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Streszczenie  
 

W tym dokumencie przedstawiono przegląd osiągnięć, wyników i wniosków z 

wdrożonych projektów, jak również szczegółowy opis innowacyjnego teoretycznego i 

pedagogicznego projektu SP4CE w postaci platformy informatycznej wspierającej 

proces uczenia się.  

Dla ułatwienia dokument podzielono na 3 rozdziały: 

• Rozdział nr 1: Rezultaty i wnioski z wdrożonych projektów 

• Rozdział nr 2: Kooperatywne uczenie się na rzecz kreatywności i innowacji 

• Rozdział nr 3: Mentoring i coaching online 
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1. Wyniki i wnioski z wdrożonych projektów 
 

Podstawą dalszych prac nad projektem SP4CE są rezultaty uzyskane w ramach 

następujących projektów: 

1. OpenInn 2.0: KGH - Knowledge Generating House (Dom Generowania 

Wiedzy) i e-Assessment Model (model e-oceny)  

2. Laboratoria innowacji na rzecz zapewnienia jakości kształcenia zawodowego i 

szkoleń zawodowych (iLab2) 

3. High Growth Coach 

4. Projekt TeleCAD 

5. Projekt SIGOLD 

6. Projekt INNOVATRAIN TRANSFER 
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1.1 OpenInn2.0: KGH - Knowledge Generating House (Dom Generowania Wiedzy) i 

e-Assessment Model (model e-oceny)  

 

Cel projektu 

Cele projektu OpenInn: 

• zniwelowanie luk wdrożeniowych w zakresie kreatywnego wykorzystywania 

technologii teleinformatycznych w celu wspierania procesu uczenia się i 

wzmacniania spójności społecznej łączącej różne sektory; 

• wspomaganie rozwoju stabilnej, pozytywnej samooceny u uczących się i 

moderatorów/konsultantów w środowisku edukacyjnym. Wzmacnianie 

samooceny poprzez samodzielne uczenie się rodzi wewnętrzną motywację do 

nauki; 

• zwiększenie możliwości wykorzystania kapitału intelektualnego młodych 

talentów i grup podwyższonego ryzyka; 

• opracowanie wszechstronnego modelu e-oceny, zawierającego koncepcję 

teoretyczną i dydaktykę pobudzającą kreatywność, przy uwzględnieniu 

następujących zagadnień: metody wspomagania uczącego się w 

prezentowaniu nowych pomysłów, ocenianie i nagradzanie efektów twórczej 

pracy, metody przekazywania instrukcji w procesie opracowywania 

innowacyjnych rozwiązań, zapewnienie autonomii gwarantującej możliwość 

twórczej ekspresji zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych 

użytkowników technologii teleinformatycznych w poszczególnych sektorach; 

• stworzenie “Knowledge Generating House” [Domu generowania wiedzy] w 

postaci innowacyjnej sieci społecznej, w ramach której można wykorzystywać 

twórczy potencjał jej członków. 
 

Krótki opis 

W projekcie OpenInn opracowano nowy pedagogiczny i organizacyjny model z 

przeznaczeniem dla społeczności i pojedynczych osób, z wykorzystaniem 

internetowego narzędzia „ideacji”. Zaproponowany model wspiera edukację 

formalną i nieformalną oraz innowacyjną ocenę efektów uczenia się. Projekt jest 

skierowany do studentów, nauczycieli i menedżerów; jest zorientowany na 

uwzględnienie potrzeb indywidualnych; wzmacnia kreatywność i pewność siebie.  
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Projekt OpenInn oferuje nową perspektywę powiązania edukacji ze światem 

„otwartej innowacji” reprezentowanym przez korporacje. W ramach projektu 

opracowano wysokiej jakości zasoby multimedialne i tekstowe (podręcznikowe) w 9 

językach, które wspomagają proces samodzielnej pracy ucznia oraz trenera, 

wzmacniają „otwartą innowację”, ocenę i kreatywność. Wypracowano wyraźną 

spójność pomiędzy zasobami tekstowymi przynależnymi do modelu pedagogicznego 

i narzędziem technologicznym „Knowledge Generating House” (KGH) na rzecz 

„otwartej innowacji” w edukacji Partnerzy mogą wplatać postulowane podejście we 

własne interwencje edukacyjne. 

 Użytkownicy mogą korzystać z platformy KGH, poszukując pomysłów 

przedstawionych przez innych użytkowników oraz odkrywając swój własny 

wewnętrzny potencjał twórczy. Użytkownicy zyskują nowe doświadczenie z zakresu 

uczenia się; w proces tworzenia i wymyślania aktywnie angażują się nie tylko młode 

talenty, ale również osoby z grup wysokiego ryzyka, zagrożone wypadnięciem z 

systemu kształcenia. Poprzez współpracę z innymi użytkownikami uczący się zyskują 

nowe perspektywy, które ułatwiają zrozumienie i opracowanie danego przypadku, a 

w konsekwencji lepsze poznanie i zrozumienie własnej osoby. Dzięki temu 

poprawiają samoocenę i łatwiej im odkrywać własny wewnętrzny potencjał. 

Celem projektu było wdrożenie koncepcji „otwartej innowacji” w systemie edukacji 

w celu wypracowania nowego paradygmatu nauczania, który pozwala wykorzystać 

możliwości technologii teleinformatycznych w kształceniu osób w wieku powyżej 15 

lat. Szczególnie ważne jest, by model pozostał otwarty dla kolejnych sektorów w 

dziedzinie edukacji; wykorzystanie modelu może podlegać ewolucji i dostosowaniu 

do użytkowników końcowych. Koncepcja była adresowana do pierwotnej grupy 

docelowej, składającej się z utalentowanych młodych ludzi ze szkół średnich i 

wyższych. Wtórną grupą docelową mogą być osoby narażone na opuszczenie 

systemu edukacji na poziomie szkoły średniej, wyższej i zawodowej oraz dorośli, 

którzy chcą nadal odkrywać swoje możliwości. Kolejną grupą docelową są 

nauczyciele i moderatorzy zajmujący się utalentowaną młodzieżą i grupami 

wysokiego ryzyka w szkołach średnich, wyższych i zawodowych lub w placówkach 

kształcenia dla dorosłych. Efekty projektu OpenInn mogą być wykorzystywane w 

perspektywie długoterminowej przez uczniów i studentów o określonych 

zainteresowaniach naukowych, ekspertów, małe i średnie przedsiębiorstwa, kadrę 

kierowniczą dużych przedsiębiorstw, organizacje non-profit i inne grupy, które 

potrzebują wsparcia w wykorzystywaniu opracowanego portalu do wzmacniania 

kreatywności. 

Wyniki projektu 
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W ramach projektu OpenInn opracowano prototyp internetowego narzędzia 2.0 o 

nazwie Knowledge Generating House (Dom/platforma generowania wiedzy) oraz 

instruktaż pedagogiczny (model e-oceny), których celem jest włączenie szkół w 

realne procesy innowacji w ramach kształcenia ustawicznego.  

Jak już wspomniano, główne efekty projektu OpenInn przedstawiono na portalu 

OpenInn (zobacz pkt. 1.1.1), na którym jest dostępny dokument pt. “The Guide to 

Creativity (an e-Assessment Model)”, kompleksowy przewodnik w formie 

elektronicznej, zawierający materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy korzystają z 

KGH, lub nauczycieli zainteresowanych innowacyjnymi trendami w edukacji i 

innowacyjnej dydaktyce na rzecz zwiększania kreatywności. Knowledge Generating 

House (Dom/platforma generowania wiedzy) to internetowe narzędzie „ideacji”. 

Materiały wideo przedstawiające wersję demo i przewodnik wideo po portalu 

OpenInn i KGH służą jako materiały promocyjne i pomocnicze dla początkujących 

użytkowników, którzy dodatkowo mogą korzystać z podręcznika użytkownika 

“OpenInn Guidebook”, zawierającego wszystkie funkcje KGH, oraz strony 

internetowej “OpenInn project website”, na której opublikowano wszystkie 

informacje o projekcie, partnerach i wykonanych zadaniach. 

 
Ryc. 1.1.1 Strona tytułowa portalu OpenInn 

 

Portal OpenInn jest dostępny w różnych wersjach językowych – wszystkie informacje 

przedstawiono w dziewięciu różnych językach: bułgarskim, duńskim, angielskim, 

niemieckim, węgierskim, włoskim, portugalskim, słowackim i hiszpańskim. 

Dokument pt. „Guide to Creativity” zawiera materiały on-line, przeznaczone dla 

nauczycieli, jak również menedżerów zainteresowanych innowacyjnymi trendami w 

edukacji oraz innowacyjną dydaktyką na rzecz rozwoju kreatywności. Materiały 

podzielono na moduły, w których przedstawiono metody wspomagania uczącego się 

w prezentowaniu nowych pomysłów, ocenianie i nagradzanie efektów twórczej 

pracy, metody przekazywania instrukcji w procesie opracowywania innowacyjnych 
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rozwiązań, zapewnienie autonomii gwarantującej możliwość twórczej ekspresji 

zarówno dla nauczycieli, którzy zaczynają korzystać z technologii 

teleinformatycznych, jak i zaawansowanych użytkowników Internetu. Każdy moduł 

zawiera tzw. „Pedagogical background” [Kontekst pedagogiczny], przedstawiający 

całościowy przegląd najważniejszej wiedzy teoretycznej na temat zasady „otwartej 

innowacji” i jej zastosowań w rozwijaniu i ocenie kreatywności w kontekście 

edukacji. W sekcji narzędzi ICT [ICT Tools] zamieszczono wykaz narzędzi 

teleinformatycznych, ich opis i sposoby wykorzystywania w edukacji. Każdy punkt 

składa się z trzech sekcji dostosowanych po poziomu umiejętności 

teleinformatycznych potencjalnych użytkowników opisywanego narzędzia: bez 

konieczności stosowania narzędzi ICT; stosowanie podstawowych narzędzi ICT; 

stosowanie innowacyjnych i zaawansowanych narzędzi ICT. W sekcji przykładów 

praktycznych przedstawiono scenariusze opisujące propozycje wykorzystania 

technologii teleinformatycznych w nauczaniu i uczeniu się dla zwiększenia 

kreatywności. Opracowano 25 scenariuszy dostosowanych do poszczególnych 

kontekstów edukacyjnych oraz różnych poziomów umiejętności informatycznych 

użytkowników. Scenariusze przedstawiono jako niezależne elementy 

przyporządkowane do dwóch kategorii: typ sektora edukacji (uczeń szkoły średniej, 

uczeń szkoły zawodowej, student szkoły wyższej, dorosły), poziom umiejętności 

korzystania z technologii cyfrowych (osoba niekorzystająca z technologii 

teleinformatycznych lub użytkownik początkujący, podstawowe umiejętności ICT, 

zaawansowane umiejętności ICT). Użytkownicy mogą też korzystać z biblioteki 

zasobów, zawierającej wybrane materiały do nauczania i uczenia się, których nie 

uwzględniono w poprzednich sekcjach portalu OpenInn.  

Knowledge Generating House (zobacz Ryc. 1.1.2) wspiera opracowywanie nowych 

pomysłów i ułatwia realizację „burzy mózgów” online. KGH zawiera funkcję 

komentowania i oceniania pomysłów. Poszczególne działania podzielono na 

przestrzeń do wspólnego uczenia się (innowacyjne pokoje e-learningowe do burzy 

mózgów oraz mapowania myśli), przestrzeń do przechowywania dokumentów 

(badania naukowe, prace, portofolio) i indywidualną ocenę kreatywności, która 

uwzględnia poziom aktywności, pomysły, etc. 
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Ryc. 1.1.2 Strona główna Knowledge Generating House 

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników 

Testy pilotażowe OpenInn dotyczyły funkcjonalności i jakości każdej części portalu 

OpenInn. W nawiązaniu do grup docelowych i głównych celów projektu partnerzy 

postanowili przeprowadzić testy w trzech grupach pilotażowych – dwie grupy 

pilotażowe składały się z 10-30 uczniów/słuchaczy oraz jednego nauczyciela / 

moderatora; jedna grupa pilotażowa tylko z nauczycieli (5-20 osób). W testach brało 

udział 25 krajowych grup pilotażowych w 6 językach (duński, niemiecki, włoski, 

portugalski, słowacki, hiszpański). Wykonano też jedno pilotażowe badanie 

międzynarodowe obejmujące 4 krajów partnerskich (Dania, Węgry, Niemcy, 

Bułgaria) w języku angielskim, tak aby uczniowie mogli korzystać z portalu wraz 

kolegami z innych krajów. Ogólnie w pilotażach wzięło udział 357 uczestników 

reprezentujących różne instytucje edukacyjne (szkoły średnie, szkoły zawodowe, 

uczelnie i instytucje kształcenia dorosłych) i posiadających różny poziom 

umiejętności teleinformatycznych (brak, poziom podstawowy, poziom 

zaawansowany). Podczas testów pilotażowych użytkownicy stworzyli 113 różnych 

wyzwań w zakresie innowacji dot. gospodarki, spraw społecznych, szkolenia 

nauczycieli, e-learningu, budowania kariery, samorozwoju, rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych, rozwijania platformy OpenInn, etc.), umieszczając 165 nowych 

pomysłów oraz 155 komentarzy.   

 

 

 

Wnioski 

W końcowej ewaluacji wzięło udział 291 użytkowników, tj. 82% wszystkich 

uczestników pilotażu. Wyniki ewaluacji można podsumować następująco: 
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• Około 80% użytkowników zdecydowanie zgodziło się, że portal OpenInn jest łatwy 

w użyciu i obsłudze, posiada przejrzysty układ i format, zawiera treści łatwe do 

odczytania oraz zapewnia wystarczający czas reakcji. W kontekście struktury i 

funkcjonalności portalu OpenInn – uczestnicy testów pilotażowych doceniali 

możliwość dzielenia się pomysłami i uzyskiwania opinii innych użytkowników, jak 

również ogólny układ portalu, w którym poszczególne pomysły wyświetlają się w 

górnej części ekranu, a menu po lewej stronie, oraz umiejscowienie 

poszczególnych artykułów. 

• Niemal 75% użytkowników zdecydowanie zgodziło się, że KGH jest również prosty 

w obsłudze, łatwo jest dodać/odnaleźć nowe wyzwania, pomysły, komentarze, 

oceny, uwagi. Większość respondentów wskazała, że najlepszą funkcją KGH jest 

wspieranie kreatywności jako takiej, możliwość poznawania pomysłów innych 

uczestników i dzielenia się opiniami, jak również proste dodawanie wyzwań, 

pomysłów, komentarzy i głosów i możliwość uzyskania informacji zwrotnych z 

kilku krajów. 

• Ostatnia, specjalistyczna część portalu OpenInn – Guide to Creativity [Poradnik 

kreatywności] – i jego poszczególne podsekcje podlegała ocenie tylko nauczycieli, 

tj. 28% wszystkich respondentów. Większość z nich uznała, że wszystkie części 

portalu były czytelne i zrozumiałe, logicznie uporządkowane i przydatne w 

pogłębianiu kreatywności w nauczaniu i uczeniu się (Ryc. 1.1.3-1.1.5). 

 

 

 

     Jasno sformułowany i zrozumiały 

     Czytelny i logicznie 
ustrukturyzowany 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

Nie 
zgadzam 
się 

śadne z 
powyŜszych 

Zgadzam się Zdecydowanie 
zgadzam się 

Odpowiedni do wspierania 
kreatywności w nauczaniu i uczeniu 
się 
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Ryc. 1.1.3 Ocena GtC: KONTEKST PEDAGOGICZNY 

 

Ryc. 1.1.4 Ocena GtC: PRZYKŁADY Z PRAKTYKI 

 

Ryc. 1.1.5 Ocena GtC: NARZĘDZIA ICT 
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1.2 i-LAB2 – Laboratoria innowacji na rzecz zapewnienia jakości kształcenia 

zawodowego i szkoleń zawodowych (iLab2) 
 

Cel projektu 

Laboratoria innowacji na rzecz zapewnienia jakości kształcenia zawodowego i 

szkoleń zawodowych (iLab2) to dwuletni projekt (2012-2014) wdrożony w ramach 

programu Leonardo da Vinci: Transferu Innowacji (ToI). 

Głównym celem projektu jest poprawa kształcenia zawodowego i jakości szkolenia za 

pośrednictwem aplikacji „Innovation Laboratory” [Laboratorium innowacji] w 

procesach dydaktycznych. W wyniku działań projektowych docelowa grupa 

beneficjentów: nauczycieli, trenerów i menedżerów instytucji kształcenia i szkolenia 

zawodowego (VET) zyskają nowe kompetencje w zakresie stosowania technologii 

teleinformatycznych w procesie kształcenia. Pośrednią grupą beneficjentów są 

uczniowie szkół zawodowych, którzy będą uczestniczyć w zajęciach, podczas których 

będą korzystać z i-Lab, rozwijając swoją kreatywność, innowacyjność, umiejętność 

rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i skutecznego korzystania z narzędzi 

teleinformatycznych. 

Krótki opis 

I-Lab (Laboratorium innowacji) to inspirujące, nowatorskie narzędzie, które przenosi 

użytkowników do niezwykłej przestrzeni stymulującej kreatywne myślenie i 

rozwiązywanie problemów. Pomysł Laboratorium innowacji oparto na modelu 

opracowanym przez Royal Mail’s Future and Innovation Group w Rugby, w Wielkiej 

Brytanii (1997). Pierwotny model miał na celu stworzenie symulacji środowiska, w 

którym w proces planowania organizacyjnego można wplatać nowe, potencjalnie 

zakłócające czynniki, które skłaniają kadrę menedżerską do analizowania 

alternatywnych możliwości metodą burzy mózgów. Oryginalny pomysł na i-Lab 

ewoluował i w końcowym kształcie przybrał postać specjalnej przestrzeni, w której 

grupy i zespoły poznają i rozwijają twórcze myślenie wykraczające poza utarte 

ścieżki, założenia i ograniczenia. 
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Ryc. 1.2.1 Trzy czynniki, które składają się na koncepcję of i-lab 

 

Wyniki projektu 

Wdrożenie projektu przełoży się na następujące efekty: 

• Nowe laboratoria innowacji w Polsce, Niemczech, Rumunii i Słowenii 

• Oprogramowanie Virtual Brainstorm (VBS) 

• Wytyczne dobrej praktyki z opisem nowych doświadczeń 

• Innowacyjne metody kształcenia i doskonalenia 

 

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników 

Poniżej przedstawiono wybrane opinie klientów, dotyczące środowiska i-Lab: 

„Rezultaty sesji i-Lab przerosły moje najśmielsze oczekiwania! Wystarczył jeden dzień 

interesującej pracy, by osiągnąć ten sam efekt, co przez cały miesiąc spotkań.” 

„Doskonałe środowisko sprzyjające przeprowadzeniu burzy mózgów i dzieleniu się 

pomysłami dotyczącymi określonego projektu. Dzięki komputerom można sprawnie 

zebrać opinie od całej grupy. I-Lab stymuluje pomysłowość i ułatwia ocenę 

przedstawionych pomysłów.” 

„Jesteśmy pod wrażeniem sposobu, w jaki środowisko i-Lab wycisnęło z nas twórcze 

soki i pomogło we wspólnej pracy.” 

 

   

Techniki stymulacji 

Technologia Środowisko 

i-Lab 
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„i-Lab to inspirujące miejsce, a jednocześnie świetna zabawa. Czuliśmy się jak dzieci, 

które patrzą na rzeczywistość bez uprzedzeń i nie zakładają z góry, że muszą coś 

zrobić, zaczynają od samego początku.” 

Wnioski 

W laboratoriach innowacji zastosowano metodę pracy grupowej, która ułatwia 

podejmowanie wspólnych decyzji i ma swe źródło w znanej od wielu lat metodzie 

burzy mózgów. Niewątpliwą wartością dodaną rozwiązań zastosowanych w i-Lab jest 

specjalnie opracowane oprogramowanie. Uczestnicy zapoznają się z określonym 

zagadnieniem, a następnie wprowadzają własne pomysły, komentarze i oceny 

propozycji innych uczestników. Na ekranie projekcyjnym wyświetlają się 

przedstawione pomysły i zastrzeżenia dotyczące propozycji oraz wyniki głosowania. 

Zaletami tego modelu jest anonimowość, uczciwość i szybkość pracy: nie ma w nim 

miejsca na pogawędki i dygresje, a jednak wszyscy uczestnicy mogą jednocześnie 

wyrażać swoje zdanie. Sesja i-Lab trwająca pół dnia generuje więcej pomysłów i 

rezultatów niż tradycyjne cotygodniowe spotkania zespołu. 

i-Lab tworzy dynamiczne, inspirujące i twórcze środowisko, a dodatkowo zapewnia 

komfortową prywatność, możliwość korzystania z różnych mediów oraz ciekawą 

szatę graficzną. Uczestnicy chętnie korzystali ze ścian do pisania, zabawek i innych 

narzędzi, które przypominały im czasy dzieciństwa. 

Środowisko i-Labs wyróżnia wysoki stopień elastyczności, dzięki czemu może być 

wykorzystywane przez różne organizacje i instytucje. Potencjał i wygodę i-Lab 

docenią zarówno przedsiębiorstwa (od małych firm po duże międzynarodowe 

koncerny), organizacje publiczne, placówki szkoleniowe i edukacyjne (również 

uczelnie) oraz organizacje charytatywne.  

Laboratoria innowacji ułatwia pracę zespołową, między innymi planowanie (np. 

opracowywanie scenariuszy działań), zarządzanie (np. zmianami, konfliktami, 

projektami), rozwój (np. strategii, produktów, usług), mindmapping (tworzenie map 

mentalnych), organizację konsultacji lub grup fokusowych, szkolenia i realizację wielu 

innych działań. 

Dodatkowo i-Lab pogłębia integrację zróżnicowanych zespołów, np. w pracy nad 

realizacją międzynarodowych projektów, konsultacji społecznych i sesji z udziałem 

członków organizacji wspierania biznesu. [11] 
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1.3 Projekt High Growth Coach 

 

Cel projektu 

Nadrzędnym celem projektu było wdrożenie i realizacja brytyjskiego projektu 

rozwojowego, adresowanego do trenerów współpracujących z przedsiębiorstwami 

odnotowującymi szybkie tempo wzrostu. Założeniem projektu jest kształcenie 

skutecznych i kompetentnych profesjonalnych trenerów, którzy mogą 

współpracować z lokalnymi i krajowymi agencjami zaangażowanymi w coaching dla 

firm wysokiego wzrostu w Rumunii, na Litwie, w Słowenii i na Węgrzech. 

Oto główne cele projektu: 

• Pogłębienie zrozumienia kompetencji i praktyk instytucji kształcenia i 

szkolenia zawodowego (VET) wśród interesariuszy i partnerów, niezbędnych 

do skutecznego wspierania przedsiębiorstw wysokiego wzrostu 

 

• Opracowanie High Growth Coaching Competency Framework [modelu 

kompetencji trenerów współpracujących z firmami wysokiego wzrostu] oraz 

Coach Competency Assessment Tool [narzędzia oceny kompetencji 

trenerów], umożliwiających identyfikację luk kompetencyjnych przyszłych i 

już działających trenerów do pracy z firmami wysokiego wzrostu. 

 

• Wykształcenie 75 przyszłych i już działających trenerów do pracy z firmami 

wysokiego wzrostu 

 

• Utworzenie europejskiej sieci trenerów do pracy z firmami wysokiego 

wzrostu, promującej wymianę najlepszych praktyk 

 

Krótki opis 

Pilotażowy projekt High Growth Coach realizowało 18 trenerów w każdym z pięciu 

krajów partnerskich (Wielka Brytania, Rumunia, Litwa, Słowenia i Węgry). Na 

posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie (marzec 2000 r.) postawiono strategiczny 
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cel stania się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką światową opartą 

na wiedzy, uznając kluczową rolę edukacji i szkoleń jako najważniejszych 

instrumentów rozwoju kapitału ludzkiego, wzrostu gospodarczego, produktywności i 

zatrudnienia. W polityce krajowej Wielkiej Brytanii i na poziomie europejskim kładzie 

się rosnący nacisk na rolę przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w kontekście wzrostu 

ekonomicznego. W Wielkiej Brytanii uznano, że małe i średnie przedsiębiorstwa 

wysokiego wzrostu wymagają wsparcia profesjonalnych trenerów, którzy rozumieją 

potrzeby firm wysokiego wzrostu i realizacji szkoleń w zakresie wysokiego wzrostu. 

W 2007 r. East Midlands Development Agency powierzyła firmie Exponential Training 

& Assessment (ETA) zadanie opracowania i realizacji programu „Growth Enabler” w 

odpowiedzi na lukę rynkową w zakresie kształcenia trenerów pracujących z firmami 

wysokiego wzrostu. W ramach projektu High Growth Coach wykorzystano i 

dostosowano ten program, aby opracować udoskonalony program kształcenia 

trenerów dla firm wysokiego wzrostu, obejmujący okrojony zakres zasobów, 

przeznaczony do realizacji w krajach partnerskich. 

Projekt High Growth Coach składa się z 3 głównych modułów:  

• Procesy coachingowe 

• Role coachingowe 

• Podstawowe kompetencje trenerów 

 

Procesy coachingowe 

W projekcie HGC zastosowano model „coachingu biznesowego”. Poniższy schemat 

przedstawiono cykl coachingu biznesowego. Schemat zawiera jeden proces 

coachingowy / cykl coachingowy w postaci procesu, który rozpoczyna się od etapu 1 i 

kończy na etapie 5. Etap 5 kończy cykl coachingowy, a jednocześnie może służyć jako 

punkt wyjściowy do nowego cyklu coachingowego. Każdy etap zawiera określone 

zadania do wykonania, wyszczególnione na schemacie. 
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Etap 1: 
ZaangaŜowanie 

Etap 2: Eksploracja Etap 3: Wizja Etap 4: WdraŜanie Etap 5: Przegląd i 
utrzymanie 

Budowanie relacji i 
definiowanie wymagań 

Analiza historycznych 
i bieŜących wyników 

Zdefiniowanie 
sukcesu i konkretnych 

celów 

Ocena wszystkich 
opcji i wybór jednej 

lub kilku 

Śledzenie postępu i 
podsumowanie działań 

Uzgadnianie efektów i 
wyjaśnianie ról 

Przemyślenia na 
temat odczuć i emocji 

Identyfikacja 
zasobów, ryzyka i 

ograniczeń 

Określenie działań i 
wymaganych 

zasobów 

Sprawdzenie 
zaangaŜowania i 

poczucia 
odpowiedzialności 

klienta 

Uzgodnienie procesu 
coachingu 

Naświetlenie 
kluczowych kwestii i 

problemów 

Rozpoznanie opcji i 
rozwiązań 

Opracowanie i 
potwierdzenie planu 

działań 

Uzgodnienie strategii 
monitorowania 
realizacji planu 

 

Ryc. 1.3.1 Zadania wykonywane na każdym etapie projektu 

 

Role coachingowe 

W projekcie High Growth Coach wyróżniono następujących siedem ról trenera: 

- Coach (trener)  

- Trener 

- Moderator 

- Doradca 

- Broker 

- Konsultant 

- Mentor 

W projekcie HGC „klasyczna” rola trenera łączy się z pozostałymi 6 rolami. Materiały 

treningowe HGC zawierają szczegółowe szkolenie dotyczące wszystkich 

wymienionych ról. 
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Coach Wspólnie rozpatrzymy kluczowe kwestie i uzgodnimy, co robić. 

Trener Mogę pokazać Wam pewne kwestie, wyjaśnić i przeszkolić Was, tak abyście 

mogli wykonać to sami. 

Moderator  Pomogę Wam poznać problem i uzgodnić dalsze postępowanie jako grupie. 

Doradca Pozwólcie, że przedstawię własną analizę problemu i możliwości działania. 

Pośrednik Nie mogę pomóc Wam bezpośrednio, ale znam kogoś, kto pomoże. 

Konsultant  Opracuję i wdrożę rozwiązanie w Waszym imieniu. 

Mentor  Sam przez to przeszedłem i poradziłem sobie z tą sytuacją, więc pozwólcie, 

że podzielę się z Wami moim doświadczeniem. 

 

Ryc. 1.3.2 Role w projekcie HCG 

 

Podstawowe kompetencje trenerów 

Jest to najbardziej wartościowa część projektu SP4CE. W ramach projektu High Grow 

Coach powstają szczegółowe materiały szkoleniowe dla trenerów, uporządkowane 
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zgodnie z wskazanymi punktami. Oto umiejętności, które powinien posiadać 

profesjonalny trener:  

• Budowanie relacji: Budowanie relacji z klientem, m.in. stymulowanie i 

dostosowanie do języka i zachowań niewerbalnych klienta 

• Dialog z klientem: Prowadzenie dialogu transakcyjnego i transformacyjnego z 

klientami oraz różne poziomy dialogu coachingowego 

• Strategie zadawania pytań: Stosowanie strategii zadawania pytań, m.in. 

pytań otwartych, modelu TED i świadomość tego, jakich strategii zadawania 

pytań nie stosować 

• Aktywne słuchanie: Aktywne słuchanie, stosowanie m.in. technik 

podsumowania, refleksji i wyjaśniania 

• Kwestionowanie: Wystawianie na próbę i rozwijanie samoświadomości i 

zrozumienia zagadnień i strategii przez klienta  

• Krytyczne myślenie: Zachęcanie klientów do krytycznego myślenia o danych 

zagadnieniach i scenariuszach 

• Refleksja: Wzmacnianie umiejętności i technik refleksji 

• Śledzenie i docenienie: Wspieranie klientów w śledzeniu i docenianiu ich 

postępu i rozwoju 

• Informacje zwrotne: Skuteczne informacje zwrotne kierowane do klientów, 

przy użyciu różnych narzędzi i technik 

• Wyznaczanie celu: Wskazanie klientom, w jaki sposób wyznaczać cele i 

definiować wizję sukcesu spójną z ich wartościami, potrzebami i wizją 

• Planowanie działań: Wspieranie klientów w przygotowaniu przejrzystych, 

inteligentnych planów działań ukierunkowanych na realizację celów oraz 

strategii radzenia sobie z ograniczeniami, wykorzystywania dostępnych 

zasobów i przygotowania na nieprzewidziane okoliczności 

• Zasoby coachingowe: Stosowanie różnorodnych zasobów coachingowych w 

zarządzaniu relacjami z klientami i świadczeniu usług coachingowych na rzecz 

klientów 

• Transfer wiedzy: Zapewnienie, że klienci dysponują specjalistyczną wiedzą 

(know-how) do realizacji działań 

 

Wyniki projektu 

Poniżej podsumowano główne wyniki projektu:  

• Ramy kompetencyjne i narzędzie oceny usług coachingowych nakierowanych 

na wysoki wzrost 
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• 16-tygodniowy program szkoleniowych dla trenerów specjalizujących się w 

usługach dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu 

• 75 przeszkolonych profesjonalnych trenerów przygotowanych do obsługi firm 

wysokiego wzrostu 

 Głównym skutkiem projektu jest rozwój możliwości i zdolności partnerów oraz 

zaangażowanych agencji kształcenia i szkolenia zawodowego w realizacji usług 

coachingu nakierowanych na wysoki wzrost dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Wśród głównych efektów projektu można wymienić: Lepsze zrozumienie potrzeb 

szkoleniowych trenerów specjalizujących się w usługach szkoleniowych dla firm 

wysokiego wzrostu; lepsze zrozumienie praktyk, narzędzi i technik trenerów 

współpracujących z firmami wysokiego wzrostu; wyższa jakość tychże praktyk; 

większa pewność w pracy z przedsiębiorstwami wysokiego wzrostu; dostępność i 

dostęp do kompendium narzędzi w zakresie usług coachingowych ukierunkowanych 

na wysoki wzrost.   

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników 

Narzędzie samooceny 

Program HiG zrealizowano w każdym z krajów partnerskich w formie warsztatów, w 

których uczestniczyło 18 obecnych lub potencjalnych trenerów specjalizujących się w 

usługach coachingu dla firm wysokiego wzrostu. Przed i po programie uczestnicy 

dokonywali samooceny na podstawie ramowych kompetencji coachingowych w 

zakresie wysokiego wzrostu. Narzędzie samooceny zostało opracowane do 

wszechstronnej i różnorodnej oceny trenerów w punkcie wyjściowym – przed 

warsztatem, oraz w punkcie końcowym, tj. po zakończeniu warsztatu.  Ocenę oparto 

na dokumencie referencyjnym pt. „High Growth Coach Reflection & Development 

Journal”, sporządzonym przez konsorcjum. W trakcie 16 tygodni realizacji programu 

uczestnicy szkolenia mieli za zadanie realizować samodzielnie ustalony plan 

kształcenia, zgodnie z wytycznymi moderatorów z ramienia projektu. Plan 

kształcenia dotyczył następujących głównych punktów:  Mapa profesjonalnych relacji 

trenera [Professional Network Map], unikalny punkt sprzedaży [Unique Selling 

Point], wizja i cele, warunki współpracy w zakresie usług coachingowych, plan usług 

coachingowych, wybrane narzędzia coachingowe oraz szablon studium przypadku w 

zakresie usług coachingowych ukierunkowanych na wysoki wzrost.  

 

Trenerzy musieli jednocześnie analizować swoje działania i śledzić rozwój własnych 

umiejętności i kompetencji. Samoocena była prowadzona co 4 tygodnie. Prowadzony 

dziennik dawał obraz rozwoju trenerów przy uwzględnieniu następujących 

aspektów: budowanie relacji/ dialog z klientem/ strategie kwestionowania / aktywne 
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słuchanie/ wystawianie na próbę / krytyczne myślenie/ refleksja/ śledzenie i 

docenianie/ informacje zwrotne/ wyznaczanie celu/ planowanie działań/ zasoby 

coachingowe/ transfer wiedzy. 

 

Ocena projektu 

Przeprowadzono ocenę różnych aspektów projektu i jego efektów. Partnerzy oceniali 

główne fazy projektu i spotkania projektowe; uwzględniono również kryteria oceny 

ustanowione wspólnie przez partnera odpowiedzialnego za ocenę projektu i 

koordynatora projektu. Uzyskane oceny wskazują na pozytywną atmosferę pracy w 

ramach projektu i satysfakcję z efektów projektu. Największym wyzwaniem była 

praca nad tłumaczeniami ze względu na dużą objętość tekstu; ze względu na 

charakter zaangażowanego docelowego kolektywu szkoleniowcy musieli radzić sobie 

ze zróżnicowaną grupą, do której zaliczali się zarówno doświadczeni, jak i aspirujący 

trenerzy. W ogólnym ujęciu zarówno projekt, jak i jego efekty i szkolenie oceniono 

bardzo dobrze; ponadto projekt został wysoko oceniony przez Komisję.  

 

Wnioski 

Komunikacja to podstawowy aspekt każdego działania realizowanego w grupie. W 

związku z tym należy opracować taki system komunikacji, który będzie akceptowalny 

dla wszystkich uczestników i będzie służyć realizacji przyjętego celu. Rola trenera 

(coacha) jest nie do przecenienia; trener jest kluczową osobą, która warunkuje 

sukces. Podstawowe umiejętności trenera są czynnikiem, który wpływa na przebieg 

całego procesu; trenerzy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych HGC, by 

rozwijać kompetencje, lub wykorzystywać je jako pomoc w najważniejszych 

momentach swojej pracy. 

 

Poniżej przedstawiono trzy interesujące i treściwe wykresy, charakteryzujące 

materiały szkoleniowe. Ujmują one podstawowe zadania trenera: słuchanie, 

stawianie pytań i udzielanie informacji zwrotnych. 

Główne cechy skutecznych słuchaczy:1 

                                                           
1
 Podstawowe umiejętności trenerów specjalizujących się we współpracy z firmami wysokiego 

wzrostu, część 1, materiały szkoleniowe  
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Szacunek 

Szczere zainteresowanie 

Empatia 

Zrozumienie 

Sprawność intelektualna 

Timing 

Skuteczne słuchanie 

 

Ryc. 1.3.3 Główne cechy skutecznych słuchaczy 

W jaki sposób pytania tworzą wartość? :2 

                                                           
2
 Podstawowe umiejętności trenerów specjalizujących się we współpracy z firmami wysokiego 

wzrostu, część 1, materiały szkoleniowe  
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Troska o przejrzystość i zrozumienie 

Tworzenie relacji z klientami 

Stymulowanie analitycznego myślenia 

Inspirowanie klientów do przemyśleń 

Zachęcanie do nieszablonowego myślenia 

Kwestionowanie założeń klientów 

Wspieranie poczucia odpowiedzialności 

klienta 

 

Ryc. 1.3.4  Tworzenie wartości poprzez pytania 

 

Przekazywanie informacji zwrotnych – podstawowe zasady: 
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Co robić: Co robić: Co robić: Co robić: 

Nawiązywanie relacji Odpowiadanie na 
werbalne i 

niewerbalne sygnały 

Zadawanie pytań 
wyjaśniających 

Jasne, konkretne i 
zwięzłe wypowiedzi 

Ustalenie celów 

klienta 

Aktywne słuchanie Zadawanie pytań 

skłaniających do 

refleksji 

Przedstawianie 

obserwacji, a nie 

rozwiązań 

Przekazywanie 

informacji 

zwrotnych, 

rozpoczynając od 

pozytywnej oceny 

Okazywanie empatii, 

ale bez potakiwania  

Zadawanie pytań 

sprawdzających 

Stosowanie modelu 

przekazywania 

informacji zwrotnych 

Pytanie o to, co się 

udało zrobić 

Konstruktywne 

komentarze 

Wykorzystywanie 

ciszy 

Szczerość  

Pytanie o to, co się 

nie powiodło 

Obiektywność Podsumowywanie i 

parafrazowanie 

Określenie działań 

 

Ryc. 1.3.5 Przekazywanie informacji zwrotnych – podstawowe zasady3 

 

                                                           
3
 Podstawowe umiejętności trenerów specjalizujących się we współpracy z firmami wysokiego 

wzrostu, część 1, materiały szkoleniowe  
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1.4 Projekt TeleCAD 

 

Idea szkolenia TeleCAD ma swoje źródło w programie nauki obsługi programu 

AutoCAD realizowanego w trybie ODL (Open Distance Learning), adresowanego dla 

studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od 1996 r.  Projekt 

TeleCAD (Teleworkers Training for CAD Systems’ Users) był współfinansowany w 

ramach unijnego programu Leonardo da Vinci; został opracowany przez Politechnikę 

Gdańską (GUT) we współpracy z czterema zagranicznymi instytucjami z Grecji (IDEC, 

ZEUS), Finlandii (Pekkala Software Oy), Włoch (ARGO) i firmą Young Digital Poland 

S.A. z siedzibą w Polsce [21]. 

 

Cele projektu  

 

- Wykonanie platformy internetowej (Learning Management System) do 

przygotowania i realizacji zdalnego nauczania.  

- Opracowanie materiałów szkoleniowych w 3 formatach: papierowym, na 

płycie CD i online. 

- Stworzenie przestrzeni pracy na odległość i pracy zespołowej dla studentów, 

nauczycieli i menedżerów. 

 

Krótki opis (metodologia) 

 

Politechnika Gdańska przez wiele lat realizowała program nauki obsługi programu 

AutoCAD w formie tradycyjnej: wykładów i ćwiczeń odbywających się w pracowni 

komputerowej. W międzyczasie narodził się pomysł opracowania programu nauki w 

trybie zdalnym, aby ograniczyć liczbę bezpośrednich spotkań. Następnie 

zrealizowano pilotażowy projekt nauczania zdalnego, w którym wzięło udział kilku 

studentów. Studenci otrzymali materiały w formie papierowej; polecono im, aby 

kontaktowali się z wykładowcą za pomocą e-maila lub telefonicznie. Konsultacje 

prowadzono drogą elektroniczną; tą samą drogą studenci przesyłali pracę 

zaliczeniową. Wszyscy klienci otrzymali certyfikat znajomości programu Autodesk.  

 

Po zrealizowaniu programu pilotażowego wykonano wszechstronną ocenę wyników 

tego eksperymentu. Zdecydowano, że kurs powinien składać się z 10 modułów, 

obejmujących podstawowe umiejętności rysowania w AutoCAD. Każdy moduł 

zawiera zestaw zadań do wykonania wraz z opisem prawidłowego rozwiązania. 
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Materiały do nauki opracowano w formacie stron HTML do pobrania ze strony 

internetowej, z płyty CD [22] lub online.  

 

W programie dodatkowo uwzględniono moduł na temat podstaw telepracy. 

Przedstawiono metodologię telepracy, a w projekt TeleCAD LMS włączono narzędzia 

komunikacyjne. Studenci przygotowywali w grupach projekt na zaliczenie. Projekt 

należało przesłać wykładowcy e-mailem w systemie TeleCAD. Aby potwierdzić, że 

projekt jest samodzielnym dziełem studenta, wykładowca mógł zażądać od studenta 

prowadzenia określonych zmian w projekcie w obecności wykładowcy. 

 

Wyniki projektu 

 

- Od zakończenia projektu Leonardo da Vinci projekt TeleCAD był dostępny 

jako środowisko kształcenia w obsłudze AutoCAD i telepracy dla studentów i 

innych zainteresowanych osób.  

- Materiały szkoleniowe opublikowało polskie wydawnictwo MIKOM (Warsaw) 

w październiku 2002 r. [22] w formie podręcznika i na płycie CD. 

- Materiały szkoleniowe są też dostępne online w postaci Open Educational 

Resources (OZE) [23]. 

- Ofertę programu i platformy TeleCAD przedstawiono w ramach innych 

projektach unijnych, m.in. EMDEL (Leonardo da Vinci), Meeting of 

Generations (Grundtvig) i CURE (6 Framework) [29]. 

- Metodologię TeleCAD włączono do oferty Autoryzowanego Centrum 

Szkoleniowego Autodesk Politechniki Gdańskiej (ATC przy GUT) [24]. 

- Learning Management System (LMS) TeleCAD był inspiracją do zastosowania 

kształcenia na odległość i nauczania mieszanego [blended learning] na 

Politechnice Gdańskiej. 

- Ze względu na brak środków na rozwój techniczny i udoskonalenie 

oprogramowania TeleCAD zastąpiono Moodle w 2003 r. [25]. 

- W tabeli nr 1 przedstawiono wykorzystanie TeleCAD LMS w latach 2000-2002 

[21]. 

 

Wdrożenie TeleCAD  Liczba użytkowników 

Międzynarodowy projekt pilotażowy (2000/2001) 89 

Projekt pilotażowy w Polsce (2000/2001) 35 

Egzamin dla studentów (sem. 2, 2000/2001) 240 

Egzamin dla studentów (sem. 2, 2000/2001) 166 

Egzamin dla studentów zaocznych (sem. 4, 62 
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2000/2001) 

Egzamin dla studentów zaocznych (sem. 3, 

2001/2002) 

24 

Egzamin dla studentów zaocznych (sem. 4, 

2001/2002) 

40 

Egzamin (sem. 2, 2001/2002) 259 

Semestr letni 2002 4 

Tabela nr 1.4.1 Wykorzystanie TeleCAD LMS w latach 2000-2002 

 

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników 

 

W projekcie TeleCAD LMS wykorzystano międzynarodowy system oceny.  

Kwestionariusze opracowano i dostosowano do potrzeb użytkowników i 

menedżerów. Do oceny materiałów szkoleniowych, dokumentowania potrzeb 

użytkowników i oceny kursów pilotażowych zastosowano system wewnętrzny [21]. 

Po włączeniu programu do oferty Centrum Szkoleniowego Autodesk na Politechnice 

Gdańskiej wprowadzono system oceny opracowany przez Autodesk [24], [25]. 

 

 

Ryc. 1.4.1 Ekran powitalny systemu oceny Autodesk 
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Ryc. 1.4.2 Przykładowa ocena wyników ATC działającego na GUT 

 

Wnioski 

 

- W fazie planowania projektu należy uwzględnić rzeczywiste potrzeby 

potencjalnych użytkowników.  

- Aby zapewnić o trwałość projektu, zaleca się wdrażanie rezultatów projektu 

w sposób komercyjny lub non-profit. 

- Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe w zakresie opracowania i 

doskonalenia oprogramowania, warto rozważyć zastosowanie rozwiązań 

Open Source, którymi są zainteresowane kręgi profesjonalne. 

- Z myślą o trwałości projektu należy też uwzględnić wydawanie certyfikatu, 

który będzie uznawany w skali międzynarodowej, oraz zaplanować skuteczną 

promocję. [27], [28], [29]  
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1.5 Projekt SIGOLD 

 

Projekt SIGOLD połączył trzy grupy docelowe: pracowników 50+, ich pracodawców 

(menedżerów HR) oraz edukatorów (nauczycieli i szkoleniowców), celem 

wypracowania korzystnej sytuacji dla wszystkich interesariuszy. Główną ideą 

projektu SIGOLD jest wspieranie tworzenia społeczeństwa zintegrowanego pod 

względem struktury wiekowej, stworzenie możliwości w zakresie aktywnego 

starzenia się (active ageing) dla pracowników 50+ jako aktywnych członków takiego 

społeczeństwa oraz warunków komfortowego starzenia się w kontekście pracy 

zawodowej, w domu i w lokalnej społeczności. 

 

Cel projektu 

 

Główny cel projektu:  

- poprawa pozycji pracowników 50+ na rynku pracy i w społeczeństwie; 

pogłębienie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zrozumienia docelowych grup: 

pracowników 50+, menedżerów HR, edukatorów i szkoleniowców poprzez 

zastosowanie nowych kursów e-learningowych, podnoszenia świadomości i 

działania promocyjne. 

Główny cel projektu podzielono na następujące cele jednostkowe:  

- analiza obecnej sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego, możliwości 

wykonywania pracy i zatrudnienia pracowników 50+  

- opracowanie trzech kursów szkoleniowych zgodnie z metodologią blended 

learning, adresowanych do rozpoznanych grup docelowych  

- sprawdzenie opracowanych kursów szkoleniowych w ramach szkolenia 

pilotowego i ich modyfikacja na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych  

- zapewnienie skutecznego i wydajnego zarządzania projektem, wdrożenia 

projektu i wykorzystania rezultatów projektu  

- rozpowszechnianie rezultatów projektu, informacji o projekcie oraz działaniach i 

postępie w realizacji projektu  

 

Krótki opis (metodologia) 

 

W ramach projektu zbadano sytuację pracowników 50+, polityki kadrowe stosowane 

przez firmy w odniesieniu do tej kategorii pracowników oraz metody kształcenia i 

szkolenia, dostosowane do grup docelowych. Na podstawie danych z 5 krajów 

partnerskich (Słowacja, Cypr, Wielka Brytania, Austria i Grecja) sporządzono raport 
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przedstawiający aktualną sytuację i potrzeby, który posłużył jako materiał wyjściowy 

do opracowania mieszanych kursów szkoleniowych dla pracowników 50+, 

menedżerów HR i edukatorów. Opracowane kursy szkoleniowe sprawdzono w 

drodze pilotażowej realizacji wszystkich 3 kursów w 5 krajach partnerskich w 

czterech różnych językach – angielskim, słowackim, niemieckim i greckim. Informacje 

zwrotne gromadzono i analizowano w trakcie realizacji szkoleń pilotażowych i po ich 

zakończeniu. Następnie wprowadzono stosowne modyfikacje. Dzięki tej metodologii 

udało się rozszerzyć zakres, w jakim kształcenie ustawiczne przyczynia się do 

wzmocnienia spójności społecznej, równości płci i spełnienia osobistego wśród 

pracowników 50+, popularyzacji kształcenia ustawicznego wśród osób z każdej grupy 

wiekowej oraz wspierania rozwoju wartości merytorycznej kursów szkoleniowych 

opartych na innowacyjnej technologii teleinformatycznej. Działania w ramach 

projektu przyczyniły się do stworzenia przyjaznego środowiska dla pracowników 50+ 

poprzez rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości wśród pośrednich 

grup docelowych: urzędów administracji publicznej, urzędów pracy, związków 

zawodowych i organów opieki społecznej. W końcowej międzynarodowej 

konferencji, która odbyła się w kwietniu 2013 r., wzięło udział niemal 100 

uczestników z 10 krajów. 

 

Wyniki projektu 

 

- Kwestionariusz dotyczący zawartości merytorycznej kursu, realizacji i organizacji 

szkolenia oraz komunikacji w trakcie kursu. 

- Analiza obecnej sytuacji i potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego, 

możliwości wykonywania pracy i zatrudnienia pracowników 50+  

- Prototypy modułowych kursów szkoleniowych w metodologii blended learning w 

języku angielskim, niemieckim, greckim i słowackim, sprawdzane i pilotowane; 

wersje końcowe opracowane przy uwzględnieniu uzyskanych informacji 

zwrotnych 

o Kurs dla pracowników 50+: Aktywne i komfortowe starzenie się [Active 

Ageing, Ageing well] 

o Szkolenia dla edukatorów i trenerów: Jak edukować i szkolić pracowników 

50+ 

o Szkolenia dla menedżerów HR: Jak zmienić srebro w złoto 

- Jak przeprowadzać szkolenia Moodle w ramach kursów Sigold – przewodnik w j. 

ang. 

- Międzynarodowe konferencje i materiały z konferencji 

 

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników 
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Użyto 2 różnych narzędzi oceny i gromadzenia informacji zwrotnych: 

- Szkolenie pilotażowe: Kwestionariusz oceny przez uczestników szkolenia: W tej 

części omówiono pytania dotyczące treści i realizacji szkolenia oraz komunikacji i 

wsparcia w trakcie kursu. 

- Szkolenie pilotażowe: Kwestionariusz dla trenerów: W tej części zamieszczono 

pytania dotyczące treści szkolenia i jakości materiałów szkoleniowych oraz 

organizacji szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika pomiędzy F2F a 

niezależnym badaniem oraz wykorzystania Moodle i dynamiki grupy. 

Wszyscy partnerzy korzystali z kwestionariuszy oceny, aby zgromadzić informacje od 

uczestników szkolenia pilotażowego i trenerów. Wszystkie uzyskane informacje 

przeanalizowano i opublikowano w raporcie z realizacji szkolenia pilotażowego. 

Zasadniczo uzyskano bardzo pozytywne opinie we wszystkich krajach partnerskich; 

wprowadzono jedynie nieznaczne modyfikacje. 

Przykładowa recenzja: 

- „Szkolenia były bardzo wymagające. Instruktorzy byli niezwykle pomocni, a 

metody pracy były dla mnie całkowitą nowością. Zarówno kurs online, jak i 

szkolenia face-to-face były profesjonalnie zorganizowane i nauczyły mnie 

pozytywnego podejścia do starzenia się.” 

- Czasem ludzie powinni zatrzymać się i pomyśleć o tym, jak się starzeją. Dano nam 

taką szansę i było to bardzo interesujące i motywujące wydarzenie. 

- W trakcie szkolenia otrzymałem dużo wsparcia; myślę, że inni powinni przeżyć to 

samo... 

- „Dzięki strukturze tych seminariów mogłem lepiej zrozumieć potrzeby 

pracowników 50+. Odbyliśmy fascynujące rozmowy, bardzo miło wspominam 

mój udział w tych seminariach. 

- „Teraz już rozumiem potrzeby pracowników 50+ na rynku pracy i w 

społeczeństwie. Kontakt z instruktorami był fantastyczny.” 

 

Wnioski 

Na podstawie informacji zwrotnych od trenerów i uczestników, jak również 

uczestników końcowej konferencji poświęconej projektowi można uznać, że należy 

spojrzeć na problem – wyznanie z perspektywy wszystkich zainteresowanych stron 

(nie tylko pracowników 50+, ale również ich trenerów i nauczycieli oraz 

pracodawców reprezentowanych przez menedżerów HR), które mogą bezpośrednio 

wpływać na sytuację na najniższym szczeblu, kształtować ją i skłaniać decydentów 

(np. polityków) do podejmowania działań na wyższych szczeblach. 
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1.6 Projekt INNOVATRAIN TRANSFER 

 

Cel projektu 

 

Projekt INNOVATRAIN realizowano w okresie 2012-2014 w ramach programu 

Leonardo da Vinci: Transferu Innowacji (ToI). Głównym celem projektu 

INNOVATRAIN TRANSFER jest zwiększenie i utrzymanie innowacyjności i 

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie rozwiązań 

wspierających proces wprowadzania innowacji i zarządzania innowacjami w firmie. 

W ramach projektu powstały zaawansowane szkolenia dostępne za rozsądną cenę, w 

odpowiedzi na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich aspektach, 

które mają związek z innowacyjnością, m.in. innowacyjnych, zaawansowanych 

technologicznie rozwiązań. 

 

Krótki opis 

 

Ideą projektu było zrealizowanie ambitnego celu, który polegał na transferze i 

dostosowaniu wyników uzyskanych w projekcie realizowanym w Hiszpanii, przez 

instytucje działające w różnych krajach. 

 

Spośród wielu teoretycznych i praktycznych opracowań dotyczących różnorodnych 

aspektów i metod zarządzania innowacjami wybrano twa szkolenia, opracowane w 

oparciu o dwa udane projekty – INNOVATRAIN i AIM - Acceleration of Innovative 

Ideas to Market, które włączono i przeniesiono do nowego szkolenia e-

learningowego, które ma wypełnić lukę pomiędzy obecnymi praktykami w zakresie 

zarządzania innowacjami a najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.   
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Głównym celem projektu INNOVATRAIN TRANSFER było stworzenie szkoleń e-

learningowych, dotyczących metod i rozwiązań w zakresie zarządzania procesami 

innowacji i wdrażaniem standardów innowacji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, ukierunkowanych na rosnący innowacyjny potencjał małych i 

średnich przedsiębiorstw. Szkolenie obejmuje treści dotyczące pozyskiwania nowych 

pomysłów i wiedzy w celu doskonalenia przedsiębiorstwa, rozwoju jego produktów, 

stymulacji innowacji przemysłowych, interakcji z klientami, wspólnego użytkowania 

wiedzy i metod zarządzania procesami innowacji w firmie. 

 

Opracowana metodologia projektu zawiera niezbędne informacje o organizowaniu i 

realizacji skutecznych szkoleń, m.in. wytyczne w zakresie opracowania treści i ich 

umieszczania w systemie teleinformatycznym, proponowanej struktury 

lekcji/szkolenia oraz wytyczne odnośne prowadzenia kursu. 

 

Wyniki projektu 

 

Najważniejsze efekty projektu nawiązują bezpośrednio do przyjętych celów 

projektowych. Program szkolenia obejmuje treści dotyczące pozyskiwania nowych 

pomysłów i wiedzy w celu doskonalenia przedsiębiorstwa, stymulacji innowacji 

przemysłowych, interakcji z klientami i metod zarządzania procesami innowacji w 

firmie. Kurs opracowany w ramach projektu podzielono na dwa moduły szkoleniowe; 

uczestnicy szkolenia zapoznają się z globalnym i usystematyzowanym podejściem do 

istotnych koncepcji związanych z innowacjami; pracownicy firm uczą się wdrażania 

systemu zarządzania innowacjami we własnych organizacjach, począwszy od fazy 

koncepcyjnej po analizę oddziaływania. Szkolenie zawiera też wytyczne dla 

organizacji odnośnie wprowadzania, rozwijania i utrzymywania systematycznych 

praktyk zarządzania innowacjami. Zawartość modułu nr 1 – „Innowacje i zarządzanie 

innowacjami w ujęciu ogólnym” – oparto głównie na wynikach projektu AIM, w 

którym wypracowano podejście do rozwoju systemu wspierającego gromadzenie 

innowacyjnych pomysłów i wiedzy w rozszerzonym przedsiębiorstwie, 

ukierunkowanych na innowacje przemysłowe. Treść AIM wzbogacono o ogólne 

informacje na temat innowacji i zarządzania innowacjami. AIM opracowano w taki 

sposób, aby przedstawić najważniejsze, ogólne informacje opisujące innowacje, oraz 

aby wesprzeć nowicjuszy i doświadczonych profesjonalistów we wdrażaniu 

zaawansowanego podejścia do zarządzania innowacjami i stosowania systemów 

teleinformatycznych w firmach, od początku realizacji procesu po analizę 

oddziaływania. Moduł nr 2 – „Wstęp do standardu zarządzania innowacjami” – jest 

rozszerzeniem kursu INNOVATRAIN i dotyczy wdrożenia hiszpańskiej normy UNE 
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166000:2006 – Zarządzania badaniami, rozwojem i innowacjami (R&D&I). 

Metodologię INNOVATRAIN uzupełniono poprzez opracowanie nowych 

dwujęzycznych scenariuszy szkoleń, obejmujących szkolenia tradycyjne, 

zintegrowane kształcenie (blended learning) i kształcenie na odległość (distant 

learning). W nowych zastosowaniach ICT wykorzystano możliwości sieci 2.0, które 

poprawiają skuteczność nauczania poprzez możliwość kontaktu pomiędzy uczniami, 

nauczycielami i konsultantami. 

 

Wyniki projektu: 

- Kompletny zestaw lekcji w ramach szkoleń dotyczących innowacji w ujęciu 

ogólnym i wstępu do standardu zarządzania innowacjami na przykładzie 

hiszpańskiej normy UNE 166000:2006 – Zarządzania badaniami, rozwojem i 

innowacjami (R&D&I). Lekcje podzielono na dwa moduły według grup 

tematycznych, 

- Na metodologię kształcenia składają się wytyczne dotyczące wdrożenia, 

wykorzystywania, zarządzania i dalszej oceny systemu INNOVATRAIN TRANSFER. 

Uwzględniono metody dostosowania i tworzenia treści szkoleniowych oraz 

organizację i realizację kursu dla trenerów i konsultantów, którzy zajmują się 

opracowywaniem i prowadzeniem szkolenia, oraz wszystkich podmiotów 

zainteresowanych organizacją szkolenia, 

- Zaadaptowana platforma teleinformatyczna na bazie powszechnie przyjętego 

systemu LMS Moodle, który zapewnia przyjazną nawigację przez logicznie 

uporządkowane treści; system składa się z części, animacji i filmów ilustrujących 

określone fazy procesu innowacji. 

- Zestaw szablonów do gromadzenia i analizy danych, zawierające kwestionariusz i 

ustrukturyzowany wywiad, przygotowany we wstępnej fazie projektu. Treści 

dostępne w języku angielskim i w językach partnerów. 

 

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników 

 

Ocena projektu: 

- ocena wewnętrzna przez partnerów projektowych. W ocenie wykorzystano 

efekty jednego z projektów w postaci zestawu szablonów do badania i analizy 

wymagań użytkowników, 

- ocena zewnętrzna wykonana przez ekspertów ze wszystkich krajów partnerskich, 

- ocena przez Polską Agencję Oceny Programu Da Vinci. 

 

W ogólnym ujęciu system INNOVATRAIN TRANSFER oceniono pozytywnie. Pomijając 

nieznaczne zastrzeżenia odnośnie nawigacji po szkoleniu, wynikające m.in. z 
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wadliwego działania niektórych przycisków, na podstawie wykonanej oceny można 

stwierdzić, że system jest czytelny, intuicyjny i prosty w obsłudze. Równie 

pozytywnie oceniono treść szkolenia. Sugestie respondentów zostaną uwzględnione 

podczas przygotowania komercyjnej wersji systemu. Respondenci wskazywali na 

konieczność przemyślenia i uatrakcyjnienia tytułów lekcji / kursów, udoskonalenia 

procesu oceny, uzupełnienia systemu o analizy rzeczywistych przypadków / 

przykłady z życia oraz zamieszczenie większej liczby linków do dodatkowych 

materiałów dotyczących przedmiotu szkolenia.  

 

Wnioski 

 

W trakcie realizacji projektu i w ramach kontaktów z użytkownikami końcowymi, 

głównie przedstawicielami przedsiębiorstw, partnerzy projektu INNOVATRAIN 

TRANSFER pogłębili dotychczasową wiedzę na temat innowacji, a szczególnie na 

temat stosunku firm do innowacji, rzeczywistego poziomu innowacji i potrzeb 

szkoleniowych w tym zakresie. Uzyskane informacje posłużą do opracowania nowych 

szkoleń dotyczących innowacji. 

 

2. Metodologia Collaborative Learning [Uczenie / 

nauczanie kooperatywne] na rzecz kreatywności i 

innowacji  

2.1 Wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w kształceniu i uczeniu się 

 

Cel modułu 

W tym module przedstawiono krótką charakterystykę znaczenia technologii 

teleinformatycznych w nowoczesnych procesach kształcenia oraz opis narzędzi 

służących zwiększaniu kreatywności studentów.   

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

Czytelnicy zapoznają się z rolą i oddziaływaniem technologii teleinformatycznych w 

kontekście zmian w procesie kształcenia, które mają uczynić go bardziej 

interesującym dla młodszej generacji; poznają też narzędzia, które mogą przyczynić 

się do pogłębienia kreatywności i krytycznego myślenia wśród studentów.  
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Wstęp 

Nową generację studentów nazywa się mianem „cyfrowych tubylców”, NetGen lub 

generacją Google[4]. Wzrastają, otoczeni technologią i w sposób naturalny uczą się 

wykorzystywać technologie teleinformatyczne w różnych codziennych sytuacjach. 

Młoda generacja czerpie największą motywację do nauki w procesie kształcenia 

opartym na eksperymentowaniu i eksplorowaniu, wykorzystującym:  

• elementy zabawy  

• wypróbowywanie alternatywnych rozwiązań poprzez myślenie i patrzenie na 

różne kwestie z innej perspektywy  

• kreatywne myślenie w ramach realizacji celu,  

• powiązania pomiędzy już zdobytą i nową wiedzą oraz krytyczne podejście do 

pomysłów, działań i wyników. 

•  

Wszystkie z powyższych elementów to kluczowe wyznaczniki kreatywnego myślenia. 

Co ważne, we wszystkich z powyższych działań można wykorzystywać technologie 

teleinformatyczne[1].  

Rola technologii teleinformatycznych w procesie edukacji 

W publikacji [4] wskazano, że pod wpływem presji ze strony UE większość placówek 

edukacyjnych w Europie wyposażyła się w technologie teleinformatyczne 

(komputery, interaktywne tablice, Internet). Systematycznie rosnąca liczba placówek 

edukacyjnych inwestuje w zakup innego wyposażenia, m.in. laptopów, mikroskopów 

elektronicznych, kamer internetowych, itp. Różnego rodzaju szkoły w Europie 

korzystają z platformy Moodle, serwisów internetowych typu Wiki, blogów oraz 

prowadzą własne strony internetowe. Za pośrednictwem platform internetowych 

rodzice mogą mieć dostęp do materiałów szkoleniowych i zadań, dzięki którym mogą 

poznać i lepiej zrozumieć nowe metody kształcenia oraz pomóc własnym dzieciom w 

zadaniach domowych.  

Z drugiej jednak strony niedobory i braki w informatyzacji procesu edukacji w dużym 

stopniu dotyczą stopnia obeznania nauczycieli z technologiami teleinformatycznymi. 

Duży odsetek nauczycieli stosuje technologie teleinformatyczne w uzupełnieniu lub 

w miejsce tradycyjnych narzędzi (interaktywne tablice w miejsce tradycyjnych tablic, 

prezentacje PPT w miejsce podręczników), natomiast Internet służy głównie jako 

źródło nowych informacji podczas przygotowania do lekcji. 

Umiejętność posługiwania się technologiami teleinformatycznymi polega na 

właściwym wyborze, stosowaniu i ocenie technologii teleinformatycznych. Jest to 
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zdolność to uzyskania dostępu, stosowania, rozwijania, tworzenia i komunikowania 

informacji, rozwiązywania problemów, opracowywania pomysłów, tworzenia modeli 

i sterowania urządzeniami, itp. przy pomocy narzędzi technologicznych. [3] 

Technologie teleinformatyczne ułatwiają przekształcanie pomysłów w konkretne 

rezultaty (np. sekwencję nut z rytmem, grafikę, arkusz kalkulacyjny lub stronę 

internetową, obraz graficzny, sekwencję wideo lub krótką animowaną sekwencję 

zdarzeń), które można oglądać, których można słuchać i o których można 

dyskutować, aby pobudzić kreatywność. Nauczanie z wykorzystaniem technologii 

teleinformatycznych ma charakter zabawy i jest bardzo angażujące[1]. Technologie 

teleinformatyczne umożliwiają wypracowanie autonomicznego modelu nauki, który 

wzmacnia zaangażowanie, kreatywność i krytyczne myślenie, które idą w parze z 

niezależnie prowadzonym procesem badawczym, ponieważ zadaniem uczących się 

jest gromadzenie, wybór, analiza, organizowanie, uzupełnianie, przekształcanie i 

prezentowanie wiedzy przy użyciu technologii teleinformatycznych w ramach 

autentycznego, aktywnego paradygmatu kształcenia.[9] 

Kluczowym czynnikiem w nabyciu umiejętności posługiwania się właściwym 

narzędziem teleinformatycznym jest uprzednie nauczenie studentów korzystania z 

ICT, a następnie zastosowanie danego narzędzia w określonym temacie lub w 

rozwiązywaniu konkretnego problemu. 

Narzędzia teleinformatyczne, takie jak interaktywne tablice, urządzenia do projekcji 

wideo i mikroskopy podłączone do komputerów, arkusze kalkulacyjne przygotowane 

do gromadzenia i modelowania danych, płyty CD, prezentacje z animacjami i filmami 

wideo można wykorzystywać jako pomocnicze narzędzie technologiczne oraz 

narzędzia, które wzmacniają motywację, zaangażowanie i kreatywność studentów w 

proces kształcenia. Wszystko zależy od sposobu wykorzystania teleinformatyki przez 

nauczyciela. Niestety nie dysponujemy żadnymi ogólnymi wytycznymi, które 

zawierałyby gotowy przepis na rozwój kreatywności w praktyce.[4] 

Teleinformatyka i społecznościowe technologie komputerowe mogą kształtować 

proces nauczania i uczenia się poprzez: 

• pobudzanie różnych zmysłów poprzez wizualizacje i reprezentacje 

multimedialne, zarówno opracowywane przez nauczycieli, jak i dające 

możliwość rozwijania kreatywności przez uczniów i studentów; 

• bogatsze możliwości współpracy dzięki zastosowaniu nowych narzędzi 

produkcji treści online, umożliwiające zamieszczanie komentarzy i 

nawiązywanie kontaktów, co poprawia zarówno ogólne, jak i indywidualne 

wyniki; 
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• wspieranie zróżnicowania i różnorodności poprzez udostępnianie 

nauczycielom szerokiej oferty narzędzi dydaktycznych i metodologicznych, 

które można wpasować w cele nauczania;  

• zachęcanie uczących się do personalizacji procesu nauczania we 

wspierającym środowisku wzajemnej pomocy, refleksji i krytyki oraz w 

interakcji z nauczycielami i rówieśnikami, łącząc zajęcia formalne, 

nieformalne i pozaformalne. [10] 

Dynamiczny rozwój w dziedzinie teleinformatyki nie pozostaje bez wpływu na 

edukację. Inteligentne technologie coraz śmielej wkraczają do życia pozaszkolnego, 

co przekłada się na coraz częste ich wykorzystywanie do celów edukacyjnych. 

Studenci i nauczyciele mogą się ze sobą porozumiewać (nauczać, uczyć się, 

odkrywać, współpracować, tworzyć i dzielić się) w bezpiecznym, interesującym, 

angażującym i wspierającym środowisku. Ryc. 2.1.1 przedstawia szeroką gamę 

pomysłów dotyczących zastosowania technologii teleinformatycznych w edukacji. 
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Ryc. 2.1.1: Praktyczne pomysły dotyczące kształcenia w środowisku wzbogaconym o technologie cyfrowe; źródło: [2] 
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Narzędzia teleinformatyczne do wzmacniania kreatywności 

Samo zastąpienie tradycyjnych narzędzi rozwiązaniami teleinformatycznymi nie 

prowadzi do kreatywności i innowacji. Ich połączenie może rozszerzyć przestrzeń dla 

obu strony biorących udział w procesie kształcenia.[4] Pod wpływem zmian w 

dziedzinie technologii, takich jak opracowanie i wdrożenie Web 2.0 i technologii 

chmury nieuchronnie zmienia się również charakter technologii nauczania i uczenia 

się – stają się one bardziej społecznościowe, kolektywne i multimodalne.[5] 

Konwergencja telekomunikacji i komputerów stworzyła niezliczone możliwości 

wykorzystywania nowych narzędzi technologicznych w systemie nauczania i uczenia 

się.[6] Teleinformatyka otwiera nową przestrzeń do udostępniania, rozwijania, 

przekształcania i dzielenia się pomysłami w różnym stylu i w różnym formacie. 

Uczący się może bez trudu korzystać z współdzielonych materiałów i przestrzeni do 

nauki, wybierać modele nauczania ukierunkowane na uczącego się lub współpracę w 

grupie, rozwijać krytyczne i twórcze myślenie oraz umiejętności rozwiązywania 

problemów.[6] Narzędzia w postaci portali społecznościowych (Facebook, My Space, 

Twitter), udostępnianie zakładek, multimedia (Flickr, YouTube), gry online (Second 

Life) i blogi dają nowe możliwości wyrażania swojej kreatywności, udostępniania 

efektów swojej pracy szerszej widowni i uzyskiwania informacji zwrotnych. Sieci 

innowacji mogą mieć postać klasterów, ekosystemów biznesowych, uczących się 

społeczności, strategicznych sojuszy lub żywych laboratoriów. Do pobudzania 

kreatywności mogą służyć następujące narzędzia[8]: 

• Blogi rozwijają kreatywne myślenie i umiejętności pisania; studenci mogą 

zamieszczać posty na każdy temat oraz komentować posty innych studentów, 

otwarcie wyrażać swoje opinie i prezentować pomysły, nie martwiąc się o 

stopnie lub błędy gramatyczne. Blogowanie zachęca studentów do wzięcia 

odpowiedzialności za własną edukację oraz włączenia kreatywnych działań w 

proces samokształcenia. Studenci mogą korzystać z popularnych platform dla 

blogerów, takich jak Edublogs, Blogger, WordPress. 

• Narzędzia do tworzenia kreskówek i komiksów doskonale sprawdzają się w 

edukacji, ponieważ studenci uwielbiają kreskówki i komiksy. Ich 

wykorzystanie w procesie kształcenia sprawia, że studenci wykazują 

niespotykane wcześniej zaangażowanie. Tworzenie własnego komiksu lub 

animacji pozwala im rozwinąć skrzydła własnej kreatywności i zanurzyć się w 

twórczym świecie, w którym nie obowiązują żadne ograniczenia. Jedną ze 

polecanych stron jest portal Cartoons for the Classroom’.  

• Mapy mentalne i narzędzia do przeprowadzania burzy mózgów pobudzają 

kreatywność uczniów i zapewniają różnorodne możliwości dzielenia się 

własnymi przemyśleniami. Burza mózgów to doskonałe narzędzie edukacyjne, 

które zachęca studentów, by zaczęli myśleć niestandardowo i kreatywnie. 

Posługując się narzędziami teleinformatycznymi, uczniowie i studenci mogą 
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korzystać z łatwych w obsłudze i bezpłatnych narzędzi do opracowywania 

fantastycznych map mentalnych i wykresów ilustrujących dane temat lub 

koncepcję. Można korzystać z aplikacji Online Brainstorming, 

oprogramowania Mind Mapping, Whiteboards do współpracy rozproszonej, 

SpiderScribe, Wise Mapping, ChartTool, Creately i wielu innych, które 

ułatwiają tworzenie pomysłów (ideację) i umożliwiają grupowy udział w sesji 

ideacji bez konieczności fizycznego gromadzenia się w jednym miejscu. 

Bardziej złożone narzędzia – platformy do zarządzania procesami twórczymi i 

platformy crowdsurfingowe ułatwiają zarządzanie samym procesem. 

• Infografiki służą do przedstawienia danych w sposób kolorowy i interesujący. 

Korzystając z bezpłatnych narzędzi do tworzenia infografiki, studenci mogą 

tworzyć pomysłowe grafiki, które ułatwiają i przyspieszają interpretację 

informacji. Mogą wykorzystywać własną kreatywność i wyobraźnię, by 

wymyślać infografiki dotyczące danego tematu, koncepcji lub na dowolny 

wybrany temat. Następnie mogą udostępniać infografiki i zamieszczać je na 

własnym blogu. Do tworzenia infografiki służą Wordle, Tableau, Inkspace i 

wiele innych narzędzi. 

• Narzędzia audio i wideo umożliwiają tworzenie własnych treści audio i wideo 

oraz ich odtwarzanie podczas zajęć lub zamieszczanie na blogu klasowym lub 

na stronie internetowej szkoły. Studenci mogą tworzyć filmy, korzystając z 

programów Jing, Camstudio, Screenr, etc. Do tworzenia materiałów audio 

służą m.in. programy Vocaro, Audio Pal, Record MP3. 

• Opowieści cyfrowe [Digital storytelling] to doskonałe narzędzie komunikacji. 

Rozwijają umiejętności twórcze uczniów i studentów oraz ułatwiają 

poznawanie znaczenia własnej pracy i doświadczeń. Uczniowie i studenci 

mogą tworzyć własne opowieści cyfrowe, korzystając z wielu różnych 

narzędzi, takich jak Story Bird, PicLits, Slidestory i inne. Dostępne są również 

aplikacje na telefony, dzięki którym uczniowie i studenci mogą tworzyć 

opowieści cyfrowe w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. 

• Gry to jeden z najlepszych sposobów na rozwijanie współpracy i 

kreatywności. Gry edukacyjne sprawiają, że uczniowie głęboko angażują się w 

proces edukacji poprzez elementy interaktywne i fantazyjne, które rozpalają 

kreatywne myślenie. Niektóre gry edukacyjne są dostępne bezpłatnie, m.in. 

na portalach Capital Penguin, Grammar Gorillas i FunBrain.com. 

Wnioski 

Z doświadczenia wynika, że uczniowie i studenci powinni dysponować odpowiednim 

poziomem kompetencji, który nie odnosi się bezpośrednio do umiejętności 

funkcjonalnych, ponieważ potrafią oni posługiwać się narzędziami 

teleinformatycznymi w sposób naturalny i bez jakichkolwiek obaw o ewentualną 

porażkę. Generacja NetGen potrafi poruszać się po świecie technologii cyfrowych, 
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ale musi nauczyć się, w jaki sposób wykorzystywać potężne narzędzia technologiczne 

do twórczej pracy, innowacji i osiągania oryginalnych rezultatów, jak również 

etycznego korzystania z innych źródeł bez popełniania plagiatu ani naruszania dóbr 

innych osób. [10] 

Tworzenie kultury otwartych innowacji wymaga wynagradzanej pracy zespołowej i 

zmian organizacyjnych, wzmacniających wewnętrzną i zewnętrzną współpracę. W 

ten sposób powstają globalne sieci innowacji. A kluczowa rola edukacji polega na 

kształtowaniu umiejętności współpracy i dzielenia się pomysłami z innymi bez 

strachu przed porażką.   

 

2.2 Techniki kreatywności  

 

Kreatywność jako samospełniająca się przepowiednia [51] 

Cel modułu 

Moduł zawiera wprowadzenie do kreatywności, poziomów kompetencji w zakresie 

twórczego myślenia oraz wyjaśnienie i opis 4 technik kreatywności, które są 

wykorzystywane w uzupełnieniu popularniejszych i bardziej rozpowszechnionych 

technikami kreatywności, takimi jak brain writing i burza mózgów. 

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

Uczestnicy szkolenia poznają: 

– 4 poziomy kompetencji w zakresie kreatywności 

– 7 kreatywnych stanów umysłu 

– 4 techniki kreatywności 

 

Wstęp 

Proces twórczy to nieustanny trening. Każda czynność, która nie wynika z 

przyzwyczajenia, jest przejawem kreatywności. Większość ludzi wymaga wsparcia w 

opanowaniu sztuki kreatywności i ukierunkowaniu jej na nowe pomysły i 

rozwiązywanie problemów [52] 

Kreatywność jest zaliczana do zdolności strategicznych. Według [49] jest jedną z cech 

funkcjonalnych i behawioralnych, które mogą prowadzić do zawodowego sukcesu, o 

ile zostanie właściwie wykorzystana.  
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Głównym celem twórczego myślenia jest wyjście poza utarte ramy myślowe, 

pobudzenie ciekawości, oderwanie od racjonalnych, konwencjonalnych pomysłów i 

sformalizowanych procedur, puszczenie wodzy fantazji, zwrócenie uwagi na to, co 

niestandardowe, przypadkowe, uwzględnienie różnorodnych rozwiązań i alternatyw. 

[54] 

Tabela 2.2.1 przedstawia poziomy kompetencji w zakresie kreatywności 

 

 

 

 

 

Poziom 1: 

Podstawowy 

Poziom 2: 

Średniozaawansowany 

Poziom 3: 

Zaawansowany 

Poziom 4: Ekspercki 

Wymyślanie 

nowych 

pomysłów 

dotyczących 

pracy 

Wymyślanie wielu 

nowych i unikalnych 

pomysłów 

Tworzenie 

innowacyjnych 

idei i metod 

wykonywanie 

różnych czynności 

Konsekwentne 

wymyślanie i 

wykorzystywanie 

oryginalnych 

pomysłów odnośnie 

własnej osoby i 

innych ludzi, 

rozwiązywanie 

prostych i złożonych 

problemów 

Próbuje 

rozwiązywać 

problemy 

tradycyjnymi 

sposobami, ale 

w razie 

trudności 

poszukuje 

nowych 

rozwiązań 

Szuka nowych i 

skuteczniejszych metod, 

odkrywa związki 

pomiędzy pozornie 

odrębnymi ideami i 

pomysłami 

Stosuje nowe 

metody i 

rozwiązania, 

potrafi wyjść poza 

utarte ramy, łączy 

odmienne idee, 

nie boi się 

stosować 

nieortodoksyjne 

metody 

Analizuje i „krzyżuje” 

informacje 

dotyczące różnych 

sytuacji, poszukując 

rozwiązania 

problemów 
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Jest 

postrzegany/-a 

jako osoba 

kreatywna, 

aktywnie 

włącza się w 

procedury 

burzy mózgów 

Jest postrzegany/-a jako 

osoba oryginalna, wnosi 

wartość dodatkową do 

burzy mózgów 

Jest postrzegany/-

a jako motywator i 

przewodnik dla 

innych osób, 

stymulując je do 

wymyślania 

nowych pomysłów 

na sesjach burzy 

mózgów 

Jest postrzegany/-a 

jako osoba 

potrafiąca wydobyć 

to, co najlepsze z 

innych ludzi podczas 

sesji burzy mózgów; 

naprowadza innych 

na nowe 

rozwiązania, 

powiązania i nowe 

sposoby 

wykonywania zadań 

 

Tabela 2.2.1 Poziomy kompetencji kreatywności 

Bryan W. Mattimore dowodzi w [55] i [58], że występuje 7 stanów kreatywnego 

umysłu: 

1) Ciekawość – bez ciekawości, twórczy proces nie ma podstawowego paliwa, 

który może napędzać kreatywność  

2) Otwartość – aktywna i kreatywna otwartość na innych i inne idee 

3) Niejednoznaczność – umiejętność przyswajania sprzecznych, 

niejednoznacznych i/lub niekompletnych informacji 

4) Odnalezienie i transfer zasad – ten sposób myślenia składa się z 2 części: 

nawyk myślowy nieustannego rozpoznawania twórczych zasad, które 

stanowią nieodłączną część danego pomysłu, oraz część 2: dostosowanie 

zidentyfikowanej zasady lub idei do innego kontekstu, aby powstała nowa 

idea. 

5) Poszukiwanie integralności – dążenie do odkrycia i wiara w to, że istnieje 

ogniwo łączące pozornie niejednorodne elementy w jedną całość 

6) Stan świadomości i wiedzy  

7) Tworzenie świata – umiejętność wyobrażenia sobie zupełnie nowych 

światów, miejsc, ludzi i rzeczy 

 

Powyżej przedstawiono kreatywne postawy, które może wypracować każdy z nas. 

Aby świadomie wpracować nad rozwojem własnej kreatywności, można stosować 

prostą technikę polegającą na zadawaniu następujących pytań: 

– Dlaczego? Jak to działa? 

– Czego mogę się z tego nauczyć? 
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– Jak można rozwiązać tę pozorną sprzeczność? Jeżeli obie sprzeczności są 

prawdziwe, to co z tego wynika? 

– Jaka działa tu zasada, którą mogę zastosować w innej sytuacji? 

– W jaki sposób uprościć lub udoskonalić to rozwiązanie? 

– Co podpowiada mi intuicja?  

– Wyobraź sobie, że znalazłeś się / znalazłaś się w zupełnie nowym świecie. Jak 

ten świat wygląda......? 

 

Techniki kreatywności 

Kreatywność nie jest wrodzoną cechą kilku wybrańców losu. Każdy z nas ma w sobie 

pewną dozę kreatywności. Kreatywności można się nauczyć, można ją ćwiczyć i 

rozwijać przy użyciu sprawdzonych technik, które pogłębiają i stymulują umiejętności 

twórczego myślenia, wymyślania pomysłów i kreatywnych rozwiązań, ułatwiają 

wyjście poza utarte schematy radzenia sobie z problemami, skłaniają do rozważenia 

wielu różnych alternatyw, poprawiają produktywność i jakość pracy. „Kreatywność 

to cecha wyuczona, dzięki której umiemy dostrzegać nowe powiązania pomiędzy 

koncepcjami lub zdarzeniami, które pozornie mogą wydawać się zupełnie odrębne, 

co przekłada się na zupełnie nową wiedzę” (Komisja Europejska, 1998 r.). Podstawą 

kreatywności jest wiedza i informacje. Główne warunki pogłębiania i pobudzania 

kreatywności w szkole lub w firmie: 

– poczucie szczęścia i dobra zabawa 

– otwarte kanały komunikacji 

– zaufanie, dopuszczenie możliwości niepowodzenia 

– kontakt z zewnętrznymi źródłami informacji 

– niezależność, podejmowanie inicjatywy 

– wspieranie partycypacyjnego procesu podejmowania decyzji, wkład 

pracowników 

– eksperymentowanie z nowymi pomysłami 

Poniżej przedstawiono techniki kreatywności wybrane spośród długiej listy technik 

przedstawionych w fachowych publikacjach i wykorzystywanych przez trenerów i 

menedżerów. Pominięto popularne techniki burzy mózgów i brain writing, by skupić 

się na mniej znanych metodach. 

Scenorysy – Story Boarding 

Technika twórczego myślenia rozwijająca umiejętności planowania strategicznego i 

tworzenia scenariuszy, oparta na metodzie burzy mózgów, stosowana głównie w 

grupach po 8-12 osób. Konieczne jest wyznaczenie lidera i sekretarza. Lider 

porządkuje pomysły uzyskane podczas burzy mózgów, zapisując je na białej tablicy i 

tworząc opowieść. Technika storyboardingu pozwala odkrywać powiązania pomiędzy 
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pomysłami i wykazać, jak poszczególne części pasują do siebie. Tę technikę 

twórczego myślenia można wykorzystywać do omawiania zagadnień, rozwiązywania 

złożonych problemów i ustalania konkretnych sposobów na wdrożenie określonych 

rozwiązań. Proces tworzenia „scenorysu” składa się z czterech etapów: a) 

planowania, b) pomysłów, c) organizacji i d) komunikacji. Każdy etap zawiera 45-

minutową sesję twórczego myślenia oraz sesję krytycznej oceny, polegającą na 

ocenie opracowanego scenorysu. 

– Etap planowania rozpoczyna się od zdefiniowania problemu lub wyjaśnienia 

omawianego zagadnienia, tzw. nagłówka tematu [topic header]. Następnie 

należy zdefiniować nagłówek celu, różnorodne kolumny i inne nagłówki 

(zwykle 10-12) (tytuły kolumn), a następnie przeprowadza się burzę mózgów, 

by opracować pomysły, które ujmuje się w punkty pod nagłówkami (w 

pierwszej kolejności pod nagłówkiem celu). 

– W kolejnej fazie opracowuje się tablicę pomysłów, biorąc jedną kolumnę z 

tablicy planowania, która staje się nagłówkiem tematu, a kolejne punkty z tej 

kolumny stają się nagłówkami dla nowych pomysłów. 

– W trzeciej fazie – tablicy pomysłów – uczestnicy określają, kto jest 

odpowiedzialny za wdrożenie wybranych pomysłów, co należy wykonać i 

kiedy. 

– W ostatniej fazie – tablicy komunikacji – uczestnicy spotkania ustalają, kto 

powinien pełnić rolę osoby kontaktowej w sprawie wszystkich zdarzeń 

uwzględnionych na tablicy organizacji. Lider komponuje grafikę, która 

podsumowuje lub przedstawia najważniejsze punkty wypracowane w toku 

techniki storyboardingu. Mogą to być modele, miejsca lub przedmioty 

strategiczne [56]. 

 

Nicnierobienie 

Technikę nicnierobienia opisał Brian Clegg w książce „Crash Course in Creativity”.  

Według [56] metodę nicnierobienia można zastosować, kiedy wychodzimy z 

założenia, że trzeba podjąć jakieś działania w odpowiedzi na określoną kwestię / 

problem. W takiej sytuacji warto pomyśleć, co się stanie, jeżeli nie podejmiemy 

żadnych działań. Należy na chwilę zatrzymać się i pomyśleć – albo indywidualnie, 

albo w grupie – o możliwych skutkach nienierobienia.  

W efekcie dojdziemy do jednego z trzech możliwych wniosków:  

– Problem nie wymaga podejmowania żadnych działań  

– Uda się wymyślić nowy sposób na to, jak najlepiej rozwiązać problem 
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– W miejsce pierwotnego problemu pojawią się problemy alternatywne, które 

trzeba będzie rozwiązać 

 

Technika kwitnącego lotosu [Lotus Blossom] 

Zgodnie z publikacją [60] technikę kwitnącego lotosu można stosować w planowaniu 

scenariuszy, a zwłaszcza scenariuszy planowania strategicznego. Jest to technika 

grupowa, dzięki której można zyskać głębszy, pełniejszy obraz różnych rozwiązań 

danego problemu. Etap pierwszy polega na umieszczeniu w centralnym miejscu 

problemu lub tematu, obok którego umieszcza się puste pola lub koła. Podczas burzy 

mózgów wymyśla się dodatkowe pomysły (rozwiązania lub zagadnienia), które 

zapisuje się w pustych polach. W kolejny kroku każdy z wymienionych pomysłów 

staje się centralnym punktem, wokół którego rysuje się kolejne puste pola, które 

następnie wypełnia się kolejnymi wymyślonymi pomysłami. Ten proces trwa do 

momentu uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania lub wystarczającej liczby 

pomysłów, zgodnie z opisem przedstawionym w publikacji [56]. 

Listy kontrolne 

Technika twórczego myślenia w postaci „listy kontrolne” stosuje się głównie w 

procesie doskonalenia i modyfikacji produktów. Technika polega na stosowaniu 

zestawu słów, czasowników, przymiotników lub zwrotów w postaci list kontrolnych 

lub tabel do produktu, usługi lub ich atrybutów. Najbardziej znanym narzędziem tego 

typu jest lista kontrolą Osborna, która składa się z czasowników: wykorzystać do 

innych celów, dostosować, zmodyfikować, maksymalizować, minimalizować, 

zastąpić, zmienić kolejność i połączyć.  Każdy czasownik zawiera rozszerzone 

wyjaśnienie w formie pytań. Czasownik „zastąpić” zawiera następujący zestaw pytań: 

Co możesz zastąpić? Jak możesz zastąpić? Czym możesz zastąpić? Jakiego innego 

materiału możesz użyć? Jakiego innego procesu możesz użyć? Jakiej inne mocy 

możesz użyć? Jakie inne miejsca możesz wykorzystać? Jakiego innego podejścia 

możesz użyć? Jakiego innego tonu głosu możesz użyć? [53]. Metodę stosuje się do 

każdego z czasowników, by stworzyć rozszerzony opis produktu lub usługi. Lista 

kontrolna Osborna jest też znana też pod nazwą SCAMPER (akronim czasowników: 

Substitute, Combine, Adapt, Magnify, Put to other use, Eliminate i Rearrange).  

Techniki twórczego myślenia wspomagane komputerowo 

Wspomagane komputerowo techniki, które stymulują procesu kreatywnego 

myślenia, wykorzystują modele komputerowe (oprogramowanie) do tworzenia i 

uporządkowywania pomysłów w pracy twórczej. Techniki tego typu najczęściej 

stosuje się m.in. w planowaniu badań, projektowaniu produktu, pozyskiwaniu 

wiedzy, podejmowaniu decyzji i motywowaniu. Do tej kategorii zalicza się 
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skomputeryzowane techniki twórczego myślenia, takie jak modele oparte na 

sztucznej inteligencji, systemy Idea Processors oraz systemy wizualizacji i systemy 

graficzne. 

Wnioski 

W tym module podjęto próbę definicji i omówienia kreatywności lub twórczego 

myślenia. Scharakteryzowano cztery poziomy kompetencji w zakresie kreatywnego 

myślenia, 7 twórczych stanów umysłu oraz prostą technikę zadawania pytań, która 

pozwala świadomie rozwijać i ćwiczyć kreatywność. W zasadniczej części modułu 

przedstawiono 4 techniki twórczego myślenia, które są wykorzystywane w 

uzupełnieniu popularniejszych i bardziej rozpowszechnionych technik kreatywności, 

takich jak brain writing i burza mózgów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Edukacja dorosłych – innowacyjna dydaktyka  
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Cel modułu 

Ten moduł ma służyć pogłębianiu świadomości na temat nowych koncepcji w 

kształceniu dorosłych. Projekt SPACE dotyczy współpracy online, zatem zwrócono 

szczególną uwagę na nową teorię edukacji o nazwie „konektywizm” oraz jej cechy 

szczególne, wyróżniające konektywizm na tle innych modeli kształcenia (dorosłych). 

Teorię konektywizmu i jej praktyczne zastosowania w edukacji powinni poznać 

zarówno nauczyciele i trenerzy, jak i uczący się i osoby pośredniczące w procesie 

kształcenia. Moduł zawiera krótki opis głównych teorii uczenia się wraz ze 

szczegółową analizą teorii konektywizmu oraz zestawienie porównujące 

poszczególne modele. Przedstawiono również przykłady zastosowania modelu i 

dalsze badania dotyczące edukacji dorosłych.  

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

• Zapoznanie się w wybranymi teoriami uczenia się 

• Możliwość wdrożenia przez nauczycieli i trenerów prawidłowych metod 

nauczania i uczenia się w danej grupie 

• Poznanie modelu konektywizmu 

• Pogłębienie zaangażowania w stosowanie opisywanych nowych technik 

• Możliwość pogodzenia międzygeneracyjnych różnic w edukacji  

 

Wstęp 

Edukacja dorosłych, innowacyjność i dydaktyka: oto trzy słowa kluczowe, których 

znaczenie musimy zrozumieć, by w sposób uporządkowany przyswoić najnowsze 

tendencje współczesnej dydaktyki. 

Dydaktyka to inaczej sztuka nauczania. Pojęcie dydaktyki obejmuje wiele różnych 

czynników, charakteryzujących nauczanie. U swych źródeł dydaktyka była głęboko 

osadzona w moralności, w czasach współczesnych dydaktyka odnosi się do formalnej 

edukacji i środowiska nauczania. Jak zobaczymy, dydaktyka wykracza daleko poza 

standardowe ramy edukacji prowadzonej w klasie lekcyjnej i obejmuje wiele różnych 

czynników, zwłaszcza w edukacji dorosłych, i w dużym stopniu skupia się na edukacji 

nieformalnej i pozaformalnej.  

Edukacja dorosłych to względnie młoda koncepcja w historii edukacji. W ujęciu 

tradycyjnym proces edukacji obejmował wyłącznie dzieci i młodzież w miejscu 

nauczania stacjonarnego (klasa lekcyjna). Jeżeli weźmiemy pod uwagę sławnych 

pedagogów, takich jak Comenius, stanie się jasne, że wiele technik, metodologii, 

sposobów organizacji klas szkolnych oraz w ogólnym ujęciu – koncepcji 

pedagogicznych – zostało opracowanych z myślą o najmłodszych generacjach, do 

stosowania w oficjalnym, wysoce zorganizowanym środowisku.  
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Dorośli uczący się charakteryzują się jednak bardzo różnorodnymi potrzebami, 

pochodzeniem, oczekiwaniami i możliwościami – w porównaniu do dzieci – zatem w 

ich edukacji należy stosować nowe metody pedagogiczne. Pomimo licznych badań, 

eksperymentów i metodologii opracowanych dla tej grupy wiekowej, kształcenie 

nauczycieli w wielu krajach skupia się głównie na pedagogice nauczania małych 

dzieci, a w kształceniu dorosłych brakuje profesjonalnych i zróżnicowanych postaw.  

Innowacja oznacza “wprowadzenie czegoś nowego, nowych pomysłów i metod” (15) 

(http://www.merriam-webster.com/dictionary/innovative). Wcale nie jest oczywiste, 

co uznajemy za innowację i dlaczego. Istnieje wiele metod uznawanych za 

innowacyjne, choć już od dawna znalazły swoje miejsce w edukacji. Niekiedy 

tradycyjną dydaktykę stosuje się w nowych dziedzinach, w sposób uznawany za 

innowacyjny. W tym rozdziale przedstawimy kilka przykładowych trendów, które 

kształtują współczesną dydaktykę w edukacji dorosłych.  

Podstawy dydaktyki 

Aby zrozumieć podstawy dydaktyki stosowanej przez nauczycieli, należy w pierwszej 

kolejności bliżej poznać różne teorie uczenia się, obowiązujące w pedagogice. Teorie 

uczenia się determinują wiele czynników procesu nauczania. Teoria uczenia się 

odzwierciedla sposób, w jaki nauczyciel postrzega style uczenia się swoich uczniów. 

Istnieje całe mnóstwo różnorodnych poglądów i wiele różnych kategorii, do których 

przyporządkowuje się teorie uczenia się. Wśród najczęstszych wymienia się 

behawioryzm, kognitywizm, konstruktywizm i (od niedawna) konektywizm.  

 

1. Behawioryzm bada głównie zachowania i zmiany, które można 

zaobserwować. Z tego względu behawioryzm koncentruje się na opracowaniu 

instrukcji, dzięki którym można wytworzyć nowe wzorce zachowania. 

2. Kognitywizm bada procesy myślowe, które generują określone zachowania. 

Centralnym założeniem kognitywistycznej teorii uczenia się jest zatem 

kształtowanie (i reorganizacja) struktur poznawczych. 

3. Konstruktywizm postuluje, że wiedza jest efektem interakcji pomiędzy 

istniejącą wiedzą a indywidualnym (lub społecznym) doświadczeniem 

(źródłem).  

4. Konektywizm to nowe podejście, w którym uczenie się zdefiniowano jako 

„proces łączenia wyspecjalizowanych zestawów informacji, a powstałe 

połączenia, dzięki którym możemy uczyć się kolejnych rzeczy, są ważniejsze 

niż stan naszej obecnej wiedzy”. (16)  
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Spośród wspomnianych głównych teorii uczenia się, behawioryzm i kognitywizm 

uznaje się za bardziej tradycyjne podejście do epistemologii oraz uczenia się i 

nauczania, podczas gdy konstruktywizm i konektywizm uchodzą za bardziej 

nowoczesne i innowacyjne koncepcje. Nieuprawnione są jednak twierdzenia 

dowodzące bezwzględnej wyższości jednej teorii nad drugą. Przed podjęciem decyzji 

o przyjęciu określonych wzorcu do swojej pedagogicznej misji, pedagodzy muszą 

każdorazowo wziąć pod uwagę grupę docelową, jej możliwości, dostępne zasoby i 

materiały oraz wiele innych czynników.  

W projekcie SP4CE mamy do czynienia ze współpracą w środowisku wirtualnym o 

całkowicie nowym aspekcie otwartej innowacji, zatem uznano za właściwe, aby 

skupić się na teorii konektywizmu i jej najbardziej innowacyjnych aspektach.  

Konektywizm w skrócie 

 

Konektywizm to teoria uczenia się w epoce cyfrowej. Stara się wyjaśnić 

wielowymiarowy proces uczenia się w dynamicznie zmieniającym się świecie 

wypełnionym technologią i połączonym w sieci. Wiedza rodzi się i traci aktualność w 

niespotykanym wcześniej tempie, co sprawia, że poznawanie faktów i informacji 

ustępuje miejsca umiejętnościom polegającym na dostosowaniu się do zmieniającej 

się bazy wiedzy oraz umiejętności dotarcia do najbardziej aktualnego i 

wartościowego zasobu informacji. Najważniejszym kanałem wiedzy i informacji w 

tym modelu jest sieć. Liczy się umiejętność rozpoznawania zależności i wzorców oraz 

tworzenia powiązań pomiędzy różnymi węzłami wiedzy. „Połączenia, dzięki którym 

możemy uczyć się kolejnych rzeczy, są ważniejsze niż stan naszej obecnej wiedzy”. 

(16)  

Oto wybrane zasady konektywizmu, opracowane przez George»a Siemensa, 

głównego propagatora i ideologa konektywizmu: 

Zasady konektywizmu: 

• Uczenie się i wiedza opiera się na różnorodności dostępnych opcji. 

• Uczenie się jest procesem łączenia się z wyspecjalizowanymi węzłami lub 

zasobami informacji. 

• Proces uczenia się może zachodzić w urządzeniach, które nie są ludzkimi 

narządami. 

• Zdolność do odnajdywania wiedzy jest ważniejsza niż to, co jest nam 

aktualnie znane. 

• Pielęgnowanie i utrzymanie połączeń jest potrzebne, aby ułatwiać proces 

uczenia się. 

• Fundamentalną umiejętnością jest zdolność dostrzegania związków pomiędzy 

polami, ideami i pojęciami. 
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• Potrzebna mi teraz, najświeższa i rzetelna wiedza jest sednem uczenia się 

konektywistycznego. 

• Proces podejmowania decyzji sam w sobie jest już procesem uczenia się. 

Wybór, czego się uczyć, oraz znaczenie napływającej informacji są 

postrzegane przez pryzmat zmieniającej się rzeczywistości. Podczas gdy teraz 

dana odpowiedź jest poprawna, jutro może być niewłaściwa z powodu zmian 

w klimacie informacyjnym wpływającym na decyzję. 

 

Porównanie różnych modeli uczenia się 

Największym wyzwaniem, przed którym stają nauczyciele, trenerzy i moderatorzy, 

jest korzystanie z nowych narzędzi nauczania, między innymi rozwiązań 

teleinformatycznych, oraz pozwanie nowych stylów uczenia się i nadążanie za 

wymaganiami uczących się. Nie można wykluczyć, że uczący się nie są w pełni 

przygotowani do korzystania z nowoczesnej technologii oraz pozyskiwania i 

przetwarzania nowych informacji w sposób, jaki postuluje konektywizm. Z tego 

względu niezbędne jest, aby nauczyciel posiadał wiedzę teoretyczną na temat 

różnych stylów i modeli uczenia się i dostosowywał się do swoich uczniów. Poniżej 

przedstawiamy zestawienie przygotowane przez Georga Siemensa, przedstawiające 

różne modele uczenia się, jako pomoc dla nauczycieli i trenerów: 

 

Własność Behawioryzm Kognitywizm Konstruktywizm Konektywizm 

Jak się 

uczymy 

Czarna skrzynka 

– w centrum 

zainteresowani

a są 

zachowania, 

które można 

zaobserwować 

Proces 

uporządkowa

ny, który 

można ująć 

matematyczni

e 

Proces społeczny, 

znaczenie 

nadawane przez 

każdego 

uczącego się 

(personalny) 

Proces zachodzący w 

obrębie sieci, społeczny, 

wspomagany 

technologiami, polega na 

rozpoznawaniu i 

interpretowaniu 

schematów 

Czynniki 

wpływu 

System 

nagrody, kary, 

bodźców 

Istniejący 

schemat, 

wcześniejsze 

doświadczenie 

Zaangażowanie, 

uczestnictwo, 

społeczne, 

kulturalne 

Różnorodność sieci, siła 

powiązań, kontekst 

występowania 

Rola pamięci Pamięć jako 

nośnik 

zakodowanych 

powtarzających 

się 

doświadczeń, 

Kodowanie, 

przechowywa

nie, 

wydobywanie 

Wcześniejsza 

wiedza zmieszana 

z bieżącym 

kontekstem 

Elastyczne schematy, 

reprezentacja aktualnego 

stanu, istnieje w sieci 
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przy czym 

największe 

znaczenie ma 

nagroda i kara 

Jak 

przebiega 

transfer 

wiedzy 

Bodziec, 

odpowiedź 

Powielanie 

konstruktów 

wiedzy 

„mędrca” 

Uspołecznienie, 

socjalizacja 

Podłączanie (dodawanie) 

węzłów i 

rozbudowywanie sieci 

(społęcznej/konceptualn

ej/biologicznej) 

Najtrafniejsz

e 

wyjaśnienie 

typów 

uczenia się 

Kształcenie 

oparte na 

zadaniach 

Rozumowanie

, jasno 

określone 

cele, 

rozwiązywanie 

problemów 

Społeczne, 

niejednoznaczne 

(„nieprecyzyjnie 

zdefiniowane”) 

Kształcenie 

kompleksowe, 

dynamicznie zmieniające 

się podstawy, 

zdywersyfikowane źródła 

wiedzy 

 

Tabela 2.3.1 Na czym polega podejście konektywistyczne? George Siemens, 12 września 2009 

r. 

 

Wnioski 

Wyzwaniem dla współczesnych nauczycieli, trenerów i moderatorów jest 

uwzględnienie zmiennych środowisk i metod uczenia się i odpowiednie 

dostosowanie do nich metod nauczania. Aby tego dokonać, należy przyjąć zupełnie 

nowy punkt widzenia na wiele czynników, składających się na proces nauczania, 

między innymi rolę nauczyciela, organizację klasy, rolę i odpowiedzialności uczących 

się, jak również cele i zamierzenia oraz wymagane wyniki uczenia się oraz wiele 

innych.  

 

We współczesnym nauczaniu (i w projekcie SPACE) wyróżniono następujące 

szczególne wyzwania w zakresie współpracy:  

• Uczenie się dorosłych z tradycyjnym nastawieniem we współczesnym 

środowisku uczenia się 

• Wieloaspektowe różnice międzypokoleniowe pomiędzy uczącymi się 

(studentami i przedsiębiorcami) a mentorami 

• Stosowanie technologii, które nie zapewniają zaplecza technologicznego 

niezbędnego do nowego typu uczenia się i współpracy 
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2.4 Kooperatywne uczenie się z punktu widzenia potrzeb konsultantów 
 

Cel modułu 

Ten moduł ma służyć pogłębianiu wiedzy na temat korzyści płynących z 

kooperatywnego uczenia się, tj. wspólnego uczenia się sektora biznesowego i 

studentów. Przedstawiono przykłady i metody dzielenia się wiedzą i doświadczeniem 

oraz pobudki uczących się, które skłaniają ich do udziału w procesie kooperatywnego 

uczenia się. 

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

• Określenie beneficjentów 

• Potwierdzenie zalet i możliwości kooperatywnego uczenia się 

• Zapoznanie się z modelami otwartych innowacji  

• Określenie czynników motywujących do zaangażowania się w proces 

 

Wstęp 

Kooperatywne uczenie się to sytuacja, w której dwie lub więcej osób uczy się 

wspólnie. Koncepcja kooperatywnego uczenia się opiera się na założeniu, że osoby 

uczące się nawiązują interakcję, korzystając z dostępnych zasobów i umiejętności, 

przekazują sobie nawzajem informacje, oceniają nawzajem swoje pomysły, 

wymieniają opinie, itd.  

Proces kooperatywnego uczenia się może przebiegać twarzą w twarz (np. w formie 

dyskusji, grupy badawczej), na odległość (forum online, czat, platforma e-

leraningowa, wikis, itp.) lub w sposób mieszany. 

Kooperatywne uczenie się zyskało największą popularność wśród studentów 

uczących się wspólnie lub w ramach relacji student-nauczyciel. Obecnie 

kooperatywne uczenie się stosują również firmy, tworząc różnego typu grupy 

współpracy: wspólnoty uczące się, wspólnoty działań, zespoły projektowe i inne. 

 

Potencjalni beneficjenci kooperatywnego uczenia się 

Tworzenie wspólnot i społeczności jest niewątpliwie korzystne dla każdej organizacji. 

Podstawowym pytaniem jest to, jaką wspólnotę należy stworzyć, by odnieść 

największe korzyści. Współpraca pomiędzy firmami i szkołami / uczelniami zawiera w 

sobie element dynamicznej wymiany informacji, najczęściej poprzez sieć online. 

Poniżej przedstawiono wybrane rodzaje sieci kooperacji: 
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Klastery  - mogą obejmować małe i średnie przedsiębiorstwa i szkoły (VET, 

wyższe uczelnie, szkoły dla dorosłych) 

- ich celem jest zwiększenie produktywności i konkurencyjności małych i 

średnich przedsiębiorstw 

Wspólnota 

działań 

- grupy ludzi o wspólnych interesach w dane dziedzinie lub ludzie, 

których łączy dany problem, którzy regularnie ze sobą współpracują, 

dzieląc się pomysłami i tworząc innowacje 

Sieci powiązań - grupy ludzi, którzy mają wspólne interesy, np. stowarzyszenia 

pracowników 

- ich działania obejmują networking, mentoring i prezentowanie 

wspólnego stanowiska 

Żywe 

laboratoria 

- systemy otwartych innowacji zanurzone w rzeczywistym warunkach, 

ukierunkowane na tworzenie nowych usług, produktów i infrastruktury 

- obejmują użytkowników końcowych na każdym etapie procesu 

rozwoju 
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Ryc. 2.4.1  Wybrane rodzaje sieci kooperacji: 

 

Możliwości płynące z kooperatywnego uczenia się 

Połączenie świata edukacji i biznesu przynosi korzyści zarówno z punktu widzenia 

innowacji, jak i samego procesu kształcenia. Szkoły i/lub podmioty prowadzące 

nauczanie mogą wymieniać się wynikami badań; świeże, nieszablonowe umysły 

studentów konfrontują się z rzeczywistymi wyzwaniami świata biznesu. 

Edukacja to podstawa, ale w odnalezieniu właściwej ścieżki kariery niewątpliwie 

pomaga poznawanie aktualnych trendów i nawiązywanie kontaktów ze światem 

biznesu. Studenci przygotowują się, by stanąć twarzą w twarz z możliwościami 

oferowanymi przez biznes, mogą wybrać ścieżkę kariery i bardziej świadomie 

pokierować własnym rozwojem; nabierają pewności siebie dzięki możliwości 

śledzenia wyników własnych badań, które przekształcają się w realne plany rozwoju 

biznesu. 

Firmy korzystają z efektów pracy studentów zaangażowanych w proces badań i 

rozwoju oraz kreatywności młodych umysłów, które potrafią myśleć nieszablonowo. 

Działy HR mogą wybrać najlepszych kandydatów na przyszłych pracowników. 

Pracodawcy mogą obserwować, jak studenci radzą sobie w rzeczywistym środowisku 

firmowym, i wykorzystywać ich umiejętności, przekuwając wiedzę teoretyczną w 

praktykę, a studenci mają szansę przekonać się, czy dane stanowisko najlepiej 

odpowiada ich potencjałowi. 

Kooperatywne uczenie się to rozwiązanie korzystne dla obu stron: 
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Studenci  Firmy  

Poznanie aktualnych trendów 

biznesowych 

Zarządzanie HR 

Rozwój kariery Twórcze / innowacyjne pomysły 

Poczucie przydatności Zastosowanie wyników badań 

 

Ryc. 2.4.2. Możliwości płynące z kooperatywnego uczenia się 

 

Modele otwartych innowacji 

Idea otwartych innowacji wywodzi się z założenia, że organizacja wchodzi w 

interakcję i oddziałuje ze swoim otoczeniem, a zarówno w organizacji, jak i poza nią 

odbywa się swobodny przepływ pomysłów. „Swobodny” przepływ nie jest 

równoznaczny z brakiem kosztów finansowych, wynikających z praw własności 

intelektualnej i opłat licencyjnych. Innymi słowy, mamy do czynienia z otwartą 

wymianą i dostępem do informacji i technologii.  

Problemy można rozwiązywać, polegając nie tylko na wewnętrznych umiejętnościach 

i wiedzy organizacji, lecz również przy zaangażowaniu aktorów zewnętrznych w 

proces innowacji, aby pozyskać informacje na temat potrzeb i rozwiązań. 

Modele otwartych innowacji mogą zacieśnić współpracę pomiędzy organizacjami, 

takimi jak wyższe uczelnie, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy, dostawcy i 

klienci. 
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Wśród przykładów narzędzi otwartych innowacji można wymienić metodę „lead-

user” (użytkownika wiodącego), zestawy narzędzi, konkursy innowacji lub pomysłów, 

platformy wyszukiwania rozgłoszeniowego (broadcast search) i wspólnoty otwartych 

innowacji. Ze wspomnianych narzędzi można korzystać na różnych etapach procesu 

innowacji. [48]  

 

 

 

 

- Społeczności 
- Metody tradycyjne, np. 

shadowing 

Wprowadzenie na rynek Rozpoznanie potrzeb - UŜytkownik wiodący (lead 
user) 

- Pomysł 
- Konkurencja 
- Społeczność 

- Zestawy narzędzi 
- Eksperci wiodący 
- Grupy fokusowe 

- Społeczności 

Opracowanie produktów Rozwijanie pomysłów - UŜytkownik wiodący (lead 
user) 

- Pomysł 
- Konkurencja 

- Zestawu narzędzi 

 

Ryc. 2.1. 3 Modele i narzędzia otwartych innowacji 

 

Wnioski 

Kooperatywne uczenie się zapewnia skuteczniejsze i wydajniejsze tworzenie 

pomysłów i rozwiązań oraz przynosi obustronne korzyści dla uczących się i 

przedsiębiorstw. Uczący się mają szasnę zmierzyć się z realnymi wyzwaniami 

środowiska pracy, natomiast przedsiębiorstwa mogą wzbogacić swój proces 

innowacji. Uczący się mogą skonfrontować swoje oczekiwania z realnymi szansami w 

biznesie przed ostatecznym wyborem ścieżki kariery, a firmy usprawniają proces 
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zarządzania kadrami dzięki możliwości pozyskania najlepszych kandydatów na dane 

stanowisko. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Wzmacnianie kompetencji z zastosowaniem MOOC 

 

Cel modułu 

 

W tym module przedstawiono krótki przegląd najnowszych MOOC (masowych 

otwartych kursów online) w kontekście ich historii i zaangażowania 

instytucjonalnego.  Z MOOC jako otwartego, elastycznego i innowacyjnego 

środowiska uczenia się mogą korzystać w szczególności osoby, które chcą rozszerzyć 

swoje kompetencje i znaleźć nową pracę. 

 

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

 

� Poznanie koncepcji MOOC oraz korzyści dla instytucji i indywidualnych osób 

� Wiedza na temat dobrej praktyki MOOC  

 

Wstęp 

 

 “Edukacja to doświadczenie całego życia, a nie jeden z jego epizodów. Należy 

zrezygnować z pasywnego słuchania (nigdy więcej długich wykładów) na rzecz 

aktywnego uczestnictwa. Edukacja powinna otwierać przed studentami nowe 

możliwości, by potrafili radzić sobie nie tylko w szkole, ale i w życiu.” 

https://www.udacity.com/us 

 “Nowe umiejętności i wiedza, dzięki z której staniesz się bardziej 

wartościowym pracownikiem, pracując na własny rachunek, czy też dla obecnego lub 

przyszłego pracodawcy. Współczesne miejsca pracy zmieniają się szybciej, niż 

kiedykolwiek wcześniej, zatem każdy z nas musi uczyć się nowych rzeczy i stale 

podnosić swoje umiejętności, aby zyskać lub utrzymać konkurencyjność na rynku 
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pracy. ALISON jest dla każdego, kto stawia swój pierwszy krok ku nowej lub lepszej 

pracy. ALISON jest równie niepowtarzalny, jak Ty.” 

http://alison.com/subsection/?section=about 

 

Dwie przykładowe definicje MOOC 

 

„Masowy otwarty kurs online (MOOC) to kurs online otwarty dla nieograniczonej 

liczby uczestników, dostępny poprzez stronę internetową. Poza materiałami zwykle 

prezentowanymi podczas tradycyjnych kursów, takich jak nagrania wideo, wykłady i 

zadania do rozwiązania, dostępne są także interaktywne fora, które umożliwiają 

stworzenie zwartej społeczności studentów, profesorów oraz asystentów. Masowe 

otwarte kursy online MOOC pojawiły się w 2008 roku i zyskały znaczną popularność 

od 2012 r.” [30] 

 

„Kursy online, przeznaczone dla bardzo licznego grona studentów, są dostępne dla 

każdego i z każdego miejsca. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu. Są 

otwarte dla każdego, uczestniczy nie muszą posiadać żadnych wstępnych kwalifikacji. 

Pełny kurs jest dostępny całkowicie za darmo.” W Europie powszechnie uznaje się 

przedstawioną definicję za adekwatną, o czym świadczą wyniki badania 

ankietowego. [31] 

 

Początek MOOC 

 

Pierwsze masowe otwarte kurs online (MOOC) powstały w Kanadzie i w Stanach 

Zjednoczonych. Począwszy od 2012 r. wzbudzają znaczne zainteresowanie mediów. 

Cieszą się coraz większym uznaniem i są promowane przez popularne platformy, 

takie jak Udacity, Coursera i Edx.  

 MOOC zawitały do Europy w 2013 r. Pierwszą tego typu inicjatywą była 

ogólnoeuropejska inicjatywa OpenupEd, do której dołączyły różne (regionalne) 

platformy MOOC, takie jak FutureLearn, Iversity, FUN, UNEDcoma, Miríada X. We 

wrześniu 2013 Komisja Europejska zainicjowała inicjatywę Opening Up Education, 

która ma na celu dalsze rozpowszechnianie otwartej edukacji w Europie (Komisja 

Europejska, 2013 r.). Ponadto Komisja Europejska wspiera wiele projektów MOOC, a 

wśród nich projekt EMMA. 

 

Przykładowe wyniki kwestionariuszy dotyczących oceny MOOC 

 

W okresie od 24 lipca 2012 r. do 21 września 2014 r. do kursów organizowanych 

przez HarvardX lub MITx dołączało codziennie średnio 1300 nowych uczestników, co 

daje łącznie 1 milion unikalnych uczestników i 1,7 miliona uczestników łącznie. 

Badacze ustalili, że liczba uczestników drugiej edycji kursów spadła o 43 procent, a 
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następnie utrzymywała się na stałym poziomie podczas przejścia z drugiej do trzeciej 

edycji kursu. Były też wyjątki, takie jak kurs HarvardX CS50x (Wstęp do informatyki). 

W tym przypadku liczba uczestników podwoiła się, być może dzięki rosnącej 

elastyczności studentów: Studenci mogli realizować pierwszy rok kursu we własnym 

tempie i zakończyć kurs w dowolnym terminie. W podsumowaniu badania 

ankietowego należy wskazać następujące wnioski: 

1. Liczba uczestników powtarzanych kursów początkowo spada, a następnie 

stabilizuje się. 

2. Nieznaczna większość uczestników MOOC kończy kurs z certyfikatem, wiele z 

uczestników wykonuje zawód nauczyciela. 

3. Liczba uczestników, certyfikacja i nawiązywanie kontaktów przez uczestników 

zależy w znacznym stopniu od tematu kursu. 

4. Rośnie liczba uczestników wybierających płatną opcję certyfikatu z 

potwierdzeniem tożsamości. 

W publikacji Hollands & Tirthali (2014) przedstawiono wyniki przeglądu literatury 

dotyczącej MOOC i wywiadów z 83 osobami z 62 instytucji w Stanach Zjednoczonych. 

Poszczególne cele instytucjonalne zaszeregowano do jednej z sześciu kategorii: 

1. Rozszerzenie zasięgu instytucji i dostępu do edukacji 

2. Tworzenie i rozwój marki 

3. Poprawa ekonomiki poprzez obniżenie kosztów lub wzrost przychodów 

4. Poprawa efektów kształcenia uczestników MOOC i studentów stacjonarnych 

5. Innowacje w nauczaniu i uczeniu się 

6. Badania na temat nauczania i uczenia się 

  

 

Wnioski 

 

MOOC, masowe otwarte kursy online, to nowa forma kształcenia, adresowanej do 

dużego grona odbiorców, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na 

kształcenie uniwersyteckie dostępne po przystępnej cenie. Cyfryzacja treści 

edukacyjnych za pomocą narzędzi i rozwiązań teleinformatycznych umożliwia ich 

masową dystrybucję i spersonalizowane uczenie się, co przekłada się na niższe koszty 

edukacji. Elastyczne, innowacyjne podejścia do nauczania i przyjazne dla 

użytkownika metody realizacji procesu kształcenia wpływają na poprawę jakości i 

adekwatności wyższej edukacji. MOOC sprzyjają rozwojowi kompetencji 

interdyscyplinarnych, przekrojowych, e-umiejętności niezbędnych w erze cyfrowej, 

kreatywności i elastyczności oraz solidnej wiedzy w wybranej dziedzinie. Co równie 

istotne, MOOC mogą ułatwiać znalezienie zatrudnienia. [31] 

 

Dodatkowe informacje na temat masowych otwartych kursów online (MOOC) i 

innych form otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) są dostępne w [34]. 
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2.7 Metody badania potrzeb przedsiębiorstwa  

 

Cel modułu 

 

Głównym tematem tego modułu jest opis najczęściej stosowanych metod badania 

potrzeb przedsiębiorstw, które zwykle polegają na gromadzeniu dużej ilości 

informacji od firmy, oraz metod analizy danych.   

 

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

 

Poznanie potrzeb operacyjnych i innych potrzeb przedsiębiorstw oraz roli 

interesariuszy; metod identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw i najpopularniejszych 

zastosowań tych metod; przepisów i regulacji dotyczących tego procesu oraz 

wybranych metod stosowanych w analizie zgromadzonych informacji. 

 

Wstęp 

 

Do każdego przedsiębiorstwa przynależą „kluczowi interesariusze”, którzy posiadają 

określone potrzeby operacyjne, które przedsiębiorstwo ma w założeniu zaspokajać w 

ramach swojej działalności [63]. Potrzeby te należy rozpoznać i ocenić pod kątem ich 

znaczenia dla przedsiębiorstwa oraz określić ich priorytetowość na tle innych potrzeb 

oraz priorytetów samego przedsiębiorstwa. Potrzeba operacyjna jest wyrazem 

czegoś pożądanego, wspierającego działania użytkowników końcowych danego 

przedsiębiorstwa, takie jak sprzedaż detaliczna, rozrywka, usługi gastronomiczne i 

podróże biznesowe.  

 

Potrzeby przedsiębiorstwa mogą odnosić się do dowolnych lub wszystkich z 

następujących pozycji: przeciwdziałanie możliwemu zagrożeniu, realizacja celu danej 

polityki, poprawa skuteczności działań biznesowych, wykorzystywanie możliwości 

technologicznych, realizacja nowych potrzeb operacyjnych, zastąpienie 

przestarzałych systemów, tworzenie zintegrowanych przedsięwzięć z innymi 

podmiotami, itp. 

 

W uzupełnieniu potrzeb operacyjnych wyróżnia się potrzeby przedsiębiorstwa 

dotyczące wykorzystywania dostępnych zasobów i aktywów do wykonywania danej 

misji. Są to między innymi personel, budynki, sieci komunikacyjne, zasoby 

komputerowe, polityki i praktyki, narzędzia i metody, fundusze i partnerstwa, 

wyposażenie i zaopatrzenie, itp. Potrzeba przedsiębiorstwa w takim ujęciu jest 

wyrazem czegoś pożądanego, polegającego na bezpośrednim wspieraniu działań 

wewnętrznych przedsiębiorstwa. Za działania wewnętrzne można uznać na przykład 
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prognozy rynkowe, rozwój biznesu, opracowywanie produktów, produkcja i 

realizacja usług. 

Głównym celem potrzeb przedsiębiorstwa, które standardowo odnoszą się do 

wydajności (wyników) uzyskiwanych poprzez działania, jest wzrost produktywności 

oraz identyfikacja i eliminacja strat. Straty to wszystko to, co nie służy realizacji misji 

przedsiębiorstwa, lub coś, czego zgodnie z racjonalnymi przewidywaniami 

przedsiębiorstwo nie jest w stanie uzyskać. 

 

Metody badania potrzeb przedsiębiorstwa 

 

Istnieje wiele różnych metod ustalania potrzeb przedsiębiorstwa, które są 

realizowane z użyciem różnych narzędzi, w oparciu o analityczne i diagnostyczne 

podejście. Oto metody rozpoznawania potrzeb przedsiębiorstwa stosowane w 

praktyce i omawiane w dokumentacji Unii Europejskiej i Międzynarodowej 

Organizacji Pracy [64]: 

• Kwestionariusze / rozmowy z pracownikami 

• Kwestionariusze / rozmowy z przedsiębiorcą / pracownikiem 

• Krajowe bazy danych zawodów i kompetencji 

• Badania sektorowe 

 

Wszystkie z tych metod można stosować równolegle, aby zapewnić lepszą 

identyfikację potrzeb przedsiębiorstwa.  

 

Zasadniczo proces rozpoznawania potrzeb przedsiębiorstwa można podzielić na 

następujące zasadnicze etapy: 

• Analiza interesariusza 

• Wybór i zastosowanie metod badania potrzeb firmy 

• Planowanie identyfikacji potrzeb organizacyjnych, pracowniczych i osobistych 

• Gromadzenie, analiza i prezentacja 

• Raportowanie danych 

• Dzielenie się wynikami 

 

Najczęściej stosowane kwestionariusze i wywiady powinny zawierać zestawy pytań. 

Należy zadbać o to, by pytania były zrozumiałe lub precyzyjnie wyrażone, aby 

uniknąć nieporozumień lub odmiennych interpretacji. Złożoność kwestionariusza / 

wywiadu zależy od liczby i formy pytań (pytania otwarte lub zamknięte). 

Ankieta powinna być zgodna ze spisem reguł opracowanych przez ESOMAR 

[Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku, która promuje, 

doskonali i podnosi prestiż badań rynkowych na całym świecie]. [65] 

Oto podstawowe zasady wykonywania badań: 
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• Badanie rynku ma być legalne, uczciwe, prawdziwe i obiektywne oraz 

realizowane według odpowiednich zasad naukowych. 

• Badacze mają nie postępować w sposób, który może przynieść ujmę 

zawodowi badacza rynku lub prowadzić go do utraty zaufania publicznego.  

• Badanie rynku ma być realizowane z zawodową odpowiedzialnością i w 

zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji, według ogólnie przyjętych reguł 

biznesowych. 

• Badanie rynku ma być wyraźnie odróżnione i oddzielone od aktywności nie-

badawczych, w tym aktywności handlowej skierowanej do indywidualnych 

osób (np. reklamy, promocji sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej itp.). 

Uczciwość: 

• Badanie rynku ma nie nadużywać zaufania respondentów ani nie 

wykorzystywać ich braku wiedzy lub doświadczenia.  

• Badacze mają nie składać nieprawdziwych oświadczeń o umiejętnościach, 

doświadczeniu lub działaniach, swoich bądź swojej organizacji. 

Przejrzystość: 

• Badacz ma się niezwłocznie przedstawić i niedwuznacznie sformułować cel 

badania.  

• Respondenci mają mieć możliwość sprawdzenia bez trudu tożsamości i bona 

fides badacza.  

• Badacze mają na żądanie dopuścić klienta do zaaranżowania kontroli jakości 

gromadzenia i przygotowania danych.  

• Badacze mają przekazać klientom odpowiednie szczegóły techniczne 

realizowanego dla nich badania.  

• Badacze mają zapewnić dokładne, przejrzyste i obiektywne planowanie, 

realizowanie, raportowanie i dokumentowanie badań rynku. 

 

Respondenci mają być zawczasu informowani o użyciu w celu badawczym technik 

obserwacji lub sprzętu rejestrującego, o ile nie są one jawnie użyte w miejscach 

publicznych i nie gromadzi się danych osobowych. Na życzenie respondenta zapis, 

lub odpowiednia jego część, ma być zniszczony lub usunięty. W przypadku braku 

wyraźnej zgody tożsamość respondentów ma być chroniona. Badacze mają posiadać 

politykę ochrony prywatności, łatwo dostępną dla respondentów, od których 

zbierane są dane. Badacze mają zapewnić, aby w toku gromadzenia danych od 

respondentów: 

• respondenci byli świadomi celu gromadzenia danych; oraz 

• respondenci byli świadomi procedur kontroli jakości wymagających 

ponownego kontaktu. 

Dane osobowe zbierane i przechowywane mają być: 

• zbierane w określonych celach badawczych i nieużywane niezgodnie z tymi 

celami;  
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• adekwatne, relewantne i nie nadmiarowe wobec celu badawczego, dla 

którego są zbierane i/lub dalej przetwarzane; a także  

• przechowywane nie dłużej niż wymaga tego cel badawczy, dla którego 

informacja była zbierana i dalej przetwarzana. 

Badacze mają zapewnić użycie adekwatnych środków bezpieczeństwa dla 

zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi, manipulacji lub ujawnieniu danych 

osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane stronie trzeciej, należy ustalić, czy 

stosuje ona co najmniej równorzędne środki bezpieczeństwa. 

W identyfikacji potrzeb przedsiębiorstwa można też wykorzystywać dane publiczne, 

poszczególne sprawozdania i analizę sektorową. Dobrym źródłem informacji jest 

baza danych Eurostat [66], zawierająca informacje statystyczne na temat 

przedsiębiorstw działających w Europie. Dane statystyczne można wykorzystywać do 

rozpoznawania trendów i opracowywania prognoz w zakresie przyszłych potrzeb 

przedsiębiorstwa.  

Co ważne, należy korzystać z różnych źródeł danych (sprawozdań, baz danych 

statystycznych i wyników analiz), aby stworzyć kompleksowy i wiarygodny obraz 

potrzeb przedsiębiorstwa. 

 

Metody analizy danych 

 

Aby skuteczne poznać potrzeby przedsiębiorstwa, należy użyć właściwych narzędzi 

do analizy zebranych informacji. [67] Każdą diagnozę należy wykonać przy założeniu, 

że wykonywana analiza ma służyć rozwiązaniu istotnych problemów u źródła, a nie 

tylko opracowaniu recepty radzenia sobie z ich konsekwencjami. Poniżej opisano trzy 

powszechnie stosowane metody, które ułatwiają rozpoznawanie potrzeb 

przedsiębiorstwa. 

 

Metodologia 5Why (5 x dlaczego) 

 

Metoda 5 Why [68] polega na kilkukrotnym zadawaniu pytania „Dlaczego” w celu 

ustalenia podstawowej przyczyny problemu i odnalezienia rozwiązania. Nazwa 

metody może sugerować, że należy zadać 5 pytać, ale w rzeczywistości liczba pytań 

może być różna – niekiedy wystarczy zadać 3 lub 4 pytania, a w innych sytuacjach 

gruntowne zbadanie natury problemu wymaga udzielenia odpowiedzi na znacznie 

więcej pytań. W tej metodzie uwzględniono dwa aspekty. Pierwszy z nich dotyczy 

przyczyn problemu – pytamy o to, doprowadziło do powstania problemu, a drugi 

aspekt to pytanie o to, dlaczego w porę nie zauważono nastającego problemu. 

Stosowanie metody 5 Why można podzielić na trzy etapy: 

• zbieranie informacji o problemie – na tym etapie analizujemy następujące 

aspekty: 

o Co właściwie się dzieje i kiedy to się stało? 
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o Jaka jest skala problemu, o ile w ogóle występujące jakikolwiek 

problem? 

o Takie grożą nam konsekwencje (dla klienta, użytkownika, firmy, itd.)? 

• znalezienie właściwych ludzi, którzy mogą pomóc w określeniu przyczyny i 

dokładnym scharakteryzowaniu problemu, 

• analiza problemu, znalezienie rozwiązania i zastosowanie działań zaradczych. 

 

Na podstawie analizy 5 Why można na kolejnym etapie opracować propozycje 

działań zapobiegawczych i zaradczych, aby wyeliminować źródła powstających 

problemów. 

 

Diagram Ishikawy 

Druga proponowana metoda to diagram Ishikawy. Diagram Ishikawy to popularne 

narzędzie, które służy do analizy przyczyn i skutków. Diagram opracowuje się w celu 

wykrycia istotnych zależności pomiędzy przyczynami i odkrycia źródła niepowodzenia 

i niedoskonałości procesu. Przyczyny problemów dzieli się na sześć podstawowych 

kategorii: 

• metody, 

• materiały, 

• zarządzanie, 

• ludzie, 

• maszyny, 

• środowisko/otoczenie. 

 

Powyższą listę można dowolnie kształtować, dodając inne kategorie, stosownie do 

rodzaju i dziedziny analizowanego problemu. Rdzeń każdej kategorii rozszerza się o 

kolejne przyczyny, aż do ustalenia realnej przyczyny problemu. 

 

Analiza Pareto-Lorenz 

Analiza Pareto-Lorenz [69] polega na rozdzieleniu istotnych i marginalnych 

czynników i trendów. Dzięki temu można skoncentrować się na eliminacji przyczyn, 

które leżą u samych podstaw wielu problemów w przedsiębiorstwach, przewidzieć, 

które procesy warto optymalizować, by uzyskać najlepsze wyniki, oraz doskonalić 

produkty najbardziej wartościowe pod względem sprzedaży. 

U podstaw tej metody jest uznanie faktu, że każda firma dysponuje ograniczonym 

dostępem do zasobów i jest zmuszona koncentrować się na istotnych problemach, a 

rozwiązanie mniej istotnych problemów odkładać na później. Poprawa wydajności 

procesu, który obsługuje połowę produktów w firmie, powinno być bardziej 

korzystne niż wprowadzenie znaczących udoskonaleń procesu, który obsługuje 

jedynie marginalną część działalności przedsiębiorstwa. 
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Wnioski 

 

Istotnie wiele czynników i wiele sposobów badania potrzeb przedsiębiorstwa. Jeżeli 

procedura analizy potrzeb przedsiębiorstwa nie zostanie wykonana prawidłowo, 

wówczas przedsiębiorstwo nie odniesie korzyści z zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 

zyskując przewagę konkurencyjną, realizując strategiczne cele lub wykorzystując 

możliwości rynkowe. Może to mieć bezpośredni wpływ na strategiczne sukcesy i los 

całej organizacji.  Z chwilą prawidłowego rozpoznania potrzeb przedsiębiorstwa 

należy je udokumentować w analizie biznesowej i zainicjować prace nad 

zaspokojeniem danej potrzeby biznesowej. Sposób zdefiniowania potrzeby 

biznesowej determinuje wybór alternatywnych rozwiązań, które zostaną 

uwzględnione i poddane ocenie, oraz interesariuszy, z którymi zostaną 

przeprowadzone konsultacje. Z chwilą poznania potrzeb biznesowych 

przedsiębiorstwo może rozpocząć projekty, zmierzające do znalezienia właściwych 

rozwiązań, najlepiej zaspokajających potrzeby firmy. 
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3. Mentoring i coaching online  

3.1        Wirtualny model firmy  

 

„Wirtualny model firmy” to koncepcja pedagogiczna wykorzystywana w projekcie 

OpenInn, poprzedzającym projekt SP4CE. Poniżej zamieszczono szczegółowy opis 

metody, która może być pomocna dla nauczycieli (tj. mentorów według terminologii 

stosowanej w projekcie SP4CE), częściowo w oparciu o materiały z projektu OpenInn. 

Głównym celem innowacyjnej metody dydaktycznej w postaci „wirtualnego modelu 

firmy” jest stworzenie silnej wewnętrznej motywacji uczących się i studentów. Im 

silniejsza motywacja, tym głębsze zaangażowanie w proces nauki.  

Motywacja wewnętrzna: „Stymulacja, która składa daną osobę do przyjęcia lub 

zmiany zachowania w celu uzyskania własnej wewnętrznej satysfakcji lub spełnienia. 

Motywacja wewnętrzna ma źródło w bezpośredniej relacji pomiędzy daną osobą a 

określoną sytuacją. Jest niezwykle istotnym czynnikiem kształtującym proces uczenia 

się lub szkolenia. [46] "  

Etapy „wirtualnego modelu firmy” na podstawie wyników projektu OpenInn [47]: 

 

Krok 1: Ustaw podstawowe wartości - Dokument wartości 
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Krok 2: Ustal wspólny cel - Brainwriting 

Krok 3: Dokonaj przeglądu i omówienia wspólnego celu 

Krok 4: Dokonaj przeglądu i sporządź listę dostępnych zasobów 

Krok 5 - 10(+/-): Dyskusje bezpośrednie / online / współdzielony dokument 

Krok 11 (+/-): Zamknięcie: Zdefiniuj osiągnięcie i doświadczenia 

 

Ryc. 3.1.1 Etapy „wirtualnego modelu firmy” 

 

 

• Etap 1: Ustalenie podstawowych zasad – Dokument wartości 

Pierwszy etap poleca na ustaleniu podstawowych zasad i wartości w danej grupie i 

ich uzgodnienie ze studentami. Każdy student podaje własną definicję każdego 

punktu na liście i przedstawia ją na forum grupy w dokumencie pt. „Dokument 

wartości”. Dokument można przygotować w formacie Google Docs lub dowolnym 

innym formacie, który członkowie grupy mogą współredagować.  

Punkty, które należy uwzględnić w „Dokumencie wartości” 

 

Bądź zespołem. - Dla mnie, 

oznacza to, że… 

Bądź sobą. - Dla mnie, 

oznacza to, że… 

Bądź kreatywny/a. - Dla 

mnie, oznacza to, że… 
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To ważna gra. - Dla mnie, 

oznacza to, że… 

Baw się. - Dla mnie, 

oznacza to, że… 

Zaangażowanie. - Dla 

mnie, oznacza to, że… 

Unikaj osądów. - Dla mnie, 

oznacza to, że… 

Wspieraj. - Dla mnie, 

oznacza to, że… 

 

 

Ryc. 3.1.2 Punkty, które należy uwzględnić w „Dokumencie wartości” 

Jeżeli wybrane punkty wymagają dyskusji, można posłużyć się „Dokumentem 

wartości” lub przedyskutować za pośrednictwem programu Skype lub Google Talk, 

bądź podczas bezpośredniego spotkania, w zależności od preferencji grupy. 

Dokument zawierający krótki opis każdego punktu można opublikować na blogu jako 

dokument ramowy określający zasady współpracy. Po udostępnieniu i przyjęciu 

„Dokumentu wartości” dana grupa staje się zespołem. 

• Etap 2: Ustalenie wspólnego celu – Brainwriting 

Kolejny krok polega na zdefiniowaniu „Wspólnego celu” zespołu w trakcie sesji 

„brainwriting”, przy pomocy Google Docs lub innego wspólnego dokumentu, w 

którym każdy członek zespoły zamieszcza swoje pomysły. Brainwriting może się też w 

miarę możliwości odbywać podczas bezpośredniego spotkania. Na tym etapie zespół 

określa wspólny cel. Charakterystyka wspólnego celu powinna odpowiadać 

modelowi PURE SMART, opracowanemu w ramach projektu OpenInn.i Oznacza to, 

że zadaniem członków zespołu jest określenie „Wspólnego celu” przy uwzględnieniu 

następującej charakterystyki: 
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P Personalny i pozytywny (zmierzający ku czemuś, a nie unikający czegoś) 

U (You - Ty) Wszystko zależy od twojego zaangażowania, działań, od Ciebie 

R Realistyczny i możliwy do realizacji 

E Ekologiczny (należy określić pełen zestaw konsekwencji dla tych, którzy są 

zaangażowani w realizację celu) 

S Specyficzny (precyzyjnie sformułowany, bez uogólnień) 

M Możliwy do zmierzenia (co należy zrobić, jak i kiedy uda się to wykonać) 

A Konieczne jest konkretne działanie zespołowe 

R Realizacja (potrzebna jest realna i stabilna podstawa) 

T Wyznaczony termin (należy wyznaczyć termin realizacji celu, aby cel nie był tylko 
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marzeniem) 

 

Ryc. 3.1.3 Pytania podczas ustalania wspólnych celów 

• Etap 3: Przegląd i omówienie wspólnego celu 

Po zakończeniu sekcji brainwriting następuje przegląd, omówienie i uzgodnienie 

wyników brainwritingu. Nauczyciel/mentor kieruje pracą zespołu, który omawia 

kolejne pytania i na podstawie udzielonych odpowiedzi opracowuje „Wspólny cel”. 

„Wspólny cel” należy podsumować w 1 lub 2 zdaniach.  

• Etap 4: Przegląd i wykaz dostępnych materiałów pomocniczych  

Po wyznaczeniu wspólnego celu grupa opracowuje listę z punktami zawierającymi 

„pozytywy”, np. w Google Docs. Zespół dokonuje przeglądu dostępnych zasobów: 

umiejętności, wiedzy, doświadczenia, kontaktów, środowisk, źródeł informacji, itp., 

biorąc pod uwagę wszystko, co mogłoby być przydatne w dyskusjach. „Listę 

zasobów” można wykorzystywać w późniejszym procesie, zwłaszcza w sytuacjach, 

które wydają się bez wyjścia. W tym etapie zespół skupia się na pozytywnych 

aspektach, aby wypracować dobrą atmosferę jako wstęp do kolejnego etapu. 

• Etap 5 - 10(+/-): Dyskusja w cztery oczy / na żywo online / wspólny 

dokument 

Po opracowaniu wartości, wspólnego celu i listy zasobów czas przejść do sekcji 

dyskusji. Spotkania zespołu mogą odbywać się bezpośrednio w sali zajęciowej lub za 

pośrednictwem programów Skype lub Google Hangout. Podczas spotkań studenci 

mogą dzielić się pomysłami, testować je i rozwijać przy wsparciu 

nauczyciela/mentora. Można też organizować spotkania wirtualne, np. dla członków 

zespołu, którzy muszą uczestniczyć w pracy zespołowej w domu. Podczas spotkań 

zespół może dokonać samodzielnego wyboru metody pracy, np. pracując wspólnie 

nad tym samym dokumentem Google Docs. 

Ile dyskusji należy przeprowadzić w danym zespole? Zależy od zespołu i dostępnych 

zasobów. Mogą wystarczyć 3 dyskusje, a być może trzeba będzie zorganizować 

ponad 6 spotkań/dyskusji. Co ważne, serię spotkań powinna zamykać dyskusja 

końcowa, którą opisano w następnym kroku.  

• Etap 11 (+/-): Zamknięcie: Określenie dokonań i doświadczeń 



SP4CE – Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości 
Umowa grantu nr 2014-1-PL01-KA200-003341 

75 
 

Końcowe spotkanie zamyka współpracę. W trakcie dyskusji końcowej zespół 

przedstawia wnioski, a następnie analizuje wykonaną pracę, posługując się 

następującymi pytaniami: 

• Co udało się osiągnąć? 

• Jakie wnioski na przyszłość można wyciągnąć z pracy zespołu? 

• Jakie są najważniejsze zdobyte doświadczenia? 

• Czy udało się zrealizować „Wspólny cel”? 

• Monitorowanie projektu. 

Rola nauczyciela / mentora 

Nauczyciel w projekcie SP4CE pełni rolę mentora. Rola nauczyciela / mentora różni się 

od klasycznej roli nauczyciela, ponieważ polega na kierowaniu zespołem, który 

realizuje serię procesów zmierzających do zdefiniowania i realizacji wspólnego celu. 

Zespół samodzielnie wyznacza wspólny cel we wczesnej fazie projektu, a następnie 

nauczyciel wspiera realizację całego procesu, który ma doprowadzić zespół do 

wyznaczonego celu. Nauczyciel / mentor ukierunkowuje studentów / uczących się w 

wyborze ich roli oraz zachęca uczących się do współpracy w zespole. Role w zespole 

studentów zależą od powołania i ambicji każdego studenta.  

Nauczyciel jest moderatorem grupy / zespołu, a nie nauczycielem w tradycyjnym 

ujęciu. Twórcze i innowacyjne pomysły zespołu torują drogę do znalezienia rozwiązań 

problemów, które pojawiają się w realnym przedsiębiorstwie. Rolę nauczyciela można 

zatem porównać do pomocniczego „katalizatora” i moderatora grupy, a nie lidera 

zespołu. Trener, moderator, doradca i mentor – oto role nauczyciela w pracy z 

zespołem. 

Co powinien zrobić / powiedzieć moderator? 

Poniżej przedstawiono skróconą listę proponowanych działań. Główną rolą 

moderatora jest jak najskuteczniejsze wspieranie kreatywności i współpracy zespołu 

oraz tworzenie jak najbardziej pozytywnego środowiska pracy.  Rozpoczynanie zdania 

od „i” lub „oraz” oznacza uzupełnianie i dalsze rozwijanie pierwotnego pomysłu, 

podczas gdy rozpoczynanie wypowiedzi od „ale” implikuje krytyczne, negatywne 

komentarze, które nie przyczyniają się do dalszego rozwoju pomysłu. Sugerujemy 

zatem, aby jak najczęściej rozpoczynać wypowiedź od „oraz” w miejsce „ale”, a co za 

tym idzie, w miarę możliwości unikać krytyki. Zwracanie się do zespołu z pytaniami 

rozpoczynającymi się od „jak” przekłada się na większe wsparcie i rozwój, podczas gdy 

pytanie „dlaczego?” skupia się na przyczynach lub problemie i odwraca uwagę od 

rozwiązania. (Szczegółowe informacje zamieszczono na wymienionych stronach 

internetowych).  
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Przekazuj pozytywne informacje zwrotne! 

Zachęcaj wszystkich członków grupy do przedstawiania własnych pomysłów! 

Zachęcaj do dyskusji na matem przedstawionych pomysłów! 

Zachęcaj członków zespołu, aby wyjaśnili swoje pomysły! 

Rozpoczynaj zdania od słów "i/oraz" i "jak"! 

Skup się na rozwiązaniach! 

Podsumuj wnioski, wyjaśnić ważne punkty! 

Podchodź poważnie do wszystkich komentarzy i oceniaj je sprawiedliwie! 

 

Ryc. 3.1.4 Proponowane zachowanie moderatora grupy 

Czego moderator NIE POWINIEN robić / mówić? 

Oto krótka lista zachowań, których moderator powinien unikać. Podstawowym 

założeniem jest ograniczenie negatywnych komentarzy i zachowań w grupie, również 

ze strony mentora / nauczyciela. Używanie słów „nie”, „ale” i negatywnej krytyki 

sabotuje proces znajdowania rozwiązań problemów, należy ich zatem unikać (również 

ze strony nauczyciela). Zadawanie pytania „Dlaczego?” zwraca uwagę na przyczyny, a 

nie na rozwiązanie, więc należy wystrzegać się tego typu pytań. (Szczegółowe 

informacje zamieszczono na stronach internetowych, o którym mowa w poprzednim 

przypisie). Powodzenia! 
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Nie wygłaszaj sądów! 

Unikaj krytyki i negatywnych uwag, stosuj konstruktywne podejście! 

Nie pozwól, by jeden członek zespołu zdominował dyskusję! 

Nie próbuj zdominować dyskusji! 

Nie pozwól, by jeden punkt widzenia zdominował innych! 

Kontroluj własne uprzedzenia, spróbuj o nich zapomnieć! 

Nie zaczynaj zdania od słów "ale" i "dlaczego"! 

Unikaj pytań Tak/Nie, zadawaj pytania otwarte! 

 

Ryc. 3.1.5 Nieprawidłowe zachowanie moderatora grupy 
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3.2 Otwarte zasoby edukacyjne OZE 

 

Cel modułu 

W tym module przedstawiono krótki przegląd najnowszych OZE (otwartych zasobów 

edukacyjnych) w kontekście ich historii i zaangażowania instytucjonalnego.  

Sugerujemy korzystanie z OZE jako narzędzia służącego do zdobywania doświadczeń 

edukacyjnych zakorzenionych we współczesnych realiach, które nawiązują do 

rzeczywistych wymagań pracodawców i danej branży. 

 

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

� Zrozumienie koncepcji i zalet OZE 

� Umiejętność wyszukiwania określonych OZE 

� Poznanie dobrej praktyki OZE  

 

Wstęp 

 

W 2001 r. amerykańska uczelnia Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

ogłosiła, że z większości kursów udostępnionych w Internecie będzie można 

korzystać nieodpłatnie [34]. 

 

W 2002 r. UNESCO – w odpowiedzi na rosnącą liczbę uczelni oferujących nieodpłatne 

i otwarte programy i materiały edukacyjne – zorganizowało pierwszą konferencję 

Global OER Forum, na której przyjęto następującą definicję otwartych zasobów 

edukacyjnych (OZE): „Materiały do nauczenia, uczenia się i prowadzenia badań w 

dowolnym formacie, w formie cyfrowej lub jakiejkolwiek innej, które należą do dóbr 

publicznych lub są dostępne na zasadach licencji otwartej, która umożliwia bezpłatny 

dostęp, korzystanie, adaptację i redystrybucję bez żadnych ograniczeń lub przy 

minimalnych ograniczeniach. Licencja otwarta funkcjonuje w obrębie istniejących 

praw własności intelektualnej na mocy stosownych konwencji międzynarodowych, z 

poszanowaniem autorstwa utworu" [35].  

 

UNESCO uznaje, że OZE rozszerzają strategiczne możliwości w zakresie poprawy 

jakości edukacji, jak również ułatwiają dialog polityczny i dzielenie się wiedzą.  W 

2005 r. UNESCO przy wsparciu Hewlett Foundation stworzyło glokalną społeczność 

OZE, wiki, która stawia sobie za cel wymianę informacji i wspólną pracę na rzecz 

tworzenia i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych. UNESCO opracowuje 

nową, innowacyjną platformę OZE, na której będą dostępne wybrane publikacje 

UNESCO w formie OZE, a wspólnoty działań, obejmujące nauczycieli, uczących się 
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oraz specjalistów ds. edukacji, będą mogły swobodnie kopiować, dostosowywać i 

udostępniać własne zasoby.  UNESCO jest członkiem inicjatywy Open Educational 

Quality Initiative (OPAL), zajmującej się opracowaniem ramowych praktyk w zakresie 

OZE na rzecz zwiększenia jakości i innowacji w edukacji. UNESCO udostępnia 

wartościowe linki do stron, które warto odwiedzić [36], [37], [38], [39] 

William and Flora Hewlett Foundation opracowała jedną z najpopularniejszych 

definicji OZE: „Materiały do nauczenia, uczenia się i prowadzenia badań w dowolnym 

formacie, które należą do dóbr publicznych lub są dostępne na zasadach licencji na 

własność intelektualną, która umożliwia ich bezpłatne korzystanie i dostosowywanie. 

Otwarte zasoby edukacyjne obejmują pełne kursy, materiały do kursów, moduły, 

podręczniki, przekazy wideo, testy, oprogramowanie oraz wszelkie inne narzędzia, 

materiały lub techniki, które ułatwiają dostęp do wiedzy."[40] 

 

Zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) OZE to 

„bezpłatne i otwarte zdigitalizowane materiały dla edukatorów, uczniów i studentów 

oraz samodzielnie uczących się, które można wykorzystywać do kształcenia, uczenia 

się i badań. OZE zawierają treści edukacyjne i narzędzia w postaci oprogramowania, 

służące do rozwijania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści, jak również 

zasoby wdrożeniowe, takie jak licencje otwarte. [41] 

 

W projekcie WikiEducator przyjęto, że OZE to „zasoby edukacyjne (scenariusze lekcji, 

quizy, sylabusy, moduły instruktażowe, symulacje, itp.), które można bezpłatnie 

stosować, wielokrotnie wykorzystywać, adaptować i udostępniać.” [42] 

 

Jak znaleźć określone otwarte zasoby edukacyjne? 

Korzystanie z dostępnych 

OZE pozwala zaoszczędzić 

czas i wysiłek.  Nie trzeba 

tworzyć niczego od 

podstaw.   Wieku 

edukatorów poszukuje 

pojedynczych elementów 

do wykorzystania w trakcie 

swoich zajęć, takich jak 

zdjęcia, grafiki, nagrania 

wideo i audio. Na stronie 

prowadzonej przez Open 

Professionals Education 

Network (OPEN) [43] 

https://open4us.org/find-

oer/#GeneralSearch można 
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w prosty sposób wyszukać 

elementy objęte licencją 

otwartą.  

 

 

 

Ryc. 3.2.1 Jak znaleźć określone otwarte zasoby edukacyjne 

 

 

Dwa przykłady rekomendacji OZE 

 

“W3Schools to 

strona 

edukacyjna, na 

której znajdują 

się tutoriale 

(samouczki) 

dotyczące 

tworzenia stron 

internetowych. 

Tematyka 

obejmuje 

obsługę HTML, 

CSS, JavaScript, 

PHP, ASP.Net, 

SQL i wiele 

innych 

zagadnień. 

W3Schools 

notuje ponad 35 

milionów 

odwiedzin w 

miesiącu, to 

najpopularniejsz
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a strona 

poświęcona 

tematyce 

tworzenia stron 

www.” [44] 

 

„Co dzieje się w 

naszym mózgu, 

kiedy 

podejmujemy 

decyzję? Co 

sprawia, że 

neuron wysyła 

sygnał do 

mózgu? Co to 

jest kod 

neuronowy? 

Podręcznik 

przeznaczony dla 

zaawansowanyc

h i 

początkujących, 

prezentujący 

dokładny i 

aktualny wstęp 

do tematyki 

neuronauki u 

ujęciu 

obliczeniowym i 

teoretycznym.” 

[45] 

 
 

Ryc. 3.2.2 Przykłady rekomendacji OZE 

 

Wnioski 

Przykładowe zalety OZE: 

� zwiększenie możliwości uczenia się oraz podwyższenie jakości i elastyczności 

zasobów edukacyjnych, 

� swoboda dostępu (np. w pracy / domu / placówce) 



SP4CE – Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości 
Umowa grantu nr 2014-1-PL01-KA200-003341 

82 
 

� wsparcie metod kształcenia ukierunkowanych na uczącego się, samodzielnie 

kierowanego procesu uczenia się, uczenia się typu peer-to-peer oraz uczenia 

się społecznego / nieformalnego, 

� rozwój umiejętności poprzez udostępnianie OZE, które mogą być ponownie 

wykorzystanie i dostosowane do kontekstu w różnych dziedzinach wiedzy, 

� możliwość sprawdzenia materiałów edukacyjnych przed zapisaniem się na 

dany kurs, 

� gromadzenie rzeczywistych doświadczeń edukacyjnych poprzez OZE 

powiązane z pracodawcami lub daną branżą zawodową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Ocena efektów twórczej pracy 

 

Cel modułu 

Celem tego modułu jest wykazanie, że kreatywność nie jest abstrakcyjną koncepcją 

ani samym rezultatem. Należy ją postrzegać jako cel, a efekt twórczego myślenia 

powinien realizować określony cel. W związku z tym należy stosować odpowiednie 

metody oceny efektów twórczej pracy. 

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

• Nauka umiejętności oceny twórczej pracy 
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• Praktyczne metody udzielania informacji zwrotnych 

• Kryteria oceny pracy twórczej 

• Charakterystyka oceny 

Wstęp 

Kreatywność to koncepcja, której można nadać wiele różnych definicji. Może 

oznaczać robienie nowych rzeczy, tworzenie oryginalnych rzeczy, inspirowanie 

innych, wzbudzanie uczuć i generowanie myśli. Ocena procesu twórczego myślenia 

rozpoczyna się już na samym początku danego badania i obejmuje trzy kroki:  

1. rozpoznanie celów/spodziewanych rezultatów,  

2. wybór kryteriów oceny i wskaźników realizacji, 

3. uzgodnienie metod uzyskiwania informacji zwrotnych i narzędzi pomiaru 

wyników oceny.    

 

Po co oceniać kreatywność? 

Kreatywne i innowacyjne pomysły nie zawsze przekładają się na realną wartość dla 

ich twórców. Wiele z tych pomysłów nigdy nie trafi na rynek ani nie odniesie sukcesu 

komercyjnego. Ocena twórczego pomysłu na wczesnym etapie jest szansą na jego 

udoskonalenie lub oszczędność czasu, ponieważ powstrzyma twórcę przed 

marnowaniem energii i wysiłku na bezwartościowy proces. [49] 

W ocenie pomysłu warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, takich jak: 

• żywotność techniczna 

• zapotrzebowanie na twórczy rezultat 

• koszt skutecznej produkcji 

• możliwości komercjalizacji 

Na podstawie wstępnej oceny wykonalności dany pomysł zostanie zaszeregowany do 

jednej z następujących kategorii: 
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ZWYCIĘSKIE POSUNIĘCIA 

Duży wpływ, wysoki priorytet 

TAKTYKA 

Prosta w realizacji, bez dużego wpływu 

POŻERACZE CZASU 

Niewielki wpływ, trudne do realizacji 

SZALONE 

Trudne w realizacji, ale znaczny progres 

 

Ryc. 3.3.1  Kategoryzacja pomysłów według ich wykonalności 

 

Jak oceniać efekty twórczej pracy? 

Proces oceny musi być nieodłączną częścią projektu i musi rozpocząć się już na 

samym jego początku. Modele oceny, które polegają na udzieleniu uczącym się 

informacji zwrotnych na samym końcu procesu uczenia się, nie dają żadnej szansy na 

poprawę i doskonalenie w trakcie procesu. Metoda oceny powinna ułatwiać 
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wprowadzanie poprawek na bieżąco, umożliwiać przekazywanie rad i sugestii, 

wprowadzanie nowych pomysłów, wykrywanie problemów i sugerowanie rozwiązań.  

Metody oceny powinna charakteryzować większa elastyczność i możliwość ich 

dostosowania do strategii procesu uczenia się. 

Ocena procesu twórczego jest niewątpliwie bardziej złożona, ponieważ w tej 

dziedzinie nie ma kategorycznie złych lub prawidłowych odpowiedzi. Celem oceny 

jest określenie słabszych i mocniejszych stron oraz sposobów na poprawę wyników. 

Powinna inspirować nowe pomysły i motywować do dalszych starań.  

 Oto praktyczne metody udzielania informacji zwrotnych: 

 

 

 

Informacje zwrotne (feedback) ustnie lub na piśmie 

Samoocena  

Ocena wzajemna  

Baza danych informacji zwrotnych 

Interaktywny feedback 

Stopnie (oceny)  

Wystawianie stopni i informacje zwrotne w grupie 

Portfolio 
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Ryc. 3.3.2 Praktyczne metody przekazywania informacji zwrotnych w ramach oceny 

twórczych rezultatów 

 

Kryteria oceny i wskaźniki wykonalności 

Podczas oceny pracy twórczej należy wziąć pod uwagę następujące wskaźniki: 

• Jaki był początkowy pomysł? 

• Ile pomysłów wysnuto na jego podstawie? 

• Jakie są perspektywy tych pomysłów? 

• Jaki będzie końcowy efekt(efekty)? 

• Jakie jest znaczenie oczekiwanego oddziaływania? 

Oto wybrane kryteria oceny: 

 

oryginalność autentyczność innowacja 

istotność użyteczność skuteczność 

rozwiązywanie 

problemów 

uznanie elastyczność/zróżnicowanie 

 

Ryc. 3.3.3 Kryteria oceny pracy twórczej 

 

Wnioski 
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Kreatywność to punkt przecięcia się trzech obszarów: fachowej wiedzy, umiejętności 

kreatywnego myślenia i motywacji. Jest to proces podświadomy, który może 

rozkwitać we właściwych i sprzyjających warunkach. Kreatywność jest nieodzowna w 

przypadku pracy zespołowej, a efekty pracy twórczej należy oceniać w sposób 

konstruktywny. 

Metody oceny należy dobierać niezwykle starannie, ponieważ proces oceny 

kształtuje motywację i wzmacnia pewność siebie uczącego się, a nie odwrotnie. 

Skoncentrowanie się na sprawdzaniu i krytyce może pogłębiać niepokój i ograniczać 

kreatywność. [50]  
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3.4 Wspieranie spersonalizowanych procesów uczenia się 

 

Cel modułu 

W tym module przedstawiono koncepcję personalizacji edukacji i 

spersonalizowanego uczenia się oraz możliwości stosowania rozwiązań 

teleinformatycznych w zindywidualizowanych strategiach uczenia się. Wyjaśniono 

także zależności pomiędzy spersonalizowanym uczeniem się a kształceniem 

ustawicznym. 

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu 

Uczestnicy szkolenia potrafią: 

– Wyjaśnić, na czym polega spersonalizowane uczenie się 

– Wymienić trzy typowe składniki spersonalizowanego uczenia się 

– Opisać możliwości wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w 

spersonalizowanym uczeniu się 

 

Wstęp 

Koncepcja personalizacji kształcenia narodziła się w XIX wieku, wraz z opracowaniem 

przez Helen Parkhurst [59] daltońskiego planu laboratoryjnego, zgodnie z którym 

każdy uczeń może realizować swój własny program kształcenia, odzwierciedlający 

jego indywidualne potrzeby, zainteresowania i zdolności; plan daltoński miał służyć 

wdrażaniu uczniów do samodzielności, uczyć ich inicjatywy, umiejętności 

społecznych i wyrabiać poczucie odpowiedzialności wobec innych. 

Według [58] pojęcie spersonalizowanego kształcenia lub personalizacji w edukacji 

odnosi się do różnorodnych programów kształcenia, doświadczeń edukacyjnych, 

podejścia instruktażowego oraz strategii ukierunkowanych na pomoc akademicką, 

które mają stanowić odpowiedź na różne potrzeby edukacyjne, zainteresowania, 

aspiracje poszczególnych uczniów oraz kontekst kulturowy, z którego się wywodzą. 

Zgodnie z definicją przedstawioną w [60]: Spersonalizowane kształcenie polega na 

dostosowaniu pedagogiki, programu kształcenia i środowiska nauczania przez lub dla 

uczących się, aby spełnić odmienne potrzeby i aspiracje edukacyjne. 

Spersonalizowane kształcenie w ujęciu ogólnym postrzega się jako alternatywę dla 

rozwiązań uniwersalnych stosowanych w szkolnictwie, w których nauczyciele mogą 

realizować dany program kształcenia obejmujący wszystkich uczniów, posługując się 

tymi samymi poleceniami, zadaniami i metodami oceny, bez konieczności 
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wprowadzania znaczących zmian w odniesieniu do indywidualnych uczniów. W 

kontekście spersonalizowanego uczenia się stosuje się także określenie „kształcenia 

zorientowanego na studenta” (SCL, ang. Student Centered Learning); SCL zakłada, że 

głównym kryterium podczas podejmowania istotnych decyzji edukacyjnych i 

instytucjonalnych są indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, które mają 

pierwszeństwo przed rozwiązaniami dogodniejszymi lub logistycznie prostszymi do 

zrealizowana dla nauczycieli i szkół. Koncepcja personalizacji znajduje powszechne 

zastosowanie w e-nauczaniu. 

Już na samym wstępie należy zaznaczyć, że spersonalizowane kształcenie nie oznacza 

powrotu do teorii kształcenia zorientowanego na studenta i nie polega na 

oddzieleniu uczniów / studentów, by mogli uczyć się na swój własny sposób. 

Podstawowym założeniem spersonalizowanego kształcenia jest podwyższenie 

standardów poprzez dostosowanie nauczania i uczenia się na zdolności i 

zainteresowań uczących się. 

Spersonalizowane uczenie się zasadniczo składa się z pięciu kluczowych elementów, 

które należy zrozumieć, aby sprawić, by uczący się aktywnie zaangażowali się w 

zarządzanie własnym kształceniem: 

1. Nauczenie się, jak się uczyć: uczący się muszą rozwinąć własny repertuar 

umiejętności i strategii uczenia się, które pozwolą im świadomie kierować 

własnym rozwojem 

2. Ocena uczenia się: stosowanie wielu technik oceny, ze szczególnym 

uwzględnieniem formatywnej oceny angażującej uczącego się. 

3. Strategie nauczania i uczenia się: rozwój pełnego repertuaru strategii, dzięki 

którym uczący się i nauczyciel mogą podejmować świadome decyzje, jaką 

strategię wybrać i kiedy. 

4. Wybór programu kształcenia: uczący mogą korzystać ze wspomaganych 

możliwości rozwoju indywidualnych ścieżek kształcenia, by rozwijać 

umiejętności, a nie wiedzę. 

5. Mentoring i wsparcie: kształtowanie indywidualnej relacji pomiędzy uczącym 

się a dorosłym mentorem oraz systemu wzajemnego wsparcia ze strony 

rówieśników. 

 

Teleinformatyka jako wsparcie w kształceniu spersonalizowanym 

Rozwój technologii teleinformatycznych i narzędzi do opracowywania treści 

cyfrowych sprawił, że spersonalizowane kształcenie stało się powszechnie dostępne. 

W [61] wymieniono następujące korzyści z zastosowania teleinformatyki (ICT) w 

uczeniu się: 

– ICT może prezentować treści w sposób angażujący i atrakcyjny 
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– ICT pomaga nauczycielom dokumentować i stale monitorować postęp 

każdego studenta 

– ICT umożliwia spersonalizowane przedstawianie każdemu uczniowi z osobna 

istotnych materiałów edukacyjnych 

– ICT może służyć do tworzenia społeczności złożonych z różnych instytucji 

edukacyjnych, zespołów studentów lub nauczycieli 

– ICT ułatwia nabywanie umiejętności uczenia się 

ICT umożliwia wdrożenie powyższych elementów w procesie spersonalizowanego 

uczenia się: 

– Ocena uczenia się: Ocena w tradycyjnej instytucji edukacyjnej jest zwykle 

ujęta w ramy sprawdzianów i egzaminów po zrealizowaniu każdej partii 

materiału. Uzupełnieniem egzaminów jest system ocen, porównujących 

osiągnięcia uczniów z określonymi standardami. W takim systemie trudno 

wygospodarować miejsce na ocenę indywidualnych potrzeb, zdolności i 

postępu uczniów. W wyniku rozwoju systemów zarządzania nauczaniem (LMS 

z ang.: Learning Management Systems) w edukacji zadomowiły się 

automatyczne systemy oceniania. Można gromadzić kompleksowe dane na 

temat postępów ucznia wraz z wynikami testów wielokrotnego wyboru, 

portfolia, bieżące prace, wyniki indywidualnych rozmów, itd. Nauczyciele 

mogą korzystać z tych informacji podczas podejmowania decyzji o 

dostosowaniu poleceń stosowanych w procesie nauki do każdego ucznia. 

– Skuteczne nauczanie i uczenie się: Nawet najlepsi nauczyciele muszą 

stosować uniwersalne strategie nauczania, aby realizować program 

kształcenia w tradycyjnej klasie szkolnej. To uniwersalne podejście jest 

niejako warunkiem niezbędnym, by funkcjonowanie szkoły było w ogóle 

możliwe. Z kolei technologie informatyczne umożliwiają wprowadzenie 

spersonalizowanego nauczania poprzez dostosowanie strategii uczenia się i 

treści do indywidualnych uczniów. Podejście spersonalizowane zyskało 

popularność w e–learningu, nauczaniu z wykorzystaniem sieci 

komputerowych i Internetu, ale można je też w sposób selektywny stosować 

w tradycyjnej szkole, wplatając treści cyfrowe do indywidualnego nauczania. 

– Personalizacja programu kształcenia: W standardowym środowisku klasy 

lekcyjnej uczniowie muszą realizować ten sam program kształcenia w tempie, 

które pozwala opanować materiał najmniej zdolnym uczniom. Spowalnia to 

postęp w nauce najzdolniejszych uczniów. Z kolei komputery i telefony 

komórkowe umożliwiają personalizację nie tylko ścieżek kształcenia, ale 

również programów nauczania. Każda osoba w klasie może otrzymać taki 

materiał, który odpowiada jej potrzebom. System zarządzania nauczaniem 

umożliwia śledzenie postępów każdego ucznia w klasie, a dzięki temu wszyscy 
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uczniowie realizują podstawowy materiał, a najzdolniejsi uczniowie mają 

dodatkowo możliwość dokładniejszego opanowania danych treści. 

– Zmiany w sposobie działania placówek edukacyjnych: Technologie 

informatyczne nie przyniosły rewolucji w instytucjach edukacyjnych. W 

większości z nich komputery stosuje się głównie w nauczaniu informatyki, a 

inne przedmioty są nauczane w tradycyjny sposób. Jednak zastosowanie 

komputerów i telefonów komórkowych w spersonalizowanym uczeniu się i 

nauczaniu całkowicie przekształca ten proces oraz zmienia organizację 

instytucji edukacyjnych. W nowej organizacji klasy centralnym punktem są 

uczniowie, a nie nauczyciel. Zamiast typowych rzędów ławek wyposażenie 

klasy można ustawić w ten sposób, aby uczniowie – wyposażeniu w osobiste 

komputery lub tablety – byli zwróceni twarzą do innych uczniów i do 

nauczyciela. Systemy zarządzania nauczaniem upraszczają organizację pracy 

w klasie lekcyjnej oraz dostosowanie materiałów edukacyjnych do 

indywidualnych uczniów, którzy zyskują dostęp do rozszerzonych treści w 

ramach programu nauczania. 

– Kształcenie poza klasą i salą wykładową: W świecie bez technologii 

informatycznych zaangażowanie uczniów, entuzjastów i specjalistów w danej 

branży w proces edukacji wymaga ich obecności w klasie lekcyjnej. Obecnie 

eksperci mogą opracowywać treści nauczania w formie cyfrowej i 

wykorzystywać wielokrotnie w nauczaniu uczniów i studentów. Studenci 

mogą komunikować się ze sobą poprzez narzędzia Web 2.0 i portale 

społecznościowe. Postęp w nauce poszczególnych uczniów można 

monitorować online. Urządzenia mobilne i dostęp do Internetu umożliwiają 

kontynuowanie nauki w dobrze znanym środowisku nauczania z dowolnego 

miejsca. 

Pojawiają się też głosy, że spersonalizowane kształcenie może pomniejszyć i osłabiać 

relacyjne i etyczne aspekty edukacji. Aby tego uniknąć, nie można dopuścić do tego, 

by personalizacja w edukacji przybierała ekstremalne formy i przekształciła się w 

samodzielne uczenie się. Nauczyciel powinien łączyć spersonalizowane kształcenie z 

innymi technikami nauczania (nauczanie w niewielkich grupach, mentoring, itp.). 

Spersonalizowane kształcenie, kształcenie „skrojone na miarę” i kształcenie 

ustawiczne 

Spersonalizowane kształcenie uznaje fakt, że uczniowie rozpoczynają proces 

kształcenia, dysponując odmiennymi „zestawami startowymi” złożonymi z różnych 

talentów, zdolności i umiejętności. Uznanie tego faktu może przyczynić się do 

skuteczniejszego przekraczania barier w edukacji. Uznano również, że uczniowie 

muszą „nauczyć się, jak się uczyć” oraz korzystać z różnych możliwości i wsparcia, by 

jak najlepiej poradzić sobie w dorosłym życiu. [60] 
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Stosując kształcenie spersonalizowane, nauczyciele pracują z indywidualnymi 

uczącymi się, oceniając ich wcześniejsze osiągnięcia i doświadczenia (osobiste, 

społeczne i edukacyjne), potrzeby, interesy i aspiracje. Następnie ustalają, co uczący 

się muszą zrobić i osiągnąć, by dotrzeć do miejsca, w którym chcą się znaleźć. Uczący 

się powinni określić i wyznaczyć sobie cele, aby zyskać jak największe szanse na 

realizację swoich ambicji. Należy też ustalić harmonogram ocen i zaplanować metody 

wsparcia w ramach indywidulanego planu kształcenia. Opracowany plan jest swego 

rodzaju przewodnikiem po ustawicznym kształceniu. 

 

Zgodnie z [62] warunkiem realizacji indywidualnego planu kształcenia jest 

upełnomocnienie uczących się, czyli: 

– Zaangażowanie w opracowanie harmonogramów pracy, planowanie i 

realizację sesji, planowanie i realizację tutoriali grupowych, mentoring 

rówieśników, planowanie i opracowanie programu działań wzbogacających 

proces kształcenia. Udział uczących się w powyższych działaniach jest 

wyrazem spersonalizowanego kształcenia. Dodatkowo uczący się zyskują 

głębsze poczucie odpowiedzialności za własne działania i ich skutki, oraz 

świadomość pożytków, wynikających z własnych działań. 

– Świadomość: kryteriów oceny badanych kwalifikacji; możliwości uzyskania 

wsparcia; dokonanego postępu; kroków niezbędnych do osiągnięcia 

długoterminowych celów; możliwości dalszego rozwoju oraz codziennych 

działań realizowanych w danej szkole. Jeżeli uczący się są świadomi, mają 

większe szanse na to, by podejmować właściwe decyzje i zyskać największe 

szanse na osiągnięcie sukcesu.  
– Bycie wysłuchanym: szkoły i nauczyciele powinny wysłuchać i uwzględnić 

poglądy i opinie uczniów. W tym kontekście ważną rolę odgrywają samouczki 

(tutoriale) i informacje zwrotne.  

 

Wnioski 
 

W tym module przedstawiono koncepcję personalizacji w edukacji oraz 

spersonalizowanego kształcenia, jak również pięć typowych komponentów, które 

składają się na proces zindywidualizowanego kształcenia. Wyjaśniono również, w jaki 

sposób korzystać z narzędzi teleinformatycznych na poszczególnych etapach 

spersonalizowanego kształcenia. Opisano także zależności pomiędzy 

spersonalizowanym uczeniem się a kształceniem ustawicznym. 
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ning%20Punie.pdf – pdf where authors argue for the necessity of creativity and 

innovation in educational sets. It focuses on three interrelated enablers for 

change: technologies, culture and pedagogy.  

• http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/emergingtrendsinictforeducationandtrain

ing.pdf - pdf file concerning description of education paradigms shifts, creation 

of new culture, pedagogical practices using ICT and emerging topics in ICT 

integration 

• http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC62370.pdf - pdf file report of a project on ‘Creativity 

and Innovation in Education and Training in the EU27 (ICEAC)’ The project aimed 

to provide a better understanding of how innovation and creativity are framed 

in the national and/or regional education objectives and applied in educational 

practice at primary and secondary school level. It collected and analysed the 

present state of affairs in the Member States as regards the role of creativity 

and innovation in primary and secondary schools. 

• http://www.nsead.org/ict/links/links51.aspx contains a list of websites contain 

further information to support the ICT in Schools strategy. 

• European Project i-LAB2 – Innovation Laboratories for the quality assurance of 

vocational education and training - http://www.ilab2.eu  

• Center for Creative Learning - http://www.creativelearning.com/ 

• Bobby Elliott (2007) Modernising assessment: the use of web 2.0 for formative and 

summative assessment. 

• Pyka A., Kuppers P. (2002) – Innovation Networks Theory and Practice. Edward Elgar 

Publishing 

• Buell, C. (undated). Cognitivism. Retrieved 10 June, 2015 from 

http://web.cocc.edu/cbuell/theories/cognitivism.htm.  

• OpenInn Project: Innovative didactics:  

•  http://openinn.eu/learning-material/pedagogical-background/2-innovative-

didactics/25-focus-adult-education-innovative-didactics-framework (retrieved on 27 

June 2015) 

• Effective Adult Learning: A Toolkit for Teaching Adults (2012) nwcphp, University of 

Washington 

• More on brainwriting: http://www.mbabrief.com/what_is_brainwriting.asp,  and 

http://www.creativityatwork.com/2011/01/10/brainwriting/ 
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• More on group facilitation: http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-

facilitation/group-discussions/main 

• http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm 

• Solution Surfers – Solution focused coaching http://www.solutionsurfers.com/  

• European Project i-LAB2 – Innovation Laboratories for the quality assurance of 

vocational education and training - http://www.ilab2.eu  

• Center for Creative Learning - http://www.creativelearning.com/ 

• Bobby Elliott (2007) Modernising assessment: the use of web 2.0 for formative and 

summative assessment. 

• Pyka A., Kuppers P. (2002) – Innovation Networks Theory and Practice. Edward Elgar 

Publishing 

• http://manualthinking.com/tag/osborn-checklist/ 

• http://www.wired.com/2014/01/artificial-intelligence-set-deliver-wow/ 

• How to manage collective creativity, video by Harvard professor Linda Hill, co-author of 

"Collective Genius“, available at 

https://www.ted.com/talks/linda_hill_how_to_manage_for_collective_creativity  

• Alla Zusman, Overview of Creative Methods availabale at 

http://www.ideationtriz.com/paper_Overview_of_Creative_Methods.asp  

• Udacity https://www.udacity.com/ 

• Coursera http://coursera.org/ 

• Edx https://www.edx.org/ 

• M4T http://moodle4teachers.org/ 

• EMMA http://project.europeanmoocs.eu/ 

• Alison http://alison.com/ 

• W3Schools http://www.w3schools.com/ 

• Neuronal Dynamics http://neuronaldynamics.epfl.ch/ 
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6. Słownik  
 

Niniejszy dokument zawiera słownik opracowany podczas przygotowywania 
koncepcji pedagogicznej w ramach realizacji projektu SP4CE przez partnerów 
konsorcjum. 

Poniżej przedstawiono wszystkie definicje. Lista zostanie dostosowana / rozszerzona 
zgodnie z potrzebami podczas opracowywania ostatecznej wersji portalu.  

AI (sztuczna inteligencja) modele kreatywności: zajmuje się rozwiązywaniem 
nierozdysponowanych, niestrukturyzowanych problemów. Jego zadaniem jest 
reprezentacja wiedzy i rozumowanie oraz budowanie inteligentnych, racjonalnych 
i autonomicznych agentów.  

Aktywne słuchanie: technika komunikacyjna stosowana w poradniach, 
szkoleniach i rozwiązywaniu konfliktów, które wymagają od słuchacza 
przekazywania informacji, co słychać do mówcy, poprzez powtórne wyrażanie 
lub parafrazowanie tego, co słyszano własnymi słowami, w celu potwierdzenia 
tego, co mają usłyszał i co więcej, aby potwierdzić zrozumienie obu stron. 

AutoCAD: komercyjna aplikacja do projektowania 2D i 3D wspomaganego 
komputerowo (CAD) i rysowania - dostępna od 1982 roku jako aplikacja 
stacjonarna, a od 2010 jako mobilna aplikacja internetowa i cloud oparta na 
programie AutoCAD 360. 

Behawioryzm: w edukacji koncentruje się na jednym szczególnym spojrzeniu na 
naukę: zmianę zachowań zewnętrznych osiągniętych dzięki wykorzystaniu 
zbrojenia i powtarzaniu się do zachowania kształtu. 

Beneficjent: w najszerszym znaczeniu jest osoba fizyczna lub inna osoba prawna, 
która otrzymuje dobroczynne pieniądze lub inne świadczenia.  

Blended Learning: formalny program edukacyjny, w którym student uczy się 
przynajmniej w części poprzez dostarczanie treści i instrukcji za pośrednictwem 
mediów cyfrowych i internetowych z elementem kontroli uczniów w czasie, w 
miejscu, ścieżce lub tempie. W mieszanym sposobie uczenia się podejście 
bezpośrednie w klasach łączy się z działaniami związanymi z komputerem. 

Brainwriting: technika podobna do Brainstorming. Istnieje wiele odmian, ale 
ogólnym procesem jest to, że wszystkie pomysły są rejestrowane przez osobę, 
która o nich myślała. Są następnie przekazywane do następnej osoby, która używa 
ich jako wyzwalacza dla własnych pomysłów. 

Burza mózgów: proces generowania twórczych pomysłów i rozwiązań poprzez 
intensywną i swobodną dyskusję grupową. Każdy uczestnik zachęca się do 
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myślenia głośno i sugeruje jak najwięcej pomysłów, niezależnie od tego, jak 
cudzoziemski lub dziwaczny. Analiza, dyskusja lub krytyka wyemitowanych 
pomysłów jest dozwolona tylko wtedy, gdy sesja burzy mózgów się skończy, a 
sesja oceny rozpoczyna się.  

Certyfikacja: odnosi się do potwierdzenia pewnych cech obiektu, osoby lub 
organizacji. To potwierdzenie jest często, ale nie zawsze, świadczone przez jakąś 
formę zewnętrznego przeglądu, edukacji, oceny lub audytu. 

Ciekawość: posiadanie wiedzy, informacji lub zrozumienia: bardzo wiedza na 
temat kosztów transportu; Wykazywać sprytną świadomość i pomysłowość; 
mądry i światowy. 

Dostawca Usług: firma, która zapewnia organizacjom doradztwo, prawo, 
nieruchomości, edukację, komunikację, przechowywanie, przetwarzanie i wiele 
innych usług. 

Doświadczenie w nauce: odnosi się do interakcji, kursu, programu lub innych 
doświadczeń, w których odbywa się nauka, czy to ma miejsce w tradycyjnych 
ustawieniach akademickich (szkoły, sala lekcyjna) czy w tradycyjnych 
ustawieniach (poza szkołą, na zewnątrz) czy to obejmuje tradycyjne interakcje 
edukacyjne (uczniowie uczący się od nauczycieli i profesorów) czy nietradycyjne 
interakcje (uczniowie uczący się przez gry i interaktywne aplikacje). 

Dźwięk: transmisja, odbiór, odtwarzanie dźwięku. 

Edukacja formalna: zazwyczaj wykształceni nauczyciele w sposób systematyczny 
celowo w szkole, uczelni / uczelni, instytutu lub uniwersytecie. 

Edukacja na odległość: ogólny termin używany do określenia pola kształcenia na 
odległość, który jest sposobem dostarczania edukacji i nauczania, często 
osobiście, uczniom, którzy nie są fizycznie obecni w tradycyjnym otoczeniu, np. 
W klasie. 

Edukacja nieformalna: ogólne wykształcenie poza standardową szkołą 

Edukacja nieformalna: zorganizowana (nawet jeśli jest tylko luźno 
zorganizowana) forma kształcenia, która nie jest częścią edukacji formalnej, ale 
może być prowadzona lub nie może być prowadzona przez formalny program 
nauczania. 

Efekt uczenia się: specyfikacja tego, czego uczeń powinien się nauczyć w wyniku 
okresu studiów w określonych i popartych badaniach. Efekty uczenia się dotyczą 
osiągnięć ucznia niż intencji nauczyciela (wyrażonego w celach modułu lub 
kursu). Mogą przybierać różne formy i mogą mieć charakter wąski lub szeroki. 

Elastyczność: umiejętność radzenia sobie ze zmianami okoliczności i rozważania 
problemów i zadań w sposób nowatorski. 
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e-learning: dostarczanie programów edukacyjnych, szkoleniowych lub 
edukacyjnych drogą elektroniczną. E-nauczanie polega na wykorzystaniu 
komputera lub urządzenia elektronicznego (na przykład telefonu komórkowego) 
w celu zapewnienia szkoleń, materiałów edukacyjnych lub uczenia się. 

ESOMAR-Światowe Stowarzyszenie Badaczy Opinii i Marketingu - organizacja 
promująca i rozwijająca badania rynku na całym świecie. 

Eurostat: urząd statystyczny Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jego zadaniem 
jest dostarczenie Unii Europejskiej statystyk na poziomie europejskim, które 
umożliwi ą porównania między krajami i regionami. 

Facilitator: pomaga osobom i grupom zbadać szereg problemów i wyzwań dzięki 
wykorzystaniu różnych narzędzi i technik. 

Główny użytkownik: użytkownicy produktu lub usługi, które obecnie 
doświadczają potrzeb, są wciąż nieznani publicznie, a także bardzo cenni, jeśli 
uzyskają rozwiązanie tych potrzeb. Ponieważ główni innowatorzy wprowadzają 
innowacje, są uważani za jeden z przykładów lub typów zjawiska twórczego 
konsumenta, to znaczy klienci, którzy dostosowują się, modyfikują lub 
przekształcają zastrzeżoną ofertę.  

Grafika: wizualne obrazy lub wzory na niektórych powierzchniach, takie jak 
ściana, płótno, ekran, papier lub kamień w celu informowania, ilustrowania lub 
rozrywki. 

Grupa fokusowa: forma badań jakościowych, w których pytana jest grupa osób o 
swoje postrzeganie, opinie, przekonania i postawy wobec produktu, usługi, 
koncepcji, reklamy, idei lub opakowania. 

Grupa powinowactwa: grupa utworzona wokół wspólnego interesu lub wspólnego 
celu, do którego osoby formalnie lub nieformalnie wchodzą. Grupy 
powinowactwa są ogólnie wykluczone, że nie są pod egidą jakiejkolwiek agencji 
rządowej, a ich cele muszą być przede wszystkim niehandlowe.  

ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne): odnosi się do technologii 
zapewniających dostęp do informacji za pośrednictwem telekomunikacji. 
Koncentruje się przede wszystkim na technologiach komunikacyjnych 
obejmujących Internet, sieci bezprzewodowe, telefony komórkowe i inne media 
komunikacyjne. 

iLab2: Europejski projekt "Uczenie się przez całe życie", którego głównym celem 
jest poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wykorzystanie 
i-Labs (laboratoriów innowacyjnych) w procesach dydaktycznych. 

Innowacja: nowy pomysł, skuteczniejsze urządzenie lub proces. 
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Klaster: wiele rzeczy się przymocowało lub występowało blisko siebie lub kilka 
osób lub rzeczy zgrupowanych razem. 

Kognitywizm: psychologia uczenia się, która podkreśla ludzkie poznanie lub 
inteligencję jako szczególne wsparcie umożliwiające człowiekowi tworzenie 
hipotez i rozwój intelektualny. (Cognitivism) jest również znany jako rozwój 
poznawczy. 

Komercjalizacja: zaoferować coś na sprzedaż lub zrobić coś na sprzedaż. 
Obejmuje również przejście z laboratorium do handlu.  

Konektywizm: hipoteza nauki, która podkreśla rolę kontekstu społecznego i 
kulturowego. 

Konstruktywizm: opiera się na przekonaniu, że uczenie się zdarza się, gdy 
uczniowie są aktywnie zaangażowani w proces rozumienia i budowania wiedzy w 
przeciwieństwie do biernego otrzymywania informacji. Uczniowie są twórcami 
znaczenia i wiedzy. 

Kreatywność: zjawisko, w wyniku czego powstaje coś nowego i jakoś cenne. 
Utworzona pozycja może być niematerialna (na przykład idea, naukowa teoria, 
kompozycja muzyczna lub żart) lub oryginalny obiekt fizyczny (np. Wynalazek, 
dzieło literackie lub obraz). 

Kształcenie dorosłych: praktyka, w ramach której osoby dorosłe angażują się w 
systematyczne i trwałe działania samokształcące w celu zdobycia nowych form 
wiedzy, umiejętności, postaw lub wartości. Może to oznaczać, że każda forma 
edukacji dorosłych angażuje się poza tradycyjne szkolenie, obejmujące 
podstawową wiedzę na temat osobistego spełnienia jako kształcenia 
ustawicznego. 

Kształcenie i szkolenie zawodowe: Ogólnie znane jako kształcenie zawodowe i 
kształcenie techniczne (CTE) lub szkolenie i szkolenie techniczne i zawodowe 
(TVET) przygotowuje ludzi do określonych branż, rzemiosła i kariery na różnych 
poziomach z handlu, rzemiosła, technika lub wysokiego zawód zawodowy w 
zawodach, na przykład rachunkowość, pielęgnacja, itp. Powołania na rzemiosło są 
zazwyczaj oparte na ręcznych lub praktycznych zajęciach i są tradycyjnie 
nietechniczne, ale związane z konkretnym handlem, okupacją. Czasami określane 
jest to jako wykształcenie techniczne, ponieważ stażysta bezpośrednio rozwija 
wiedzę fachową w określonej grupie technik. Kształcenie zawodowe może 
odbywać się na poziomie szkoły średniej, ponadpodstawowej, wyższej i wyższej. 

Kurs online: web-based, przeznaczony do angażowania i stymulowania ucznia, a 
nie tylko zbiór zasobów. Zapewniają one dużą elastyczność; daj szansę nauczyć 
się we własnym tempie, we własnej przestrzeni. 
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Learning Management System: aplikacja do administrowania, dokumentowania, 
śledzenia, raportowania i dostarczania elektronicznych kursów edukacyjnych 
(tzw. E-learningowych) lub programów szkoleniowych. 

Licencja otwarta: bezpłatna, kopiowana lewa licencja na oprogramowanie i inne 
rodzaje robót. 

Lista kontrolna Osborna: proste narzędzie wspomagające generowanie koncepcji, 
lista kontrolna Osborna jest obszerną listą pytań dotyczących pomysłów i 
problemów, które mogą być stosowane indywidualnie lub w grupach. 

Living Lab: koncepcja badań, ukierunkowany na użytkownika, ekosystem o 
otwartym znaczeniu, często działający w kontekście terytorialnym (np. Miasto, 
aglomeracja, region), integrujący jednocześnie badania i innowacje w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncepcja ta opiera się na systematycznym 
podejściu do współistnienia użytkowników, łączącym procesy badawcze i 
innowacyjne. Są one zintegrowane poprzez współtworzenie, badanie, 
eksperymentowanie i ocenę innowacyjnych pomysłów, scenariuszy, pojęć i 
związanych z nimi artefaktów technologicznych w sprawach z rzeczywistego 
użytkowania.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): przedsiębiorstwa, których liczba 
personelu oraz łączna wartość obrotów lub sumy bilansowej spadają poniżej 
pewnych limitów. Kryteria określania wielkości przedsiębiorstwa różnią się w 
poszczególnych krajach iw UE są określone w zaleceniu UE 2003/361. 

Mapowanie umysłu: schemat służący do wizualizacji informacji. Mapa myśli jest 
często tworzona wokół pojedynczej koncepcji, narysowanej jako obraz w centrum 
pustej strony krajobrazu, do której dodawane są reprezentacje pomysłów, na 
przykład obrazy, słowa i części słów. Główne idee są związane bezpośrednio z 
koncepcją centralną, a inne pomysły wychodzą od nich. 

Miejsce pracy: fizyczna lokalizacja, w której ktoś pracuje. Takie miejsce może 
obejmować biuro domowe lub duże biuro lub budynek biurowy. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy: agencja ONZ, która zajmuje się problemami 
związanymi z pracą, w szczególności międzynarodowymi standardami pracy, 
ochroną socjalną i możliwościami pracy dla wszystkich. 

Mocny punkt: coś, na co się wyróżnia; forte. 

Moodle: darmowy i otwarty system zarządzania nauczaniem oprogramowania 
napisany w PHP i rozprowadzany na licencji GNU General Public License, 
opracowany z myślą o zasadach pedagogicznych. Moodle jest używany do nauki 
mieszanej, edukacji na odległość, przerzucania klas i innych projektów e-
learningowych w szkołach, uniwersytetach, miejscach pracy i innych sektorach. 
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Motywacja: czynniki wewnętrzne i zewnętrzne pobudzające chęć i energię w 
ludziach do ciągłego zainteresowania i zaangażowania w pracę, rolę lub podmiot 
lub starania, aby osiągnąć cel.  

Myślenie twórcze: konkretne procesy myślowe, które zwiększają zdolność bycia 
twórczymi. Bycie w optymalnym stanie umysłu do generowania nowych 
pomysłów. Pomyśleć celowo w sposób, który zwiększa prawdopodobieństwo 
pojawienia się nowych myśli. Aby zmaksymalizować zdolność mózgu do 
myślenia o nowych pomysłach. Umiejętność myśleć o oryginalnych, 
różnorodnych i wyszukanych pomysłach. Seria działań umysłowych, które 
powodują zmiany i rozwój myśli. Proces poszukiwania wielu dróg działania lub 
myśli. Czasami nazywany jest rozbieżnym myśleniem, ponieważ wzorce myśli i 
obszary wiary są rozszerzane. 

Nauka na odległość: sposób dostarczania edukacji i nauczania, często 
indywidualnie, uczniom, którzy nie są fizycznie obecni w tradycyjnym otoczeniu, 
np. W klasie. Nauka na odległość zapewnia dostęp do nauki, gdy źródło 
informacji i uczniów są oddzielone czasem i dystansem, czy też obydwoma. 

Nauka skoncentrowana na uczeniu się: odnosi się do szerokiego wachlarza 
programów edukacyjnych, doświadczeń edukacyjnych, podejść instruktażowych i 
strategii wspierania akademickiego, które mają zaspokajać odrębne potrzeby 
edukacyjne, zainteresowania, aspiracje lub pochodzenie kulturowe 
poszczególnych uczniów i grup studentów. Aby osiągnąć ten cel, szkoły, 
nauczyciele, doradcy zawodowi i inni specjaliści edukacyjni mogą korzystać z 
szerokiej gamy metod edukacyjnych, zmieniając zadania i strategie instruktażowe 
w klasie, aby całkowicie zmienić sposób, w jaki uczniowie są grupowani i uczeni 
w szkole. 

Obrazy: jeden z wielu rodzajów mediów i mogą to być zdjęcia, rysunki, loga lub 
wykresy. 

Ocena rówieśnicza: proces, w którym uczniowie lub ich rówieśnicy zaliczają się 
do klasy lub testy na podstawie wzorców nauczyciela. Praktyka ta jest stosowana 
w celu zaoszczędzenia czasu nauczycielom i poprawy zrozumienia przez uczniów 
materiałów dotyczących kursu, a także poprawy ich umiejętności metafizycznych. 

Ocena: systematyczne określanie zasług, wartości i wartości przedmiotu, przy 
użyciu kryteriów regulowanych przez zestaw standardów. 

Ocena: w edukacji odnosi się do szerokiej gamy metod lub narzędzi, które 
nauczyciele wykorzystują do oceny, pomiaru i udokumentowania gotowości 
naukowej, postępu w nauce, zdobywania umiejętności lub potrzeb edukacyjnych 
uczniów. 

OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
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Opłacalne: oszczędne pod względem towarów lub usług otrzymanych za wydane 
pieniądze.  

Oprogramowanie Open Source: oprogramowanie komputerowe z kodem 
źródłowym udostępnione z licencją, w której posiadacz praw autorskich zapewnia 
prawo do badania, zmiany i rozpowszechniania oprogramowania dla każdego i dla 
każdego celu. Oprogramowanie open-source może być rozwijane w sposób 
publiczny, wspólny. 

Otwarte zasoby edukacyjne: swobodnie dostępne, otwarcie licencjonowane 
dokumenty i media są przydatne do nauczania, uczenia się i oceniania, a także do 
celów badawczych. 

Personal Learning Environments: systemy, które pomagają uczącym się 
kontrolować i zarządzać własnymi uczeniami. Obejmuje to wspieranie uczących 
się: ustalanie własnych celów nauczania (z pomocą swoich nauczycieli), 
zarządzanie ich nauczaniem, zarówno treścią, jak i procesem, komunikowanie się 
z innymi w procesie uczenia się. 

Po wyjściu z pudełka myślenie: metafora, która oznacza myśleć inaczej, 
niekonwencjonalnie lub z innej perspektywy. To zdanie często odnosi się do 
myślenia nowatorskiego lub twórczego. 

Popyt: chęć nabywcy i możliwość zapłaty ceny za określoną ilość towaru lub 
usługi. Popyt odnosi się do ilości (ilości) produktu lub usługi przez kupujących w 
różnych cenach. 

Portfolio: rodzaj teczki i odnosi się do zbioru rzeczy w zależności od podanego 
terminu. Przykładami są portfel aktywów, portfel kariery, portfel elektroniczny 
itp. 

Prawa Własności Intelektualnej: termin odnoszący się do twórczości 
intelektualnej, dla której monopol jest przypisany do wyznaczonych właścicieli 
prawem. 

Program Leonardo da Vinci: podprogram w ramach programu "Uczenie się przez 
całe życie" finansował praktyczne projekty z dziedziny kształcenia i szkolenia 
zawodowego. 

Program nauczania: kompletny pakiet działań edukacyjnych mający na celu 
osiągnięcie celów programu szkoleniowego. Składa się z trzech podstawowych 
elementów, które są treścią lub informacją, która ma być przesłana, organizacji 
programu nauczania i stosowanych metod szkoleniowych. 

Samoocena: ciągły proces, za pomocą którego menedżerowie na wszystkich 
poziomach ocenia skuteczność swoich działań we wszystkich obszarach 
odpowiedzialności i określają, jakie poprawki są wymagane. 
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Samouczek: artykuł "krok po kroku", publikacja pozwala użytkownikom na łatwą 
naukę korzystania z oprogramowania, programowania lub tworzenia grafiki. 
Termin ten to również programy komputerowe lub prezentacje dotyczące 
wykonywania takich funkcji. 

Samouczki grupowe: coś, co zapewnia specjalne, często indywidualne instrukcje, 
zwłaszcza: książkę lub klasę, która zapewnia nauczanie w określonym obszarze; 
program, który zapewnia instrukcje dotyczące korzystania z systemu lub 
oprogramowania. 

Sieciowanie: proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia i 
możliwości dzięki wzajemnym kontaktom. 

Słaby punkt: atrybut niewłaściwy lub niedoskonały; niedoskonałość charakteru. 

Stan techniki: poziom rozwoju (jako urządzenia, procedury, techniki, techniki lub 
nauki) osiągnięty w dowolnym momencie, zazwyczaj w wyniku nowoczesnych 
metod w określonym czasie. 

Ścieżka kariery: sposób, w jaki postępujesz w pracy, w jednej pracy lub w szeregu 
miejsc pracy.  

Techniki kreatywności: metody zachęcające do podejmowania twórczych działań, 
zarówno w dziedzinie sztuki, jak i nauk ścisłych. Skupiają się na wielu aspektach 
kreatywności, w tym na technikach generowania pomysłów i rozbieżnych 
myśleniach, sposobach ponownego rozwiązywania problemów, zmianach w 
otoczeniu emocjonalnym itd. Mogą być wykorzystywane w ramach 
rozwiązywania problemów, artystycznej ekspresji lub terapii. Niektóre techniki 
wymagają grup dwóch lub więcej osób, podczas gdy inne techniki mogą być 
osiągnięte samodzielnie. Metody te obejmują gry słowne, ćwiczenia pisemne i 
różne rodzaje improwizacji lub algorytmy rozwiązywania problemów. 

Teoria uczenia się: ramy koncepcyjne opisujące w jaki sposób informacje są 
wchłaniane, przetwarzane i przechowywane podczas nauki. 

Uczenie się przez całe życie: ciągłe, dobrowolne i zmotywowane pogłębianie 
wiedzy z przyczyn osobistych lub zawodowych. Zwiększa integrację społeczną, 
aktywne obywatelstwo i rozwój osobistego, samowystarczalność, 
konkurencyjność i szanse na zatrudnienie. 

Umiejętności uczenia się: umiejętność uczenia się i utrzymywania się w uczeniu 
się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno 
indywidualnie, jak i grupowo. Ta kompetencja obejmuje świadomość procesu 
uczenia się i jego potrzeb, identyfikację dostępnych możliwości oraz umiejętność 
pokonywania przeszkód w celu uczenia się z powodzeniem. Kompetencja ta 
oznacza zdobywanie, przetwarzanie i asymilację nowej wiedzy i umiejętności 
oraz poszukiwanie i wykorzystywanie wytycznych. Uczenie się uczyć angażuje 
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uczniów w korzystanie z wiedzy i umiejętności w różnych kontekstach: w domu, 
w pracy, w edukacji i szkoleniu. Motywacja i zaufanie mają kluczowe znaczenie 
dla kompetencji jednostki. 

Umiejętność: wyuczona umiejętność wykonywania zadań z ustalonymi wynikami 
często w określonej ilości czasu, energii lub obu. 

UNE 166000: 2006 (standard): hiszpańska seria standardów zarządzania 
innowacjami. 

UNESCO: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury. 

WEB 2.0: termin podany w opisie drugiej generacji sieci World Wide Web, 
koncentrujący się na zdolności osób do współpracy i udostępniania informacji 
online. Odnosi się do przejścia ze statycznych stron internetowych HTML do 
bardziej dynamicznej sieci internetowej, która jest bardziej zorganizowana i 
opiera się na obsłudze aplikacji sieciowych dla użytkowników, a także obejmuje 
otwartą komunikację, ze szczególnym naciskiem na społeczności internetowe 
użytkowników i bardziej otwarte udostępnianie informacji . 

Wideo: technologia elektroniczna oparta na sekwencji obrazów, które mogą być 
rejestrowane, przetwarzane, transmitowane i reprodukowane dając iluzję ruchu. 

Wiedza specjalistyczna: szczególna umiejętność lub wiedza; umiejętności lub 
wiedzy eksperta. 

WikiEducator: międzynarodowy projekt internetowy społecznościowy dotyczący 
wspólnego opracowywania materiałów edukacyjnych, które nauczyciele mogą 
ponownie używać, adaptować i dzielić się bez ograniczeń. WikiEducator został 
uruchomiony w 2006 r. I jest wspierany przez Fundację Otwartych Zasobów 
Edukacyjnych (non-profit OER). 

Wirtualna społeczność: wspólnota osób dzielących wspólne zainteresowania, 
pomysły i uczucia przez Internet lub inne sieci współpracy. 

Wizja: zachęcaj klientów do poznania swoich przekonań i uczucia na temat 
coachingu, pomagaj klientom w zrozumieniu tego, czego chcą osiągnąć. Pomóż 
klientom przewidzieć i określić, jaki sukces wygląda. Zachęć klientów do 
wyjaśnienia, dlaczego ważne jest, aby odniosły sukces i wspierały klientów w 
określaniu jasnych celów i celów. Pomóż klientom zidentyfikować potencjalne 
zasoby, z których mogą korzystać, aby osiągnąć sukces i zidentyfikować 
potencjalne bariery i zagrożenia dla osiągnięcia sukcesu oraz pomóc klientom 
zbadać możliwości pokonania barier. 

Wspólna nauka: sytuacja, w której dwóch lub więcej osób uczy się lub próbuje 
nauczyć się czegoś razem. W przeciwieństwie do indywidualnego uczenia się, 
osoby zaangażowane w naukę współpracy uczą się zasobów i umiejętności siebie 
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nawzajem (zwracają się do siebie o informacje, oceniając swoje pomysły, 
obserwując pracę innych itd.).  

Wspólnota praktyki: grupa ludzi, którzy dzielą się sztuką i / lub zawodem. Może 
ewoluować naturalnie z powodu wspólnego zainteresowania członków w 
określonej dziedzinie lub obszarze, lub może zostać stworzony specjalnie w celu 
zdobycia wiedzy związanej z ich dziedziną. 

Wyzwanie: zachęcanie klientów do wzięcia odpowiedzialności i 
odpowiedzialności, potwierdzania zrozumienia klienta, postrzegania i 
zaangażowania w plany, a także utrzymania klientów w celu uwzględnienia 
postępów i postępów. 

Zaangażowanie: poświęć trochę czasu na budowanie relacji z klientami, zaprosić 
klientów do przeglądu i refleksji nad poprzednim planem działania, pomagać 
klientom w określeniu ich potrzeb, omówić oczekiwania klienta dotyczące 
coachingu, które ma zostać dostarczone. 

Zainteresowany podmiot: osoba, grupa lub organizacja, która interesuje lub 
interesuje się organizacją, która może mieć wpływ na organizację, cele i politykę 
organizacji i wpływać na nią. 

Zarządzanie innowacjami: koncepcja obejmuje zintegrowane podejście do 
zarządzania wszystkimi wymiarami innowacji, od innowacji w produktach, 
usługach i procesach biznesowych po modele organizacyjne i biznesowe, poprzez 
ciągłe monitorowanie, rozwój i doskonalenie procesów. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi: Zarządzanie zasobami ludzkimi dotyczy przede 
wszystkim zarządzania osobami w organizacjach, koncentrując się na polityce i 
systemach. Działy i jednostki HR w organizacjach zwykle podejmują szereg 
działań, w tym rekrutację pracowników do pracowników, "szkolenie i rozwój", 
ocenę wyników i nagradzanie (np. Zarządzanie systemami wynagrodzeń i 
świadczeń). 

Zestaw myślenia twórczego: aby być wysoce kreatywnym, najpierw potrzebujesz 
właściwego kreatywnego umysłu. Mając perspektywy, postawy i przekonania, 
które umacniają i wspierają Cię tak samo twórczo. Bez tej kreatywności zostanie 
naruszona i ograniczona. Życie w kreatywnym stanie umysłu lub z myślą o 
twórczości oznacza zdolność do życia w sposób, który pozwala myśleć, czuć i 
działać z głęboką osobistą wolnością, celem i wartościami. Kreatywność pozwala 
urzeczywistnić radość i autentyczność w celach i celach życia. Ponieważ ludzie 
czują się o efektach kreatywności, jak czują się o wszystkim w życiu. Kreatywny 
zestaw umysłów stanowi podstawę twojego profesjonalnego sukcesu, a także 
Twojego życiowego celu. 

Zestaw narzędzi: zestaw narzędzi przeznaczonych do użycia razem lub dla 
określonego celu. 
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Znajomość: posiadanie wiedzy, informacji lub zrozumienia np. bardzo wiedząc o 
kreatywności. Wykazywać sprytną świadomość i pomysłowość; mądry i 
światowy. 

Żywotność techniczna: odnosi się do oferowanych produktów lub usług. Czy 
produkt robi to, co ma robić? 

 

                                                           
 


