Jeśli 
chcemy udostępnić nasz film znajomym czy 
rodzinie należy wybrać opcję Moja publiczna 
tablica. Następnie klikamy w przycisk Gotowe. 
Wyświetli się zestaw programów, w których 
możemy udostępnić nasz film - Facebook, 
Instagram, Gmail, YouTube i inne. Klikamy 
w ikonę programu i udostępniamy.

Zarządzanie filmami 
Wybierając trzy kropki rozwija się okno, 
w którym mamy możliwość usunięcia, 
udostępnienia, skopiowania lub edycji 
naszego filmu. 

Na naszym ekranie pojawia się wersja robocza. 
Klikamy w ikonę Play możemy zobaczyć 
nasz film. Jeśli uznamy, że film jest gotowy 
wybieramy przycisk Zapisz, jeśli chcemy wrócić 
do edycji wybieramy Edytuj. 
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Po otwarciu aplikacji wyświetli się ekran startowy.
W aplikacji InShot z posiadanych w naszej galerii 
zdjęć możemy stworzyć wideo, kolaż zdjęć lub 
zająć się edycją jednego zdjęcia (ikonka Seryjne). 

Rozpoczniemy od stworzenia wideo. W tym 
celu wybieramy ikonę Wideo.

Gdy tworzymy nasz pierwszy materiał 
pojawia się pytanie systemowe o zezwolenie 
na dostęp do karty SD. Należy kliknąć  
ZEZWÓL.  

Filmy i zdjęcia w aplikacji InShot

W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: InShot.
Po pojawieniu się ekranu z aplikacją wybierz 
ZAINSTALUJ.
Poczekaj aż pojawi się przycisk OTWÓRZ i  
wybierz go.
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Wybieramy filmy do naszego materiału klikając w  
miniatury podglądu.

Już na tym etapie możemy przyciąć długość 
filmy klikając w ikonę nożyczek, a następnie 
przyciąć wideo do interesującej nas długości. 

Tworzymy  wideo.
Na ekranie startowym wybieramy ikonę Wideo.
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Na dole ekranu widzimy pasek z całym filmem, 
możemy go przesuwać do przodu - do tyłu dodając 
efekty specjalne, jakie chcemy uzyskać:

WYTNIJ - tu mamy możliwość przycinanie 
długości kadru. 
PŁÓTNO - tu możemy dobrać proporcje obrazu 
i obszar ekranu,  jaki ma zajmować film. Po 
wybraniu naszej opcji klikamy w ikonę akceptacji 
- po prawej - akceptujemy tylko do wybranego 
filmu, po lewej akceptujemy do zastosowania do 
wszystkich filmów.  

TŁO - tu możemy wybrać tło - może to być 
kadr filmu lub kolor z palety kolorów.
FILTR - tu możemy skorzystać z filtrów 
i efektów specjalnych nadających naszemu 
finalnemu materiałowi określonego 
charakteru. 
UWAGA: niektóre efekty są dostępne tylko 
w wersji płatnej 

Po wybraniu wszystkich filmów, które 
chcemy zmontować klikamy zieloną przycisk 
i przechodzimy do ekranu obróbki, gdzie 
możemy wybierać spośród szeregu efektów 
– dopasowanie rozmiaru i tła, filtry, edycja 
kolorów, dźwięku i prędkości, dodawanie 
tekstów i naklejek. 
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TEKST - w bardzo łatwy sposób dodamy tytuł, 
i inne teksty, wybierając kolor, wielkość napisu, tło 
na jakim pojawia się napis. długości wyświetlania 
napisu. 
Gdy nasz film jest gotowy wybieramy na górze 
ekranu przycisk ZAPISZ, a następnie wybieramy 
rozdzielczości, w jakiej chcemy zapisać film. 
Czekamy kilka minut, w czasie których trwa 
konwersja naszego filmu do wersji finalnej. Film 
zapisuje się na telefonie w Galerii w katalogu 
InShot. Stąd możemy go pobrać na komputer, 
wysłać pocztą elektroniczną lub udostępnić na 
portalach społecznościowych.

MUZYKA - tu możemy wybrać ścieżkę 
dźwiękową do naszego filmu.
NAKLEJKA - umożliwia dodawanie 
emotikonów i ruchomych grafik.
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Wybieramy od 1 do 9 zdjęć.  Po wybraniu i zaakceptowaniu zdjeć możemy 
przystąpić do ich obróbki:
UKŁAD - wybieramy układ kolażu. 
W wybranym układzie możemy zmienić 
kolejność zdjęć - przytrzymujemy zdjęcie 
i przesuwamy w wybrane miejsce.  
GRANICA - wybieramy obwódkę zdjęć. 

Teraz stworzymy kolaż zdjęć.
Na ekranie startowym wybieramy ikonę Kolaż.  
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PŁÓTNO - wybieramy proporcje naszego kolażu.  FILTR - dobieramy filtry i efekty specjalne.  TŁO - wybieramy kolor ramki.  
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Gdy nasz kolaż jest gotowy klikamy na 
górze ekranu w guzik ZAPISZ, następnie 
możemy udostępnić nasze zdjęcie w portalach 
społecznościowych lub wysłać mailem.   

Nasz kolaż zapisuje się na telefonie w Galerii 
w katalogu InShot.

TEKST - dodajemy tekst, a następnie 
wybieramy jego parametry - font, kolor, styl. 
RAMKA - możemy wybrać specjalny format 
ramki w kształcie, serca, gwiazdy czy trójkąta.  



Scenariusz nr 8

Jan Mobilny się uczy
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TEMAT:

Jan Mobilny się uczy

Cele zajęć

Cel ogólny: 

 z Przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania smartfona w codziennym 
życiu

 z Kształcenie umiejętności korzystania z aplikacji do nauki języków obcych
 z Kształcenie umiejętności korzystania z aplikacji YouTube 
 z Rozwijanie kompetencji cyfrowych i wiedzy o nowoczesnych technologiach

Cele szczegółowe: 

 z Uświadomienie uczestnikom potencjału smartfona i możliwości jego 
wykorzystania w życiu codziennym. 

 z Zdobycie wiedzy na temat aplikacji do nauki języków obcych – ich wielości, 
różnych możliwości wykorzystania, wersji płatnych i darmowych. 

 z Wdrożenie w funkcjonalności oferowanych przez wybrane aplikacje: Duolingo 
i Memrise.

 z Zdobycie umiejętności korzystania z treści na portalu YouTube do rozwiązywania 
problemów i samodoskonalenia. 

 z Przekazanie wiedzy na temat bezpieczeństwa korzystania z aplikacji i ochrony 
swoich danych

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia eksploracyjne i symulacyjne (z wykorzystaniem smartfonów).

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz preferowanych materiałów, sprzętu: 

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do Internetu;
 z Słuchawki do smartfonów użytkowników – tak, by każdy mógł swobodnie 

eksplorować aplikacje nie zakłócając pracy innych;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi; 
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przygotowań i przebiegu zajęć

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniającą miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze).

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z przejrzyj aplikacje w swoim smartfonie: sprawdź funkcjonalności, upewnij się, 

że potrafisz je wykorzystać, prześledź ewentualne zmiany (interfejs, funkcje, 
dostępność poszczególnych usług);

 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.
pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie.

 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
w odpowiedniej liczbie;

 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia 
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
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w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś; 

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;

 z sprawdź działanie własnego smartfona i omawianych aplikacji;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 

Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera:

 z smartfon jest potężnym narzędziem; to kieszonkowy komputer o bardzo 
dużych możliwościach;

 z smartfona można skutecznie wykorzystać jako wsparcie w codziennych 
czynnościach; 

 z przy pomocy smartfona można się uczyć i rozwiązywać niektóre codzienne 
problemy;

 z aplikacje instalowane na smartfonie umożliwiają realizację bardzo wielu zadań 
z różnych sfer życia. 

Treść zajęć

 z dyskusja (5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o uczeniu się; zapytaj czy lubią 
się uczyć; jak i czego się uczą.
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 z mini wykład (10 minut) – omów z uczestnikami potencjał smartfona 
w e-learningu; opowiedz uczeniu się języków przy pomocy aplikacji mobilnych. 

Treści przydatne dla trenera:

 z Smartfon to zaawansowany komputer, który umożliwia realizację różnych 
złożonych zadań, głównie przy pomocy aplikacji mobilnych. 

 z E-learning – uczenie się za pomocą internetu i technologii mobilnych. 
 z Aplikacje mobilne do nauki języków to programy edukacyjne na smartfona. 

Mogą być darmowe, komercyjne lub mieszane (niektóre funkcjonalności 
dostępne są za darmo, ale za inne trzeba płacić); zazwyczaj mają przyjazną 
grafikę, są proste w obsłudze i przypominają raczej gry, niż klasyczne narzędzie 
do nauki.

 z Grywalizacja – zjawisko polegające na wprowadzanie elementu gier (głównie 
zabawy oraz systemów punktów i nagród) do sfer życia, w których nie były one 
obecne np. w pracy i edukacji. 

 z Duolingo – pierwotnie portal e-learningowy; darmowy projekt realizowany 
przez pasjonatów; umożliwia uczenie się obcego języka za darmo; po sukcesie 
portalu powstała aplikacja mobilna; uczenie się oparte jest na grywalizacji; 
użytkownicy rozwiązują quizy i zadania; zdobywają punkty oraz wirtualną 
walutę (lingoty), którą mogą zamienić na dodatkowe funkcje w programie; 
projekt z komponentem komercyjnym. 

 z Memrise – pierwotnie portal e-learningowy do nauki języków obcych; oparty 
przede wszystkim na systemie fiszek i mnemotechnik; zawiera także materiały 
tworzone przez użytkowników; po sukcesie portalu powstała aplikacja mobilna 
wykorzystująca grywalizację; projekt z silnym komponentem komercyjnym. 

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji Memrise i Duolingo (ok. 15 minut) 
- skorzystaj z przygotowanego manuala na www.mobilni.szkolamedialna.pl. 
Omów z uczestnikami wygląd aplikacji i ich najważniejsze funkcje.

 z ćwiczenie eksploracyjne (ok. 10 minut) - poproś użytkowników, żeby rozpoczęli 
uczenie się języka w wybranej aplikacji; niech sprawdzą co mogą otrzymać od 
aplikacji za wykonanie partii zadań. 

 z dyskusja (ok. 5 minut) – omów zadanie, zapytaj o wrażenia, spytaj czy taka 
metoda nauki języka im odpowiada.

 z mini wykład (ok. 10 minut) – omów specyfikę portalu społecznościowego 
YouTube i kanały, z którymi uczestnicy będą się zapoznawać. 
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Treści przydatne dla trenera: 

 z YouTube – portal społecznościowy z filmami; umożliwia oglądanie filmów 
oraz ich komentowanie i ocenianie; umożliwia dodawanie własnych filmów 
i tworzenie swoich kanałów; umożliwia transmisje na żywo; jest darmowy (ale 
istnieje wersja płatna, która pozwala na wyeliminowanie reklam); mogą tam 
publikować amatorzy i profesjonaliści. 

 z Youtuber – twórca filmów przeznaczonych na portal społecznościowy 
YouTube; youtuberką jest np. Arlena Witt. 

 z Po cudzemu – seria tematyczna filmów Arleny Witt o wymowie w języku 
angielskimi; autorka na przykładach z filmów i seriali omawia jak należy 
poprawianie wymawiać różne słowa i wyrażania w języku angielskim; autorka 
jest specjalistką; ukończyła filologię angielską i uczy tego języka. 

 z Khan Academy – projekt pozarządowy; powstał w Stanach Zjednoczonych; 
cel: poszerzenie dostępu do edukacji; wersja polska została stworzona przez 
grupę entuzjastów, którzy założyli organizację pozarządową, by umożliwić 
tłumaczenie na polski anglojęzycznych materiałów oraz tworzenie i dodawanie 
na kanale oryginalnych polskich produkcji; wersja polska jest ograniczona 
do kilku dziedzin, z którymi są związani opiekunowie projektu; wersja 
anglojęzyczna zawiera kilka tysięcy materiałów z różnych obszarów wiedzy; 
projekt ma też kanały specjalistyczne np. poświęcone medycynie czy fizyce oraz 
wersje dla różnych krajów. 

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji YouTube (ok. 10 minut) – 
skorzystaj z przygotowanego manuala na www.mobilni.szkolamedialna.pl. Omów 
z uczestnikami wygląd aplikacji i jej najważniejsze funkcje. Pokaż przykłady: serię 
filmów Po cudzemu oraz kanał Khan Academy Po Polsku. 

 z ćwiczenie eksploracyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by wybrali po 
jednym materiale z omówionych kanałów i przejrzeli je; podpowiedz jak działa 
przyspieszanie i opóźnianie emisji filmów; omów wyniki.

 z dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o materiałach, które 
zobaczyli; zapytaj o odczucia i opinie na temat takiej formy uczenia się. 

 z eksploracja materiałów poradnikowych na YT (10 minut) – skorzystaj 
z przygotowanego manuala na www.mobilni.szkolamedialna.pl. Omów 
z uczestnikami przykłady.

 z ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników, by znaleźli na YouTubie 
prosty i klarowny film o montowaniu rolet okiennych. Upewnij się, że wszyscy 
poradzili sobie z zadaniem. Omów ćwiczenie. 

 z ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników, by znaleźli na YouTubie 
film poradnikowy, z którego dowiedzą się jak sprytnie obrać i efektownie podać 
mango; film nie może mieć więcej niż 4 minuty. Omów ćwiczenie. 
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 z podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj. 

Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji – dla zadania 
z naprawami i pracami domowymi możesz wykorzystać różnego rodzaju 
awaryjne sytuacje, typu: odklejona listwa podłogowa czy zbita płytka, ale też 
wyzwanie związane z dekorowaniem i urządzaniem domu, np. samodzielne 
zdobienie poduszek albo szycie zasłon. W zadaniu kulinarnym możesz 
wykorzystać inne owoce, nastręczające trudności jak np. arbuz czy ananas albo 
skupić się na innym obszarze, np. na wykonaniu prostych przekąsek dla dzieci 
lub na przyjęcie. Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek 
inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji. 
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Manual
do scenariusza nr 8
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W sklepie Play znajdź aplikacje Duolingo. 
 

Wybierz opcję ZAINSTALUJ. 
 

Instalacja i urzytkowanie 
aplikacji Duolingo

Odszukaj w telefonie aplikację Sklep Play.  
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Otwórz Duolingo. 
 

Wybierz opcję ZACZNIJ. 
 

Poczekaj aż Twój smartfon pobierze aplikację. 
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Po rozwinięciu listy możesz zobaczyć jak wiele 
języków można się uczyć z Duolingo.  

Po wybraniu języka (my wybraliśmy 
angielski) ustalamy cel, tzn. jak długo 
chcemy się uczyć dziennie. My wybraliśmy 
najbardziej optymalną opcję, czyli 10 minut. 

Jeśli nie znasz żadnego języka obcego możesz 
wybrać do nauki tylko angielski. Jeśli klikniesz 
opcję WIĘCEJ, zobaczysz inne możliwości 
nauki języków, ale musisz znać przynajmniej 
podstawy angielskiego. 
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Aplikacja zapyta Cię też, czy zaczynasz naukę 
języka czy kontynuujesz. W drugim przypadku 
zaproponuje Ci test, aby ustalić Twój poziom. 
Skorzystaj z tej opcji – oszczędzisz czas i będziesz 
się uczyć nowych rzeczy, a nie powtarzać coś co już 
wiesz.  

Możesz zacząć wykonywać ćwiczenia. 
Zadania są różnego typu. 

Aplikacja zapyta Cię dlaczego uczysz się języka. 
Podaj prawidłową odpowiedź, ćwiczenia będą 
wtedy lepiej dopasowane.  
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  Sprawdzanie stopnia Twojej znajomości języka 
angielskiego.
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Aplikacja będzie Cię motywowała do działania. Za dobrze wykonane zadania i systematyczną 
nauką będziesz nagradzany punktami, które 
możesz zamienić na dodatkowe możliwości 
w aplikacji.  
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Aplikacja w wersji podstawowej jest darmowa, 
a więc będą się w niej wyświetlały reklamy. Nie 
musisz w nie wchodzić, po prostu wybierz opcję 
NIE DZIĘKI.  

Jeśli pomyślnie przeszedłeś pierwsze kroki 
w Duolingo aplikacja zaproponuje Ci 
założenie konta. Skorzystaj z tej możliwości, 
wówczas będą tam zapisywane Twoje wyniki 
i postępy w nauce.  

Tutaj masz przykład nagród, które otrzymujesz 
od aplikacji za systematyczną pracę i dobre 
wyniki.  



220

 Aplikacja zaproponuje Ci wersję płatną, która 
nie zawiera reklam i ma więcej funkcjonalności. 
Możesz skorzystać z tej opcji, ale wcale nie musisz, 
zawłaszcza na początkowym etapie nauki. 

Gdy stworzysz swój profil i się zalogujesz, 
możesz wrócić do strony głównej 
i kontynuować naukę.  

Aplikacja zapyta o wiek, podaj ten zgodny 
z prawdą, to pomoże Ci otrzymywać lepiej 
dostosowane zadania. Logować możesz się 
również przez konto na Facebooku lub Google. 
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Wybierz opcję ZAINSTALUJ.  Otwórz zainstalowaną aplikację. Kliknij opcję 
WYBIERZ JĘZYK DO NAUKI.  

Instalacja i użytkowanie aplikacji  
Memrise

Znajdź aplikację w sklepie Play.  
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Aplikacja pozwoli Ci wybrać poziom, my 
wybraliśmy początkujący.  

Aby rozpocząć naukę, musisz się 
zarejestrować. Możesz to zrobić przy pomocy 
Facebooka, Gmaila lub poczty elektronicznej.  

Zadeklaruj jaki język znasz i jakiego chcesz się 
uczyć. My wskazaliśmy na znajomość języka 
polskiego i chęć uczenia się brytyjskiego 
angielskiego. 
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Możesz zacząć naukę. Oto przykłady ćwiczeń 
z jakim się zetkniesz w aplikacji Memrise.  

 Program zaproponuje Ci opcję płatną – bez 
reklam i z dodatkowymi funkcjami. Pamiętaj, 
nie musisz z niej korzystać.  
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W aplikacji będziesz zdobywać poziomy i nagrody.  Pamiętaj, że w darmowej wersji będą Ci 
się wyświetlały reklamy, nie musisz z nich 
korzystać.  

[06_114], [06_115], {06_116]
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Oto kolejne przykłady ćwiczeń.   Aplikacja będzie Ci podpowiadać różne 
rozwiązania.  
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Możesz zobaczyć plan kursu i zagadnień, które są 
na poszczególnych poziomach. 

Ucząc się systematycznie zdobywasz kolejne 
poziomy zaawansowania.
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Kliknij w ikonę lupy i pojawi się okno 
wyszukiwarki YouTube (często w opisach stosuje się 
skrót YT - You Tube).
 

W wyszukiwarce na YouTube wpisz PO 
CUDZEMU.  

YouTube – jako narzędzie 
edukacyjne 

Przykład kanału edukacyjnego - Po cudzemu

Wejdź do aplikacji YouTube, powinna być 
na ekranie smartfona z sytemem Android 
domyślnie. 
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W swoich filmach anglistka wyjaśnia jak wymawiać 
po angielsku różne słowa i frazy. Jeśli kanał Arleny 
Ci się spodoba, kliknij SUBSKRYBUJ, wtedy 
YouTube będzie Cię informował o pojawieniu się 
nowych filmów.  

Wielu twórców na YouTubie utrzymuje 
się z reklam, które przerywają ich filmy. 
Dzięki temu możesz oglądać różne treści za 
darmo. Pamiętaj, nie musisz oglądać reklam 
w całości. Gdy tylko pojawi się przycisk 
POMIŃ REKLAMY, kliknij w niego. W ten 
sposób wrócisz do filmu.  

YouTube pokaże Ci kanał Arleny Witt – 
autorki serii filmów „Po cudzemu”. Możesz 
kliknąć na imię i nazwisko Arleny Witt, 
wtedy trafisz na jej kanał i zobaczysz tam 
wszystkie filmy, które przygotowała dla swoich 
użytkowników. Możesz też kliknąć, na któryś 
z zaproponowanych filmów i po prostu go 
odtworzyć. 
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Oto obraz z czołówki filmu Arleny Witt.  Kolejny film z serii. Możesz je oglądać 
w kolejności lub wybierać tylko te, które Cię 
interesują.  
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 [06_78]Khan Academy – krótkie wykłady 
z różnych dziedzin 

Wpisz w wewnętrznej wyszukiwarce Khan 
Academy. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku, wyświetli Ci się nazwa i ikona 
kanału, a także wiele filmów, które na niego 
trafiły.  
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  Kadry z przykładowego filmu dotyczącego 
arytmetyki. Przykład ten pokazuje, że 
e-learning na YouTube  można wykorzystać nie 
tylko do nauki własnej ale także naszych dzieci 
i wnuków.
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Znajdziesz tu zarówno bardzo podstawowe kwestie, 
jak i trudniejsze, na poziomie szkoły średniej, 
a także studiów. 

Na Khan Academy znajdziesz wiele zagadnień 
z różnych dziedzin.  
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YouTube natychmiast proponuje nam wiele filmów, 
z których możemy się dowiedzieć jak rozwiązać 
ten problem. Są to filmy przede wszystkim od 
majsterkowiczów, którzy prowadzą swoje kanały, 
ale czasami też od firm i usługodawców.  

Wybieramy pierwszy film. Autor krok po 
kroku wyjaśnia co powinniśmy zrobić i czego 
potrzebujemy, by wykonać naprawę.  

YouTube jako pomoc 
w domowych wyzwaniach 

(DIY - do it yourself)
Jak naprawić cieknący kran z pomocą... 
YouTube’a?
Wpisz w wyszukiwarkę hasło, które najlepiej 
oddaje problem, z którym aktualnie się 
zmagasz. W naszym przypadku to akurat 
cieknący kran. 
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Na YouTube zawsze możemy obejrzeć 
materiał ponownie lub cofnąć go do 
wybranego momentu.  
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To kanał „Różne moje”. Autor publikuje 
głównie filmy dotyczące 
różnego typu napraw, 
ale nie tylko. Jest 
to kanał amatorski 
i niekomercyjny, ale jak 
widać jego treści mogą 
być bardzo przydatne.  

Zobaczmy z jakiego kanału pochodzi wybrany 
przez nas film. 
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Portal proponuje nam wiele różnych filmów 
z przepisami na to danie. Jako pierwszy wyświetla 
się film z kanału popularnego dyskontu, który 
promuje kucharz Karol Okrasa.  

Wybieramy pierwszy film.  Nauka gotowania na YouTubie

Na YouTubie znajdziemy też wiele przepisów 
i poradników dotyczących gotowania. My 
postanowiliśmy sprawdzić jak zrobić szakszukę. 
Wpisujemy to hasło od wyszukiwarki na 
YouTubie.  
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 Film jest na kanale KuchniaLidla, który 
powstał po to, by promować dyskont 
spożywczy, ale też wspierać jego klientów 
w sztuce kulinarnej. Można tam znaleźć 
zarówno bardzo proste i tanie dania, 
jak też wyszukane i skomplikowane 
w przygotowaniu.  

Kucharz opowiada o daniu, krok po kroku 
wyjaśnia jak je przygotować. 
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Pod filmami możemy też przeczytać komentarze 
użytkowników, którzy odnoszą się do różnych 
kwestii, ale często też piszą na przykład o swoich 
doświadczeniach z gotowaniem prezentowanej 
potrawy. Warto tam zajrzeć, bo niektórzy 
użytkownicy mogą podrzucić jakieś cenne 
wskazówki.  

[06_98]



Scenariusz nr 9

Jan Mobilny w podróży
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TEMAT:

Jan Mobilny w podróży

Cele zajęć

Cele ogólne: 

 z Uświadomienie uczestnikom potencjału narzędzi mobilnych w podróży 
i turystyce pieszej 

 z Kształcenie umiejętności korzystania z aplikacji mobilnych dotyczących 
podróżowania

Cele szczegółowe: 

 z Dostrzeżenie i zrozumienie potencjału narzędzi mobilnych w planowaniu 
i realizacji podróży (bliskich i dalekich)

 z Przedstawienie katalogu aplikacji mobilnych wspomagających podróżowanie, np. 
Booking, Mapa Turystyczna, Jakdojade, Podróżnik

 z Umiejętność obsługi aplikacji Jakdojade i Mapa Turystyczna
 z Rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów działania nowoczesnych technologii 

telekomunikacyjnych 

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia symulacyjne (z wykorzystaniem smartfonów).

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz materiałów, sprzętu:

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do Internetu;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi; 
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przebiegu zajęć:

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniającą miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz > wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze);

 z przygotuj się z zagadnień towarzyszących tematowi podróży, czyli mapy Google, 
roaming i pliki cookies (jeśli zdecydujesz się omówić to zagadnienie); 

 z przekaż grupie, że do pełnego udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie 
smartfona z dostępem do Internetu. 

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z przejrzyj aplikacje, których będziesz używał/używała (Jakdojade, Mapa 

Turystyczna): sprawdź funkcjonalności, upewnij się, że potrafisz je obsługiwać, 
prześledź ewentualne zmiany (interfejs, funkcje, dostępność poszczególnych 
usług);

 z pamiętaj o zagadnieniach powiązanych z tematem szkolenia: korzystanie 
z Google Maps (zagadnienie omawiane w scenariuszu dotyczącym podstawowych 
aplikacji), raoming i pliki cookies (jeśli zdecydujesz się omówić to zagadnienie);

 z upewnij się, że masz na własnym smartfonie najnowszą wersję aplikacji 
(aktualizacje);

 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.
pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
pamięci, np. na pendrivie;
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 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 
w odpowiedniej liczbie;

 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia 
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś; 

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;

 z sprawdź działanie własnego smartfona i wszystkich omawianych aplikacji;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 
Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera:

 z smartfon może być cennym wsparciem w podróżach dalekich i bliskich
 z aplikacje mobilne pozwalają na planowanie podróży i pomagają w ich realizacji 
 z usprawniają też codzienne funkcjonowanie, np. dzięki wyszukiwaniu połączeń 

komunikacyjnych lub punktów usługowych i gastronomicznych 

5. Treść zajęć (skorzystaj z prezentacji, którą dla Ciebie przygotowaliśmy)
 z dyskusja (5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich doświadczeniach 

z podróżowaniem; zapytaj czy korzystają z jakichś narzędzi internetowych 
w codziennych sytuacjach i w podróży. 

 z mini wykład (10 minut) – omów potencjał narzędzi mobilnych w planowaniu 
i realizacji podróży. 
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Treści przydatne dla trenera

 z Istnieje wiele aplikacji przeznaczonych do organizacji podróży bliskich 
i dalekich. 

 z Wiele aplikacji pomaga w poruszaniu się po mieście, korzystaniu 
z komunikacji publicznej i prywatnej, jeździe koleją i lotach samolotami.

 z Istnieją aplikacje wspierające podróżnych w kraju i za granicą. 
 z Obecnie niemal każdy przewoźnik ma na swojej stronie internetowej 

wyszukiwarkę połączeń.
 z Są także wyszukiwarki hoteli, pensjonatów, hosteli czy agroturystyki – np. 

Booking.com i HRS (oferta międzynarodowa), meteor24.pl i nocowanie.pl 
(oferta w Polsce).

 z Do dyspozycji są też różnego rodzaju mapy i informacje turystyczne. Do wielu 
z nich użytkownicy dodają kolejne elementy, więc stają się one coraz bogatsze 
i coraz bardziej kompleksowe. 

 z Aplikacja Mapa turystyczna przygotowana jest na bazie mapy Google, na którą 
naniesiono przede wszystkim piesze znakowane szlaki turystyczne w polskich 
górach. Są tu naniesione też niektóre szlaki czeskie i słowackie, które łączą się 
z polskimi. Oprócz szlaków w południowej części Polski znajdziemy też szlaki 
Gór Świętokrzyskich i okolic, szlaki w Puszczy Kampinoskiej koło Warszawy, 
szlaki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Wolińskim Parku 
Narodowym i okolicy (stan na kwiecień 2019 roku). Aplikacja jest rozwijana 
więc mogę w przyszłości pojawiać się kolejne szlaki.

 z Szlaki ułatwiają planowanie trasy oraz pokazują naszą aktualną pozycję 
na trasie na podstawie wskazań systemu GPS. Przy korzystaniu w terenie 
konieczne jest włączenie przesyłania danych, co może spowodować 
dodatkowe koszty w zależności od posiadanej umowy z operatorem. W terenie 
przygranicznym telefon może przełączyć się na bazę operatora zagranicznego 
co dodatkowo może zwiększyć koszty połączeń przy zastosowaniu roamingu

 z Roaming – mechanizm telekomunikacyjny, który umożliwia skorzystanie 
z telefonu i Internetu poza obszarem obsługiwanym przez naszego operatora. 
Jeśli nasz operator ma stosowną umowę z miejscowym operatorem (np. 
czeskim lub ukraińskim) wówczas będziemy mogli skorzystać z telefonu. 
Nasze urządzenie automatycznie przełączy się do sieci kraju, w którym się 
znaleźliśmy. Dostaniemy o tym stosowne powiadomienie. Na terenie Unii 
Europejskiej korzystanie z roamingu na ogół nie wiąże się z dodatkowymi 
opłatami. Natomiast w krajach spoza UE zostaną nam naliczone dodatkowe 
opłaty za połączenia i za korzystanie z Internetu. Przed planowaną podróżą 
zagraniczną lub przygraniczną trzeba się upewnić u swojego operatora czy 
i jakie opłaty mogą zostać ewentualnie naliczone. Trzeba pamiętać o tym, że 
usługa roamingu i transferu danych musi być włączona, by móc korzystać 
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z telefonu i Internetu.
 z Pliki cookies (ciasteczka) – niewielkich rozmiarów informacje, które pozostają 

na urządzeniu, na którym przeglądamy strony. Umożliwiają serwisom 
internetowym sprawne działanie, ale również zapamiętują nasze preferencje, 
personalizowanie stron, a także ułatwiają dopasowanie do nas reklam. Mogą 
być wykorzystywane tylko do wykonywania określonych zadań na rzecz 
użytkownika (np. zapamiętywanie danych logowania czy towarów dodanych 
do koszyka w sklepie internetowym). 

 z Korzyści: ułatwiają nawigację po różnych serwisach wykorzystując informacje 
o naszych zrachowaniach w sieci; dzięki nim Internet „podpowiada” nam to, co 
nas może potencjalnie zainteresować; pozwalają na zbieranie statystyk na temat 
odwiedzin stron. 

 z Koszty: wykorzystują informacje o nas jako użytkownikach; np. o naszych 
zachowaniach konsumenckich.

 z Zagrożenia: pliki cookies nie mogą zaszkodzić użytkownikowi, może najwyżej 
zobaczyć niechciane reklamy.

 z Wpływ na wyszukiwarki: mają znacznie dla wyników w Google. Jeśli nie 
chcemy, by nasze dotychczasowe zachowania w sieci miały znaczenie dla 
wyników, to przed wpisaniem wyszukiwanej frazy wyczyśćmy pliki cookies 
w przeglądarce. 

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji Mapa Turystyczna (15 minut) – 
pobranie i uruchomienie aplikacji na smartfonach użytkowników (skorzystaj 
z manuala zamieszczonego po tym scenariuszu lub z przygotowanej na www.
mobilni.szkolamedialna.pl). Omów z uczestnikami wygląd aplikacji i jej 
najważniejsze funkcje. Daj grupie kilka minut na samodzielną eksplorację Mapy 
Turystycznej. 

 z ćwiczenie symulacyjne (20 minut) – poproś uczestników o zaplanowanie 3 
godzinnej wycieczki w Ojcowskim Parku Narodowym. Plan trasy powinien 
zawierać zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale i oglądanie Maczugi Herkulesa. 
Zachęć do odwiedzenia strony zamku, by zdobyć tam informacje o czasie 
zwiedzania i ekspozycji. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem 
zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami. 

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; 
sprawdź, które elementy uważają za najbardziej przydatne, a czego im brakuje; 
przejdź płynnie do kolejnej aplikacji o powiązanej tematyce. 

 z mini wykład (10 minut) – omów krótko aplikacje Jakdojade; wyjaśnij do czego 
służy i jak można ją wykorzystać w codziennym życiu. 
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Treści przydatne dla trenera:

 z Jakdojade to aplikacja służąca do wyszukiwania połączeń komunikacji 
miejskiej.

 z Aplikacja bierze pod uwagę połączenia autobusowe, tramwajowe, metro, 
trolejbusy oraz kolej miejską. 

 z Obsługuje kilkadziesiąt polskich miast. 
 z Umożliwia łatwy zakup biletów (w niektórych lokalizacjach).
 z Daje także dostęp do rozkładów jazdy.

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji Jakdojade (15 minut) – pobranie 
i uruchomienie aplikacji na smartfonach użytkowników (skorzystaj z manuala 
lub z przygotowanej prezentacji na www.mobilni.szkolamedialna.pl). Omów 
z uczestnikami wygląd aplikacji i jej najważniejsze funkcje. Daj grupie kilka 
minut na samodzielną eksplorację Jakdojade. 

 z ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników by zaplanowali trasę dla 
osoby poruszającej się na wózku z Dworca Centralnego do Stadionu Narodowego 
(chodzi o obiekt, a nie przystanek), dziś o godz. 18.00. Warunki: unikanie 
przesiadek, opcja wygodna. Uwaga! Uczestnicy powinni zwrócić uwagę na 
pojazdy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Upewnij 
się, że wszyscy wykonali zadanie. Omów wyniki z grupą.

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; 
sprawdź, które elementy aplikacji im się podobają, a do których mają 
zastrzeżenia. 

 z podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj.

Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji. Przy Mapie 
Turystycznej weź pod uwagę wycieczki krótkie (ok. godzinne) i długie 
(całodniowe), włącz zwiedzanie obiektów na trasie, rozważ wycieczki, które 
zaczynają się i kończą w tym samym punkcie oraz takie, gdzie te punkty 
się różnią. Zachęć uczestników do sprawdzenia jak mogą się dostać do 
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punktu startu podróży i jak wydostać z punktu zakończenia wycieczki 
komunikacją publiczną. Zasugeruj poszukiwanie informacji o obiektach na 
trasie poza aplikacją. W aplikacji Jakdojade weź pod uwagę różne miasta 
i różne środki transportu, trasy, które prowadzą od przystanku do przystanku 
lub od adresu do adresu, pomyśl o podróżnych z różnymi potrzebami 
(np. o osobach starszych, rodziców z wózkami dziecięcymi, osobach 
z niepełnosprawnościami). Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo 
jakiekolwiek inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji.
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Manual
do scenariusza nr 9
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W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: jak dojadę. Wybierz aplikację jakdojade i ZAINSTALUJ.Instalacja i użytkowanie aplikacji 
jakdojade.pl

Odszukaj w telefonie aplikację Sklep Play 
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Poczekaj aż pojawi się przycisk OTWÓRZ i kliknij 
w niego.

Otwiera się aplikacja.Trwa pobieranie i instalowanie.
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W kolejnym oknie wyrażamy zgodę na 
geolokalizację.

Działanie aplikacji pokazujemy na 
przykładzie Krakowa.

Przy pierwszej instalacji program zapyta 
o zgodę na przetwarzanie informacji na 
temat danych osobowych oraz umożliwia 
zapoznanie się z informacjami o tzw. 
ciasteczkach.



251

Poprzez kliknięcie w symbol bieżącej lokalizacji 
system może wpisać adres naszego pobytu 
a wpisując nazwę przystanku czy ulicy aplikacja 
podpowiada możliwe opcje.

Możemy wybrać dodatkowe opcje - na 
przykład unikanie przesiadek czy jazda 
tylko tramwajami lub tylko autobusami 
- oczywiście nie dotyczy to wszystkich 
lokalizacji, a tylko tych gdzie jest to możliwe. 

Po kliknięciu w linię wpisywania punktu 
startu naszej podróży wyświetla nam się 
klawiatura do wpisywania oraz historia 
ostatnich wyszukiwań.
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Standardowo aplikacja podpowiada nam 
odjazdy odnosząc się do bieżącej daty 
i godziny, ale możemy zaplanować inny czas 
lub datę klikając w kółko z godziną. 

Wyświetli nam się zegar, a gdy klikniemy 
w datę wyświetli się kalendarz. Możemy więc 
wybrać zarówno datę, jaki i czas planowanego 
odjazdu.
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Kiedy klikniemy w wybraną godzinę odjazdu 
możemy zobaczyć szczegóły połączenia, 
a przesuwając szary przycisk po lewej stronie 
rozkładu zobaczymy przebieg naszej podróży na 
mapie.

Na głównej stronie aplikacji u dołu ekranu 
możemy zamiast planowania trasy wybrać 
przeglądanie rozkładów jazdy. Wybieramy 
rodzaj transportu (autobus lub tramwaj - 
oczywiście jeżeli jest taki wybór w danym 
mieście) i numer linii. 

Wynik wyszukiwania wyświetli się 
prezentując numery linii i czasy odjazdu. 
Duże cyfry z lewej strony mogą nam 
wskazywać czas do wyjścia z miejsca 
pobytu lub czas odjazdu z przystanku - 
wybieramy to u góry ekranu klikając we 
właściwą opcję.
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Możemy prześledzić jej przebieg przewijając ekran. 
Na czerwono wyświetla nam się nazwa przystanku 
najbliższego naszej lokalizacji. 

Klikamy w numer linii.  Możemy też obejrzeć przebieg linii na 
mapie. 
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A także najbliższe odjazdy z wybranego 
przystanku lub pełny rozkład jazdy na dziś 
lub inne wybrane dni.
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Planowanie trasy możemy wykonać też na mapie 
poprzez wskazywanie wybranych punktów 
początku i końca trasy. 

Aplikacja zaproponuje nam połączenie między 
tymi punktami. 
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W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: mapa 
turystyczna.  

Wybierz aplikację Mapa Turystyczna i kliknij 
ZAINSTALUJ.  

Instalacja i użytkowanie aplikacji 
Mapa Turystyczna 

Odszukaj w telefonie aplikację Sklep Play.  
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Poczekaj aż pojawi się przycisk OTWÓRZ i kliknij 
w niego.  

Otwiera się aplikacja Mapa Turystyczna.Trwa pobieranie i instalowanie.  
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Wybieramy punkt początkowy wycieczki - 
zaczynamy wpisywać nazwę  - na przykład 
Myślenice. Już po wpisaniu kilku znaków pojawia 
się lista podpowiedzi.  

Wybieramy miejscowość Myślenice. 
Zielona flaga na mapie oznacza początek 
naszej wędrówki. 

Możemy zacząć planować wycieczkę.  
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Jeżeli wybierzemy ten opis pojawi się więcej 
informacji i zdjęć. 

Kliknięcie w symbol wędrowca w prawym 
dolnym rogu pozwoli dopisać ten punkt do 
naszej trasy. 

Punkt docelowy (tak jak każdy inny) można 
wybrać przez wpisanie nazwy lub wyszukanie 
na mapie. Wybieramy symbol schroniska 
w pobliżu Myślenic - pojawia się opis tego 
miejsca.  
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SZCZEGÓŁY wyświetlą przebieg trasy. 
Jeżeli stukniemy w napis WIĘCEJ ZDJĘĆ 
to obejrzymy zdjęcia z trasy dodane przez 
użytkowników mapy - czasami jest ich naprawdę 
dużo.
Symbol rodzaju mapy pozwala wybrać jej wygląd 
z trzech możliwych - takich jakie oferuje aplikacja 
Google Maps. 

Mapa turystyczna jest też dostępna w płatnej 
wersji Premium oferującej więcej opcji.

Możemy spojrzeć na przebieg naszej trasy 
(czarne kropki). U dołu ekranu widzimy czas 
potrzebny do pokonania trasy i odległość.
Opcja POKAŻ PROFIL wyświetla nam 
stromizny na trasie i wysokość nad poziomem 
morza w wybranym punkcie.
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Nasza trasa może przebiegać przez wiele punktów, 
które dodajemy wpisując ich nazwy lub po prostu 
klikając na mapie. 

Kliknięcie w niebieski symbol wędrowca 
dodaje kolejny punkt naszej trasy...

Jeżeli nie chcemy korzystać z wersji Premium 
klikamy w napis NIE, DZIEKUJĘ.
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Dla całej trasy, której w tym przykładzie początek 
i koniec jest w tym samym miejscu, widzimy czas 
przejścia i długość trasy oraz możemy zajrzeć 
w profil trasy i jej szczegółowy opis.

Nie możemy planować przebiegu trasy 
poza szlakami, nawet jeżeli widzimy drogi 
na mapie. Oczywiście możemy przejść 
nimi, a nasza aktualna pozycja będzie się 
wyświetlać. Jeżeli wrócimy na szlak możemy 
od nowa planować dalszą trasę. 

...i kolejny.



Scenariusz nr 10

Jan Mobilny na zakupach
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TEMAT 

Jan Mobilny na zakupach

Cele zajęć

Cel ogólny: 

 z Kształcenie umiejętności kupowania towarów i usług z wykorzystaniem aplikacji 
mobilnych

 z Wyrobienie krytycznego podejścia do oferty komercyjnej w Internecie

Cele szczegółowe: 

 z Zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa zakupów i płatności w sieci 
internetowej 

 z Wdrożenie w określone funkcjonalności wybranych aplikacji zakupowych
 z Zaznajomienie z prawami i ochroną kupujących przez sieć internetową 
 z Budowanie i kształtowanie u osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 

pewności siebie w poruszaniu się po wirtualnym świecie

Formy i metody pracy:

 z Wykład z prezentacją multimedialną;
 z Dyskusja;
 z Ćwiczenia eksploracyjne (z wykorzystaniem smartfonów).

Czas zajęć:

120 minut
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Wykaz materiałów, sprzętu

 z Prezentacja multimedialna trenera;
 z Komputer/laptop podłączony do tablicy multimedialnej/rzutnika;
 z Telefony komórkowe uczestników kursu – smartfony z dostępem do Internetu;
 z Dostęp do sieci dla prowadzącego i dla uczestników, najlepiej w wersji wi-fi; 
 z Dostęp do gniazdek, najlepiej kilku (na wypadek problemów z wyczerpywaniem 

się baterii);
 z Wydruki prezentacji multimedialnej (z miejscem na notatki) dla uczestników;
 z Pretest i posttest. 

Opis przebiegu zajęć

1. Po ustaleniu daty zajęć oraz pozyskaniu informacji na temat grupy:
 z ustal z organizatorami/instytucją udostępniającą miejsce do pracy warunki 

konieczne do przeprowadzenia szkolenia (patrz >wykaz preferowanych 
materiałów, sprzętu): należy sprawdzić jak wyposażona jest sala (komputer, 
rzutnik, ekran, wi-fi i/lub zasięg sieci komórkowych, gniazdka/listwy/
przedłużacze);

 z przekaż grupie, że do pełnego udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie 
smartfona z dostępem do Internetu;

 z zapoznaj się z zagadnieniami dodatkowymi, które będą poruszane w trakcie 
szkolenia, w tym: z przepisami dotyczącymi kupowania i praw konsumentów 
przy zawieraniu umów kupna (kupowaniu towarów) na odległość czyli 
z wykorzystaniem Internetu oraz ze sposobami dokonywania płatności przy 
zakupach przez Internet. 

2. Dzień lub kilka godzin przed zajęciami
 z przejrzyj aplikacje, których będziesz używał/używała (Allegro, E-obuwie): 

sprawdź funkcjonalności, upewnij się, że potrafisz je obsługiwać, prześledź 
ewentualne zmiany (interfejs, funkcje, dostępność poszczególnych usług);

 z pamiętaj o zagadnieniach powiązanych z tematem szkolenia: prawa 
konsumentów przy umowach na odległość oraz sposoby płatności;

 z upewnij się, że masz na własnym smartfonie najnowszą wersję aplikacji 
(aktualizacje);

 z pobierz prezentację do tego scenariusza (www.mobilni.szkolamedialna.
pl), ewentualnie uzupełnij ją zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami, 
a następnie zapisz na swoim komputerze oraz zapasową wersję na nośniku 
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pamięci, np. na pendrivie;
 z wydrukuj prezentację z opcją notatek dla uczestników szkolenia, powiel 

w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj pretest i posttest, wydrukuj i powiel w odpowiedniej liczbie;
 z przygotuj certyfikaty uczestnictwa (jeśli jest to w Twoim zakresie). 

3. Czynności wstępne w miejscu szkolenia 
 z bądź odpowiednio wcześniej (jeśli prowadzisz zajęcia w znanym miejscu, 

wystarczy kwadrans; w nowym zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny, by 
w razie jakiejś sytuacji awaryjnej można było potencjalny problem rozwiązać, 
a także by opanować działanie sprzętu, który może się różnić od tego, z którym 
dotąd pracowałaś/eś; 

 z po przybyciu przygotuj sprzęt: sprawdź czy komputer i rzutnik działają, czy 
prezentacja się odtwarza właściwie na ekranie;

 z sprawdź działanie własnego smartfona i wszystkich omawianych aplikacji;
 z przygotuj materiały dla uczestników, a także pretest i posttest oraz listę obecności, 

jeśli jest ona wymagana. 

Uwaga! Jeżeli na sali są już jakieś osoby lub wchodzą w trakcie Twoich przygotowań przywitaj 
je i zagadnij aby wprowadzać swobodną atmosferę.

4. Wprowadzenie (ok. 10 minut):
 z przywitaj się z uczestnikami, powiedz kilka słów o sobie;
 z przedstaw cel zajęć i efekty, które mają zostać osiągnięte; krótko wyjaśnij dlaczego 

zagadnienie jest ważne;
 z zaprezentuj plan zajęć;
 z omów zasady panujące na zajęciach i zawrzyj z uczestnikami kontrakt – weź 

pod uwagę ich potrzeby i preferencje, by czuli się w czasie zajęć bezpiecznie 
i komfortowo;

 z wykonaj pretest.

Treści przydatne dla trenera:

 z handel i bankowość to jedne z najlepiej rozwiniętych usług dostępnych przez 
strony internetowe lub aplikacje mobilne;

 z możliwość dotarcia do milionów potencjalnych klientów za pośrednictwem 
Internetu jest dla każdego sprzedającego niezwykle kusząca; 

 z za pośrednictwem Internetu dostępne są niemal wszystkie towary, który można 
kupić w legalnym obrocie za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży;

 z najpopularniejsze są sklepy internetowe i strony agregujące oferty różnych 
sprzedawców (platformy handlowe); 
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 z aplikacje poświęcone e-zakupom to głównie projekty komercyjne; 
 z można je pobrać w sklepie PLAY.

5. Treść zajęć
 z dyskusja (10 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich doświadczeniach 

z zakupami w sieci; zapytaj co kupowali i czy byli zadowoleni z transakcji. Uwaga! 
To bardzo nośny temat, więc musisz uważać, by dyskusja nie wymknęła się spod 
kontroli i nie zdominowała zajęć.

 z mini wykład (10 minut) – omów zagadnienia dotyczące różnic pomiędzy 
sklepem internetowym a platformami handlowymi, serwisami aukcyjnymi czy 
porównywarkami cenowymi; wyjaśnij jakie są prawa konsumenta korzystającego 
z zakupów na odległość. 

Treści przydatne dla trenera:

 z Sklep internetowy to serwis umożliwiający sprzedaż i kupno produktów przez 
Internet. Na ogół proponuje ofertę jednego podmiotu (np. CCC). 

 z Platforma handlowa – działa jak sklep internetowy, ale gromadzi oferty wielu 
podmiotów (np. Showroom). 

 z Serwis aukcyjny – forma handlu elektronicznego, w której użytkownicy licytują 
oferowane rzeczy (np. Allegro).

 z Porównywarka cenowa – umożliwia porównanie cen produktów w różnych 
sklepach internetowych (np. Ceneo). 

 z Kupowanie „na odległość” od sprzedawcy profesjonalnego to znaczy 
takiego, który robi to w ramach swojej działalności gospodarczej może być 
wygodniejsze, a nawet bezpieczniejsze od zakupów w sklepie stacjonarnym. 

 z Największą różnicą na korzyść zakupów przez Internet jest możliwość 
zwrotu w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Kupując przez Internet mamy 
bezwzględną możliwość zwrotu w ciągu 14 dni a niektórzy sprzedający jeszcze 
wydłużają ten czas. 

 z Są od tego nieliczne wyjątki (na przykład rozpakowane płyty z muzyką, 
filmami lub gry).

 z Niektóre sklepy stacjonarne dają możliwość zwrotu, ale nie mają takiego 
obowiązku.

 z Uwaga! Jeżeli kupujemy przez serwis aukcyjny lub ogłoszeniowy od osoby, 
która nie prowadzi działalności gospodarczej, to prawo zwrotu nam nie 
przysługuje.

 z Możliwości zapłaty przy zakupach na odległość: przelew (użytkownik na maila 
otrzymuje dane i za pośrednictwem swojego banku dokonuje przelewu na 
wskazane konto; szybki przelew (użytkownik od razu przekierowywany jest 
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do banku i może dokonać transakcji); karta kredytowa (środki są pobierane 
z konta po wprowadzeniu danych karty); płatność przy odbiorze (możliwa 
tylko przy niektórych opcjach dostawy, klient płaci przy otrzymaniu przesyłki). 

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji sklepu internetowego – E-obuwie 
(15 minut) – pobranie i uruchomienie aplikacji na smartfonach użytkowników 
(skorzystaj z manuala lub z przygotowanej prezentacji na www.mobilni.
szkolamedialna.pl). Omów z uczestnikami wygląd aplikacji i jej najważniejsze 
funkcje. Daj grupie kilka minut na samodzielną eksplorację E-obuwia. Uwaga! 
Zakupy są absorbujące, zadbaj, by grupa skupiła się na funkcjonalnościach 
aplikacji, a nie na ofercie. 

 z ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji E-obuwie damskich czerwonych szpilek w rozmiarze 37 w cenie 
nie wyższej niż 200 zł. Zasugeruj sprawdzenie znalezionego modelu butów 
w porównywarce Ceneo. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem 
zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; 
sprawdź, które elementy aplikacji im się podobają, a do których mają 
zastrzeżenia; porozmawiaj z grupą o różnorodności oferty w sieci. 

 z mini wykład (5 minut) – omów specyfikę Allegro. 

Treści przydatne dla trenera

 z Serwis Allegro łączy wiele możliwości sprzedaży elektronicznej. 
 z Aukcje – kupujący licytują towar, ten kto zaproponuje najwyższą kwotę, po jej 

uiszczeniu otrzymuje produkt. 
 z Sklep internetowy – zakupy analogicznie jak w innych sklepach. Użytkownicy 

kupują produkty po ustalonych cenach. 
 z Produkty na Allegro mogą wystawiać zarówno podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą, jak i osoby prywatne. Handlować można rzeczami 
nowymi i używanymi. 

 z Weryfikację kontrahentów umożliwia system komentarzy pozwalający 
na poznanie opinii innych użytkowników o konkretnym sprzedającym 
i kupującym. Oceny są dokonywane po transakcji. 

 z Początkowo Allegro łączyły prywatnych użytkowników - zwykle 
kolekcjonerów. 

 z Obecnie większość sprzedających to różnej wielkości firmy.
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 z Podstrona https://charytatywni.allegro.pl, gdzie użytkownicy mogą wystawiać 
i licytować przedmioty na rzecz organizacji pomocowych. Wpłacone za 
transakcję pieniądze trafiają na konto organizacji, wystawca podarowuje daną 
rzecz. 

 z instrukcja użytkowania i eksploracja aplikacji serwisu aukcyjnego Allegro (15 
minut) – pobranie i uruchomienie aplikacji na smartfonach użytkowników 
(skorzystaj z manuala zamieszczonego po tym scenariuszu lub z przygotowanej 
prezentacji na www.mobilni.szkolamedialna.pl). Omów z uczestnikami wygląd 
aplikacji i jej najważniejsze funkcje. Daj grupie kilka minut na samodzielną 
eksplorację Allegro. Uwaga! Zakupy są absorbujące, zadbaj, by grupa skupiła się 
na funkcjonalnościach aplikacji, a nie na ofercie.

 z ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji używanego dziecięcego łóżeczka od sprzedawcy prywatnego 
i o zapoznanie się z jego ocenami w serwisie. Zasugeruj poszukanie podobnego 
produktu w serwisie ogłoszeniowym, np. OLX. Upewnij się, że wszyscy poradzili 
sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z dyskusja (10 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie z obsługą aplikacji; 
sprawdź, które elementy aplikacji im się podobają, a do których mają 
zastrzeżenia; porozmawiaj z grupą o wiarygodności opinii w sieci (na Allegro 
i w innych miejscach). 

 z podsumowanie (ok. 10 minut) – omów zajęcia; przypomnij o celu i efektach, 
które uczestnikom udało się osiągnąć; zapytaj uczestników o ich odczucia, czego 
się nauczyli, czego im zabrakło; wykonaj posttest; wręcz certyfikaty i pogratuluj. 

Uwagi dla trenera!

 z Pamiętaj, by nie pochłonęła Cię część teoretyczna i dyskusja, twoim celem jest 
nauczenie uczestników konkretnych umiejętności, a to możesz osiągnąć przede 
wszystkim dzięki ćwiczeniom.

 z Chwal uczestników gdy dobrze sobie radzą, wspieraj, gdy idzie im nieco gorzej. 
Bądź uważna/y na osoby, które są mniej aktywne i nie pozwól zdominować 
zajęć tym, którzy są bardziej ekstrawertyczni. 

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
wyszukiwania obuwia i różne rzeczy na Allegro (np. produkty nowe i używane; 
z różnym czasem dostawy; od osób prywatnych i firm; fabryczne i hand made). 
Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek inne kryterium, 
by rozszerzyć eksplorację aplikacji. 

270



271

Manual
do scenariusza nr 10
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Wybieramy z podpowiedzi „e-obuwie”, a następnie 
klikamy w aplikację.

Wybieramy ZAINSTALUJ. Czekamy aż 
aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana na 
naszym smartfonie.

Instalowanie i użytkowanie 
aplikacji e-obuwie

W sklepie Play wpisujemy w wyszukiwarkę: 
obuwie.
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Na kolejnej stronie mamy możliwość 
zarejestrowania się lub zalogowania jeżeli już 
byliśmy zarejestrowani. Możemy też przeglądać 
aplikację bez zalogowania. Jeżeli jednak będziemy 
chcieli zrobić zakupy to rejestracja i zalogowanie 
będą konieczne.  

Na początku aplikacja podpowiada 
nam wybór podstawowych informacji 
pomagających wyszukać właściwy produkt. 
Nasz wybór zaznaczymy klikając we właściwą  
ikonę i wpisując rozmiar jakiego szukamy.

Po zainstalowaniu wybieram OTWÓRZ.
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Na głównej stronie aplikacji znajdziemy ikony, 
które zachęcają nas do wyszukiwania w sposób 
jaki proponuje sprzedawca podsuwając nam różne 
produkty.

Wybierając WYSZUKAJ możemy przenieść 
się na stronę z głównymi kategoriami.

Jak  w wielu aplikacjach pojawi się informacja 
o tak zwanych ciasteczkach lub podobnych 
działaniach polegających na gromadzeniu 
i przetwarzaniu naszych danych jakie 
udostępniamy.  
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Po wybraniu kategorii możemy przeglądać kolejne 
produkty.

Taki wybór możemy kolejno zawęzić 
poprzez zastosowanie filtrów na przykład 
ograniczając cenę przy użyciu suwaka na 
ekranie. 

Po wybraniu jednej z kategorii -  na przykład 
DZIECIĘCE - możemy zawęzić dalsze 
wyszukiwanie do produktów dla dziewczynek 
lub chłopców.
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Filtr zakresu cen. Wybieramy rozmiar obuwia.Możemy też ograniczyć wyszukiwanie do 
wybranego producenta, rozmiaru i koloru.
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Filtry możemy zaakceptować, jeśli chcemy ich 
użyć lub usunąć i wtedy wrócimy do szerszego 
wyszukiwania. 

Jeżeli wybraliśmy szereg filtrów to zobaczymy 
ograniczoną listę produktów - w tym 
przykładzie tylko dwa modele butów spełniły 
podane podczas filtrowania kryteria.

Wybieramy dominujący kolor naszych butów.
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Po wybraniu konkretnego modelu możemy 
obejrzeć szereg zdjęć w różnych ujęciach.
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Klikając przycisk DODAJ do koszyka wybieramy 
produkt, który będzie czekał na finalizację 
transakcji. Możemy wracać do wyszukiwania 
kolejnego produktu w tym sklepie lub przejść 
do kolejnego etapu jakim jest wybór sposobu 
dostawy i zapłaty za towar. Robimy to klikając na 
ikonę KOSZYK i zostajemy przeniesieni na stronę 
KOSZYKA.

Podczas dokonywania zakupów musimy podać 
swoje podstawowe dane i dane do kontaktu czyli 
adres e-mail i numer telefonu. To ważne, bo 
dzięki temu sklep może nas informować o losach 
naszego zamówienia. Jeżeli byliśmy w tym sklepie 
zarejestrowani to możemy się zalogować, a wtedy już 
nie będziemy kolejny raz wpisywać danych. Jeżeli 
planujemy w przyszłości robić w tym sklepie zakupy 
to warto się zarejestrować. W niektórych sklepach 
nie można zrobić zakupów bez rejestracji.  

Możemy też obejrzeć bieżnik butów.
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Wybór sposobu dostawy jest powiązany z metodą 
płatności. Np. gdy decydujemy się na paczkomat, 
nie będziemy mogli zapłacić przy odbiorze. Opcji 
mamy kilka.

W tym przykładzie 
wybrana jest płatność 
przy pomocy karty 
kredytowej. I dlatego 
po zaakceptowaniu 
w oknie 
podsumowującym 
nasze zamówienie 
przycisku 
ZAMAWIAM 
I PŁACĘ zostaniemy 
przekierowani na 
stronę jednej z firm 
obsługujących 
płatności. 

Po podaniu swoich danych możemy wybrać 
sposób dostawy z oferowanych przez sklep. 
Czasem nie ma możliwości wyboru bezpłatnej 
dostawy, więc jej koszty zostaną doliczone do 
naszej płatności.  
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W tym przykładzie jest to PayU, ale jest wiele 
innych firm i obsługujących płatności sklepów 
internetowych poprzez akceptację kart lub 
przelewów z konta bankowego. Wyglądy 
ich stron będą się trochę różnić, ale zasady 
płatności kartą będą bardzo podobne. Musimy 
podać numer karty, datę jej ważności oraz kod 
CVV, który jest podany na odwrocie karty. 
W tym przykładzie imię i nazwisko posiadacza 
karty musi być takie jak podaliśmy wcześniej. 
W niektórych sklepach trzeba w tym miejscu 
podać imię i nazwisko posiadacza karty.  
Po dokonaniu zapłaty pozostaje czekać na 
przesyłkę.
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Aby zacząć kupować przez aplikację Allegro 
najpierw ją instalujemy na naszym smartfonie. 

Jeden z pierwszych ekranów jaki zobaczymy 
to zwykle informacja o nowościach 
w serwisie.  

Instalacja i użytkowanie aplikacji 
Allegro 
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Lub możemy przeglądać podpowiadane oferty 
przewijając ekran w dół.

Liczba ofert jest naprawdę ogromna, 
więc najlepsze efekty daje wyszukiwanie 
poprzez słowa, hasła, nazwy produktów. 
Jeżeli zaczniemy wpisywać nazwę - w tym 
przykładzie huśtawka - aplikacja podpowiada 
nam kolejne hasła. 

Na głównym ekranie możemy wybrać 
przeglądanie poprzez poszczególne kategorie - 
przewijany w bok pasek kategorii. 
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Możemy ten wynik zawęzić poprzez wybór 
produktów oferowanych w wybranych kategoriach.

Możemy zastosować 
filtrowanie na 
przykład dla naszej 
miejscowości, ale 
też różnych cech 
produktu. 

Po wybraniu z listy hasła „huśtawka ogrodowa” 
dostajemy cały szereg wyników.
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Kiedy klikniemy w wybrany produkt wyświetli 
nam się jego karta.

Przesuwając zdjęcie produktu w prawo lub 
lewo możemy obejrzeć kolejne jego zdjęcia 
dodane przez sprzedającego. 

Możemy oferty sortować - na przykład według 
ceny. 
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Aby dokonać zakupu możemy wybrać KUP TERAZ lub DODAJ DO 
KOSZYKA. Aby kupować przez aplikację allegro trzeba się zarejestrować. 
Zakupy bez rejestracji są możliwe na stronie internetowej allegro.pl

Kiedy natomiast będziemy przesuwać nazwę 
produktów - w lewo lub w prawo -  to będą 
nam się pokazywać kolejne oferty z listy. 



Mobilni czyli Aktywni
ćwiczenia suplement

287



Mobilni czyli aktywni - ćwiczenia (suplement)

W ramach projektu „Mobilni czyli aktywni” proponujemy trenerom/nauczycielom osób 
dorosłych komplet scenariuszy, które zawierają proponowany zestaw ćwiczeń, zadań 
dydaktycznych, poleceń, których realizacja podczas zajęć w istotny sposób wypełnia 
zasadniczy cel programu, jakim jest praktyczna nauka wykorzystania urządzeń mobilnych 
przez osoby dorosłe w codziennym życiu i rozwoju zawodowym. Kreatywność jako zdolność 
do samodzielnego i sprawnego radzenia sobie z wyzwaniami w pracy i w życiu jest w cenie, 
a co więcej, bywa wymagana także w pracy.
W rozdziale 2 omówiliśmy metodykę pracy z osobami dorosłymi. Wśród zaproponowanych 
w ramach programu różnorodnych metod dydaktycznych, zachęcaliśmy do tego, by 
nauczyciel/trener indywidualizował pracę w zależności od cech danej grupy i potrzeb jej 
uczestników. Dlatego zanim zdecydujemy, jakie z zaproponowanych metod wykorzystamy, 
trzeba sobie postawić pytanie, które są dobre i skuteczne w kontekście danej grupy. 
Warto również zastosować odpowiednie ćwiczenia wybrane spośród podanych, bądź 
zmodyfikować je w ramach zinduwidualizowanego podejścia do uczestników szkolenia.
Większość ćwiczeń budowaliśmy w oparciu o możliwie obiektywny skutek dydaktyczny, 
biorąc pod uwagę cel i tematykę szkolenia, wielkość grupy, okoliczności i sens 
zaproponowanej tematyki w odniesieniu do zainteresowań członków grupy, zawsze jednak 
to trener powinien zmodyfikować ćwiczenia, uwzględniając warunki organizacyjne np. 
wielkość sali, wyposażenie techniczne itp. Nie bez znaczenia jest także czas przeznaczony na 
realizację konkretnego scenariusza, a co za tym idzie możliwość realizacji wszystkich albo 
tylko wybranych ćwiczeń. Podstawowy „grzech” dydaktyczny szkoleniowców/nauczycieli 
to sztywna realizacja scenariusza zajęć, z przekonaniem, że należy wykonać wszystkie 
ćwiczenia z zestawu podanych, kosztem pozostałych elementów zajęć, jak dobre utrwalenie, 
czas na wytłumaczenie, przećwiczenie konkretnej umiejętności itp.
Celem projektu Mobilni czyli aktywni jest wsparcie szkoleniowców pracujących na co 
dzień z dorosłymi, a zatem to oni są samodzielnymi organizatorami odpowiedzialnymi za 
proces dydaktyczny powierzonej im grupy. Dlatego scenariusze i zaproponowane ćwiczenia 
wymagają, by szkoleniowiec postawił sobie następujące pytania:

 z Po co uczę? - cele, potrzeby i oczekiwania trenera;
 z Kogo uczę? - dobór, poziom, potrzeby, oczekiwania uczestników;
 z Czego uczę? - treści, tematyka;
 z W jaki sposób uczę? - metody i środki dydaktyczne;
 z Jak zrealizuję zajęcia? - organizacja procesu dydaktycznego.

Metody podające służą głównie zaprezentowaniu, poszerzeniu lub modyfikacji wiedzy, 
wzbogacenia jej o nowe informacje, ale też utrwaleniu własnej wiedzy i wymianie poglądów. 
Dlatego z punktu widzenia praktyki dydaktycznej edukacji osób dorosłych szczególnie 
cenne są metody aktywizujące, które mają głównie na celu wykształcenie różnego typu 
umiejętności. Dlatego na etapie przetwarzania i stosowania wiedzy tak istotna jest rola 
różnorodnych ćwiczeń. Ćwiczenia można wykonywać indywidualnie i w grupie. Gry, 
symulacje, inscenizacje, metody projektowe wykonywane w grupie pozwalają wykształcić 
i doskonalą tak cenioną przez pracodawców umiejętność współpracy.
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Czas

Metody podające, jak na przykład wykład, prezentacja można modelować pod kątem czasu, 
skrócić bądź wydłużyć. Jednak ćwiczeń nie można skrócić, trudno także przyśpieszyć ich 
realizację. To co można i co należy w zakresie gospodarowania czasem zajęć, to zrezygnować 
z niektórych ćwiczeń lub zrealizować dodatkowe zadanie w przypadku, gdy mamy więcej 
czasu. Tak więc prowadzący musi dysponować ćwiczeniami „rezerwowymi”, a także 
przed przystąpieniem do zajęć powinien mieć świadomość, które ćwiczenia są niezbędne, 
a z których można zrezygnować.

Wielkość grupy

Wielkość grupy również determinuje dobór metod pracy i ćwiczeń. Wykład czy prezentacja 
może być skierowana do dowolnej liczby osób. Metody aktywizujące i realizacja ćwiczeń 
wymaga minimalnej grupy około 6-10 osób, optymalna wielkość grupy to około 12-16 osób, 
maksymalna 24 osoby. Idealny podział na grupy zakłada grupy liczące do 4 osób.

Doświadczenie trenera

Nie do przecenienia jest wiedza, umiejętności oraz doświadczenie szkoleniowca, który 
sprawnie i na bieżąco modeluje tok szkolenia. Nie można stosować mechanicznie różnych 
metod dydaktycznych, ćwiczeń i poleceń. Skuteczność zajęć zależy od oceny potrzeb grupy 
i umiejętności organizacyjnych trenera. 
 Wziąwszy pod uwagę przedstawione powyżej aspekty, które należy uwzględnić 
dokonując wyboru ćwiczeń, poniżej prezentujemy zestaw zaproponowanych 
w scenariuszach ćwiczeń, uwzględniając w tej części możliwość ich modyfikacji, 
rozszerzenia itp.
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Jan Mobilny i jego smartfon 

 z Zadanie (ok. 5 minut) - poproś użytkowników, żeby ustawili w swoich telefonach 
minutnik na 3 minut, a następnie o znalezienie w swoim telefonie aplikacji 
umożliwiającej uruchomienie latarki i o jej włączenie; dźwięk minutnika przy 
jednoczesnym świeceniu latarki powinien urozmaicić ćwiczenie; to okazja, 
by uczestnicy nauczyli się również jak realizować na smartfonie kilka zadań 
jednocześnie; upewnij się, że wszyscy sobie poradzili; omów efekty ćwiczenia 
kładąc nacisk na łatwość wykorzystania tych aplikacji;

Uwagi dla trenera:

 z Ćwiczenie można obudować dowolnym kontekstem sytuacyjnym, np. Wyobraź 
sobie, że znajdujesz się w lesie/w domu, gdy wieczorem nastąpiła awaria prądu, 
musisz włączyć latarkę, a jednocześnie dzwonisz pod numer alarmowy. Tego 
typu konteksty sytuacyjne mogą wprowadzić element zabawy, co wzmaga 
zainteresowanie uczestników wykonywaniem zadań.

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by zaplanowali 
przy pomocy Google Maps najszybszą trasę od Dworca Głównego pod Smoka 
Wawelskiego; uczestnicy powinni wziąć pod uwagę dostępne w aplikacji środki 
transportu; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie; omów wyniki.

Uwagi dla trenera:

 z W ramach ćwiczenia proponujemy konkurs wyszukiwanie tras na czas - 
jeżeli oceniasz, że grupa jest sprawna w wyszukiwaniu na mapach, to możesz 
zaproponować uczestnikom prosty konkurs. Kto pierwszy uzyska prawidłową 
odpowiedź uzyskuje punkt.

 ▶ ile kilometrów ma najszybsza trasa przejazdu samochodem z adresu Nysa, 
ul. Sudecka 10  do do Galerii Karolina w Opolu (odpowiedź 52,6 km)

 ▶ ile kilometrów ma trasa przejazdu samochodem (z pominięciem 
autostrad) z adresu Łódź, Dworzec Fabryczny do Radomsko, Urząd 
Miasta, ul. Tysiąclecia 5 (odpowiedź - 97 km)

 ▶ ile minut zajmuje przejście piesze we Wrocławiu od Panoramy 
Racławickiej do Hydropolis (odpowiedź - 18 minut)

 ▶ ile kilometrów ma najszybsza trasa samochodowa z Poznania do 
Barcelony (2105 km)

 ▶ jak nazywa się restauracja w Białymstoku obok Opery (Restauracja 
Forma)
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 ▶ Sprawdzaj prawidłowość podanych odpowiedzi na bieżąco, kiedy 
przeprowadzasz szkolenie. Wyniki wyszukiwania mogą się różnić 
w zależności od warunków na drogach. 

 z Ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników, by przygotowali wersję 
roboczą maila z zapytaniem o możliwość wykonania i koszt bukietu na ślub, na 
najbliższą sobotę. Uczestnicy powinni sami znaleźć w sieci najbliższą kwiaciarnię. 
Zasugeruj, by w mailu zamieścili zdjęcie ilustrujące, o jaki bukiet im mniej więcej 
chodzi. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z zadaniem i przygotowany mail 
ma wszystkie konieczne elementy. Omów ćwiczenie.

Uwagi dla trenera:

 z Przy okazji ćwiczenia warto przypomnieć zasady pisania maili, etykiety 
językowej w zakresie poczty elektronicznej, skrótów, które można zastosować. 

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
tras w Google Maps i różne zapytania przy Gmailu. Przy pracy z mapami 
weź pod uwagę komunikację między miastami oraz różne środki transportu. 
Urozmaicaj zadanie koniecznością odwiedzenia jakiegoś punktu na trasie 
(choćby stacji benzynowej czy McDonalda). W Gmailu wykorzystaj też 
zapytania do lokalnych urzędników, parafii, sklepów czy usługodawców. 
Pamiętaj, by wykorzystać różne funkcje poczty – załączniki, grafiki, opcje 
wielu adresatów, edycji tekstu wewnątrz maila. Możesz podzielić grupę 
stosując odliczanie albo jakiekolwiek inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację 
aplikacji.

 z Taka organizacja procesu ćwiczeń wpisuje się w umiejętne gospodarowanie 
czasem podczas zajęć, urozmaicanie zadań, osadzanie poleceń w odniesieniu 
do konkretnych sytuacji życiowych wzmaga zaangażowanie uczestników 
i wspiera trenera w procesie organizacji zajęć.
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Jan Mobilny wyszukuje informacje  

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
w sieci informację na temat właściwości zielonej herbaty i zasad jej parzenia; 
poleć sprawdzenie źródeł oznaczonych jako reklama i wyników nieodpłatnych. 
Upewnij się, że wszyscy wykonali zadanie. 

 z dyskusja (5 minut): porozmawiaj z uczestnikami o wynikach, które znaleźli; niech 
sprawdzą czy dotarli do tych samych czy raczej różnych źródeł; jakie dostrzegli 
różnice pomiędzy rekordami reklamowymi i niepłatnymi. 

Uwagi dla trenera:

 z Ćwiczenie doskonali umiejętność researchingu, wyszukiwania, gromadzenia 
i przetwarzania pożądanych informacji pod konkretne potrzeby np. 
pracodawcy. To ćwiczenie powinno być przez uczestników szkolenia 
realizowane indywidualnie, tak by każdy z uczestników przećwiczył zakładane 
umiejętności. By wzmocnić zaangażowanie uczestników i wprowadzić 
ewentualny element rywalizacji, można zorganizować konkurs - wyszukiwanie 
informacji na czas. 

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
informację na temat najbliższego serwisu rowerowego; niech sprawdzą, jakie 
ma oceny, w jakich godzinach jest otwarty i jakie są tam ceny usług; poproś by 
sprawdzili jak dotrzeć do tego serwisu z miejsca szkolenia; zabroń korzystania 
z linków reklamowych; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie.

 z dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich pracy; zapytaj, która 
część sprawiła im największą trudność, a co było proste. 

Uwagi dla trenera:

 z Jeżeli czas przeznaczony na ćwiczenia na to pozwala, warto zorganizować 
podzielić uczestników szkolenia na grupy 2-4 osób i zróżnicowane poleceń 
dla grup pod kątem ewentualnych zainteresowań. Jedni wykonują ćwiczenie 
symulacyjne jak wyżej, inne grupy wyszukują np. najbliższy salon kosmetyczny, 
fryzjera, który posiada możliwość elektronicznej rezerwacji terminu itp.

 z Ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
w wyszukiwarce dekoracje kwiatowe na wielkanocny stół; niech znajdą inspiracje 
oraz poradnik, w jaki sposób samodzielnie wykonać dekorację; upewnij się, że 
wszyscy wykonali zadanie. 

 z dyskusja (5 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie wynikami graficznymi; 
czy to, co znaleźli uważają za wykonalne. 
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Uwagi dla trenera:

 z Ćwiczenie można poprzedzić działaniem trenera, który ma za zadanie 
wyszukać dekorację bożonarodzeniowe - szkoleniowiec na bieżąco pokazuje 
swój tok myślenia, wpisując w wyszukiwarkę konkretne frazy i poruszając 
się po wyszukanych poradnikach. Tego typu działanie ma sens, gdy grupa 
ma stosunkowo niski poziom umiejętności pracy z przeglądarką internetową 
i słabą umiejętność wyszukiwania pożądanych informacji w sieci.

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
w mediach internetowych ostatnie wiadomości dotyczące prezydenta Nowego 
Sącza; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie.

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji. W przypadku 
podstawowego wyszukiwania dotyczącego komercyjnych i niekomercyjnych 
wyników możesz wykorzystać różne produkty spożywcze, np. kawę, czekoladę, 
chleb czy szynkę. Serwis rowerowy z kolejnego zadania możesz zastąpić 
dowolnymi punktami usługowymi, takimi jak np. wulkanizacja, szewc czy 
weterynarz. W zadaniu dotyczącym DIY możesz wykorzystać kompozycję 
kwiatową na inne okazje albo zaproponować wyszukiwanie innych rzeczy, 
które można wykonać samodzielnie, np. szkatułkę na biżuterię, torbę na zakupy 
czy ramkę na zdjęcia. Przy wyszukiwaniu wiadomość podobnie, możesz 
tylko zmieniać miasta albo znaleźć inne kategorie, np. wypadki drogowe 
w Małopolsce czy informacje z parlamentu. Podziel uczestników na podgrupy.
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Jan Mobilny w urzędzie - co to jest profil zaufany

 z Ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników o ułożenie 
bezpiecznego, mocnego hasła przy pomocy jednej z zaprezentowanych technik; 
upewnij się, że wszyscy wykonali zadanie; omówcie razem siłę kilku haseł np.:   
1234 
WujTom1964 
G00l@SzfenG&erSK& 
QwErTy\

 z Jako dodatkowe ćwiczenie proponujemy wykonanie przez uczestników zadania 
w programie Learning apps (Hasła mocne i słabe):  
https://learningapps.org/display?v=ps95a11ak19

 z Ćwiczenie problemowe (10 minut) – poproś uczestników o założenie profili 
zaufanych za pomocą wybranego sposobu.

Uwagi dla trenera:

 z To ćwiczenie powinno być przez uczestników szkolenia realizowane 
indywidualnie, tak by każdy z nich mógł założyć swój profil zaufany. 
Najprostszą metodą jest założenie Profilu Zaufanego za pośrednictwem banku. 
Jeśli uczestnicy nie posiadają internetowych kont bankowych zaproponuj 
metodę tradycyjną.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut). Poproś użytkowników, by na portalu https://
pz.gov.pl/pz/ znaleźli następujące informacje:

1. jak długo ważny jest profil zaufany; 
2. czy można potwierdzić Profil Zaufany w każdym punkcie, czy tylko 

w miejscu zamieszkania lub zameldowania; 
3. jaki jest adres punktu potwierdzającego Profil Zaufany najbliżej twojego 

miejsca zamieszkania. 
 Sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie. Omów ćwiczenie z grupą.
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Jan Mobilny szuka pracy

 z Ćwiczenie analityczno-eksploracyjne (ok. 15 minut) – poproś uczestników, 
by zainstalowali na swoich smartfonach aplikację pracuj.pl i zapoznali się z jej 
funkcjami; poproś ich o wyszukanie oferty pracy dla inżyniera, który szuka pracy 
w odległości do 35 km od Olsztyna; upewnij się, że wszyscy poprawnie wykonali 
zadanie;

 z Ćwiczenie problemowe (ok. 25 minut) – poproś uczestników o przygotowanie 
własnych profili zawodowych na pracuj.pl; niech zrobią to w oparciu o swoje CV; 
sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie; omów jego wyniki, zapytaj uczestników 
co było największym wyzwaniem;

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 25 minut) – poproś uczestników, by wyszukali jedno 
ogłoszenie o pracę, które im odpowiada i przygotowali krótki list do pracodawcy, 
gdzie przedstawią swoje mocne strony; sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie, 
omów jego wyniki, zapytaj uczestników co było największym wyzwaniem.

Uwagi dla trenera:

 z Należy być przygotowanym, że część uczestników szkolenia nie będzie 
miała możliwości odniesienia się do własnych doświadczeń, nie będzie 
na przykład posiadała opracowanego CV. Dlatego warto przygotować do 
zadania problemowego i symulacyjnego propozycję dla osób, które będą 
nieprzygotowane lub nie będą chciały wykorzystać własnego doświadczenia. 
Może to być przykładowe CV fryzjerki Trzebini, która pracuje w zawodzie 
od 2004 roku i zmieniła dotąd pracę trzykrotnie lub hydraulika z Wadowic 
pracującego w zawodzie od 1998 roku, który zmienił pracę dwa razy.
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Jan Mobilny dba o zdrowie 

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji ZnanyLekarz kardiologa przyjmującego w Nowym Sączu, który ma 
co najmniej kilka pozytywnych opinii. Zasugeruj, by grupa zweryfikowała opinię 
o znalezionym lekarzu w innych miejscach w sieci. Upewnij się, że wszyscy 
poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o wyszukanie 
w aplikacji Leki Pharmindex leku Acard 0,075g, 60 tabletek, a następnie 
o znalezienie przez aplikację lub stronę KtoMaLek najbliższej dla ich miejsca 
zamieszkania apteki, w której można go kupić. Poproś również o poszukanie 
opinii eksperta i pacjentów na temat tego leku. Upewnij się, że wszyscy wykonali 
zadanie. Omów wyniki z grupą.

Uwagi dla trenera:

 z Zadania eksploracyjne zakładają konieczność zbadania, rozpoznania, 
wyszukania stosownych informacji, wpisują się więc w cel dydaktyczny 
programu „Mobilni czyli aktywni” w obszarze budowania kompetencji 
świadomego wykorzystania z urządzeń mobilnych w zakresie szybkiego 
dotarcia do informacji, czyli prostego researchu

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne 
opcje wyszukiwania specjalisty i różne leki. Wskaż lekarzy o popularnych 
specjalizacjach (np. internista) i bardziej niszowych (foniatra), z małych 
miasteczek i z metropolii. W zadaniu z lekami użyj zarówno suplementów 
diety (np. preparaty witaminowe), jak i pospolitych, ogólnodostępnych leków 
(np. przeciwbólowych), jak i leków wydawanych wyłącznie na receptę (np. 
insuliny). Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek inne 
kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji.
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Mobilne hobby, czyli ze smartfonem w domu i w ogrodzie

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
aranżacji z beżową, rozkładaną kanapą oraz najtańszą ofertę tego typu mebla jaką 
proponuje aplikacja. Zasugeruj sprawdzenie porównanie ceny znalezionej kanapy 
z wynikami w wyszukiwarce Google. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie 
z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
artykułu na temat malowania płytek. Zasugeruj, by zweryfikowali uzyskane 
przez aplikację informacje posługując się wyszukiwarką Google. Upewnij się, 
że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia 
z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (5 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
informacji, gdzie w Polsce odnotowano występowanie dziewięćsiła pospolitego. 
Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki 
ćwiczenia z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o sfotografowanie 
rośliny i znalezienie przy pomocy zdjęcia informacji na jej temat w aplikacji. 
Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki 
ćwiczenia z uczestnikami.

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
wyszukiwania i różne rośliny do sfotografowania, by wzbudzić w uczestnikach 
ciekawość. Przy takim samym zadaniu dla wszystkich istnieje ryzyko, że 
grupa się znudzi i po tym jak pierwsze osoby wykonają zadanie, pozostali nie 
podejmą próby. Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek 
inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji.
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Jan mobilny kręci filmy 

Uwagi dla trenera:

 z Smartfony stanowią znakomite narzędzie rejestracji zdjęciowej i filmowej 
zarówno wydarzeń o charakterze osobistym jak i zawodowym. Warto 
w ramach ćwiczeń uświadomić uczestnikom szkolenia, że telefon można 
wykorzystać do szybkiej rejestracji wydarzeń, ale także promowania w sieci 
np. filmów prezentujących nasze działania jako pracowników bądź osób 
prowadzących działalność gospodarczą. Można pokazać filmy fryzjerów, 
kosmetyczek, mechaników samochodowych itp. umieszczających własne 
porady, filmowe tutoriale, promując w ten sposób siebie jako specjalistę 
w danej dziedzinie. Wśród ćwiczeń znajdziemy również zadanie dotyczące 
obsługi telefonu od strony technicznej, przygotowanie do nagrywania filmów 
i czyszczenie karty SD.

 z ćwiczenie eksploracyjne (5 minut) - poproś uczestników, by wykonali następujące 
czynności:

1. wyszukali na swoim smartfonie folder „Pobrane”;
2. sprawdzili zawartość  i usunęli zbędne pliki;
3. wyszukali w „Galerii” - miejsce przechowywania zdjęć;
4. sprawdzili zawartość i usunęli zbędne pliki - zdjęcia lub filmy.

Treści przydatne dla trenera:

 z Niezależnie od tego, czy smartfon posiada 8 czy 128 GB wbudowanej pamięci 
na dane, kończące się miejsce da się we znaki w najmniej oczekiwanym 
momencie – podczas robienia zdjęć na wakacjach czy przy próbie instalacji 
kolejnej, ważnej w danym momencie aplikacji. 

 z Zdjęcia i filmy, które wykonujemy naszym smartfonem  zapisują się na 
wewnętrznej karcie (pamięci). Robiąc duże ilości zdjęć i filmów, nasza karta 
szybko się zapełni. Co wtedy? Po pierwsze należy systematycznie „robić 
porządki” na karcie usuwając zbędne pliki i nieużywane aplikacje. Często to 
właśnie media - zdjęcia i filmy - zajmują dużo miejsca na karcie. Po drugie 
warto przegrywać nasze zasoby na inne nośniki - komputer, dysk zewnętrzny, 
pendrive.

 z ćwiczenie symulacyjne (10 minut) - poproś uczestników, by w aplikacji Magisto 
stworzyli swój pierwszy film, wykorzystując do tego tylko zdjęcia. Uczestnicy 
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mogą wykonać kilka zdjęć w czasie zajęć i z nich stworzyć swój film. Omów 
ćwiczenie.

 z ćwiczenie symulacyjne (15 minut) - poproś uczestników, by w aplikacji InShot 
wykonali  obróbkę zdjęcia. Ćwiczenie polega na: wybraniu zdjęcia z galerii, 
ustawieniu tła, dodaniu naklejki, wprowadzeniu tekstu, wybraniu formatu ramki, 
zapisaniu zdjęcia, a następnie udostępnieniu/przesłaniu na adres prowadzącego. 
Omów ćwiczenie, zapytaj uczestników co było największym wyzwaniem.
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Jan Mobilny się uczy

 z Ćwiczenie eksploracyjne (ok. 10 minut) - poproś użytkowników, żeby rozpoczęli 
uczenie się języka w wybranej aplikacji; niech sprawdzą, co mogą otrzymać od 
aplikacji za wykonanie partii zadań.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by wybrali po 
jednym materiale z omówionych kanałów i przejrzeli je; podpowiedz jak działa 
przyspieszanie i opóźnianie emisji filmów; omów wyniki.

 z Dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o materiałach, które 
zobaczyli; zapytaj o odczucia i opinie na temat takiej formy uczenia się. 

 z Ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników, by znaleźli na YouTubie 
prosty i klarowny film o montowaniu rolet okiennych. Upewnij się, że wszyscy 
poradzili sobie z zadaniem. Omów ćwiczenie. 

 z Ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników, by znaleźli na YouTubie 
film poradnikowy, z którego dowiedzą się jak sprytnie obrać i efektownie podać 
mango; film nie może mieć więcej niż 4 minuty. Omów ćwiczenie.  

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji – dla zadania 
z naprawami i pracami domowymi możesz wykorzystać różnego rodzaju 
awaryjne sytuacje, typu: odklejona listwa podłogowa czy zbita płytka, ale też 
wyzwanie związane z dekorowaniem i urządzaniem domu, np. samodzielne 
zdobienie poduszek albo szycie zasłon.  W zadaniu kulinarnym możesz 
wykorzystać inne owoce, nastręczające trudności jak np. arbuz czy ananas albo 
skupić się na innym obszarze, np. na wykonaniu prostych przekąsek dla dzieci 
lub na przyjęcie. Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek 
inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji. Mnogość zadań pozwala na 
wybranie spośród podanych tylko kilku lub wykorzystanie wszystkich, zależnie 
od czasu i tempa pracy uczestników szkolenia.
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Jan Mobilny w podróży 

 z Ćwiczenie symulacyjne (20 minut) – poproś uczestników o zaplanowanie 3 
godzinnej wycieczki w Ojcowskim Parku Narodowym. Plan trasy powinien 
zawierać zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale i oglądanie Maczugi Herkulesa. 
Zachęć do odwiedzenia strony zamku, by zdobyć tam informacje o czasie 
zwiedzania i ekspozycji. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem 
zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z Dodatkowo proponujemy po ćwiczeniach prosty quiz dla uczestników np.
Przy pomocy aplikacji Mapa Turystyczna można planować wycieczki w:
Krakowie
Wrocławiu
Katowicach
Świnoujściu

Mapa Turystyczna obejmuje również częściowo szlaki położone: 
w Czechach
na Słowacji
w Niemczech
na Ukrainie

W aplikacji Mapa Turystyczna można planować przebieg wycieczki:
tylko na szlakach turystycznych
tylko na drogach publicznych
na drogach i na szlakach
tylko na szlakach w górach

 z  Ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników by zaplanowali trasę dla 
osoby poruszającej się na wózku z Dworca Centralnego do Stadionu Narodowego 
(chodzi o obiekt, a nie przystanek), dziś o godz. 18.00.  
Warunki: unikanie przesiadek, opcja wygodna. Uwaga - uczestnicy powinni 
zwrócić uwagę na pojazdy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Upewnij się, że wszyscy wykonali zadanie. Omów wyniki z grupą.

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji. Przy Mapie 
Turystycznej weź pod uwagę wycieczki krótkie (ok. godzinne) i długie 
(całodniowe), włącz zwiedzanie obiektów na trasie, rozważ wycieczki, które 
zaczynają się i kończą w tym samym punkcie oraz takie, gdzie te punkty 
się różnią. Zachęć uczestników do sprawdzenia jak mogą się dostać do 
punktu startu podróży i jak wydostać z punktu zakończenia wycieczki 
komunikacją publiczną. Zasugeruj poszukiwanie informacji o obiektach na 
trasie poza aplikacją. W aplikacji Jakdojade weź pod uwagę różne miasta 
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i różne środki transportu, trasy, które prowadzą od przystanku do przystanku 
lub od adresu do adresu, pomyśl o podróżnych z różnymi potrzebami 
(np. o osobach starszych, rodziców z wózkami dziecięcymi, osobach 
z niepełnosprawnościami). Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo 
jakiekolwiek inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji.
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Jan Mobilny na zakupach

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji E-obuwie damskich czerwonych szpilek w rozmiarze 37 w cenie 
nie wyższej niż 200 zł. Zasugeruj sprawdzenie znalezionego modelu butów 
w porównywarce Ceneo. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem 
zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji używanego dziecięcego łóżeczka od sprzedawcy prywatnego 
i o zapoznanie się z jego ocenami w serwisie. Zasugeruj poszukanie podobnego 
produktu w serwisie ogłoszeniowym, np. OLX. Upewnij się, że wszyscy poradzili 
sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami. 
 
Jako uzupełnienie proponujemy także wykonanie ćwiczenia w programie 
Learning apps (memo zabawa - dopasowanie nazwy sklepu internetowego do 
jego asortymentu): https://learningapps.org/display?v=ps4rrenak19

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
wyszukiwania obuwia i różne rzeczy na Allegro (np. produkty nowe i używane; 
z różnym czasem dostawy; od osób prywatnych i firm; fabryczne i hand made). 
Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek inne kryterium, 
by rozszerzyć eksplorację aplikacji. Zadania eksploracyjne można zorganizować 
dzieląc uczestników szkolenia na pary, które wzajemnie przygotowują dla siebie 
konkretne wyzwania np. Znajdź sandały damskie nowe marki Venezia nr 38 od 
osoby prywatnej. Tego typu wyzwania można mnożyć, bądź skrócić do kilku co 
pozwala na swobodne gospodarowanie czasem zajęć.
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Zakończenie

„Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe” pisał Johann Wolfgang von 
Goethe. Mamy nadzieję, że zaproponowane ćwiczenia stanowią skuteczną 
formę wsparcia trenera/szkoleniowca w pracy z uczącymi się dorosłymi, bo 
pozwalają ciekawie i mądrze przeprowadzić osoby szkolone przez meandry pracy 
z urządzeniem mobilnym. 

Życzymy zatem kreatywnej przygody z telefonem w ręku!
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Testy
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Pretest: Jan Mobilny i jego smartfon

7. Czy wiesz jak działa system operacyjny?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy wiesz jakie domowe urządzenia może zastąpić smartfon? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

9. Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziałaś/eś „tak”, to wymień te urządzenia: 

10. Czy wiesz co to jest Android?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny i jego smartfon

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Czy wiesz jakie domowe urządzenia możesz zastąpić smartfonem?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Wymień 3 podstawowe aplikacje, które masz na swoim smartfonie:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Najpopularniejszy system operacyjny to: 
 ☐ Android
 ☐ Windows
 ☐ iOS
 ☐ OSA 

5. W Google Maps NIE MA następującej opcji podróżowania przy planowaniu trasy: 
 ☐ Samochodem 
 ☐ Hulajnogą elektryczną
 ☐ Rowerem 
 ☐ Pieszo
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Pretest – Jan Mobilny wyszukuje informacje

7. Czy wiesz jak skorzystać z wyszukiwarki internetowej w telefonie?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy potrafisz znaleźć zdjęcia w Internecie? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

9. Czy rozumiesz jak działa wyszukiwarka w Internecie?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny wyszukuje informacje

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Najpopularniejsza wyszukiwarka to: 
 ☐ Yandex
 ☐ Google
 ☐ Yahoo
 ☐ Duck Duck Go 

3. Aby znaleźć poszukiwane hasło w mediach internetowych  
musisz zawęzić wyszukiwanie do:

 ☐ Grafik
 ☐ Filmów 
 ☐ Wiadomości 
 ☐ Zakupów  

4. Wyniki podstawowego, najbardziej ogólnego wyszukiwania układają się według: 
 ☐ Daty zamieszczenia informacji 
 ☐ Największej popularności wśród użytkowników 
 ☐ Daty utworzenia strony, na której jest informacja 
 ☐ Rekomendacji ekspertów Google  

5. Materiały oznaczone DIY, to takie dzięki którym: 
 ☐ Dowiesz się jak coś samodzielnie wykonać 
 ☐ Poznasz ofertę najbliższych sklepów (Twoje miejsce wskaże geolokalizacja) 
 ☐ Obejrzysz za darmo najnowsze filmy i seriale  
 ☐ Poznasz ogłoszenia sprzedaży i wymiany w swoim mieście 
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Pretest – Jan Mobilny w urzędzie - co to jest profil zaufany

7. Czy wiesz czym jest profil zaufany?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy wiesz jak stworzyć mocne hasło?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

9. Czy wiesz jakie sprawy możesz załatwić z pomocą profilu zaufanego?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny w urzędzie - co to jest profil zaufany

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona do stworzenia profilu zaufanego?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

3. Zaznacz do czego można użyć profilu zaufanego:
 ☐ Wzięcia kredytu w banku
 ☐ Rozliczenia podatku
 ☐ Kupienia kuchenki na raty
 ☐ Odebrania przesyłki na poczcie  

4. Hasło michalina12.12 jest:
 ☐ Mocne
 ☐ Słabe  

5. Ułóż mocne hasło z wykorzystaniem tytułu ulubionego serialu: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

311



Pretest – Jan Mobilny szuka pracy

7. Czy wiesz jak użyć swojego smartfona do poszukiwania pracy?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy używasz swojego smartfona do szukania pracy i kontaktów z pracodawcami?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

9. Czy znasz jakieś aplikacje mobilne pomocne w poszukiwaniu pracy?
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

10. Jeśli zaznaczyłaś/eś „tak” podaj jakie: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny szuka pracy

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć swojego smartfona do poszukiwania pracy 
i potencjalnych kontaktów z pracodawcą?

 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

3. Wymień jedną aplikację służącą do poszukiwania pracy:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Czy potrafisz wyszukać we wskazanej aplikacji oferty w pobliżu twojego miejsca 
zamieszkania?

 ☐ Tak
 ☐ Nie 

5. Wymień dwa sposoby, które możesz wykorzystać do kontaktu z pracodawcą dzięki 
aplikacji mobilnej: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Pretest – Jan Mobilny dba o zdrowie 

7. Czy wiesz jak wykorzystać smartfona do znalezienia lekarza specjalisty?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy znasz jakieś aplikacje mobilne związane ze zdrowiem? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

9. Jeśli odpowiedziałaś/eś na poprzednie pytanie „tak”, wymień te aplikacje: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Czy wiesz jak przy pomocy aplikacji mobilnej sprawdzić  
gdzie można kupić wybrany lek?

 ☐ Tak 
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny dba o zdrowie

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona do znalezienia potrzebnego lekarza 
specjalisty?

 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

3. Jakiej aplikacji byś do tego użył/a?
 ☐ ER.pl
 ☐ Znany Lekarz
 ☐ KtoMaLek
 ☐ Google Maps 

4. Dopasowywanie się wyglądu strony do urządzenia, na którym jest wyświetlana 
nazywamy: 

 ☐ Interaktywnością
 ☐ Responsywnością 
 ☐ Kooperacją
 ☐ Wizualizacją  

5. Aplikacja KtoMaLek służy do: 
 ☐ Składania zamówień przez apteki w hurtowniach
 ☐ Wymiany leków pomiędzy pacjentami 
 ☐ Sprawdzania zasobów aptek
 ☐ Kupowania leków przez Internet 
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7. Czy wiesz jak użyć smartfona w realizacji swojego hobby?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy używasz smartfona w realizacji swojego hobby?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

9. Jeśli w pyt. 8 zaznaczyłeś „tak” opisz krótko jak: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Czy znasz jakieś aplikacje mobilne związane z hobby?
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

11. Jeśli zaznaczyłaś/eś „tak” podaj jakie: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 

Pretest – Mobilne hobby
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Posttest – Mobilne hobby

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona w realizacji swojego hobby?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Wymień jedną aplikację służącą do aranżacji wnętrz:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Czy potrafisz wykorzystać wskazaną aplikację do zaprojektowania nowego wystroju 
kuchni?

 ☐ Tak
 ☐ Nie 

5. Wymień dwie codzienne sytuacje, w których możesz wykorzystać aplikację Atlas Roślin 
Polskich: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Pretest – Jan Mobilny kręci filmy

7. Czy wiesz jak wykorzystać smartfona do robienia zdjęć i filmów?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy znasz potrafisz edytować zdjęcia na smartfonie? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

9. Czy potrafisz montować filmy na smartfonie?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny kręci filmy

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona robienia zdjęć i kręcenia filmów?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

3. Wymień jedną aplikację mobilną służąca do edycji filmów i zdjęć: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Czym jest karta SD?
 ☐ Kartą, która umożliwia wykonywanie połączeń 
 ☐ Nośnikiem pamięci 
 ☐ Kartą, która umożliwia dostęp do internetu 
 ☐ Zapasową baterią 

5. Czym jest kolaż?
 ☐ Sposobem montażu filmu 
 ☐ Typem pliku 
 ☐ Grafiką zrobioną z kilku zdjęć 
 ☐ Rodzajem animacji 
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Pretest – Jan Mobilny się uczy

7. Czy wiesz jak użyć swojego smartfona do uczenia się i samodoskonalenia?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

8. Czy używasz swojego smartfona do uczenia się i samodoskonalenia?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

9. Czy znasz jakieś aplikacje edukacyjne?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

10. Jeśli zaznaczyłaś/eś „tak” podaj jakie: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny się uczy

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć swojego smartfona do uczenia się i samodoskonalenia?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Wymień jedną aplikację służącą do nauki języka obcego:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Wymień dwie rzeczy, których nauczyłaś/nauczyłeś się dzisiaj z YouTube: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Wskaż poprawną odpowiedź. Grywalizacja to: 
 ☐ Największy turniej gier wideo w Polsce
 ☐ Zastosowanie elementów znanych z gier w pracy lub edukacji
 ☐ Kanał na YouTube poświęcony grom strategicznym 
 ☐ Praca polegająca na testowaniu gier komputerowych 
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Pretest – Jan Mobilny w podróży

7. Czy wiesz jak wykorzystać smartfona do planowania podróży?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

8. Czy znasz aplikacje nawigacyjne? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie

9. Czy wiesz jak uruchomić mapę na smartfonie?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny w podróży

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona do planowania podróży?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Wymień jedną aplikację mobilną służąca do planowania podróży w mieście: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Czym jest karta GPS?
 ☐ Geograficzna gra na urządzenia mobilne 
 ☐ System geolokalizacji funkcjonujący dzięki danym z satelit okołoziemskich
 ☐ Inne określenie mapy 
 ☐ Program do badań geologicznych 

5. Pliki cookies umożliwiają: 
 ☐ Personalizowanie reklam, które wyświetlają się odbiorcy 
 ☐ Zbieranie danych osobowych dla wywiadu
 ☐ Gromadzenie przepisów kulinarnych z Internetu
 ☐ Wysyłanie zdjęć na Facebooka 
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Pretest – Jan Mobilny na zakupach

7. Czy wiesz jak wykorzystać smartfona do robienia zakupów?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

8. Czy znasz jakieś aplikacje mobilne przez które możesz dokonać zakupu? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie

9. Czy wiesz jak dokonać płatności za zakup przy pomocy telefonu?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny na zakupach

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona do zrobienia zakupów?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Na bezwarunkowy zwrot towarów masz 14 dni:
 ☐ W sklepach internetowych i stacjonarnych 
 ☐ Tylko w przypadku zakupów internetowych 
 ☐ Tylko w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych 
 ☐ Tylko w przypadku płatności gotówką 

4. Wskaż porównywarkę cen: 
 ☐ Allegro
 ☐ Media Markt
 ☐ E-obuwie
 ☐ Ceneo

5. Czy na Allegro można handlować rzeczami używanymi?
 ☐ Tak
 ☐ Nie
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