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INTRODUZIONE

Progetto n.: 2017-1-RO01-KA204-037242

IL CORSO DI DECENT
DECENT (Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adult as a ChancE to
fight agaiNst functional illiTeracy | 2017-1-RO01-KA204-037242) è un progetto co-finanziato
dall’Unione Europea mediante il programma Erasmus+, Azione Chiave 2 (Cooperation for
innovation and the exchange of good practices), Strategic partnership for adult education. È
promosso da 6 organizzazioni partner con una lunga esperienza nel campo
dell’implementazione di progetti europei: ADES (Romania), CWEP (Polonia), Znam I Moga Ltd
(Bulgaria), CARDET (Cipro), FYG Consultores (Spagna) e CSC (Italia).
Il suo obiettivo è quello di migliorare l’efficacia delle azioni di contrasto all’analfabetismo
funzionale fra gli adulti con scarse competenze a rischio di esclusione sociale. Per fare ciò, i
partner hanno ideato un corso in sei moduli e una piattaforma digitale che creerà un quadro
adatto al dialogo e alla cooperazione nello sradicare tale fenomeno con l’aiuto degli strumenti
digitali.
Il principale obiettivo del progetto consiste nel promuovere azioni che migliorino l’efficacia
delle misure volte a contrastare l’analfabetismo funzionale di adulti con scarse competenze e
a rischio di esclusione sociale in sei diversi Paesi. A tale scopo, i partner lavoreranno a un
corso di formazione in sei moduli dal titolo Decent Life without Functional Illiteracy e
svilupperanno degli strumenti digitali/una piattaforma di e-learning al fine di contrastare
l’analfabetismo funzionale e creare un sistema di riferimento per il dialogo e la cooperazione
volto allo sradicamento di tale problema con l’ausilio di strumenti digitali.

Il progetto si rivolge ad adulti con scarse competenze e qualifiche a rischio di esclusione
sociale (disoccupati di lungo corso, persone con un basso livello d’istruzione). Allo stesso
tempo, il progetto è destinato anche alle istituzioni che supportano e si prendono cura degli
adulti a rischio di emarginazione (centri di formazione professionale per adulti, istituti di
assistenza, scuole per adulti, università della terza età, associazioni che sostengono la lotta
contro l’analfabetismo funzionale e l’esclusione sociale) per fornire loro una serie di
strumenti atti a supportare la loro azione.

Attraverso le attività promosse dal progetto, i sei partner cercheranno di potenziare le
competenze di base degli adulti con scarse qualifiche e a rischio di esclusione sociale, come, ad
esempio, la capacità di lettura e di calcolo, le competenze comunicative e l’utilizzo delle nuove
tecnologie, nonché l’abilità di comprendere e servirsi di testi e di calcoli numerici per gestire
al meglio la propria vita quotidiana e professionale. Allo sresso tempo, le attività intendono
aumentare il livello di consapevolezza degli educatori degli adulti che avranno a disposizione
una serie di metodi e strumenti che consentiranno loro di contribuire alla riduzione
dell’analfabetismo funzionale fra gli adulti.
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Modulo 1: Strumenti per cercare lavoro.
Il modulo è incentrato su nozioni utili a chi è alla ricerca di un’occupazione (indicazioni
sulle strategie di gestione del proprio tempo, attività di networking, tecniche di lettura
veloce, consigli per la redazione di lettere di presentazione, curriculum vitae e la
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I sei moduli che compongono il programma del corso Percorsi formativi per combattere
l'analfabetismo funzionale affrontano i seguenti temi:

preparazione di colloqui di lavoro) in modo da presentare efficacemente i propri talenti e
le proprie qualità (ad es., nome, Paese di origine, competenze, esperienze, interessi, ecc.).

Modulo 2: Potenziare le capacità di comprensione del testo- Suggerimenti pratici per la
crescita personale
Il modulo fornisce delle indicazioni pratiche volte a migliorare la capacità di interpretare e
comprendere il senso di un discorso o di un testo scritto. Chi legge un testo si serve di una
vasta gamma di abilità che gli/le permettono di coglierne il significato, fra cui la capacità di
riassumere, suddividere in sequenze, trarre delle conclusioni, operare dei confronti, porsi
delle domande, risolvere dei problemi, servirsi delle proprie conoscenze pregresse,
distinguere fra fatti e opinioni, individuare il tema centrale, le informazioni principali e i
dettagli a supporto, conoscere e adoperare alcune strategie specifiche.

Modulo 3: Usare la matematica nella vita di ogni giorno
Il modulo si concentra sulla scarsa capacità di servirsi delle proprie competenze
matematiche di persone altrimenti dotate di buone capacità cognitive e di un livello di
istruzione adeguato. Le persone con scarse competenze matematiche hanno delle
difficoltà nel risolvere problemi quotidiani perché sono incapaci di analizzarli. Di solito a
tale problema sono associate difficoltà di visualizzazione, percezione dello spazio,
rielaborazione e confronto di informazioni, calcolo, riconoscimento di schemi ricorrenti,
capacità di creare sequenze di dati e informazioni, utilizzo della memoria di lavoro, ricorso
a procedure apprese in precedenza, ripetizione di sequenze cinestetiche e percezione del
tempo.
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Modulo 5: IT Matters – Digital Literacy for Beginners
Il modulo affronta il tema delle competenze informatiche, necessarie agli adulti che
intendono servirsi delle nuove tecnologie per comunicare o cercare informazioni e
partecipare attivamente all’era digitale. L’alfabetizzazione digitale è importante poiché
siamo immersi in un universo virtuale che sta cambiando rapidamente la nostra società ed
abbiamo il dovere di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie per interagire al
meglio con la realtà. Tali competenze ci servono a comprendere meglio il modo in cui gli
individui vivono, imparano, lavorano e si muovono in un ambiente virtuale. Per
alfabetizzazione digitale si intende, dunque, la capacità di ricercare, valutare, creare e
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Modulo 4: Aiutiamoci l’un l’atro: comunicare in maniera efficace all’interno della comunità
L’obiettivo del presente modulo è di fornire agli educatori una serie di strumenti che
consentiranno loro di aiutare i discenti con un basso livello di istruzione ad acquisire le
competenze di base necessarie per comunicare, fra cui la capacità di esprimere bisogni e
sentimenti in maniera chiara, di servirsi del linguaggio verbale e non verbale, di adottare
uno stile di comunicazione assertivo o di ascoltare in maniera attiva. Il modulo non
affronta temi come quello della comunicazione pubblica o sui media. Al contrario, è stato
pensato per formare delle competenze di base e permettere agli adulti con un basso livello
di istruzione di interagire al meglio all’interno della loro piccola comunità. Nel corso di
questo modulo, pertanto, gli educatori e i discenti adulti potranno riflettere
sull’importanza della comunicazione come canale che permette alle persone di creare un
legame e di costruire delle catene di significati. È un canale attraverso il quale le persone
possono entrare in contatto.

comunicare informazioni, è una componente essenziale della cittadinanza digitale, ossia la
capacità di ciascun individuo di partecipare alla società online.

Modulo 6: Alfabetizzazione familiare
Il modulo è incentrato sul modo in cui genitori, familiari e membri della comunità possono
promuovere l’acquisizione della capacità di lettura a casa e all’interno delle loro comunità.
Per alfabetizzazione familiare si intende un processo di apprendimento che coinvolge
genitori e figli. Noto anche come apprendimento intergenerazionale, tale modello si basa
sull’idea che i genitori (e i membri adulti della comunità) sono i primi insegnanti dei
minori e che gran parte dell’apprendimento avviene al di fuori della scuola e accompagna
l’intera esistenza. Le attività connesse alla capacità di lettura permeano la vita di ogni
giorno e aiutano adulti e minori ad assolvere ai loro compiti. Il patrimonio etnico e
culturale delle famiglie si riflette nelle attività che svolgono. L’alfabetizzazione familiare è
un concetto che si applica a tutte le famiglie e alle attività ad essa legate.
Il programma del corso può essere utilizzato da educatori di adulti che lavorano con i discenti
che presentano dei problemi di analfabetismo funzionale in una delle aree tematiche prese in
esame. I moduli possono essere affrontati insieme o separatamente e adattati al livello della
classe. Suggeriamo di svolgere un test all’inizio e al termine di ciascun modulo al fine di
analizzare le esigenze dei partecipanti e osservare eventuali progressi.

Ciascun modulo consta dei seguenti capitoli:
1. Descrizione del modulo
2. Fondamenti teorici
3. Esercizi e quiz
4. Contenuti del modulo
5. Letture di approfondimento e allegati – fra cui le presentazioni PowerPoint e altro
materiale didattico.
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Al termine di ciascun modulo, abbiamo scelto di inserire un questionario di valutazione da
utilizzare per ricevere indicazioni in merito alla pertinenza e all’utilità del materiale didattico
utilizzato. La pagina seguente ne contiene un esempio.

Valutazione del corso
Data: _____/_____/______
Nome e sede del corso: ______________________________________________
Formatore: ________________________________________________________________

Istruzioni: La invitiamo a indicare il suo grado di accordo con le affermazioni riportate di
seguito:

1. I partecipanti sono stati
incoraggiati a interagire e
a esprimere il proprio
punto di vista.

2. Ho trovato interessanti gli
argomenti trattati.

3. È stato semplice seguire le
spiegazioni.
4. Ritengo utili i materiali
didattici distribuiti.

5. Il corso di formazione mi
sarà utile nel corso della
mia vita.
6. La preparazione del
formatore era ottima.

7. Il tempo destinato alle
attività formative è stato
sufficiente.
8. Le attrezzature e l’aula in
cui si è svolto il corso
erano adeguate.

Né
Fortemente
d’accordo
Fortemente
D’accordo
Disaccordo
in
né in
d’accordo
disaccordo
disaccordo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

9. Quali aspetti del corso hai apprezzato maggiormente?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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11. La invitiamo a fornirci di seguito ulteriori dettagli:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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10. Quali aspetti del corso andrebbero migliorati?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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La ringraziamo per aver condiviso con noi la sua opinione!
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1. OPIS MODUŁU
W przypadku osób o niskich kwalifikacjach, które są zagrożone wykluczeniem społecznym,
osób wchodzących na rynek pracy lub tych, którzy poszukują pracy po raz pierwszy,
znalezienie interesującej oferty, złożenie wniosku i rozmowa kwalifikacyjna mogą sprawiać
dużą trudność.

Moduł ten ma na celu aktywne zaangażowanie uczniów w rozwijanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji potrzebnych do znalezienia zatrudnienia. Może być dostosowany, tak aby jak
najlepiej zaspokajał potrzeby uczniów. Uczniowie mają trudności z poszukiwaniem pracy
i przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej. Moduł 1 tworzy narzędzia dla instytucji,
które wspierają i opiekują się dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Opracowana treść pomoże im zrozumieć proces rozmowy kwalifikacyjnej i zwiększy szanse
na zdobycie pracy, o którą się ubiegają.

1.1.

Czego dotyczy moduł

Rozmowa kwalifikacyjna jest definiowana jako spotkanie, na którym pracodawca stara się
sprawdzić, czy osoba, która złożyła podanie o pracę (tj. osoba poszukująca pracy), jest
właściwa do objęcia stanowiska, zadając jej różne pytania związane z pracą. Osoby
poszukujące pracy w tym module, oparte na grupie docelowej projektu, to osoby o niskich
kwalifikacjach, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Są to ludzie, którzy ubiegają się
o pracę i chcą zakończyć rozmowę kwalifikacyjną sukcesem i uzyskać zatrudnienie. Celem
tego modułu jest zwiększenie pewności siebie uczniów poprzez przygotowanie ich na
rozmowę i udzielenie informacji na temat jej przebiegu (przed, w trakcie i po rozmowie).
Skuteczne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej będzie miało kluczowe znaczenie.
Uczniowie dowiedzą się, jakie są strategie przeprowadzania rozmowy i z jakich etapów się
ona składa.
Przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną lub nawet przed ubieganiem się o dane
stanowisko, można poddać się testowi predyspozycji zawodowych czy testowi osobowości.
Takie testy mogą mierzyć, w jakim stopniu osoba jest odpowiednia do objęcia danego
stanowiska. Testy predyspozycji zawodowych pomagają ocenić obecne umiejętności, podczas
gdy testy osobowości mają na celu odpowiedzenie na pytanie jaką jesteś osobą i dostarczyć
informacji na temat twojej charakterystyki związanej z pracą (np. jak zachowujesz się
w różnych sytuacjach , jak współpracujesz z innymi osobami w miejscu pracy itp.). Takie testy
są zazwyczaj krótkie i składają się z pytań i / lub wypowiedzi, na które uczeń odpowiada /
reaguje bazując na własnej osobowości.
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Analiza potrzeb osób uczących się / testy wstępne
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1.2.

1.3.

Efekty uczenia się

Pod koniec tego modułu uczniowie powinni:
1.
2.
3.
4.
5.

rozumieć cel rozmowy kwalifikacyjnej,
wiedzieć co można a czego nie można robić podczas trwania rozmowy kwalifikacyjnej,
potrafić odpowiedzieć na najważniejsze z pytań, padających na takiej rozmowie,
wiedzieć, które umiejętności ćwiczyć,
wiedzieć jak napisać list motywacyjny i CV.

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE

Podstawowe informacje dotyczące tego modułu są wymienione poniżej (więcej informacji
można znaleźć w prezentacjach):

2.1.

Sekcja 1: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

2.2.

Sekcja 2: Nawiązywanie kontaktów i interakcja

2.3.

Sekcja 3: Pisanie listu motywacyjnego i CV

2.4.

Sekcja 4: Autoprezentacja (np. imię i nazwisko, pochodzenie, umiejętności,
doświadczenie, zainteresowania)

(więcej informacji w prezentacji 1)
• Poszukiwanie pracy i umiejętność szybkiego czytania
• Rozeznanie przed rozmową kwalifikacyjną
• Nakazy i zakazy na rozmowie kwalifikacyjnej

(więcej informacji w prezentacji 2)
• Dlaczego nawiązywanie kontaktów w miejscu pracy jest ważne
• Jak budować siec kontaktów w miejscu pracy i jak współpracować z innymi
pracownikami i z kierownictwem
• Jak pracować w zespole
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(więcej informacji w prezentacji 4)
• Odpowiadanie na typowe pytania padające na rozmowie kwalifikacyjnej
• Zadawanie pytań
• Negocjowanie wynagrodzenia i świadczeń
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(więcej informacji w prezentacji 3)
• Czym jest list motywacyjny?
• Różne rodzaje listów motywacyjnych
• Jakie informacje zawrzeć pisząc list motywacyjny
• Czytanie przykładowych listów motywacyjnych
• CV

3. ĆWICZENIA I QUIZY
Nauczyciel może opracować własny quiz dotyczący problemów poruszonych w tym module.

4. ZARYS PROGRAMU

15 minut

20 minut

•
•
•

Ćwiczenie 1: Przełamywanie lodów
Uczniowie dobierają się w pary. Zadaniem
każdego z uczniów jest zadawanie pytań
dotyczących
partnera
i
zapisywanie
wszystkich istotnych informacji na jego
temat. Przykłady pytań:
•
• Jak masz na imię?
• Gdzie się urodziłeś?
• Możesz mi powiedzieć coś o sobie?
•
• Kiedy i gdzie ostatnio pracowałeś?
• Co chcesz zyskać dzięki temu
modułowi?
•
•
Po zakończeniu ćwiczenia, każda z par
przedstawia wyniki pracy pozostałym
uczniom.
Ćwiczenie 2: Prezentacja 1- Budowanie
wiedzy I
•
•
•

20 minut

Materiały

Zasób

Flipchart;
Marker;
Długopisy
i materiały
do robienia
notatek dla
uczniów;
Markery /
lub
długopisy +
kartki A3
Kartki
samoprzyle
pne
Projektor
Laptop

ppt 1

Poszukiwanie pracy i umiejętność
szybkiego czytania
Rozeznanie
przed
rozmową
kwalifikacyjną
Nakazy i zakazy na rozmowie
kwalifikacyjnej

Activity 3: Poruszaj się

Trener umieści na ścianie różne cytaty (np.
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10 minut

Nauczyciel może opracować własny quiz
dotyczący problemów poruszonych w tym
module.
Wstęp: Trener przedstawia uczniom moduł.
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Zalecany
czas

20 minut

Activity 5: Czytanie ze zrozumieniem
i refleksja

Trener zachęca uczniów do przeczytania
tekstu „Wprowadzenie do tworzenia sieci
biznesowych” (patrz Moduł 1-Załącznik 5).
Uczniowie są proszeni o zastanowienie się
nad najważniejszymi korzyścią tworzenia
sieci kontaktów biznesowych i podzielenie
się swoimi refleksjami z pozostałymi
uczniami.
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20 minut

Nauczyciel może opracować własny quiz
dotyczący problemów poruszonych w tym
Materiały
Zasób
module.
„Przychodź wcześniej”, „Pokaż entuzjazm”,
„Przedstaw swoje osiągnięcia” itp., VS. „Pokaż
brak wiedzy o firmie”, „Pozostaw telefon
komórkowy włączony”, itd. Następnie trener
poprosi
uczniów, aby wstali z krzeseł
i pochodzili po pokoju, czytając każdy
z cytatów. Następnie, każdy z uczniów
wybierze cytat a następnie wyjaśni grupie,
dlaczego wybrał ten konkretny cytat oraz
podzieli się spostrzeżeniami na jego temat.
Ćwiczenie 4: Prezentacja 2; Budowanie
ppt 2
• Flipchart;
wiedzy II
• Marker;
• Długopisy i
• Dlaczego nawiązywanie kontaktów
materiały do
robienia
w miejscu pracy jest ważne
notatek dla
• Jak budować siec kontaktów
uczniów;
w miejscu pracy i jak
• Markery /
współpracować z innymi
lub
pracownikami i z kierownictwem
długopisy +
• Jak pracować w zespole
kartki A3
• Kartki
samoprzyle
pne
• Projektor
• Laptop
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Zalecany
czas

•
•

•

Wypełnianie formularza
zgłoszeniowego
Jakie informacje zawrzeć pisząc list
motywacyjny – tworzenie
poprawnego dokumentu
Czytanie przykładowych listów
motywacyjnych

Materiały
•
•
•

•

•
•
•

20 minut

20 minut

Ćwiczenie 7: Wypełnij formularz
zgłoszeniowy online przykład https://poradnikprzedsiebiorcy.pl
/-podanie-o-prace-wzor-z-omowieniem
Przedyskutuj problemy, z którymi się
spotkałeś i znajdź rozwiązanie tych
problemów dzięki pomocy innych uczniów
i trenera.
Ćwiczenie 8: Prezentacja 4; Często
zadawane pytania podczas rozmowy
kwalifikacyjnej - przykłady

Ćwiczenie 9: Odgrywanie ról
Krok 1: Obejrzyj poniższy film
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
cxgVI

•
•
•

•

Zasób

ppt 3
Flipchart;
Marker;
Długopisy i
materiały do
robienia
notatek dla
uczniów;
Markery /
lub
długopisy +
kartki A3
Kartki
samoprzyle
pne
Projektor
Laptop

ppt 4
Flipchart;
Marker;
Długopisy i
materiały do
robienia
notatek dla
uczniów;
Markery /
lub
długopisy +
kartki A3

Krok 2: Przygotujcie w parach przykład
rozmowy,
pomiędzy
pracodawcą
i pracownikiem próbującym wynegocjować
wynagrodzenie
Uczniowie zademonstrują swój wywiad (odgrywanie ról),
Ocena (weryfikacja wzrostu
wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i nowe
wiedzy)
kompetencje zdobyte w tym module.
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20 minut

Nauczyciel może opracować własny quiz
dotyczący problemów poruszonych w tym
module.
Activity 6: Prezentacja 3; Budowanie
wiedzy III
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Zalecany
czas

Nauczyciel może opracować własny quiz
dotyczący problemów poruszonych w tym
Materiały
Zasób
module.
Informacje zwrotne od uczniów Poproś uczniów, aby wypełnili kwestionariusz opinii
Zalecany
czas

5. DALSZA LEKTURA
Poniżej zamieszczono linki do dalszej lektury oraz opisy możliwości wykorzystania treści do
dalszego rozwoju:
1. https://www.16personalities.com/personality-types (Typy osobowości w różnych językach)

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe-YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Prezentacja Power Point: rozmowa kwalifikacyjna)

3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Testy
przed zatrudnieniem - testy predyspozycji zawodowych i osobowości)

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
(Artykuł)
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-trickyinterview-questions-and-how-to-answer-them (Artykuł)
6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
(Artykuł)
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf (Rozmowa
kwalifikacyjna - Quiz)

8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatestweakness.html (Wideo)

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test
samoocena)

(Test

rozmowy

kwalifikacyjnej

-

12. https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
(Przykład listów motywacyjnych)
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11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-AptitudeTests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo (Bezpłatny test predyspozycji zawodowych)
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10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-PersonalityTest.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Bezpłatny test osobowości)

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Wideo: 7 wskazówek
dotyczących pracy w sieci)
14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Wideo: #OfficeHours: znaczenie
tworzenia sieci kontaktów)

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569
(Artykuł)

16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4 (Wideo: 5 powodów dlaczego nie możesz
znaleźć pracy)
17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Wideo: Trik, który wywrze wrażenie na
rekruterze)

18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie
dotyczące twoich słabych stron)

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2 (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie dotyczące twoich mocnych stron)

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego powinniśmy zatrudnić
Ciebie?)

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (Wideo: Jak napisać CV)
22. https://www.youtube.com/watch?v=ihTLSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (Wideo: Jakie pytania
zadać na rozmowie kwalifikacyjnej)

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (Wideo: Co dalej po rozmowie kwalifikacyjnej?)

24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (Wideo: Co powiedzieć na koniec rozmowy kwalifikacyjnej)
25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (Wideo: E-mail z podziękowaniami po
rozmowie kwalifikacyjnej)

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie
gdzie widzisz siebie za 5 lat)
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27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie gdzie
widzisz siebie za 5 lat)
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26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie
o wynagrodzenie)

6. ANEKSY
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Moduł 1-Aneks 1- Prezentacja 1 (ppt 1): Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Moduł 1-Aneks 2- Prezentacja 2 (ppt 2): Nawiązywanie kontaktów i interakcja
Moduł 1-Aneks 3: Wprowadzenie do tworzenia sieci biznesowych
Moduł 1-Aneks 4- Prezentacja 3 (ppt 3): Pisanie skutecznego listu motywacyjnego i CV
Moduł 1-Aneks 5: List motywacyjny Przykład 1
Moduł 1-Aneks 6: List motywacyjny Przykład 2
Moduł 1-Aneks 7: CV - Przykład
Moduł 1-Aneks 8- Prezentacja 4 (ppt 4): Autoprezentacja
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ANESKY
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODUŁ 1

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Spis treści
Czym jest rozmowa kwalifikacyjna?
Cel rozmowy kwalifikacyjnej
Poszukiwanie pracy
Szybkie czytanie dla osób poszukujących pracy
Rozeznanie przed rozmową kwalifikacyjną
Nakazy i zakazy na rozmowie kwalifikacyjnej

Czym jest rozmowa kwalifikacyjna?
 Rozmowa kwalifikacyjna to prywatne spotkanie ludzi.
 Osobę, która odpowiada na pytania, nazywa się aplikantem.
Osobę, która zadaje pytania na rozmowie kwalifikacyjnej,
nazywa się rekruterem.
 Celem wywiadu jest wzajemne poznanie się.

 Wywiad to procedura mająca na celu uzyskanie informacji z

ustnej odpowiedzi danej osoby na ustne zapytania – Gary Dessler
 Wywiad to jakakolwiek planowana rozmowa w konkretnym celu z
udziałem dwóch lub więcej osób– Thill and Bovee

Rodzaje rozmów
kwalifikacyjnych
•
•
•
•

Wywiad behawioralny
Studium przypadków
Wywiad kompetencyjny
Wywiad na zakończenie
współpracy
• Finałowa rozmowa
kwalifikacyjna
• Wywiad grupowy
• Rozmowa informacyjna

•
•
•
•
•
•

Rozmowa sytuacyjna
Wywiad Off-Site
Wywiad na miejscu
Rozomwa przez telefon
Wywiad strukturalny
Rozmowa wideo

Poszukiwanie pracy
Oferty pracy & profesjonalne witryny do
szukania pracy
&
Socia media

Opracowanie strategii
W miarę rozwoju swojej strategii powinieneś:
Utwórz listę 5-10 organizacji z którymi
najbardziej chciałbyś rozpocząć współpracę.
Utwórz drugą listę z organizacjami, w których
praca również by cię zadawalała. Spróbuj się z
nimi skontaktować.

Zrób listę pracodawców a następnie
znajdź o nich informacje
Możliwe źródła:
Strony internetowe
Raporty roczne
Materiały rekrutacyjne
Materiały marketingowe
Artykuły w mediach
Bazy danych i inne zasoby
Oraz media społecznościowe!

Nakazy

Nakazy i
zakazy na
rozmowie
kwalifikacyjnej

- Dowiedz się o firmie
- Przygotuj odpowiedzi
- Ubierz się odpowiednio
- Zaplanuj trasę
- Weź dodatkowe CV
- Przyjdź wcześniej
- Bądź uprzejmy
- Pewnie uściśnij dłoń
- Nawiązuj kontakt wzrokowy
- Pokaż entuzjazm
- Zaprezentuj swoje osiągnięcia
- Rozwiń swoje wypowiedzi
- Oceń firmę
- Zapytaj o oferowane benefity
- Zadawaj pytania
- Podkreśl chęci
- Podziękuj

Zakazy

- Używaj barwnego języka
- Miej niedbałą postawę
- Bądź agresywny albo zbyt pewny
siebie
- Bądź uległy
- Bądź zdesperowany
- Miej negatywną postawę
- Rób zbyt długie pauzy
- Pozostaw twój telefon włączony
- Kłam
- Pokaż brak wiedzy o firmie
- Nie pytaj o wyjaśnienie
- Bądź zbyt wyluzowany
- Zachowuj się jak prześladowca
- Przyprowadź ze sobą znajomych

Bibliografia
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/

MODUŁ 1

Nawiązywanie kontaktów i interakcja

Spis treści
 Dlaczego nawiązywanie kontaktów w miejscu
pracy jest ważne
 Jak budować siec kontaktów w miejscu pracy
oraz jak współpracować z innymi
pracownikami i z kierownictwem
 Jak pracować w zespole

Budowanie sieci kontaktów
Dobry kontakt z współpracownikami jest niezbędny
dla rozwoju twojej kariery.
Poszukujący pracy powinni zrozumieć, że budowanie
sieci kontaktów jest najważniejsze w procesie
budowania relacji.
Do twojej sieci kontaktów mogą należeć twoi znajomi
poznani zarówno osobiście jak i online.

Jak budować sieć kontaktów

Spraw aby twoja obecność była zauważalna.
Bądź przyjazny.
Uczestnicz w wydarzeniach online i offline.
Witaj nowoprzybyłych.
Chodź do miejsc, do których chodzą twoi koledzy i spróbuj
nawiązać z nimi więź.
Nie próbuj wykorzystać innych, zamiast tego postaraj się im
pomagać.
Bądź dobrym słuchaczem.
Nie bój się zadawać pytań.
Obserwuj znajomych.

Jak pracować w zespole?






Pracuj z ludźmi, którzy mają te same cele
Ustal oczekiwania
Używaj technologii
Bądź otwarty na wszystko
Ustal spotkania zespołu

Kariera - QUIZ
Jaki sposób budowania
kontaktów najlepiej pasuje do
Ciebie?
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality

Bibliografia
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-ofinterviews/
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-yourcurrent-colleagues
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-yourteam
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professionalnetwork

MODUŁ 1 – ANEKS 3. WPROWADZENIE DO TWORZENIA SIECI BIZNESOWYCH
Tworzenie sieci biznesowych to naprawdę cenny sposób na poszerzenie wiedzy, wyciągnięcie
wniosków z sukcesów innych osób, zdobycie nowych klientów oraz opowiedzenie innym o swojej
działalności.
Gorąco polecamy tworzenie sieci biznesowych, jest to skuteczny sposób na pozyskanie nowych
klientów i budowanie zrównoważonego biznesu. Oto 9 najważniejszych korzyści dla właścicieli
firm związanych z angażowaniem się w tworzenie sieci kontaktów:
1. Generuje polecenia (ang. generation of referrals)/ Wspiera biznes
Jest to prawdopodobnie najbardziej oczywista korzyść i powód, dla którego większość właścicieli
firm decyduje się uczestniczyć w działaniach tworzenia sieci relacji i dołącza do grup biznesowych.
Wspaniałą wiadomością jest to, że polecenia, które otrzymujesz dzięki sieci kontaktów, są
zazwyczaj wysokiej jakości. Możesz śledzić te polecenia / potencjalnych klientów i przekształcać
ich w stałych klientów. Dostajesz więc lepszą jakość niż używając innych form marketingu.
2. Możliwości
Wraz z grupą zmotywowanych właścicieli biznesu pojawia się mnóstwo możliwości! Mimo, że
zawsze pojawia się szereg możliwości dzięki utworzeniu sieci kontaktów, to jednak utowrzenie
sieci kontaktów biznesowych daj nieporównywalnie większe korzyści.
Możliwości takie jak utworzenie joint ventures, pozyskanie potencjalnych klientów, współpraca
wewnątrz partnerstwa, sprzedaż…. lista jest długa, a możliwości są niemal nieograniczone.
Tylko upewnij się, że działasz na terenie z odpowiednimi możliwościami a nie wskakujesz w każdą
nadarzającą się okazję. Możliwości, w które się angażujesz, powinny być zgodne z celami
biznesowymi / wizją, w przeciwnym razie może się okazać, że goniąc za szansą, kręcisz się w koło
zamiast przeć naprzód.
3. Znajomości
Sieci biznesowe mogą przynieść korzyści Twojej firmie na wiele sposobów.
“Nie chodzi o to CO wiesz, ale KOGO znasz”. Taka jest prawda o biznesie. Jeśli chcesz prowadzić
biznes z sukcesem, musisz mieć znajomości, które pozwolą ci na współpracę i wymianę informacji.
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Nie chodzi tylko o to z kim współpracujesz bezpośrednio. Takie osoby mogą mieć już utworzone
szerokie sieci kontaktów a ty możesz po prostu się do nich podłączyć. Zadawaj więc odpowiednie
pytania aby dowiedzieć się czy osoby z którymi współpracujesz, znają kogoś kogo chcesz znać!

1

Tworzenie sieci kontaktów zapewnia doskonałe źródło połączeń i otwiera drzwi do rozmów z
bardzo wpływowymi ludźmi, z którymi w innym przypadku ciężko było by się skontaktować.

4. Rada
Rozmowa z właścicielami firm z podobnej branży daje również możliwość uzyskania porady od
nich na temat różnych rzeczy związanych zarówno z prowadzeniem firmy jak i nawet życia
osobistego i sposobów uzyskania równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
Tworzenie kontaktów to świetny sposób na skorzystanie z porad i wiedzy, których w innym
przypadku nie mógłbyś uzyskać. Po prostu upewnij się, że otrzymujesz rzetelną poradę od
właściwej osoby - kogoś, kto rzeczywiście zna się na tym, czego ty pragniesz się dowiedzieć.
5. Podnoszenie swojego statusu
Bycie rozpoznawalnym i dostrzeganym jest wielką zaletą tworzenia relacji w biznesie. Upewnij się,
że regularnie uczęszczasz na imprezy biznesowe i towarzyskie, które pomogą ci się wypromować.
Następnie możesz pomóc w budowaniu swojej reputacji jako kompetentnej, niezawodnej i
wspierającej osoby, oferując przydatne informacje lub wskazówki osobom, które jej potrzebują.
Jest także bardziej prawdopodobne, że otrzymasz więcej potencjalnych klientów i poleceń, jeśli to
ty będziesz pierwszą osobą, o której inni pomyślą, gdy będą potrzebować tego, co oferujesz.
6. Pozytywny wpływ
Ludzie, wśród, których się obracasz i z którymi rozmawiasz, mają wpływ na to, kim jesteś i co
robisz. Dlatego tak ważne jest, aby otaczać się pozytywnymi, podnoszącymi na duchu ludźmi,
którzy pomogą ci się rozwijać jako właściciel firmy. Tworzenie relacji jest do tego świetną opcją,
ponieważ właściciele firm, to zazwyczaj ludzie, z którymi kontakt jest budujący i wpływa na twój
rozwój.
7. Zwiększona pewność siebie
Dzięki regularnemu nawiązywaniu kontaktów i rozmowom z ludźmi, których nie znasz, zyskasz
większą pewność siebie. Jest to bardzo ważna cecha dla właściciela firmy, ponieważ rozwój twojej
firmy jest zależny od kontaktów z ludźmi i umiejętności nawiązywaniu nowych relacji.
Tworzenie nowych sieci kontaktów to świetne zajęcie dla ludzi, którzy nie są pewni siebie,
ponieważ dzięki temu popychają się do rozwoju i uczą się, jak prowadzić rozmowy i budować
relacje z osobami, których nie znają.
8. Satysfakcja z pomagania innym
Pomaganie innym ludziom i tworzenie relacji biznesowych ma wiele wspólnego. Obie te czynności
można łatwo połączyć. Podczas tworzenie relacji biznesowych poznajemy wielu właścicieli firm,
którzy mają problemy w firmie. Pomoc im może skutkować ogromną satysfakcją i zdobyciem
nowych kontaktów.
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Ostatnia z korzyści – przyjaźń – jest dużo bardziej osobista, niż biznesowa. W wyniku tworzenie
dobrych relacji w biznesie może powstać wiele silnych przyjaźni, z uwagi na to, że wszyscy jako
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9. Przyjaźń

osoby chcące rozwijać swoje przedsiębiorstwa, pomagacie innym, co jest pierwszym krokiem do
budowania bliższych kontaktów interpersonalnych.
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(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/)

MODUŁ 1
Pisanie skutecznego listu motywacyjnego
oraz CV

Spis Treści
Czym jest list motywacyjny?
Różne rodzaje listów motywacyjnych
Co należy uwzględnić w liście motywacyjnym
Przykładowy list motywacyjny
Czym jest CV
Cel pisania CV
Co należy uwzględnić w CV
Przykładowe CV

Budowanie relacji
Budowanie dobrych relacji ze współpracownikami jest
ważne i korzystne dla rozwoju twojej kariery.
Poszukujący pracy muszą zrozumieć jak ważne jest
budowanie relacji dla ich kariery.
Twoja sieć kontaktów to osoby z które znasz osobiście
oraz te poznane online.

Czym jest list motywacyjny?
List motywacyjny to jednostronicowy list napisany do
osoby lub organizacji oferującej pracę, o którą się
ubiegasz.
Dobrze napisany list motywacyjny powinien
zaprezentować twoją osobę i zachęcić rekrutera do
przeczytania twojego CV.

List motywacyjny
Twój list motywacyjny powinien być zaprojektowany
specjalnie pod stanowisko, o które się ubiegasz, i nie powinien
być dłuższy niż jedna strona.
Przed rozpoczęciem pisania listu motywacyjnego należy
zapoznać się z profilem firmy do której go wyślesz.
Gdy zapoznasz się z profilem firmy, powinieneś przedstawić
w liście motywacyjnym swoje umiejętności i doświadczenie
zawodowe i przekonać ich, że twoje umiejętności pasują do
stanowiska na które aplikujesz i / lub do potrzeb organizacji.

Różne rodzaje listów motywacyjnych
List aplikujący
List polecający
List wyrażający zainteresowanie
List intencyjny
List przewodni

Co należy uwzględnić w liście
motywacyjnym
 Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu u góry
strony po prawej stronie
 Nazwa firmy i pełna nazwa osoby kontaktowej po lewej stronie
 Data, po prawej stronie
 Referencje
 Bezpośrednie skierowanie do czytelnika (np. „Szanowny panie
Kowalski”)
 Wstępne oświadczenie, w którym krótko się prezentujesz
 Część główna w której przedstawiasz swoje cechy
i umiejętności związane ze stanowiskiem na które aplikujesz
 Zamykający akapit z prośbą o rozmowę kwalifikacyjną

Dla szukających pracy bez doświadczenia
 Główne umiejętności, które pozwolą ci efektywnie pracować w
grupie
 Osobiste cechy, które pozwalają Ci szybko nauczyć się pracować na
danym stanowisku pracy
 Kluczowe atuty i umiejętności, które wyróżniają cię spośród
pozostałych kandydatów
 Szkolne doświadczenie zawodowe lub wolontariat, który pokazuje
twoje zaangażowanie
 Wszelaki uczestnictwo w klubach sportowych / grupach
zorganizowanych
 Wszelkie hobby lub zainteresowania związane z pracą lub
wykazujące doświadczenie zawodowe

Czego nie uwzględniać w liście
motywacyjnym
Przed wysłaniem zawsze sprawdź pisownię.
Nie pisz zbyt długiego listu motywacyjnego.
Nie używaj często zaimka osobowego „Ja” „Ja
jestem…”, „Ja mam” itp.
Nie wspominaj, że aplikujesz o pracę w innych firm

Przykłady

Przykłady listów motywacyjnych
Zobacz Moduł 1-Aneks 4: Przykładowy list
motywacyjny 1
Zobacz Moduł 1-Aneks 5: Przykładowy list
motywacyjny 2

Więcej przykładowych listów
motywacyjnych znajdziesz pod
adresem:
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters

Czym jest CV?
 Życiorys (lub „CV”) to dokument zawierający listę twoich
osiągnięć zawodowych i edukacyjnych, tj. studiów, pracy
i doświadczeń życiowych.
 Celem CV jest zademonstrowanie twoich umiejętności
i doświadczenia do pracy, o którą się ubiegasz.
 Nie ma ustalonej długości CV, ponieważ jest ona zależna od
twojego doświadczenia i wykształcenia.
 Jeśli nie masz dużego doświadczenia zawodowego,
wystarczy jedna lub dwie strony.

W swoim CV powinieneś zademonstrować
 swój aktualny status zatrudnienia
 że spełniasz wymagania stawiane przez
organizację
 swoje wykształcenie
 doświadczenie i umiejętności

Co należy uwzględnić w CV?
 Szczegóły kontaktu
 Krótka prezentacja
 Lista kluczowych umiejętności
 Lista umiejętności technicznych / programowych
 Atrybuty osobiste / przegląd kariery
 Kwalifikacje edukacyjne
 Historia zatrudnienia / wolontariat / praktyki
 Referencje

Czego nie powinno zawierać
Twoje CV?
 Prywatnych informacji
 Literówek lub błędów językowych
 Obrazków i grafik
 Treści w nagłówku
 Zbyt wymyślnej czcionki (dobre czcionki to: Verdana,
Arial, Century gothic, Calibri)
 Informacji podanch w tabeli
Uwaga: Nie wysyłaj CV w wersji PDF. Lepiej jest w formacie tekstowym
(.doc lub .docx).

Przykładowe CV
Zobacz Moduł 1-Aneks 6: Przykładowe CV 1
Zobacz Moduł 1-Aneks 7: Przykładowe CV 2

Więcej przykładowych CV znajdziesz
pod adresem:
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes

Bibliografia
•
•
•
•
•
•

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-resume/sample-resumes
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Joanne Tint
Email: joannetint@xmail.com
Telefon: XXX XXXX XXXX
Pan Allan Moyle
Moyle Retail Solutions
Telefon: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@moyleretailsolutions.com.au
23 Kwiecień 2015
RE: Wniosek o stanowisko Doradcy ds. Sprzedaży detalicznej
Szanowny panie Moyle,
Jako wysoce zmotywowana i oddana studentka o silnych umiejętnościach komunikacyjnych i interpersonalnych,
chciałbym ubiegać się o stanowisko Doradcy ds. Sprzedaży Detalicznej.
Jako studentka byłam aktywnie zaangażowana w moją społeczność akademicką co pozwoliło mi rozwinąć silne
umiejętności interpersonalne. Moje zaangażowanie w różne wydarzenia, w tym dramaty eisteddfods i zawody
lekkoatletyczne, pozwoliły mi skutecznie współpracować z moimi rówieśnikami, jednocześnie wspierając społeczność
akademicką jako całość.
Te doświadczenia nauczyły mnie skutecznie zarządzać czasem i rozwinęły moje umiejętności organizacyjne, które
uważam za bardzo ważne, gdy staram się pracować dorywczo, jednocześnie kontynuując naukę.
Najważniejsze z moich cech, które uważam, że sprawiają, iż nadaje się perfekcyjnie na to stanowisko, to:
• Motywacja: Historia mojego zaangażowania w wolontariaty i wysokie wyniki w szkole to potwierdzają.
• Obsługa klienta: Pomoc w sprzedaży produktów na imprezach społecznościowych pozwoliła mi na rozwój
umiejętności obsługi klienta.
• Komunikacja: Występy w przedstawieniach teatralnych i praca jako prowadząca na wydarzeniach szkolnych
pozwoliły mi na rozwój umiejętności komunikacyjnych.
Moi nauczyciele i wychowawcy pochwalili mnie za moją chęć uczestnictwa i moje zaangażowanie w udzielanie pomocy
tam, gdzie to możliwe. Lubię pracować z innymi i wierzę, że moje silne umiejętności komunikacyjne sprawią, że spełnię
wasze oczekiwania.
Jestem świadoma, że otrzymujecie dużą liczbę zgłoszeń na to stanowisko, ale bardzo ceniłabym sobie możliwość
zademonstrowania moich możliwości osobiście.
Wierzę, że mam wiele do zaoferowania waszej organizacji. Zależy mi na rozwijaniu moich umiejętności zawodowych
i czekam na omówienie mojej aplikacji z panem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Załączam kopię mojego CV do
rozpatrzenia. Proszę o kontakt na podany przezemnie adres.
Z góry dziękuję za poświęcony czas,

Joanne Tint
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Joanne Tint
Email: joannetint@xmail.com
Telefon: XXX XXXX XXXX
Pan Allan Moyle
John Smith and Associates
Telefon: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@johnsmithandassociates.com.au

23 Styczeń 2017

RE: Wniosek o stanowisko Asystenta Administracyjnego
Szanowny panie Moyle,
Jako młoda i zmotywowana osoba złożyłam wniosek o pracę na wasze ogłoszenie dotyczące wolnego stanowiska
asystenta administracyjnego w firmie John Smith and Associates.
W listopadzie 2014 r. ukończyłam studia VCE, a także uzyskałam certyfikat II stopnia w dziedzinie zarządzania
biznesem. To dało mi szereg praktycznych umiejętności, które spełniają wymagania wskazane w opisie stanowiska.
Podczas studiowania, pracowałam w niepełnym wymiarze godzin jako asystentka obsługi klienta w KSmart. Do moich
obowiązków należało zapewnianie bezpośredniej obsługi klienta, pomoc w magazynie i działania z zakresu
marchandisingu. Ta praca zwiększyła moje umiejętności, a jednocześnie pozwoliła mi pracować w profesjonalnym
i dynamicznym środowisku pracy.
Moje cechy, które odpowiadają charakterowi stanoiwska na które aplikuje:
• Obsługa klienta Przez cztery lata pracował w środowisku obsługi klienta „twarzą w twarz”, zapewniając
obsługę klienta w rejestrach, w kasach sklepowych oraz w punktach sprzedaży detalicznej.
• Prowadzenie recepcji: Moje obowiązki w KSmart obejmowały odpowiadanie na przychodzące rozmowy
telefoniczne i pomoc klientom w zapytaniach telefonicznych.
• Umiejętności administracyjne: Certyfikat II stopnia w Business Administration gwarantuje, że pozyskałam
wiedzę z zakresu archiwizacji, przetwarzania danych, zarządzania danymi czy komunikacji pisemnej.
Moi nauczyciele i pracodawcy pochwalili mnie za wysoki poziom umiejętności interpersonalnych oraz wysokie
zaangażowanie. Moje motywacje obejmują uczenie się nowych rzeczy i podejmowanie nowych wyzwań. Można się
skontaktować z moimi obecnymi i poprzednimi menedżerami, aby uzyskać więcej informacji na temat moich umijętności.
Rozumiem, że otrzymujecie dużą liczbę aplikacji na tę posadę. Wierzę jednak, że moja motywacja, zaangażowanie
i zestaw umiejętności, przekonają was, że dopasuje się do waszego środowiska pracy i natychmiast zacznę wspierać
potrzeby organizacji.
Byłabym wdzięczna za możliwość spotkania się z panem w celu przedyskutowania mojego wniosku podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Załączam kopię mojego CV do rozpatrzenia.
Z góry dziękuję za poświęcony czas,
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Jayani Lal

Email: jayanilal@xmail.com.au
Telefon: XXXX XXX XXX

Absolwentka VCE szukająca dorywczego zatrudnienia w dynamicznie rozwijajacej się
organizacji
Przyjazna i bystra studentka ze sprawdzoną zdolnością zarządzania czasem i umijętnościami współpracy,
rozwiniętymi dzięki zaangażowaniu sportowemu i wolontariatowi. Wysokie umiejętności interpersonalne
zdobyte dzięki udziałowi w zajęciach teatralnych. Wysoka pewność siebie i umijętności komunikacyjne.
Rozumienie ogólnych, niezbędnych zasad na tym stanowisku i znaczenia pracy w zespole, uczenia się od innych
i rozwijania się jako profesjonalistka. Absolwentka VCE szuka pierwszego zatrudnienia na stanowisku, które
wymaga oddanego, młodego i entuzjastycznego pracownika.
KLUCZOWIE UMIEJĘTNOŚCI





Obsługa klienta
(telefoniczna i twarzą w
twarz)
Rozwiazywanie problemów
Zarządzanie przepływami
pieniężnymi








Sprzedaż
Rozwiązywanie sporów
Zwroty ze sprzedaży
Przetwarzanie danych
Kontrola inwentarza
Odbiór materiałów





Negocjacje
Selekcja produktów
Pomoc w wyborze
produktów

Umiejętności w zakresie oprogramowania: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox
~ Internet Explorer
EDUKACJA

All Saints Anglican College
VCE
2013
ATAR: 88.7
Osiągnięcia
•
•
•

2013: Przewodniczący klasy (we współpracy z innym uczniem)
2012: Reprezentant szkoły na krajowych dniach młodzieży
2012: Nagroda uznania za wkład w społeczność lokalną i wolontariat

CECHY OSOBISTE




Wysokie umiejętności komunikacyjne: Komunikacja w różnych stylach wymaganych podczas pracy
z innymi członkami zespołu lub z klientami.
Uczciwość i niezawodność: Moja wysoka moralność i etyka zapewniają uczciwość, niezawodność
i zdolność do odpowiedzialnego wykonywania zadań.

Elastyczność: Dzięki rozumieniu różnych nagłych potrzeb, potrafię zachować wysoką elastyczność
wspierając proces zmian. Czuję się dobrze w zmieniających się warunkach i posiadam łatwość
w dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia.

DOŚWIADCZENIE Z PRAC DORYWCZYCH
TAYLOR SMITH PARTNERS - RECEPCJONISTKA (2 TYGODNIE NA STANOWISKU)

2013

Osiągnięcia i wkład
•
•

•

Obsługa klienta: Odpowiadanie na połączenia przychodzące. Telemarketing i bezpośrednie rozmowy
sprzedażowe, a także przekazywanie połączeń przychodzących do odpowiednich działów w firmie.
Administracja: Ogólna komunikacja i wysyłanie listów do klientów oraz firm zgodnie z odgórnymi
zaleceniami. Zapewnianie komunikacji poprzez dostarczenie korespondencji do przełożonego w celu
zatwierdzenia.

Przetwarzanie danych: Wprowadzanie informacji o klientach do wewnętrznego systemu zarządzania
danymi. Aktualizacja istniejących rekordów danych klientów.

WOLONATRIAT
St Vincent De Paul

2010 - 2013

Zapewnione wsparcie podczas różnych działań fundraisingowych dla lokalnej społeczności. Wspomaganie
organizacji imprez i spotkań, w tym dostarczanie pomysłów, aby pomóc w osiągnięciu celów. Osobiście
uczestniczyłam w różnych wydarzeniach, w tym spędzałam czas z bezdomną młodzieżą w Melbourne CBD.

REFERENCJE

Joanne Boyle
Manager
St Vincent De Paul Society
Telefon XX XXXX XXXX
Allan Blue
Maintenance Manager
Melton Community Gardens
Telefon: XX XXXX X

Jayani Lal |  Email: jayanilal@xmail.com.au |  Mobile: XXXX XXX XXX
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Autoprezentacja

Spis treści
Odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania na
rozmowie kwalifikacyjnej
Zadawanie pytań
Negocjowanie wynagrodzenia i świadczeń

Najczęściej zadawane pytania na
rozmowie kwalifikacyjnej
 Czy możesz mi opowiedzieć o sobie?
 Dlaczego chcesz tu pracować?
 Jakie są twoje mocne i słabe strony?
 Jakie są Twoje słabości?
 Jakie są twoje umiejętności, zainteresowania
i doświadczenia w tej dziedzinie?
 Jakie było twoje największe osiągnięcie?
 Jakie są Twoje cele?
 Czy masz jakieś pytania?

PRZYKŁADY ODPOWIEDZI

Przykład odpowiedzi 1
Q: Co lubisz robić kiedy nie pracujesz? (np. ćwiczyć,
podróżować, tańczyć, spać itp.)
A: Kiedy nie pracuję, lubię spędzać czas z moimi psami. Zabieram
je na wycieczki, zwiedzanie zabytków, a nawet na zwyczajny
spacer po mieście. Psy przyciągają zaskakującą liczbę ludzi, a ja
zawsze chętnie z nimi porozmawiam. Uważam, że komunikacja jest
również jednym z najważniejszych aspektów mojego życia
zawodowego. Dialog z ludźmi i umiejętne prowadzenie rozmów
zagwarantowały mi wiele sukcesów w pracy biurowej.

• Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu - dużo podróżuję
z psem i lubię jeździć na kempingi z rodziną i przyjaciółmi. Uważam,
że spędzanie czasy na zewnątrz to świetny sposób na odstresowanie.
Jest to także dobra okazja by aktywnie spędzić czas z przyjaciółmi
i rodziną, z dala od naszych telefonów, komputerów oraz
intensywnego życia.
• Jednym z moich hobby jest uprawianie sportów drużynowych.
Obecnie gram w lokalnej drużynie piłkarskiej, a także trenuję hokej na
rolkach. Uwielbiam zajęcia, które pozwalają mi poznawać nowych
ludzi i współpracować z innymi.
• Uwielbiam czytać powieści - to coś, co staram się robić każdego dnia,
nawet jeśli jest to tylko kilka minut przed snem. Czytanie powieści
pomaga mi się rozluźnić, a także pomaga myśleć bardziej twórczo.

Przykład odpowiedzi 2
Q:Jaka jest twoja wymarzona praca?
A: To czego szukam w pracy i co kocham w stanowisku
przedstawiciela obsługi klienta, to umiejętność wykorzystania
moich umiejętności komunikacyjnych do obsługi klientów.
Uwielbiam kontaktować się z ludźmi i szybko oraz skutecznie
rozwiązywać z nimi problemy. Idąc dalej, po zostaniu ekspertem na
tym polu i rozwinięciu dobrych relacji z klientami, chciałbym
pracować w dziele sprzedaży.

• Moja wymarzona praca polega na pracy zespołowej, polegającej na
regularnych spotkania pracowników i projektach grupowych.
Uwielbiam to, że ta praca kładzie nacisk na komunikację między
kolegami oraz pomiędzy kierownictwem a pracownikami. Moja
poprzednia praca obejmowała 50% projektów zespołowych i jestem
podekscytowany kontynuacją tego rodzaju pracy.
• Moja wymarzona praca umożliwiłaby mi tworzenie treści
internetowych dla różnych firm. Uwielbiam poznawać różnych
klientów i opracowywać treści dostosowane do ich unikalnych
potrzeb. Na przykład w mojej ostatniej pracy pracowałem dla
klientów w różnych branżach od opieki zdrowotnej po edukację.
Cieszę się, że to stanowisko pozwoli mi pracować z wieloma
klientami.

Przykład odpowiedzi 3
Q: Co jest twoją największą zaletą?
A: Mam niezwykle silną etykę pracy. Kiedy pracuję nad projektem,
nie chcę tylko dotrzymywać terminów. Raczej wolę ukończyć
projekt przed czasem. W zeszłym roku zarobiłem nawet premię za
wypełnienie moich trzech ostatnich raportów o tydzień wcześniej.

• Mam wysokie umiejętności lingwistyczne. Pracując jako
redaktor od pięciu lat, przywiązuję dużą wagę do szczegółów
podczas pisania. Pisałem również do różnych publikacji, więc
wiem, jak kształtować mój styl tak, aby pasował do konkretnego
zadania i odbiorców. Będąc asystentem marketingowym, będę
w stanie skutecznie pisać i edytować informacje prasowe oraz
aktualizować treści internetowe z dokładnością i łatwością.
• Jestem wykwalifikowanym sprzedawcą z ponad dziesięcioletnim
doświadczeniem. Odkąd zacząłem pracować u mojego obecnego
pracodawcy, co kwartał przekraczałem swoje cele sprzedażowe
i każdego roku dostawałem premię.

Przykład odpowiedzi 4
Q: Jaka jest twoja największa słabość?
A: Organizacja nie zawsze była moją najmocniejszą stroną. Zawsze
starałem się nadawać priorytety zadaniom, które bezpośrednio
wpływają na wynik finansowy, a utrzymywanie nieskazitelnego
biurka lub zorganizowanej skrzynki odbiorczej uważałem za coś co
nie wpływa na moje wyniki. Z czasem dowiedziałem się, że
utrzymywanie czystego miejsca pracy wspiera moją zdolność do
skupiania się i zwiększa wydajności pracy. Zaimplementowałem
system zarządzania czasem, który pozwala mi pozostać
zorganizowanym, bez naruszania moich innych obowiązków.

• Kiedy pracuję nad projektem, nie chcę tylko dotrzymywać
terminów. Zamiast tego wolę ukończyć projekt znacznie
wcześniej, niż planowany termin. Choć oznacza to, że nigdy nie
przegapię terminu, to oznacza niestety również, że czasami
mogę się przeciążyć pracą. Dlatego od tego czasu nauczyłem się
zwalniać, być bardziej cierpliwym i dbać o każdy projekt.

Przykład odpowiedzi 5
Q: Czy dobrze współpracujesz z innymi?
A: Praca w wielu projektach zespołowych pozwoliła mi rozwinąć
umiejętność jasnego komunikowania się z innymi i pośredniczyć
w konfliktach między członkami zespołu. Na przykład w niedawnym
projekcie dwóch moich kolegów z zespołu miało problemy
z osiągnięciem porozumienia co do sposobu podejścia do jednego
z elementów projektu. Wysłuchałem argumentów i kazałem
wszystkim usiąść i wymyślić rozwiązanie, które nas uszczęśliwi. Ze
względu na moją zdolność do słuchania innych i pośredniczenia
w konflikcie, byliśmy w stanie ukończyć nasz projekt przed terminem.

• Jestem cierpliwym słuchaczem i dobrym mówcą, co jest
niezbędne do bycia przedstawicielem handlowym. Klienci
często zgłaszają się do mnie ze skargami i obawami, a moja
umiejętność cierpliwego słuchania i empatii sprawia, że czują się
doceniani. Następnie współpracuję z nimi, aby znaleźć
kreatywne rozwiązania ich problemów. Wierzę, że moje
umiejętności są powodem, dla którego wygrałem tytuł
najlepszego przedstawiciela handlowego trzy lata z rzędu
w mojej poprzedniej firmie.

Zadawanie pytań





Przygotuj pytania przed rozmową
Powinny być przemyślane i istotne
Zapytaj o stanowisko, umiejętności, kwalifikacje itp.
Ostrożnie prowadź rozmowę dotyczącą
wynagordzenia i / lub tematów osobistych

Pytania
 Jakie są Twoje cele krótko- i długoterminowe w firmie?
 Czy jesteś zadowolony ze swoich obecnych obowiązków?
 Czy czujesz, że masz odpowiednie szkolenie, aby wypełnić swoje
obowiązki?
 Czy pracujesz nad czymś, w czym mogę ci pomóc?
 Czy potrzebujesz wsparcia?

Negocjowanie wynagrodzenia i
świadczeń

„Jak już mówiliśmy, minęło [czas] od [„mojej ostatniej znaczącej
korekty wynagrodzenia ”LUB„ od kiedy zostałem zatrudniony ”]
i chciałbym teraz wrócić do rozmowy o mojej pensji, gdyż wnoszę
znacznie więcej do firmy. Badałem wynagrodzenia za [tytuł
pracy] w przemyśle [przemysłowym] i wygląda na to, że
środkowy punkt znajduje się w okolicach [połowy badania].
Chciałbym więc poprosić o podwyżkę do [docelowej pensji].”
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
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1. OPIS MODUŁU
1.1. Czego dotyczy moduł
W tym module przedstawione zostaną praktyczne zalecenia dotyczące osobistego rozwoju
umiejętności rozumienia. Zrozumienie to umiejętność pojmowania języka mówionego i
pisanego. Aby zrozumieć, czytelnik musi posiadać szeroki zakres zdolności i umiejętności,
które
obejmują:
podsumowywanie;
sekwencjonowanie;
wyciąganie
wniosków;
porównywanie i kontrastowanie; samokrytykowanie; rozwiązywanie problemów;
nawiązywanie do wiedzy podstawowej; rozróżnianie między faktem a opinią; znajdowanie
głównej idei, ważnych faktów i szczegółów pomocniczych; znajomość konkretnych strategii
rozumienia.
Dorośli, którym moduł może przynieść korzyści, to osoby, które napotykają na niektóre z tych
problemów:

•
•
•
•
•
•

Tymczasem, jako że rozwój osobisty jest ciągłym procesem rozumienia i rozwijania się w
celu osiągnięcia pełnego potencjału, moduł dotyczył będzie także tego tematu. Rozwój
osobisty jest istotną częścią wzrostu, dojrzałości, sukcesu i szczęścia osoby. Jest podstawą
zdrowia emocjonalnego, fizycznego, intelektualnego i duchowego.
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•
•
•

Czytanie i trudności z pamiętaniem
Zasypianie podczas czytania
Zdezorientowanie po przeczytaniu kilku stron
Trudnści w wyjaśnieniu pewnych rzeczy
Trudności w zapamiętaniu, co ludzie im powiedzieli
Odpowiadanie na niewłaściwe pytania podczas testów
Trudności w utrzymaniu relacji, z powodu braku rozumienia lub dobrej komunikacji
Niemożność zaliczenia testów kwalifikacyjnych ze względu części dotyczące czytania
ze zrozumieniem. Można dobrze radzić sobie z matematyką, nauką lub finansami.
Trudnści w wykonywaniu prezentacji w pracy
Kłopoty z nadążaniem za literaturą dla swojej branży
Trudności i słabsze wyniki z powodu słabej pamięci lub umiejętności
komunikacyjnych
Poczucie bezczynności w rozmowach ekspresyjnych
Trudności w uczestniczeniu w swobodnych rozmowach, z powodu niemożności
odczytania i zapamiętania artykułów z gazet i czasopism
Konieczność walki o uzyskanie wyższych stopni z powodu problemu z czytaniem
Trudności z pisaniem jasnych raportów
Trudności z przygotowaniem prezentacji złożonego materiału
Poczucie frustracji, z powodu niemożności "przebicia się" bez względu na wielość
prób.
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•
•
•
•
•
•
•
•

1.2 Analiza potrzeb osób uczących się / testy wstępne
W celu określenia poziomu wiedzy grupy, osoby uczące się otrzymują test wstępny.
Czterdzieści pięć minut powinno wystarczyć uczestnikom do zaliczenia testu. Test i arkusz
odpowiedzi podano w pliku "Moduł 2 - Aneks 1. Test wstępny".

1.3 Efekty uczenia się
Pod koniec tego modułu uczniowie powinni być w stanie:

1. Rozumieć potrzebę rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem
2. Używać różnych strategii czytania ze zrozumieniem

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE
2.1. Informacje ogólne

•

•

•

•

Świadomość fonemiczna - Fonemy to najmniejsze jednostki tworzące język
mówiony. Fonemy łączą się, tworząc sylaby i słowa.
Akustyka - Akustyka to zrozumienie, że istnieje przewidywalny związek między
fonemami (dźwiękami języka mówionego) a grafemami (literami i wymową,
które reprezentują te dźwięki w języku pisanym). Czytelnicy wykorzystują te
relacje, aby rozpoznawać znane słowa i dekodować nieznane.
Rozwój słownictwa - Rozwój słownictwa odnosi się do znajomości
przechowywanych informacji o znaczeniach i wymowie słów koniecznych do
komunikacji. Rozwój słownictwa jest również podstawowym wyznacznikiem
rozumienia tekstu czytanego. Czytelnicy nie mogą zrozumieć treści tego, co
czytają, chyba że rozumieją znaczenie większości słów w tekście.
Płynność czytania, w tym umiejętność czytania ustnego - Płynność to zdolność
do dokładnego i szybkiego czytania słów. Biegli czytelnicy rozpoznają słowa i
pojmują je jednocześnie. Płynność czytania jest kluczowym czynnikiem
niezbędnym do czytania ze zrozumieniem.
Strategie czytania ze zrozumieniem - czytanie ze zrozumieniem jest
zwieńczeniem wszystkich umiejętności czytania i ostatecznym celem nauki
czytania. Celem opanowania każdej z czterech poprzednich umiejętności jest
umożliwienie zrozumienia. Podobnie czytanie ze zrozumieniem ułatwia
opanowanie pozostałych czterech umiejętności. Zrozumienie jest aktywnym
procesem, który wymaga intencjonalnej i przemyślanej interakcji między
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Zrozumienie jest jednym z pięciu kluczowych elementów niezbędnej instrukcji czytania
(Źródło:http://www.readingrockets.org/article):

czytelnikiem a tekstem, którą można wyraźnie przekazać za pomocą instrukcji
rozumienia tekstu.

Wiele osób może nawet być w stanie zidentyfikować strategie używane przez dobrych
czytelników do zrozumienia tego, co czytają. Ale zrozumienie idzie dalej. Zrozumienie polega
na konstruowaniu znaczenia:
•

•
•

od czytania tradycyjnego tekstu w formie drukowanej (książki, gazety,
czasopisma),
od słuchania innych czytających lub
od przeglądania tekstu w jednym z wielu mediów dostępnych dziś w naszym
świecie.

Zrozumienie jest zasadniczą częścią udanego rozwoju literatury XXI wieku. Jest to istotne
narzędzie do czytania w naszym współczesnym świecie, przez które można:
•
•
•
•
•

zyskać znaczenie ze słów, które ktoś zbudował,
nauczyć się czegoś nowego, aby potwierdzić coś, co myślimy,
zrozumieć punkt widzenia,
zrelaksować się,
nawet uciec od codziennej presji życia.

Jest wiele powodow czytania, ale każdy wiąże się z poznaniem, myśleniem. Bez "myślenia,
zastanawiania się i rozważania" czytanie staje się po prostu słowem. Ten rodzaj "czytania" ma
niewielką lub żadną korzyść dla czytelnika lub tych, którzy mogą go słuchać.

Czytanie słów na głos, właściwe ich wymawianie nie stanowi esencji czytania. Nie ma też
znaczenia czytanie w określonym tempie ani prędkości, mimo że wszystkie te umiejętności są
ważne. Osoba może robić te wszystkie rzeczy dobrze i nadal nie rozumieć, co oznaczają słowa.

Trudności z czytaniem mogą pojawić się w wielu różnych formach i wahają się od
niedostatecznego budowania słownictwa do stanów medycznych, takich jak dysleksja i zespół
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Uznając, że istnieją różne poziomy myślenia, ważne dla nauki, Bloom, Engelhard, Furst, Hill i
Krathwohl (1956), opracowali klasyfikację poziomów zachowań intelektualnych, zwaną
taksonomią Blooma. Ta taksonomia zawiera trzy domeny: poznawczą, psychomotoryczną i
afektywną. Domena poznawcza ma sześć poziomów: Wiedza (odkrywanie), Zrozumienie
(rozumienie), Stosowanie (wykorzystanie wiedzy), Analiza (dekonstruowanie tego co jest
znane), Synteza (łączenie w inny sposób) i Ocena (osądzanie wyników). "Moduł 2 - Aneks 2.
Taksonomia Blooma" przedstawia niektóre cechy Zrozumienia.
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Zrozumienie jest ostatecznym celem czytania. Zrozumienie jest procesem jednoczesnego
wydobywania i konstruowania znaczenia poprzez interakcję i zaangażowanie w języku
pisanym. Ważne są słowa wyodrębniające i konstruujące. Wyodrębniając znaczenie, czytelnik
próbuje zrozumieć, co autor chciał przekazać. Budując sens, czytelnik tworzy mentalną
reprezentację opartą częściowo na uprzedniej wiedzy i doświadczeniu. Konstruktywny
element zrozumienia gwarantuje, że każdy czytelnik otrzyma unikalny pomysł na to, co
przekazuje dany tekst.

nadpobudliwości
psychoruchowej
(Źródło:https://www.universalclass.com/articles)

z

deficytem

uwagi

(ADHD).

Dysleksja, szeroko zdefiniowana, jest niemożnością lub trudnością w nauce czytania i pisania
przez inteligentne dzieci i dorosłych, którzy są zaangażowani w uczenie się lub mieli
odpowiednie wykształcenie. Nie jest znana bezpośrednia przyczyna lub przyczyny dysleksji,
ale powszechnie wiadomo, że jednym z najbardziej rozpoznawalnych objawów dysleksji
wydaje się być odwrócenie liter lub cyfr. Ponadto dysleksja powoduje również niezdolność
jednostki do łamania słów na poszczególne dźwięki lub niezdolność jednostki do
zapamiętania, jak słowa brzmią.
W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, dysleksja nie jest problemem wzroku.
Dodatkowymi objawami, które często towarzyszą dysleksji, są słaba pamięć krótkoterminowa
lub problemy z przetwarzaniem języka mówionego. Zasadniczo dysleksja to stan, którego nie
można odwrócić. Jednak wiele osób z powodzeniem opracowuje strategie, które pomagają
zrekompensować trudności z czytaniem dzięki instrukcjom wyrównawczym.

Niestety, wielu nauczycieli i rodziców uważa, że każdy student, który jest powolnym
czytelnikiem, lub który wydaje się nie rozwijać tak szybko, jak jego rówieśnicy, ma dysleksję,
co z pewnością nie jest prawdą. Podobnie jak w przypadku trudności z czytaniem,
eksperymentowanie z różnymi metodami czytania może pomóc poprawić szybkość i
płynność. "Moduł 2 - Aneks 2. Znani Dyslektycy" przedstawia inspirującą próbkę
samokompensowanych sławnych i odnoszących sukcesy dyslektyków. Ale pamiętajcie – poza
słynnymi lub dobrze znanymi dyslektykami, są tysiące innych, którzy radzą sobie pomimo
swojego problemu. Niestety, są też miliony, które mogłyby sobie radzić, a tego nie robią.

ADHD, znany również jako zespół zaburzeń nadpobudliwości psychoruchowej, jest bardzo
znanym terminem w okręgach szkolnych na całym świecie. Podczas gdy zespół zaburzeń
nadpobudliwości psychoruchowej występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt, ADHD
często winnym złego zachowania dzieci lub słabe stopnie w szkole.
Dzieci, a także osoby dorosłe, u których zdiagnozowano zaburzenia niedosłyszące, często
mają trudności z zrozumieniem instrukcji wydanych w szkole lub miejscu pracy. Trudności w
koncentrowaniu się i utrzymywaniu uwagi na określonych czynnościach i zadaniach są dużym
wyzwaniem, a nieudane wykonywanie zadań lub czynności jest bardzo powszechne.

Dorośli powinni dążyć do rozwijania umiejętności czytania, pisania i liczenia, a także
zachowania intelektualnego w celu uzyskania dostępu do informacji, wyrażania opinii i idei,
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UWAGA: Pamiętaj, że każde zaburzenie lub trudność w czytaniu musi zostać należycie
zbadane i ocenione przez profesjonalistę! Tylko dlatego, że uczeń ma trudności z
zapamiętywaniem słownictwa lub może mieć trudności ze zrozumieniem i pojęciami
związanymi z czytaniem lub pisaniem, nie oznacza, że jest niepełnosprawny.
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ADD, zaburzenie deficytu uwagi, jest podobne do ADHD, bez problemów z nadpobudliwością.
U niektórych osób nadaktywność może być obecna bez jakichkolwiek deficytów poziomów
uwagi.

podejmowania działań w celu rozwiązania problemów i tworzenia przyszłych możliwości w
postaci dalszych kwalifikacji. Osiągnięcie celów, które sobie wyznaczyli, pozwala dorosłym
skutecznie wypełniać swoją rolę w społeczeństwie jako pracownicy, członkowie rodziny i
członkowie społeczności.

2.2. Ogólne strategie czytania ze zrozumieniem

Proces zrozumienia tekstu rozpoczyna się, zanim dzieci są w stanie czytać, gdy ktoś czyta im
książkę z obrazkami. Słuchają słów, widzą obrazki w książce i mogą zacząć kojarzyć słowa na
stronie ze słowami, które słyszą i pomysłami, które te słowa reprezentują.
Aby nauczyć się strategii rozumienia, dorośli potrzebują modelowania, ćwiczeń i informacji
zwrotnych. Nauczyciele używają różnych metod, aby pomóc dorosłym w lepszym
zrozumieniu tekstu, który czytają lub słuchają. Niektóre strategie rozumienia są opisane
poniżej
(Źródło:https://www.readnaturally.com/research/5-components-ofreading/comprehension#programs).
• Przewidywanie

Kiedy dorośli przedstawiają przewidywania dotyczące tekstu, który zamierzają przeczytać,
określa on oczekiwania w oparciu o ich wcześniejszą wiedzę na podobne tematy. Czytając,
mogą oni mentalnie zrewidować swoje przewidywania, gdy zdobędą więcej informacji.
Możesz użyć drugiej kolumny "Wykresu K-W-L" przedstawionej w rozdziale 2.4. do
wyjaśnienia tej strategii.
• Wizualizacja

Badania wykazały, że dorośli, którzy wizualizują podczas lektury, lepiej pamiętają niż ci,
którzy tego nie robią (Pressley, 1977). Czytelnicy mogą korzystać z ilustracji osadzonych w
tekście lub tworzyć własne obrazy mentalne lub rysunki podczas czytania tekstu bez
ilustracji.

Zrozumienie oznacza rozumienie tego, co czytasz. Niektórzy ludzie potrafią czytać słowa
szybciej, niż mogą budować znaczenie. Zrozumienie wypływa z przeczytanych słów i obrazów
mentalnych stworzonych lub pobudzonych przez słowa. Słabe obrazy mentalne są związane
ze słabym zrozumieniem, niskim słownictwem, słabym sekwencjonowaniem, brakiem
głównej idei, małą zdolnością wyciągania wniosków i słabymi umiejętnościami krytycznego
myślenia.
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Obrazy mentalne budują znaczenie i organizują myśli. Pomyśl o znaczeniu zaskoczenia,
gniewu lub radości. Tak, możesz zdefiniować te pojęcia w słowach, ale również ZOBACZYĆ
wyrażenia i język ciała, które są kluczowe dla zrozumienia. "Moduł 2 - Załącznik 4 -
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Możesz wyraźnie słyszeć, gdy ktoś głośno ale byle jak czyta na głos. Niestety, nic nie słyszysz i
nic nie widzisz, gdy osoba ma problemy z generowaniem obrazów mentalnych, aby tworzyć
znaczenie w trakcie czytania. "Moduł 2 - Aneks 4 - Wizualizacja", pokazuje proste ćwiczenie,
które można zrobić mówiąc o wizualizacji.

Wizualizacja", pokazuje proste ćwiczenie, które można wykorzystać podczas dyskusji na
temat wyrazów twarzy.
•

Łączenie

Podejście kognitywne, określane również jako "czytanie poza liniami", polega na znalezieniu
osobistego związku z czytaniem, takiego jak osobiste doświadczenie, wcześniej przeczytane
teksty itp., aby pomóc w głębszym zrozumieniu kontekstu tekstu.
•

Zadawanie pytań

Zadawanie i odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu to kolejna strategia, która pomaga
dorosłym skupić się na znaczeniu tekstu. Nauczyciele mogą pomóc, modelując zarówno
proces zadawania dobrych pytań, jak i strategii znajdowania odpowiedzi w tekście.

Uczący się muszą pamiętać, że dobrzy czytelnicy ZAWSZE myślą i zastanawiają się. Poprzez
aktywne czytanie osoby uczące się rozwiną lepsze zrozumienie tekstu. Ludzie powinni być
świadomi różnicy między pytaniami "cienkimi" i "grubymi". Definicja cienkich pytań jest taka,
że odpowiedź na nie znajduje się bezpośrednio w tekście (można ją wskazać). Przykładem
cienkiego pytania jest "Kto jest głównym bohaterem?" Definicja grubych pytań polega na tym,
że odpowiedź jest poparta tekstem. Przykładem grubego pytania jest "Czego można nauczyć
się z tej historii?"
Pytania, nad którymi uczniowie mogą się zastanowić, czytając tekst: Kto? Co? Gdzie? Kiedy?
Dlaczego? W jaki sposób?
•

Wyjaśnianie

Określenie głównej idei i podsumowania wymaga, aby dorośli ustalili, co jest ważne, a
następnie umieścili to w swoich własnych słowach. Niejawna w tym procesie jest próba
zrozumienia celu autora w pisaniu tekstu. Możesz użyć trzeciej kolumny wykresu "K-W-L"
przedstawionej w rozdziale 2.4. do wyjaśnienia tej strategii.
• Ewaluacja

Uczączy się oceniają styl pisania autora. Kiedy stwierdzają dokładnie, co im się w tekście
podobało, a co nie, są zachęcani do krytycznego myślenia i analizy technik pisarskich autora.
Pytania, nad którymi uczniowie mogą się zastanowić, zauważając twórczość autora:
•
•
•

Jaką część tekstu lubisz najbardziej? Najmniej?
Czy autor posługiwał się figuratywnym językiem, humorem lub napięciem?
Czy chciałbyś przeczytać więcej książek tego autora?
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Tekst narracyjny opowiada historię, prawdziwą lub fikcyjną. Istnieje wiele strategii, które
pomogą dorosłym zrozumieć tekst narracyjny.
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2.3. Strategie czytania ze zrozumieniem: tekst narracyjny

• Mapy historii
Mapa histori

Tytuł:________________________________
Postacie:
Bohaterowie opowieści, w tym
protagonista(główny
bohater),którego motywacje i
działania napędzają historię.

Tło:
Kiedy i gdzie ma miejsce
historia (które może się
zmienić w trakcie historii).

Problem:
Co spowodowało ruch wydarzeń? Jaki problem pojawił się
lub kim zostali główni bohaterowie?

Ważne wydarzenia:

Kluczowe kroki lub zdarzenia, które
odzwierciedlają postęp sytuacji.

Rezultat

Jak rozwiązano problem? Czy cel został osiągnięty?

Motyw:
Większe znaczenie lub istota sprawy, morał, „co z tego
wynika?”.
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o Tło: Kiedy i gdzie odbywa się historia (która może się zmienić w trakcie
opowiadania).
o Postacie: Ludzie lub zwierzęta w historii, w tym protagonista (główny
bohater), którego motywacje i działania napędzają fabułę.
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Tutor może wyjaśnić schemat gramatyki tekstu, aby podnieść świadomość uczniów na temat
elementów, których autor używa do skonstruowania opowieści. Gramatyka historii obejmuje:

o Problem: Linia fabularna, która zwykle obejmuje jeden lub więcej problemów
lub konfliktów, które protagonista musi ostatecznie rozwiązać. Można ją
podzielić na trzy pola: problem, ważne wydarzenia, rezultat.
o Temat: Nadrzędna lekcja lub główny morał, który autor chce, aby czytelnicy
czerpali z historii. Może być wyraźnie określony jak w Bajkach Ezopa lub
wywnioskowany przez czytelnika (częściej).

Zobacz "Moduł 2 - Aneks 4 - Przykład mapy opowieści" ukazujący bardzo prosty przykład
mapy opowieści, przykład uogólnionego diagramu i diagram do wypełnienia przez uczących
się.
• Ponowne opowiadanie

Poproszenie uczących się, aby opowiedzieli historię własnymi słowami, zmusza ich do
przeanalizowania treści w celu ustalenia, co jest ważne. Nauczyciele mogą zachęcić uczących
się do wyjścia poza dosłowne opowiadanie historii i wyciągnięcie własnych wniosków na jej
temat.
•Prognozowanie

Nauczyciele mogą poprosić uczących się, aby przepowiedzieli historię opartą na tytule i
wszelkich innych dostępnych wskazówkach, takich jak ilustracje. Nauczyciele mogą później
poprosić o znalezienie tekstu, który wspiera lub zaprzecza ich przewidywaniom.

• Odpowiadanie na pytania ze zrozumieniem

Zadawanie uczącym się różnych rodzajów pytań wymaga od nich znalezienia odpowiedzi na
różne sposoby, na przykład poprzez znalezienie dosłownych odpowiedzi w samym tekście lub
poprzez wykorzystanie wcześniejszej wiedzy, a następnie wnioskowanie na podstawie
wskazówek w tekście.

2.4. Strategie czytania ze zrozumieniem: tekst ekspozycyjny

Tekst ekspozycyjny wyjaśnia fakty i pojęcia w celu informowania, przekonywania lub
wyjaśniania.
• Struktura tekstu ekspozycyjnego

Tekst ekspozycyjny jest zazwyczaj zbudowany z wizualnych wskazówek, takich jak nagłówki i
podpozycje, które zapewniają jasne instrukcje co do struktury informacji. Pierwsze zdanie w
akapicie jest również zwykle zdaniem tematu, które jasno określa, o czym jest akapit.
Przyczyna i efekt - patrz "Moduł 2 - Aneks 5. Przykłady przyczynowości".
Problem i rozwiązanie
Porównanie i kontrastowanie
Opis
Kolejność czasu (kolejność zdarzeń, działań lub kroków)
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Tekst często wykorzystuje jedną z pięciu typowych struktur tekstowych jako regułę
organizacyjną:

Nauczanie tych struktur może pomóc ucząym się w rozpoznaniu relacji między pomysłami a
ogólną intencją tekstu.
•

Główna idea / podsumowanie

Podsumowanie zawiera w skrócie główną ideę tekstu i kluczowe szczegóły, które wspierają
główną ideę. Uczący się muszą zrozumieć tekst, aby napisać dobre streszczenie, które jest
czymś więcej niż powtórzeniem samego tekstu.
Formularz K-W-L

Co wiem

K

Stonehenge jest duży.
To pomnik z kamienia.
Kamienie są ułożone w
okrąg.
Kamienie pokrywają się z
czymś
Niektóre kamienie są
zakrzywione

Tytuł: Stonehenge

W
Co chcę wiedzieć

L
Czego się nauczyłem

Gdzie jest Stonehenge?
Kto zbudował
Stonehenge?
Kiedy zbudowano
Stonehenge?
Dlaczego zbudowano
Stonehenge?
Z czym łączą się
kamienie?

Stonehenge jest w
południowej Anglii.
Nikt nie jest pewien, kto
go zbudował.
Stonehenge został
zbudowany tysiące lat
temu.
Stonehenge mógł być
miejscem leczenia chorych
i rannych lub
sanktuarium zmarłych.
Stonehenge łączy się ze
ścieżką słońca w
najdłuższe i najkrótsze
dni w roku

Kategorie informacji, których oczekuję
Cel Stonehenge
Historia Stonehenge
Struktura Stonehenge

W formularz K-W-L istnieją trzy etapy (Ogle, 1986):

1. Co Wiem (Know): Zanim uczący się przeczytają tekst, poproś ich jako grupę o

zidentyfikowanie tego, co już wiedzą na dany temat. Uczący się piszą tę listę w
kolumnie "K" swoich formularzy K-W-L.

przykład mogą się zastanawiać, czy niektóre "fakty" podane w kolumnie "K" są
prawdziwe.
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czego chcą się nauczyć, czytając tekst w kolumnie "W" swoich formularzy K-W-L. Na
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2. Co chcę Wiedzieć (Want): Poproś uczących się, aby napisali pytania na temat tego,

3. Czego się Nauczyłem (Learn): czytając tekst, uczący się powinni szukać odpowiedzi na
pytania wymienione w kolumnie "W" i wpisać swoje odpowiedzi w kolumnie "L" wraz
z wszystkim, czego się dowiedzą.

Po tym, jak wszyscy przeczytali tekst, nauczyciel prowadzi dyskusję na temat pytań i
odpowiedzi.
• Organizatory graficzne
Organizatory graficzne zapewniają wizualne reprezentacje pojęć w tekście ekspozytorskim.
Reprezentowanie pomysłów i relacji graficznie może pomóc uczącym się zrozumieć je i
zapamiętać. Przykładami organizatorów graficznych są:
o Diagramy reprezentujące kategorie i hierarchie

Asystent
menedżera
Personel

Menedżer
techniczny

Asystent
menedżera
Personel

o Tabele porównujące dane

Zespół HR

HR
Manager

Asystent
menedżera
Personel

Kategoria planu

Jaka firma
ubezpieczeniowa
płaci

Co płacisz

Brązowy

60%

40%

Złoty

80%

20%

Srebrny

Platynowy

70%
90%

30%
10%

12

Menedżer
finansowy

Zespół
techniczny
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Zespół
finansowy

CEO

o Diagramy sterowane czasowo, które przedstawiają kolejność zdarzeń
Dorosła
żaba

Jajka

Cykl
życiowy
żaby
Żabka

o

Kijanka

Schematy blokowe reprezentujące etapy procesu

Spójrz na
menu

Naprawdę
głodny?

Tak

Zamów
przystawkę

Nie

Sałatka w
cenie?

Nie

Zamów
przystawkę

Tak

Wybierz sos
sałatkowy

Nauczenie dorosłych, jak tworzyć i konstruować organizatory graficzne, będzie wymagało
pewnego modelowania, wskazówek i informacji zwrotnych. Nauczyciele powinni
zademonstrować proces z przykładami najpierw, zanim uczący się będą ćwiczyć z pomocą
nauczyciela i ostatecznie pracować samodzielnie.

3. ĆWICZENIA I QUIZY

"Moduł 2-Aneks 5-Dodatkowe testy" przedstawia trzy kolejne testy, które można wykorzystać
podczas programu rozwijania umiejętności rozumienia uczniów.

Świetny sposób na poznanie imion innych uczniów, idealny dla grupy ludzi, którzy
spotykają się po raz pierwszy, dobrze "rozgrzewa mózg", ponieważ wymaga pewnych
umiejętności koncentracji i mnemoniki: uczący się i nauczyciel powinni stać w koło
naprzeciw siebie. Nauczyciel powinien rozpocząć od wymówienia na głos swojego imienia
i skojarzenia go z prostym gestem ciała (podnosząc rękę, poruszając stopą, potrząsając
głową itp.). Teraz, w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, wszyscy członkowie
koła powinni próbować powtarzać imiona i gesty ludzi znajdujących się przed nimi, jak
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Jako ćwiczenie przełamywania lodu na początku szkolenia nauczyciel może skorzystać z
następującej aktywności lub jakiegokolwiek innego ćwiczenia, w którym czuje się pewnie:

również własne imię i własny gest dla następnej osoby, która ma zostać dodana do listy. I
tak dalej, aż koło się zamknie. Po zakończeniu rundy uczący się mogą wrócić na swoje
miejsca.

4. ZARYS PROGRAMU

30 min

• Znaczenie czytania ze zrozumieniem

Materiały

Zasób

Powitanie
na
Flipcharcie
Markery

Ćwiczenie
pomagające
przełamać lody
opisane w
rozdziale 3

Kopie
testów
wstępnych
dla
wszystkich
uczących się
(bez arkusza
odpowiedzi)
Rzutnik

Moduł 2 Załącznik 1 Test wstępny

Moduł 2 - Anex
9 - Prezentacja
Power Point
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45 min

Działania edukacyjne / porady dla
trenera
• Powitanie uczniów
• Ćwiczenie pomagające przełamać lody
• Zasady sesji szkoleniowej - uzgodnij
zasady, których wszyscy powinni
przestrzegać podczas szkolenia
(wyłączenie dźwięku w telefonach,
zadawanie pytań, żadne pytanie nie jest
głupie, potrzeba bycia konstruktywnym,
można się nie zgodzić z innymi, spór nie
może być odbierany personalnie lub jako
atak, dobra zabawa itd.), zapisz je na
papierze Flipchart i poproś wszystkich o
podpisanie.
• Test wstępny
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Zalecany
czas
45 min.

120 min

Materiały

Zasób

Moduł 2Aneks 6 dla
Mapy opowieści:
wszystkich
o Przedstaw schemat mapy opowieści Dokumenty
poprzez prosty przykład historii
Flipchart
o Uogólniony schemat w rozdziale 2.3. Markery
jest analizowany razem z uczącymi
się
o Uczący się tworzą własną mapę
opowieści: grupa jest podzielona na
małe grupy składające się z 3
uczestników. Powszechnie znana
historia jest opowiedziana przez
nauczyciela, a uczący się proszeni są
o opracowanie "Mapy opowieści" na
dużym papierze Flipchart. Referaty
są wyświetlane na ścianie, a
dyskusja prowadzona jest przez
nauczyciela.
o W zależności od poziomu grupy
opcją dla ćwiczenia w małej grupie
może być wybranie własnej historii
przez każdą grupę.

Moduł 2 Aneks 6 Przykład mapy
opowieści

• Wykres KWL: Przedstaw zasadę
przyczynowo-skutkową
o W zależności od poziomu grupy,
nauczyciel dostarcza odpowiedni
tekst, który zostanie
rozdystrybuowany dla każdego
uczestnika. Grupa jest podzielona na
małe grupy 2-3 osób i opracowuje
tabelę KWL. Papierowe plansze są
umieszczane na ścianie i dyskusja
jest ułatwiona przez tutora.

Przykład
wykresu KWL
w rozdziale 2.4.
Odpowiedni
tekst do
wykresu KWL

•

• Zasada organizowania przyczyny i efektu:
o Przedstaw zasadę organizowania
przyczyny i efektu
o Wykonaj ćwiczenia w module 2 aneks 5

Moduł 2Załącznik 5egzemplarze
dla
wszystkich
(bez arkusza
odpowiedzi)
Kopie
wybranego
tekstu dla
wszystkich

Moduł 2 Aneks 5 –
Przykłady
przyczynefektów

15

60 min

Działania edukacyjne / porady dla
trenera
Strategie czytania ze zrozumieniem:
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Zalecany
czas
240 min

Zalecany
czas
120 min

120 min

60 min

Działania edukacyjne / porady dla
trenera
• Inne organizery graficzne:
o Przedstaw innych organizatorów
graficznych
o W zależności od poziomu grupy,
przypisuje różne zadania do
wykonania różnych organizatorów
graficznych. Wyniki są
prezentowane przez każdą grupę.

• Wizualizacja:
o Omów znaczenie wizualizacji
o Wykonaj ćwiczenie w Aneksie 4
o W zależności od poziomu grupy,
nauczyciel wybiera tekst, który
będzie używany do osobistego
ćwiczenia wizualizacji. Każdy
uczestnik otrzymuje tekst i jest
poproszony o przeczytanie go oraz
opisanie (krótki opis w formie listy
wypunktowanej) sposobu w jaki on
/ ona wizualizuje dany tekst.
Tworzone są pary, a uczący się
dzielą się swoim opisem z
partnerem. Dyskusję ułatwia
prowadzący.
• Ogólne strategie czytania ze
zrozumieniem:
o Przedstaw różne strategie z
rozdziału 2.2. i przegląd wszystkich
tematów omawianych podczas
kursu

Ocena (w celu weryfikacji
wzrostu wiedzy)
Informacje zwrotne od
uczestników

Materiały

Zasób

Kopie
Wybranych
tekstów,
które będą
używane
podczas
ćwiczenia w
małej grupie

Organizery
graficzne w
rozdziale
2.4.Przykłady
do
wykorzystania
podczas
ćwiczeń w
małej grupie

Kopie
tekstu, który
ma być
użyty
podczas
ćwiczenia
wizualizacji
dla
wszystkich

Kopie ppt
dla
wszystkich

Moduł 2-Aneks
4–
Wizualizacja
Teksty do
wizualizacji
ćwiczeń

PPT z ogólnymi
strategiami
czytania ze
zrozumieniem

Przeprowadź ocenę przy użyciu "Modułu 2 - Aneks 8 - Test
oceny modułu"
Poproś uczestników o wypełnienie kwestionariusza opinii

European Declaration of the Right to Literacy (Full Version in English) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf
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5. DALSZA LEKTURA

•

•

•
•

European Declaration of the Right to Literacy (Short version in
English) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf
European Declaration of the Right to Literacy (Short version in EU member state
languages) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-englishlanguage-learners

6. ANEKSY

17

Moduł 2-Aneks 1-Test wstępny
Moduł 2-Aneks 2-Taksonomia Bloom’a
Moduł 2-Aneks 3-Znani dyslektycy
Moduł 2-Aneks 4-Wizualizacja
Moduł 2-Aneks 5-Przykłady Przyczyny-Efektu
Moduł 2-Aneks 6-Przykład Mapy Opowieści
Moduł 2-Aneks 7-Dodatkowe teksty
Moduł 2-Aneks 8-Test oceny modułu
Moduł 2-Aneks 9-Prezentacja Power Point
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ANESKY
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODUŁ 2 – ANEKS 1. TEST WSTĘPNY
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i rozwiąż ćwiczenia.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII: WIATR, ENERGIA SŁONECZNA, GEOTERMALNA
ORAZ WODNA
Źródło: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Istnieje wiele powodów, aby korzystać z alternatywnych źródeł
energii. Jednym z nich jest redukcja zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych. Alternatywne lub odnawialne źródła energii
pomagają zmniejszyć ilość toksyn, które są skutkiem tradycyjnego
zużycia energii. Te alternatywne źródła energii pomagają chronić
przed szkodliwymi produktami ubocznymi i pomagają zachować
wiele zasobów naturalnych, których obecnie używamy jako źródeł
energii.

Istnieje wiele alternatywnych źródeł energii: energia wiatru, energia słoneczna, energia
geotermalna i energia wodna to tylko niektóre przykłady.
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Energia słoneczna. Energia słoneczna jest wykorzystywana
do ogrzewania, gotowania, wytwarzania energii elektrycznej,
a nawet do odsalania wody, tak aby była zdatna do spożycia
oraz mogła zostać użyta do dodatkowych celów. Energia
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Energia wiatru. Energia wiatru to zdolność do wychwytywania
wiatru w sposób napędzający łopaty turbin wiatrowych. Ostrza
obracają się a ich ruch jest przekształcany na prąd elektryczny za
pomocą generatora elektrycznego. W starszych wiatrakach energia
wiatrowa napędzała maszynę mechaniczną, aby ta wykonywała pracę
fizyczną, taką jak np. kruszenie ziarna, aby przygotować chleb lub
pompowanie wody, aby dostarczyć wodę. Turbiny wiatrowe
budowane są na farmach wiatrowych i zazwyczaj zbudowanych jest
kilka wież koło siebie. W 2005 r. światowe zastosowanie generatorów napędzanych wiatrem
stanowiło mniej niż 1% łącznego zużycia energii elektrycznej. Źródło energii ma kilka zalet:
nie ma zanieczyszczeń, nigdy się nie kończy, rolnictwo i wypas mogą nadal odbywać się na tej
samej ziemi, co turbiny wiatrowe, a farmy wiatrowe można budować w dowolnym miejscu.
Jedną z wad jest to, że potrzeba stałego źródła wiatru, aby uzyskać wystarczającą moc. Jeśli
prędkość wiatru spada, wytwarzana jest mniejsza ilość energii
elektrycznej. Duże farmy wiatrowe mogą mieć również
negatywny efekt wizualny dla osób mieszkających w pobliżu.

słoneczna wykorzystuje światło słoneczne, które pada na panele fotowoltaiczne. Jedną z zalet
energii słonecznej jest jej odnawialność. Dopóki jest światło słoneczne, dopóty będziesz
w stanie wykorzystać z niego moc. Nie produkuje też zanieczyszczeń i może być skutecznie
wykorzystywane do ogrzewania i oświetlania przedmiotów. Można zobaczyć korzyści
z używania energii słonecznej np. w ogrzewaniu basenów, w spa i zbiornikach wodnych
w wielu miastach w całym kraju.
Energia geotermalna. Geotermia oznacza
„ciepło ziemi”. Ta energia jest kumulowana pod
ziemią. Gorące skały pod ziemią pomagają
podgrzać wodę, aby wytworzyć parę. Jeśli w tym
obszarze ziemi zostaną wykopane dziury, para
wyleci w górę i zostanie oczyszczona
i wykorzystana do napędzania turbin, które
z kolei
przekażą
prąd
generatorom
elektrycznym. Zaletami tego rodzaju energii jest brak szkodliwych produktów ubocznych,
samowystarczalność po wybudowaniu elektrowni geotermalnej, a elektrownie są generalnie
małe, więc nie ma negatywnego efektu wizualnego na obszarze otaczającym roślinę.

Energia wodna. Moc pochodzi z wykorzystania potencjału
spiętrzonej wody, która dostarcza energię do turbiny wodnej i
generatora. Innym przykładem tej energii jest wykorzystanie
energii pływów. Obecnie generatory elektryczne mogą być
zasilane energią wodną, która może pracować wstecz jako silnik
do pompowania wody do późniejszego wykorzystania. Zaletą jest
to, że możesz kontrolować wykorzystanie energii, kontrolując
wodę. Możesz również generować wodę przez cały czas, ponieważ nie ma sił zewnętrznych,
które mogłyby temu zapobiec. Co więcej, nie ma zanieczyszczenia przy użyciu tego rodzaju
energii. W rzeczywistości można ponownie wykorzystać wodę już wykorzystywaną do
wytwarzania energii wodnej. Wady są takie, że budowa i utrzymanie zapór jest kosztowne.
Musi również istnieć wystarczająca ilość wody na tym obszarze, aby produkować energię.
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Na zakończenie. W trakcie twojego życia, zauważysz postęp w dziedzinie energii. Twoje
pokolenie będzie musiało docenić zasoby naturalne, których potrzebuje ludzkie życie na tej
planecie. Będziesz musiał uczestniczyć w trwającym teraz stosowaniu alternatywnych źródeł
energii, tak aby Ziemia pozostała zdrowa, a nasze zasoby naturalne pozostały odnowione.

Źródło:
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources101/

Ćwiczenie 1. Ułóż zdanie z każdym z podanych słów. Podkreśl użyte słowo.

odnawialne ______________________________________________________________________________________________
napędzać ________________________________________________________________________________________________

zgodny ___________________________________________________________________________________________________
wydajny _________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 2. Szukanie słowa. Znajdź alternatywne źródła energii: energia wiatru, słoneczna,
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geotermalna oraz wodna.

Ćwiczenie 3. Pytania wielokrotnego wyboru (umieść X przed właściwą odpowiedzią.)
1. Alternatywnym źródłem energii jest?
 a. energia wiatru

 b. energia słoneczna

 c. energia geotermalna
 d. energia wodna

 e. wszystkie z powyższych
2. Jaki rodzaj energii oznacza “ciepło ziemi”?
 a. węgiel

 b. minerały

 c. geotermia
 d. woda

Ćwiczenie 4. Definicje (Wpisz znaczenie każdego słowa.)

1. toksyny _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
2. turbina wiatrowa ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. zapora _________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 5. Rozszerzona odpowiedź (odpowiedź w pełnych zdaniach).

1. Jaki powód przytoczono w tekście, aby korzystać z alternatywnych źródeł energii?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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4

____________________________________________________________________________________________________________

2. Przeczytaj ostatni akapit tekstu. Jak autor zachęca czytelników do działania na rzecz
zdrowej ziemi i odnawiania zasobów?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. Wypełnij wykres co najmniej jedną zaletą i jedną wadą dla każdego alternatywnego źródła
energii:
Zalety

Wady

Energia wiatru

Energia słoneczna

Energia geotermalna
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Energia wodna

ARKUSZ ODPOWIEDZI

Ćwiczenie 3.
1. e
2. c

Ćwiczenie 5. Odpowiedź rozszerzona (Zaakceptuj rozsądne odpowiedzi).

1. Korzystanie z alternatywnych źródeł energii pomaga zredukować zanieczyszczenia i gazy
cieplarniane. (Wymień przynajmniej jeden powód.)
2. Autor mówi czytelnikom, że muszą doceniać zasoby naturalne, których potrzebujemy na
Ziemi. Muszą korzystać z alternatywnych źródeł energii, aby zasoby Ziemi były chronione.

Ćwiczenie 6. Znajdź w tekście fragmenty przedstawiające zalety i wady każdego źródła
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energii, aby można było dokładnie wypełnić wykres.

MODUŁ 2 – ANEKS 2. TAKSONOMIA BLOOMA
Według Chaffee (2003) krytyczne myślenie, to: „Rozumienie świata poprzez uważne badanie
procesu myślenia, a także wyjaśnianie i poprawę naszego zrozumienia”. Krytyczne myślenie
wykracza poza uczenie się na pamięć i pytania wielokrotnego wyboru, zachęcając do tego, ale
także, do myślenia – „dlaczego?”.
Taksonomia Blooma została stworzona w 1956 r. pod kierownictwem psychologa
edukacyjnego dr Benjamina Blooma w celu promowania wyższych form myślenia w edukacji,
takich jak analiza i ocena pojęć, procesów, procedur i zasad, a nie tylko zapamiętywanie
faktów (uczenie się na pamięć).

Uznając, że istnieją różne poziomy zachowań myślowych ważnych dla uczenia się, Bloom,
Englehart, Furst, Hill i Krathwohl (1956) opracowali klasyfikację poziomów zachowań
intelektualnych. Ta taksonomia (klasyfikacja) zawiera trzy dziedziny: poznawczą,
psychomotoryczną i afektywną. Domena poznawcza miała sześć poziomów: wiedzę,
zrozumienie, zastosowanie, analizę, syntezę i ocenę.

Tworzenie

Synteza

Ocenianie

Analiza

Analizowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Zrozumienie

Rozumienie

Wiedza

Pamiętanie

Rys. 1

Rys. 2
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Oryginalne domeny poznawcze (które mają rzeczowniki wymienione jako ich tytuły)
odnotowano na rys. 1. Pod koniec lat 90. nowa grupa psychologów poznawczych, kierowana
przez Andersona i Sosniaka (1994), zaktualizowała taksonomię odzwierciedlającą znaczenie
dla XXI wieku. Grafika porównawcza (rys. 2) przedstawia nowy język związany z taksonomią
Blooma. Główne modyfikacje polegały na zmianie przedmiotów z ich oryginalnej formy
rzeczownikowej na formy czasownika.

Drugą domeną jest Zrozumienie [Rozumienie]. Ta domena polega na uświadomieniu sobie
dosłownego przesłania zawartego w komunikacji i umiejętności zrozumienia związków
między każdym z tych elementów w twoim przedmiocie. Składniki zrozumienia obejmują
samoregulację, interpretację i ekstrapolację.

Może to obejmować stosowanie samoregulacji, której najlepszym przykładem jest
powtórzenie problemu we własnych słowach uczniów, uczynienie informacji osobistymi lub
zmodyfikowanie informacji na coś, co jest bardziej wymowne, tak jak zmiana procesu krok po
kroku na diagram przepływu.

Dobrze to ujął Gluck, kiedy powiedział, że uczeń XXI wieku musi rozwijać nowe umiejętności,
a trzy R – reading (czytanie). 'riting (pisanie) i 'rithmetic (arytmetyka) – już nie wystarczają.
Musimy dodać trzy C – computing (prowadzenie obliczeń), critical thinking (krytyczne
myślenie) and capacity for change (zdolność do zmian). (Gluck 1992 w Peters 1994 str. 259).
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Syntetyczna prezentacja taksonomii Blooma znajduje się poniżej:

Zastosowanie
(wykorzystanie
nabytych
informacji)

Analiza
(rozbicie
informacji na
element
składowe)

Synteza
(scalanie
informacji)

Ocena
(formułowanie
sądów)

Definicja
Blooma

Zapamiętanie
wcześniej
nauczonych
informacji

Zademonstrowanie
i zrozumienie
faktów

Zastosowanie
wiedzy do
rzeczywistych
sytuacji

Scalenie pomysłów
w nowe elementy
lub zaproponować
alternatywne
rozwiązania

Umiejętności

Obserwacja i
przywoływanie
informacji,
faktów,
Znajomość dat,
miejsc,
wydarzeń,
głównych idei,
koncepcji,
terminów, zasad.
Opanowanie
przedmiotu,
metod i
procedur.

Zrozumienie
informacji, zasad,
sensu;
Tłumaczenie
wiedzy na nowy
kontekst;
Interpretowanie
wykresów, faktów;
Porównywanie;
Porządek;
grupowanie;
Wnioskowanie;
Przewidywanie
konsekwencji.

Używanie /
zastosowanie
informacji
używanie metod,
koncepcji i teorii w
nowych sytuacjach,
rozwiązywanie
problemów przy
użyciu
wymaganych
umiejętności lub
wiedzy;
Konstruowanie
wykresów i grafów.

Podzielenie
obiektów lub
pomysłów na
prostsze części i
znalezienie
dowodów na
poparcie uogólnień
Zauważanie
wzorów;
Organizacja i
identyfikacja
komponentów i
części;
Rozpoznawanie
ukrytych znaczeń;
Rozróżnianie
faktów od
wniosków;
Ocena trafności;
Analizowanie
struktury.

Dokonanie i
obronienie
przedstawionych
osądy bazując na
wewnętrznych lub
zewnętrznych
kryteriach
Porównywanie i
rozróżnianie
pomysłów;
Ocenianie wartości
teorii, prezentacji;
Dokonywanie
wyborów na
podstawie
uzasadnionego
argumentu;
Zweryfikowanie,
ocenienie wartości
dowodów/pracy;
Rozpoznawanie
subiektywności
Oceniaj, interpretuj,
kończ, uzasadniaj,
debatuj, dyskutuj,
ustalaj, weryfikuj,
rekomenduj,
osądzaj, wybieraj,

Przydatne
zwroty

Nazwij, wymień,
zdefiniuj,
opowiedz, opisz,
opowiedz,
wybierz,
zidentyfikuj,

Przetłumacz,
wyjaśnij, podaj
przykłady,
przewidywać,
przepisywać,
opisywać,

Konstruuj,
uzupełniaj,
rozwiązuj, pokazuj,
wykorzystuj,
ilustruj, stosuj
kalkuluj, sprawdzaj,

Porównaj, zbieraj,
wybieraj, wyjaśniaj,
wnioskuj, analizuj,
rozróżniaj,
oddzielaj, badaj,
kontrastuj, łącz,

Przedstawianie
ponownie starych
koncepcji, aby
tworzyć nowe;
Powiązywanie /
zintegrowanie
wiedzy z wielu
obszarów;
Przewidywanie,
tworzenie,
wyciąganie
wniosków;
Proponowanie,
tworzenie
oryginalnych prac.
Projektuj,
wyobrażaj,
ulepszaj, twórz,
planuj wymyślaj,
formułuj,
odtwarzaj, generuj,
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Zrozumienie
(rozumienie i
interpretacja
wyuczonych
informacji)
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Wiedza
(przywołanie i
pamiętanie
faktów)

Zastosowanie
(wykorzystanie
nabytych
informacji)

Analiza
(rozbicie
informacji na
element
składowe)

Synteza
(scalanie
informacji)

Ocena
(formułowanie
sądów)

oznacz, pokaż,
zacytuj, nazwij,
znajdź, napisz,
podaj, dopasuj.

przetwórz,
podsumuj,
interpretuj,
przedyskutuj,
przewiduj,
odróżniaj,
przekształć,
rozszerz, oszacuj,
rozróżnij.
Opowiadaj
własnymi słowami;
Zilustruj główną
ideę;

demonstruj,
modyfikuj, łącz,
przewiduj,
wytwarzaj, obliczaj,
klasyfikuj,
odkrywaj,
manipuluj, operuj.

układaj,
kategoryzuj,
reklamuj,
klasyfikuj,
rozkładaj, planuj,
różnicuj.

modyfikuj,
przeglądaj, łącz,
integruj, komponuj,
formułuj,
reorganizuj,
zastępuj, co jeśli?

dyskryminuj,
wspieraj, ustalaj
priorytety,
porównuj, kończ,
krytykuj, klasyfikuj

Zrób notatnik;
Zbuduj model;

Zaprojektuj
kwestionariusz;
Zbuduj wykres;
Utwórz grę;

Utwórz nowy
produkt;
Sprzedaj pomysł /
koncepcję;
Zaprojektuj lepiej…;

Opracuj kryteria;
Przygotuj sprawę;
Poleć zmianę;
Debata;
Krytyczny przegląd;
Propozycja

Uzupełnij oś
czasu;
Ponownie
opowiedz
historię;
Stwórz
akrostych;

Profil historii;
Lista informacji;
Wykres faktów
Książki,
diagramy, film,
płyty CD, modele,
wydarzenia,
media

Raport
podsumowujący;
Komiks;
Kolaż;
Mapa schematów /
myśli
Kreskówki, trendy,
tabele,
konsekwencje,
wykresy

Mapa;
Zestaw instrukcji;
Puzzle

Ilustracje, rzeźby,
modele, pamiętnik,
zdjęcia, kolekcje

Układanka;
Wykres
macierzowy;
Raport;

Raporty, ankiety,
grafy, diagramy,
wykresy,
kwestionariusze

Kompozycja;
Telewizor;
Reklama;
Unikalny pomysł /
koncepcja
Krótkie historie,
poezje, wynalazki,
show kukiełkowy,
artykuły, program
radiowy /
telewizyjny

Samoocenę, listy,
ankiete, aluzje,
proces sądowy,
panele dyskusyjne

Stworzono na podstawie: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia.
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green.
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Wykorzystaj

Zrozumienie
(rozumienie i
interpretacja
wyuczonych
informacji)
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Możliwe
działania i
produkty

Wiedza
(przywołanie i
pamiętanie
faktów)

Poniżej przedstawiono przykłady pytań dla każdej z domen. Nauczyciele mogą włączyć te
pytania do swojego przysłowiowego zestawu narzędzi, aby zwiększyć wzrost poznawczy i
krytyczne myślenie.
Pamiętanie

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia,
obejmują:
Zdefiniuj __________________; Jakie informacje podano?; O znalezienie czego cię poproszono?;
Znajdź gdzie ______________jest; Kiedy miało miejsce wydarzenie?; Zrób listę _____________; i
nazwij __________________.
Rozumienie

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia,
obejmują:
Wyjaśnij koncepcję ________________; Daj mi przykład______________; Opisz własnymi słowami co
oznacza _________; I co doprowadziło do ________________?
Zastosowanie

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia,
obejmują:
Co by się z tobą stało?; Czy istnieje związek pomiędzy ________ i _________?; Co byś zrobił gdyby
doszło do _______________________?; a gdybyś tam był, co byś zrobił?
Analizowanie

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia,
obejmują:
Porównaj i zestaw ______ z _____; Co jest ważne w ________?; Jakie informacje popierają twoje
wytłumaczenie?; oraz Na jakie inny sposoby _____ może być interpretowany?

Ocenianie

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia,
obejmują:
Jakie zmiany wprowadzisz, aby poprawić __________________?; Czy możesz podać szczegóły
dotyczące _____________________?; Czy możesz zapewnić alternatywę dla ___________?
Tworzenie
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Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia,
obejmują:
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Czy zgadzasz się z _______________________?; Jaka jest twoja opinia na temat __________?; Jak
udowodnisz lub obalisz, że ______________?; Jakie dane wykorzystano do wyciągnięcia wniosków
na temat ____________________?

MODUŁ 2 – ANEKS 3. Znani dyslektycy
Ponieważ dysleksja jest często zaburzeniem samokompensującym, które często można
przezwyciężyć z czasem, dzięki włożonemu wysiłku - a zwłaszcza leczeniu, kluczowe jest
zapewnienie osobom z dysleksją historii sukcesu znanych osób, aby nie poddawały się –
i rzeczywiście wytrwały. I tak na przykład wiele osób z dysleksją wniosło ogromny wkład
w rozwój ludzkości. Są wśród nich znani artyści, projektanci, architekci, pisarze, sportowcy,
prawnicy, lekarze, naukowcy, przywódcy polityczni i biznesowi.

Dyslektycy, którzy odnieśli sukces nauczyli się przezwyciężać lub ukrywać swoje frustrujące
bariery, skupiając się na realizacji własnych marzeń i pragnień. W rzeczywistości ich
zaburzenia często uznawano za katalizator sukcesu - zmuszając ich do rozwijania
i wykorzystywania ukrytych talentów. Często ich najważniejszymi cechami „ratującymi życie”
były determinacja, wytrwałość oraz rozpaczliwa potrzeba udowodnienia, że są w równym
stopniu inteligentni jak ich rówieśnicy. W rezultacie nigdy się nie poddali bez względu na to,
jak trudne było przed nimi zadanie. Ich udane życie, pomimo dysleksji, pokazuje nam, że
„cuda kompensacyjne” można osiągnąć, dopóki dyslektyków zachęcać będą kochający rodzice,
troskliwi nauczyciele i „uzdrowiciele”, aby uwierzyli w siebie.
Przykłady osób z dysleksją, którzy osiągnęli sukces:

Albert Einstein - urodzony w Niemczech fizyk teoretyczny. Opracował ogólną teorię
względności, jeden z dwóch filarów współczesnej fizyki (obok mechaniki kwantowej). Praca
Einsteina jest również znana z wpływu na filozofię nauki. Einstein jest najlepiej znany w
kulturze popularnej ze swojej formuły równoważności masy i energii E = mc2 (która została
nazwana „najsłynniejszym równaniem na świecie”). Otrzymał w 1921 r. Nagrodę Nobla w
dziedzinie fizyki za swoje „zasługi dla fizyki teoretycznej”.

Leonardo da Vinci – Znany przede wszystkim jako autor słynnej Mona Lisy, jednak Da Vinci
był wykwalifikowany w wielu dziedzinach, w tym w matematyce czy rzeźbiarstwie. Zasłynął
jako utalentowany wynalazca.

Pablo Picasso – Jeden z najbardziej znanych artystów wszechczasów z umiejętnością
tworzenia niezwykłej sztuki abstrakcyjnej. Wiele osób uważa, że to jego dysleksja była
inspiracją dla jego niezwykłych pomysłów.

John F Kennedy, George Washington & George W Bush - Uważa się, że wszyscy ci prezydenci
Stanów Zjednoczonych byli dyslektykami.
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Tom Cruise – aktor kina akcji u którego dysleksję zdiagnozowano w wieku 7 lat, ale to go nie
powstrzymało. „Próbowałem się koncentrować na tym, co czytałem, a potem dochodziłem do
końca strony i niewiele pamiętałem z tego co właśnie przeczytałem”. Tom Cruise dorastał i
odnosił sukcesy pomimo ubóstwa, częstych przesiedleń, nieodpowiedniej edukacji i dysleksji.
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Orlando Bloom – aktor hollywoodzki znany między innymi z roli w takich filmach jak Piraci
z Karaibów czy Władca Pierścieni. Kiedy odkrył, że jest dyslektykiem, jego matka zachęciła go
do zajęć plastycznych i teatralnych.

Bez wątpienia uratował go jego talent aktorski, jak również jego upartość i determinacja.
Ostatecznie przyjął unikalne techniki, aby nauczyć się swoich kwestii i został wielokrotnie
nagradzaną gwiazdą Hollywood!

Jim Carrey - Dwukrotny zdobywca Złotego Globu zyskał sławę dzięki rolom w filmach Ace
Ventura, Głupi i Głupszy oraz Maska. Głównie znany jako aktor komediowy.

Whoopi Goldberg - Komik, aktywistka, ale ostatnio również gospodarz talk-show. Whoopi jest
jedną z niewielu osób, które zdobyły Oscara, Grammy, Tony'ego i Emmy.

Steven Spielberg - Jeden z najbardziej wpływowych osobowości filmowych w historii kina,
Steven Spielberg jest prawdopodobnie najbardziej znanym reżyserem w Hollywood i jednym
z najbogatszych twórców filmów na świecie. Zwycięzca 3 nagród Akademii, 3 Złotych Globów,
4 nagród Emmy, a lista jest długa!
Walt Disney - Amerykańska ikona, która zbudowała Imperium Disneya ze swoim bratem i jest
odpowiedzialna za wzrost produkcji animowanych.
John Lennon - Główny wokalista The Beatles w latach 60. oraz autor tekstów.

Jamie Oliver – szef kuchni, autor książek i osobowość telewizyjna. Początkowo opuścił szkołę
w wieku 16 lat bez żadnych kwalifikacji, jednak dzięki wytrwałości wywalczył sobie pozycję
na szczycie.

Richard Branson - Założyciel i prezes Virgin Group, kilkukrotnie wyrzucany ze szkoły. W
rzeczywistości szkoła była dla niego czymś w rodzaju koszmaru. Jego wyniki w
standardowych testach były ponure, początkowo wskazując na podobną przyszłość. Pomimo
trudności i wyzwań związanych z jego uznaną dysleksją, jego utalentowane talenty
interpersonalne i biznesowe doprowadziły go do sukcesu.
Wielu innych dyrektorów generalnych przyznało również, że mają dysleksję, w tym Bill Gates,
Charles Schwab, Ted Turner, Henry Ford itp.
Istnieje wiele innych osobowości, które nie pozwoliły dysleksji stanąć na drodze do sukcesu,
między innymi:
•
•
•

Sport: Mohammad Ali, Magic Johnson
Projektanci: Tommy Hilfiger
Wynalazcy: Thomas Edison

•
•

Aktorzy i piosenkarze: Keanu Reeves, Kiera Knightley, Vince Vaughn, Cher, Harry
Belafonte, Nigel Kennedy
Naukowcy: Michael Faraday, Pierre Curie
Pisarze: Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Hans Christian
Andersen, William Butler Yeats

Źródła:
• https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php
• https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/
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• Przywódcy polityczni i wojskowi: George Patton, King Carl XVI Gustaf
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http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html
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MODUŁ 2 – ANEKS 4. Wizualizacja
Proszę przeczytać słowo w polu:
Teraz spójrz w swój umysł i zobaczysz, że masz w myślach obraz „żaby”. Jak wygląda twoja
„żaba”? Zatrzymaj się na chwilę i opisz ją sobie.
Być może wyobrażałeś sobie zieloną żabę na lilii …
… lub brązową ropuchę na trawie,
… lub żabę - zabawkę,

… lub żabę na Ulicy Sezamkowej …

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób wykorzystujesz obrazy tworzone w myślach do
zrozumienia pomysłów …

Proszę przeczytać następne zdanie:
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Czy widziałeś ruch żaby, kiedy czytałeś słowo „wskoczyła”?
Czy ustawienie zmieniło się, gdy wprowadzono pomysł budynku?
Czy widziałeś drzwi?

Nazwij ekspresję na poniższych obrazkach:

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

ANSWER SHEET

3

Złość
Obrzydzenie
Strach
Radość
Smutek
Zaskoczenie
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2.
3.
4.
5.
6.

MODUŁ 2 – ANEKS 5. PRZYKŁADY PRZYCZYNOWOŚCI
Przykład
Przyczyna:
Otwarte
okno

Efekt:
Zimne
powietrze
wpadło do
domu

Ćwiczenie 1. Dopasuj przyczynę do efektu
Przyczyna

Efekt

1. Samochód przejechał na czerwonym świetle. A. Konie były spragnione.
_______
2. Ben został do późna. _______

B. Upadła.

4. Padało. _______

D. Następnego dnia był senny.

3. Uczniowie byli cicho w klasie. _______
5. Lydia opuściła śniadanie. _______

6. Na zewnątrz było bardzo gorąco. _______
7. Buty Lucy nie były związane. _______
8. Łódź miała przeciek. _______

9. Szczeniak gonił za swoim ogonem. _______
10. W garnku było za dużo wody. _______

C. Podczas lunchu była głodna.
E. Wikipiała.

F. Każdy się śmiał.
G. Zatonęła.

H. Chris zmoknął.

I. Nauczyciel dał im nagrodę.

J. Kolejny samochód go uderzył.
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Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, co powoduje wybuch wulkanu lub co
dzieje się później? Książka „Danger! Volcanoes” Seymoura Simona
opisuje wiele związków przyczynowo-skutkowych. Gdy temperatura
wzrośnie głęboko pod skorupą Ziemi, staje się wystarczająco gorąca,
aby stopić skałę i przekształcić ją w magmę. Czasami ta stopiona skała
wybucha pod powierzchnią Ziemi, co powoduje, że skały, popiół i
śmiertelne gazy wylatują w powietrze. Lawa wypływająca z wulkanu może powalić drzewa i
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Ćwiczenie 2. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i rozwiąż ćwiczenie.

zniszczyć domy, a nawet całe miasta. Chociaż wulkany mogą powodować wiele zniszczeń,
erupcja wulkanu tworzy także nową ziemię. Wiele razy tworzy ona wyspę na oceanie. Możesz
nawet mieszkać na ziemi stworzonej przez wulkan!
Wypełnij inne efekty erupcji wulkanu.
Przyczyna

Efekt
Skała i popiół są wysadzane w
powietrze

Erupcja wulkanu

Wypływa gorąca, stopiona lawa

Ćwiczenie 3. Przeczytaj każde zdanie poniżej. Napisz jakie przyczyny według ciebie
powodują efekty z drugiej linii.
1. Przyczyna: ____________________________________________________________________________

Efekt: Jane spadła ze schodów.

2. Przyczyna: ____________________________________________________________________________

Efekt: Rodzina kupiła nowy samochód.

3. Przyczyna: ____________________________________________________________________________

Efekt: Kot podrapał Mitcha.

4. Przyczyna: ____________________________________________________________________________
Efekt: Światła zgasły.

5. Przyczyna: ____________________________________________________________________________
Efekt: Pociąg przybył spóźniony.

6. Przyczyna: ____________________________________________________________________________
Efekt: Krzesło przewróciło się.

8. Przyczyna: ____________________________________________________________________________
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7. Przyczyna: ____________________________________________________________________________
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Efekt: Josh wygrał zawody.

Effect: Clara głośno się zaśmiała.

ANSWER SHEET
Ćwiczenie 1.

Przyczyna

Efekt

1. Samochód przejechał na czerwonym świetle. A. Konie były spragnione.
___J____
2. Ben został do późna. ___D____

B. Upadła.

4. Padało. ___H____

D. Następnego dnia był senny.

3. Uczniowie byli cicho w klasie. ___I____

C. Podczas lunchu była głodna.

5. Lydia opuściła śniadanie. ___C____

E. Wikipiała.

6. Na zewnątrz było bardzo gorąco. ___A____

F. Każdy się śmiał.

7. Buty Lucy nie były związane. ___B____
8. Łódź miała przeciek. ____G___

G. Zatonęła.

9. Szczeniak gonił za swoim ogonem. ___F____
10. W garnku było za dużo wody. ___E____

H. Chris zmoknął.

I. Nauczyciel dał im nagrodę.

J. Kolejny samochód go uderzył.

Ćwiczenie 2.
Przyczyna

Efekt
Skała i popiół są wysadzane w
powietrze
Domy są zniszczone

Drzewa są powalone

Utwardzona lawa tworzy nową
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Drogi mogą zostać zniszczone
Page

Erupcja wulkanu

Wypływa gorąca, stopiona lawa

ziemię

Ćwiczenie 3.
Odpowiedzi uczniów będą się różnić. Przykłady poprawnych odpowiedzi
1. Przyczyna: ________Siostra Jane zostawiła piłkę na schodach______________________________________
Efekt: Jane spadła ze schodów.

2. Przyczyna: ______Pan Johnson miał wrak samochodu______________________________________________

Efekt: Rodzina kupiła nowy samochód.

3. Przyczyna: ____________Pan Johnson miał wrak
samochodu________________________________________________________

Efekt: Kot podrapał Mitcha.

4. Przyczyna: _________________Wczoraj była burza_____________________________________________________
Efekt: Światła zgasły.

5. Przyczyna: __________________Śnieg zablokował tor kolejowy_______________________________________
Efekt: Pociąg przybył spóźniony.

6. Przyczyna: ________Josh uważnie przestudiował słowa pisowni__________________________________
Efekt: Josh wygrał zawody.

7. Przyczyna: _________________Zerwał się ze stołu.__________________________________________________ __
Efekt: Krzesło przewróciło się.

8. Przyczyna: _______Siostra Clary powiedziała żart___________________________________________________
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Effect: Clara głośno się zaśmiała.

MODUŁ 2 – ANEKS 6. PRZYKŁADY MAP HISTORII
Mapa historii

Tytuł: Złotowłosa i trzy niedźwiadki
Postacie

Tło

Złotowłosa
Tata niedźwiedź
Mama niedźwiedzia
Niedźwiadek

Dawno temu w domu w lesie

Problem
Podczas gdy niedźwiedzie są daleko, Złotowłosa idzie do
ich domu

Ważne wydarzenia
1. Złotowłosa zjadła miskę owsianki
2. Złotowłosa usiadła na krześle i je złamała
3. Złotowłosa położyła się na łóżku i zasnęła
4. Niedźwiedzie wróciły do domu i znalazły pustą
miskę, połamane krzesło i Złotowłosą w łóżku

Rezultat
Złotowłosa ucieka i nigdy nie wraca.

Motyw
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Powinieneś szanować własność innych osób.

Mapa historii
________________________________

Tytuł:
Postacie
Bohaterowie opowieści, w tym
patagonista (główny bohater),
którego motywacje i działania
napędzają historię.

Tło
Kiedy i gdzie ma miejsce
historia (która może się
zmienić w trakcie historii).

Problem
Co spowodowało ruch wydarzeń? Jaki problem pojawił się
lub po co byli główni gracze?

Ważne wydarzenia
Co spowodowało ruch wydarzeń ? Jaki problem pojawił
się lub po co byli główni gracze?

.

Rezultat.

Jak rozwiązano problem? Czy cel został osiągnięty?
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Motyw
Większe znaczenie lub znaczenie, moralne, „co z tego?”.

Tytuł: ________________________________
Postacie

Tło

Problem

Ważne wydarzenia

Rezultat

3

Motyw
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Mapa historii

MODUŁ 2 – ANEKS 7. DODATKOWE BADANIA

1. W DÓŁ KRÓLICZEJ NORY – TEST PRZYCZYNOWOŚCI
Źródło: https://www.k12reader.com/

Lewis Carroll napisał „Przygody Alicji w krainie czarów” w 1865 roku. To historia dziewczyny,
która podąża za królikiem i ma niesamowite przygody. Poniżej znajduje się fragment książki.
Alice siedzi z siostrą w pobliżu rzeki.
“Zaczęła więc rozważać w myśli (to znaczy, próbowała rozważać, bo upalny dzień sprawił, że
stała się bardzo senna i niemądra), czy przyjemność uplecenia wianka ze
stokrotek będzie większa niż wysiłek związany z wstawaniem i zrywaniem
tych stokrotek, gdy niespodziewanie przebiegł obok niej Biały Królik o
różowych oczach. Nie było w tym niczego, aż tak bardzo godnego uwagi, ani
też Alicja nie pomyślała, że to coś bardzo niezwykłego usłyszeć Królika
mówiącego do siebie: — Och, mili moi! Och, mili moi! Spóźnię się! — (kiedy
rozmyślała nad tym później, przyszło jej do głowy, że powinno było ją to zdziwić, lecz w owej
chwili wszystko wydawało się zupełnie naturalne); ale kiedy Królik naprawdę wyjął z
kieszonki kamizelki zegarek i spojrzawszy nań pobiegł dalej, Alicja zerwała się, bo błysnęła jej
myśl, że nigdy jeszcze nie widziała Królika mającego kieszonkę kamizelki i zegarek, który
mógłby z niej wyjąć; więc płonąc z ciekawości przebiegła łąkę w pościgu za nim, w sam czas,
żeby zauważyć, że wskoczył do wielkiej nory króliczej na skraju żywopłotu. Już w następnej
chwileczce Alicja wpadła tam za nim, nie zastanawiając się w ogóle, jakim cudem uda jej się
stamtąd wydostać.”

1. Nazwij przyczynę: Alicja nie była pewna, czy chce wstać, żeby zebrać stokrotki. Dlaczego tak
się czuła?
____________________________________________________________________________________________________________

2. Nazwij przyczynę: Biały królik miał zegarek i nosił kamizelkę. Jaki wpływ miało to na Alicję?
____________________________________________________________________________________________________________

3. Nazwij przyczynę: Alicja podąża za Białym Królikiem. Co poczuła, że postanowiła podążać
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____________________________________________________________________________________________________________
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za królikiem?

ARKUSZ ODPOWIEDZI
Odpowiedzi uczniów będą się różnić. Przykłady poprawnych odpowiedzi.

1. Nazwij przyczynę: Alicja czuła się śpiąca.
2. Nazwij przyczynę: Zaczęła wstawać.
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3. Nazwij przyczynę: „Płonęła z ciekawości”.

2. ABIGAIL ADAMS: PRZEKONYWANIE MĘŻA
Źródło: https://www.k12reader.com/

Abigail Adams (1744-1818) była żoną ojca założyciela Stanów Zjednoczonych - Johna Adamsa.
Podczas gdy uczestniczył on w Kongresie Kontynentalnym w Filadelfii w 1776 roku, Abigail
często pisała do męża. Poniżej znajduje się część jej listu z 31 marca 1776 roku.
“Długi czas minął odkąd ogłosiłeś niepodległość. A tak przy okazji, w nowym kodeksie praw,
który, jak przypuszczam, będziecie musieli zrobić, pragnę, abyście pamiętali o kobietach i byli
dla nich hojniejsi i przychylniejsi niż przodkowie. Nie wkładajcie takiej nieograniczonej
władzy w ręce mężów. Pamiętajcie, wszyscy ludzie byliby tyranami, gdyby mogli. Jeśli
szczególnej troski i uwagi nie poświęca się kobietom, jesteśmy zdeterminowane, aby wszcząć
bunt i nie będziemy się trzymać żadnych praw, w których nie mamy głosu ani reprezentacji.

To, że ludzie są z natury tyranami, jest prawdą tak dogłębnie ustaloną, że nie dopuszcza się
w niej żadnych sporów; ale ci z was, którzy chcą być szczęśliwi, chętnie zrezygnują
z surowego tytułu pana dla bardziej czułego i ujmującego przyjaciela. Dlaczego więc nie
wyrzucać tego z mocy bezbożnych i bezprawnych, którzy by bezkarnie chcieli wykorzystywać
nas przy użyciu okrucieństwa i zniewagi? Ludzie rozsądni niezależnie od wieku brzydzą się
tymi zwyczajami, które traktują nas jedynie jako wasali waszej płci; uważajcie nas zatem za
istoty umieszczone przez Opatrzność pod waszą ochroną i naśladując Istotę Najwyższą,
korzystajcie z tej mocy tylko dla naszego szczęścia.”

Do zrobienia czego Abigail próbuje przekonać swojego męża? Podaj dwa przykłady
argumentów, którymi próbuje na niego wpłynąć.
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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ARKUSZ ODPOWIEDZI
Rzeczywiste odpowiedzi będą się różnić. Przykład poprawnej odpowiedzi:
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Abigail Adams chce przekonać męża do uwzględnienia lepszego traktowania kobiet w
kodeksie praw nowego kraju. Próbuje go ostrzec wskazując, że jeśli „szczególnej troski i
uwagi nie poświęca się kobietom” to reakcja kobiet będzie zdecydowana. Kobiety rozpoczną
swój własny bunt. Odwołuje się także do jego zdrowego rozsądku, mówiąc: „Ludzie rozsądni
niezależnie od wieku brzydzą się tymi zwyczajami...”

3. PRZEMÓWIENIE CHURCHILLA: BĘDZIEMY BIĆ SIĘ NA PLAŻACH
Źródło: https://www.k12reader.com/

Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wygłosił przemówienie w Izbie Gmin 4 czerwca
1940 r. Churchill wyjaśnił, że brytyjski wysiłek w II wojnie światowej nie idzie dobrze i że
możliwa jest niemiecka inwazja na Wielką Brytanię. Utalentowany mówca, Churchill, wiedział,
że musi przekonać Brytyjczyków, że kiedyś nadejdzie zwycięstwo. Kiedy Churchill wygłosił swoje
przemówienie, Stany Zjednoczone jeszcze nie uczestniczyły w II wojnie światowej. Ma nadzieję,
że „Nowy Świat”, oznaczający Stany Zjednoczone, przyłączy się do wojny. Poniżej znajduje się
koniec jego przemówienia.
“„Jestem w pełni przekonany, że jeśli wszyscy wykonają swój obowiązek, jeśli nic nie zostanie
zaniedbane i jeśli zostaną poczynione najlepsze przygotowania, tak jak je robiono,
udowodnimy, że jesteśmy w stanie ponownie bronić naszego domu na Wyspie, przetrwamy
burzę wojny i groźbę tyranii, jeśli to konieczne, przez lata, jeśli to konieczne, sami.

W każdym razie staramy się to zrobić. Takie jest postanowienie rządu Jego Królewskiej Mości
- każdego z nich. Taka jest wola Parlamentu i narodu.

Imperium Brytyjskie i Republika Francuska, połączone ze sobą we wspólnej sprawie i we
wspólnych potrzebach, będą bronić do śmierci swojej ojczystej ziemi, pomagając sobie
nawzajem do ostatku sił tak jak dobrzy towarzysze.

Chociaż wielkie obszary Europy i wiele starych i sławnych państw wpadło lub może wpaść w
ręce gestapo i całego ohydnego aparatu rządów nazistowskich, my nie osłabniemy, ani nie
ulegniemy.

Wytrzymamy do końca, będziemy walczyć we Francji, będziemy walczyć na morzach i
oceanach, będziemy walczyć z coraz większym przekonaniem i coraz większą siłą w
powietrzu, będziemy bronić naszej Wyspy bez względu na cenę, będziemy walczyć na plażach,
będziemy walczyć na lądowiskach, będziemy walczyć na polach i na ulicach, będziemy
walczyć na wzgórzach; nigdy się nie poddamy, a jeśli, w co nie wierzę nawet przez chwilę,
Wyspa ta lub duża jej część zostałaby podbita i głodowałaby, to wówczas nasze zamorskie
Imperium, uzbrojone i strzeżone przez Flotę Brytyjską, walczyć będzie dalej, dopóki, we
właściwym dla Boga czasie, Nowy Świat, z całą swoją potęgą i mocą, ruszy na ratunek, by
uratować i wyzwolić Stary.”
Dlaczego Churchill w kółko powtarza zdanie „będziemy walczyć”? Jaki ma to wpływ na główny
cel przemówienia?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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ANSWER SHEET
Rzeczywiste odpowiedzi będą się różnić. Przykład poprawnej odpowiedzi:
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Churchill powtarza wyrażenie „będziemy walczyć”, aby podkreślić istotność i przekonać
obywateli. W mrocznych czasach II wojny światowej Churchill musi jasno pokazać, że rząd
brytyjski jest zdecydowany wygrać wojnę, bez względu na koszty. Zobowiązując się do walki
w każdym możliwym miejscu, wyjaśnia, że Wielka Brytania nigdy się nie podda.

MODUŁ 2 – ANEKS 8. TEST OCENIAJĄCY
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i rozwiąż ćwiczenia.

ZRÓWNOWAŻONE ŹRÓDŁA ENERGII
Źródło: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Czym są odnawialne źródła energii? Uważa się, że zrównoważone
źródła obejmują wszystkie źródła odnawialne (naturalnie
uzupełniane), takie jak światło słoneczne, wiatr, deszcz i ciepło
geotermalne. Definicja ta obejmuje energię elektryczną i ciepło
wytwarzane z energii słonecznej, wiatrowej, oceanicznej, wodnej,
biomasy (energia z roślin), geotermalnej (energia z wnętrza ziemi)
oraz biopaliw i wodoru pochodzących ze źródeł odnawialnych.
Zasoby te zazwyczaj obejmują również technologie poprawiające efektywność energetyczną.
Paliwa kopalne nie są uważane za zrównoważone źródła energii, ponieważ spożycie paliw
kopalnych przez ludzi powoduje spadek tego rodzaju paliwa, a nie stały lub ciągły wzrost.
Energia słoneczna. Łacińskie słowo określające słońce to “sol” a zatem energia słoneczna jest
potężnym źródłem energii pochodzącej ze słońca. Przez miliardy lat słońce wytwarzało
energię. Szacuje się, że światło słoneczne, które świeci na Ziemi przez godzinę, jest w stanie
zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne całego świata na cały rok! Możesz sobie to
wyobrazić?
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Fotowoltaika to proces bezpośredniego wykorzystywania energii słonecznej do wytwarzania
energii elektrycznej za pomocą właściwych urządzeń. Energię elektryczną można również
wytwarzać pośrednio z generatorów pary, które wykorzystują kolektory słoneczne do
ogrzewania cieczy roboczej. Jak działa energia słoneczna?
Światło słoneczne jest
wykorzystywane przez pasywne systemy słoneczne do ogrzewania lub chłodzenia budynków,
płaskich kolektorów słonecznych i systemów zasilania koncentratorów słonecznych. Ciepło
słońca jest wykorzystywane do wytwarzania pary, która następnie wywołuje ruch turbin
tworząc energię elektryczną.
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Energia słoneczna może być przekształcona w inne formy energii, najczęściej ciepło
i elektryczność. John Herschel, brytyjski astronom z lat trzydziestych XIX wieku, użył
pojemnika na kolektor słoneczny, aby ugotować jedzenie na afrykańskiej wyprawie, badając
różne tereny. Dzisiaj ludzie wykorzystują energię słoneczną jako integralną część swojego
życia i do wszelkiego rodzaju rzeczy, począwszy od ogrzewania wody w domach po
ogrzewanie budynków, od suszenia produktów rolnych po wytwarzanie energii elektrycznej,
a nawet ogrzewanie basenów!

Jedną z wad energii słonecznej jest potrzeba posiadania dużego obszar wymaganego do
pozyskiwania promieni padających na powierzchnię Ziemi.

Wiatr. Wiatr jest sklasyfikowany jako zrównoważone źródło energii, ponieważ wiatr będzie
nieustannie wytwarzany tak długo, jak długo słońce będzie świecić. Wiatr jest spowodowany
nierównomiernym ogrzewaniem powierzchni ziemi przez słońce. Obecnie energia wiatru jest
wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej.

Nowoczesne zastosowanie turbin wiatrowych powstało w XVII wieku, kiedy to Holendrzy
wykorzystali energię wiatru do odzyskania setek tysięcy akrów ziemi poprzez osuszenie Delty
Renu. Przez następne 300 lat ten projekt był używany m.in. do pompowania wody, mielenia
ziarna czy piłowania drewna. Teraz, dzięki postępom w dziedzinie aerodynamiki i materiałów
kompozytowych, opracowano nowoczesne turbiny wytwarzające energię elektryczną.
Maszyny te różnią się wielkością od jednego metra do stu metrów średnicy wirnika i od 100
do 1000 kilowatów mocy wyjściowej.
Koszt energii wiatrowej zależą od kosztu zainstalowania turbiny wiatrowej i ilości
wyprodukowanej energii. Wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej przez wiatr rośnie
na całym świecie.
Biomasa. Materiał organiczny, który przechowuje światło słoneczne w postaci energii
chemicznej, uważany jest za biomasę. Ten rodzaj paliwa obejmuje drewno, odpady drzewne,
słomę, obornik, trzcinę cukrową i dodatkowe produkty uboczne z różnych procesów
rolniczych.

Przechodząc proces fotosyntezy, chlorofil w roślinach za pomocą energii słońca przekształca
dwutlenek węgla z wody i powietrza z ziemi w węglowodany (złożone związki złożone
z węgla, wodoru i tlenu). Kiedy spalają się te węglowodany, zmieniają się z powrotem
w dwutlenek węgla i wodę, aby uwolnić energię słoneczną.

Oprócz typowego procesu spalania, biomasę można zmienić na paliwa płynne lub gotować
w procesie zwanym „zgazowaniem”, aby wytworzyć gazy palne. Naukowcy badają, które
uprawy w dzisiejszych czasach najlepiej nadają się do wytwarzania energii. Bada się także
bardziej efektywne i czystsze sposoby wykorzystania biomasy.
Energia wodna. Energia wodna to czyste, odnawialne źródło energii, które przekształca
energię kinetyczną z wody (działającej jako energia potencjalna, która jest przechowywana)
w energię elektryczną, obracając turbinę.
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Energia elektryczna może być wytwarzana z oceanów w postaci energii pływowej, mocy
falowej, konwersji termicznej oceanu, prądów oceanicznych, wiatrów oceanicznych
i gradientów zasolenia.
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Ilość dostępnej energii w wodzie zależy od przepływu wody i spadku wody. Jest to jedno
z najstarszych źródeł wykorzystywania źródła energii przez ludzi. Koła wodne były używane
już ponad 2000 lat temu.

Większość z nich ma jednak wadę. Należy zwrócić uwagę na zapory wodne oparte na rzece, o
których wiadomo, że zaburzają naturalną przyrodę tego regionu. Elektrownie wodne oparte
na pływach mogą powodować rozległe problemy związane z dziką fauną i florą, ponieważ
czas między niskimi i wysokimi pływami jest zakłócany, pozostawiając łodzie na lądzie
podczas odpływów.
Energia geotermalna. Energia geotermalna (ciepło z ziemi), jest wykorzystywana jako
wydajne źródło ciepła w przypadku małych zastosowań, takich jak np. szklarnie. Ta energia
cieplna może być znaleziona niemal wszędzie.
W większości przypadków woda mineralna jest podgrzewana z ziemi. Wykorzystanie energii
geotermalnej jest przystępne, zrównoważone i stanowi dobry wybór dla środowiska.

Ćwiczenie 1. Używaj każdego ze słów w zdaniu. Podkreśl użyte słowo.

teren ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
orbita ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
współczesna __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
zdalny ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
zapoczątkowano _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 2. Jak myślisz co oznacza łacińskie słowo “geo”, które możemy spotkać w słowie
“geologia”, co oznacz w słowach „geotermia”, „geolokalizacja” „geodezja”?

____________________________________________________________________________________________________________

 a. Nagła zmiana temperatury w ciągu dnia.

 b. Chmury poruszają się w kółko w atmosferze.
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1. Co powoduje wiatr?
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Ćwiczenie 3. Pytania wielokrotnego wyboru (umieść X przed właściwą odpowiedzią.)

 c. Nierównomierne ogrzewanie powierzchni Ziemi przez słońce.
 d. Wszystkie powyższe.

2. Zgodnie z tekstem energia słoneczna nie jest wykorzystywana do:

 a. ogrzewania domów

 b. ogrzewanie pomieszczeń w budynkach
 c. suszenie produktów rolnych
 d. ogrzewanie saun

 e. ogrzewanie basenów
3. Biomasa obejmuje:

 a. drewno i odpady drzewne

 b. słomę, trzcinę cukrową i obornik

 c. jeziora, strumienie i wodę rzeczną

 d. produkty uboczne z rolnictwa

Ćwiczenie 4. Rozszerzona odpowiedź (odpowiedź w pełnych zdaniach).

1. Wybierz jedną z form zrównoważonej energii opisanych w tekście. Napisz podsumowanie
tego typu energii. Dołącz definicję oraz zalety / wady
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

2. Dlaczego zrównoważona energia jest tak ważna?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Wyszukaj słowo „zrównoważony” w słowniku. Co jeszcze można określić jako
zrównoważone oprócz energii? Wyjaśnij swoją odpowiedź:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

ARKUSZ ODPOWIEDZ
Ćwiczenie 2.
Łacińskie słowo “geo” znaczy ziemia

Ćwiczenie 3.
1. d
2. d

3. a, b, d

Ćwiczenie 4. Odpowiedź rozszerzona (Zaakceptuj rozsądne odpowiedzi).
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1. Uczący się wybiera jedną formę zrównoważonej energii, podsumowuje ten rodzaj energii
(w tym definicję oraz zalety i wady).
2. Zrównoważona energia jest ważna, ponieważ zawsze dostępne jest stałe źródło energii,
które można wykorzystać w razie potrzeby.
3. Uczący się bada słowo „zrównoważony”, a następnie wymienia inne rzeczy oprócz form
energii, które są zrównoważone.

MODUŁ 2

ZARZĄDZAJMY SWOIMI ZDOLNOŚCIAMI ROZUMIENIA - PRAKTYCZNE
ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZWOJU OSOBISTEGO

Dorośli powinni starać się rozwijać swoje umiejętności
czytania, pisania i liczenia, a także swoje zachowania
intelektualne, aby uzyskać dostęp do informacji,
wyrazić swoje opinie i pomysły, podjąć działania w celu
rozwiązania problemów i stworzenia sonie przyszłych
możliwości w postaci przyszłościowych kwalifikacji
Osiągnięcie założonych celów umożliwia dorosłym
skuteczne wypełnianie swoich ról w społeczeństwie jako
pracownicy, członkowie rodzin oraz członkowie
społeczności.

Zrozumienie
• Umiejętność rozumienia i pojmowania
znaczenia języka mówionego i pisanego:
• referowanie
• rozróżnianie faktów i opinii
• wyciąganie wniosków
• Znajdowanie głównej idei,
• porównywanie i
ważnych faktów i
kontrastowanie
szczegółów
• samo-kwestionowanie
• znajomość konkretnych
strategii rozumienia
• rozwiązywanie problemów
• odnoszenie się do poznanej
wcześniej wiedzy

Strategie czytania
Przewiduj

Wizualizuj

Połącz

Spróbuj domyśleć się,
co może się stać

Wyobraź sobie ludzi,
miejsca i opisywane
wydarzenia

Połącz to, co czytasz, z
innymi tekstami i
rzeczywistym światem

Pytaj

Wyjaśniaj

Zadawaj pytania
dotyczące czytanego
materiału

Zbadaj. Zidentyfikuj główne
punkty i podsumuj.

Oceniaj

Oceniaj historię i działania
bohaterów.

Mapa opowieści
Tło

Postacie

Problem

Ważne wydarzenia

Rezultaty

Motyw

Zasada przyczynowości
Przyczyna:
Okno było
otwarte

Efekt:
Zimne
powietrze
wpadło do
domu

Wykres K-W-L
K
Co wiem
(ang. What I
Know)

W
Co chcę wiedzieć
( ang. What I
Want to Know)

Kategorie danych, których oczekuję
użyć

L
Czego się
nauczyłem
(ang. What I
Learned)

Graficzny organizator
Zespół
finansowy

Dyrektor
finansowy
Asystent

Pracownicy

Dyrektor
generalny

Zespół
techniczny

Dyrektor
techniczny
Asystent

Pracownicy

Kategorie i hierarchie
Zespół HR

Dyrektor
HR
Asystent

Pracownicy

Graficzny organizator
Kategorie
planu
Brązowy

Ile płaci firma
ubezpieczeniowa

Ile ty płacisz

60%

40%

Złoty

80%

20%

Srebrny

Platynowy

70%
90%

Wykres czasu

30%
10%

Porównanie i zestawienie
danych

Dorosła
żaba

Jajka

Kijanka
z
nogami

Kijanka

Graficzny organizator
Spójrz na menu

Naprawdę
głodny?

Tak

Zamów
przystawkę

Nie

Sałatka w
zestawie?

Nie
Wprowadzanie
zamówień

Tak

Wybierz sos
sałatkowy

Schematy blokowe - kroki procesu

Visualizing
Żaba
Żaba
wskoczyła
do budynku
kiedy drzwi się otworzyły.

MODUŁ 3
LICZENIE W ŻYCIU CODZIENNYM
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Różne przejawy deficytu umiejętności matematycznych ____________________________________ 6
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5. DALSZA LEKTURA_________________________________________________________________________________________ 14
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6. ANEKSY ___________________________________________________________________________________________________ 15

1. OPIS MODUŁU
1.1. Czego dotyczy moduł
Moduł ten koncentruje się na aspektach nieradzenia sobie w matematyce, współmiernych do
wieku chronologicznego, normalnej inteligencji i odpowiednich instrukcji. Nawet z
kalkulatorami, osoby z niskimi umiejętnościami liczenia mają trudności lub nie mogą
rozwiązywać prostych codziennych problemów, ponieważ nie mają wystarczającej wiedzy,
aby interpretować problemy lub je analizować. Mało osób charakteryzuje się trudnościami z:
wizualizacją; percepcją wizualno-przestrzenną, przetwarzaniem i odróżnianiem;
rachunkowością; rozpoznawaniem wzorców; pamięcią sekwencyjną; pamięcią roboczą dla
liczb; wyszukiwanime zdobytych faktów i procedur; szybkością przetwarzania ilościowego;
sekwencjami kinestetycznymi i postrzeganie,m czasu.
Wszystkie wymienione powyżej problemy to syndrom lub zbiór cech charakteryzujących się
niedostatecznymi osiągnięciami w matematyce pomimo dobrej umiejętności mówienia,
czytania i pisania. Czasami dyskalkulia występuje z innymi trudnościami w nauce.

Osoby z deficytem umiejętności matematycznych często tracą rachubę podczas liczenia; mają
problemy z zapamiętywaniem i przywoływaniem faktów dodawania i mnożenia, a także
procedur i zasad matematycznych. Mają tendencję do praktykowania i uczenia się
matematyki, ale szybko zapominają i zwykle źle wykonują testy. Niespójna pamięć
matematyczna powoduje frustrację, unikanie i niepokój.
Deficyt umiejętności matematycznych ma charakterystyczne objawy, które mogą objawiać się
i być odpowiednio zauważane zarówno w środowisku pracy, jak i w domu. Oto krótka lista
symptomów:

•
•
•
•

Problemy z obliczaniem w pamięci, potrzeba użycia kalkulatora do prostych obliczeń
Spóźnianie się, zapominanie o ważnych wydarzeniach
Trudności z zapamiętaniem nazwisk
Zbyt szybką lub zbyt powolną jazdę samochodem, złą ocenę odległości
Konieczność natychmiastowego zapisania numeru telefonu, aby go zapamiętać
Łatwość w gubieniu się, umieszczenie przedmiotów w domu w niewłaściwych
miejscach
Problemy z dobrym wynikiem w grach
Wolne odczytywanie czasu na analogowym zegarze
Słabą pamięć w przypadku dowolnych danych liczbowych, takich jak daty lub fakty
Zmaganie się z nauką kroków tanecznych lub czegokolwiek związanego z
sekwencjonowaniem silnika
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Transakcje pieniężne, projekty DIY (Do It Yourself – zrób to sam), a nawet przyjazna gra w
odbijanie piłki mogą sprawiać kłopty przez deficyt matematyki. W domu objawy mogą
obejmować:

Nawet jeśli twoja praca nie wiąże się bezpośrednio z matematyką, możesz nadal mieć z nią
do czynienia w pracy. Jeśli masz deficyt umiejętności matematycznych, objawy w miejscu
pracy mogą obejmować:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niepokój na myśl o nieoczekiwanym wykonywaniu działań matematycznych w pracy
Kłopoty z radzeniem sobie z pieniędzmi lub śledzeniem finansów
Zaplanowanie zbyt krótkiego czasu na wykonanie zadania
Problemy ze zrozumieniem wykresów
Trudności ze zrozumieniem mówionych równania matematycznych, nawet bardzo
prostych
Pomijanie numerów lub przenoszenie ich podczas czytania długiej listy lub arkusza
kalkulacyjnego
Utrudnione korzystanie z formuł Excela
Używanie palców do zliczania lub zaznaczania stron
Częste pomyłki, różnie odpowiedzi na ten sam problem matematyczny; konieczność
ciągłego sprawdzania pracy
Trudności w zapamiętaniu reguł matematycznych lub grafików

Nie należy zapominać, że w niektórych przypadkach występują chwile nagłego zaostrzenia
stanu, który jest równie niebezpieczny w domu i środowisku pracy. Wszystkie te objawy
mogą być związane z dyskalkulią, która nie implikuje stopniowego wyleczenia lub osłabienia
problemu, ale dyskalkulia nie jest tematem naszego badania.

1.2.

Analiza potrzeb uczących się / testy wstępne

•

Tworzenie środowiska szczerości
Ostrożny monitoring i gotowość do pomocy w przeprowadzeniu testu - dyskalkulacja
często łączy się z dysleksją lub dysgrafią, lub obydwoma, co dodatkowo utrudnia
moment rozpoznania i zrozumienie pytań. Z tego powodu, szybka pomoc, osobiste
podejście i empatia są kluczem do testów, które później będą podstawą
indywidualizacji metod ograniczających negatywny wpływ deficytu umiejętności
matematycznych.
Jeśli uczący się nie wzięli udziału w testach dwóch pierwszych modułów metodologii,
zaleca się, aby je zrobić teraz. W ten sposób uzyskasz pełny obraz uczącego się i
będziesz mógł polecić zestaw środków.
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Podczas wdrażania metodologii deficytu umiejętności matematycznych należy wziąć pod
uwagę kilka cech, które mają bezpośredni wpływ na poszukiwane wyniki. Wymienimy
niektóre z nich, ale w zależności od składu grupy uczącej się, poziomu wykształcenia,
zdolności adaptacji społecznej, specyfiki wiekowej, możliwe jest rozważenie dodatkowych
cech w zależności od osobistych doświadczeń w prowadzeniu szkoleń:

•

1.3.

W załącznikach znajdziesz linki do testów online, skorzystaj z nich, jeśli posiadasz
niezbędne zaplecze techniczne, a uczący się mają dobrą znajomość ICT i języka
angielskiego. Pamiętaj, że czas jest również mierzalnym wymiarem podczas testu.

Efekty uczenia się

Każdy moduł metodologii wyznacza ambitne cele:

1. Przedstawienie uczącym się przedmiot rozważanego problemu i ewentualne ryzyko,
jakie niesie ze sobą
2. Indywidualnie określenie jego obecności z wystarczającą dokładnością
3. Zaproponowanie systemu środków ograniczających negatywny wpływ deficytu
umiejętności matematycznych.

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE
2.1. Więcej informacji o deficycie umiejętności matematycznych
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Różne badania pokazują, że średnio 25% dorosłych doświadcza poważnych problemów z
działaniami matematycznymi, bez podziału na płeć. Jednocześnie rośnie liczba liczb w
codziennym życiu - rachunki domowe, podatki, upusty, odsetki itp. Praca wymaga coraz
częściej porównań na wykresach lub diagramach. Wielu dorosłych doświadczających takich
problemów bagatelizuje je lub odwrotnie - wstydzi się ich. Podczas szkolenia należy wziąć
pod uwagę wyniki wstępnego badania w projekcie, w szczególności związane z chęcią udziału
mężczyzn i faktem, że uznają problemy związane zarówno z tematem tego modułu i zasadą
życia.
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Przyczyny niewystarczających umiejętności matematycznych mogą być wynikiem słabej lub
niewystarczającej edukacji szkolnej, która z biegiem lat pogorszyła się. W rzadkich
przypadkach mogą być dziedziczne. Ten warunek jest niezależny od poziomu inteligencji
dziecka i zastosowanych metod nauczania. Trudność koncentruje się wokół umiejętności
interpretowania symboli numerycznych i operacji arytmetycznych, takich jak dodawanie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Osoba, która cierpi na dyskalkulię, będzie mylić liczby i
znaki, i nie może wykonywać obliczeń w myślach ani pracować z abstrakcyjnymi pomysłami.
Ludzie mający take problemy będą mieć trudności z wykonywaniem zadań i zadaniami
połączonymi numerycznie.

2.2.

Różne przejawy deficytu umiejętności matematycznych

Fokus (koncentracja): Umiejętność związana ze schematem pogorszenia funkcji poznawczych.
Deficyt strukturalny w tych połączeniach sieci neuronowych jest również związany z
hamowaniem, które wpływa na ostrość umysłu, co utrudnia osobie korzystanie z matematyki
i prowadzi do trudności w ocenie.

Podzielna uwaga: ta umiejętność jest ważna, ponieważ pozwala na wielozadaniowość. Dorośli
z niepełnosprawnością matematyczną mają problemy z reagowaniem na bodziec, ponieważ
nie są w stanie się skupić, rozpraszają ich nieistotne bodźce i łatwo się męczą. Mogą również
wystąpić problemy z racjonalnym myśleniem.
Pamięć robocza: ta umiejętność poznawcza odnosi się do tymczasowego przechowywania i
zdolności do manipulowania informacjami w celu wykonania złożonych zadań. Pewne
trudności mogą wynikać z kłopotów wynikających ze wskazówek, zapomnienia instrukcji i
zadań, niskiej motywacji, niepełnych wspomnień, łatwego rozproszenia, niepamiętania liczb i
opóźnionej arytmetyki umysłowej.
Pamięć krótkotrwała: zdolność do zatrzymywania niewielkiej ilości informacji w krótkim
okresie czasu. Ten deficyt umysłowy wyjaśnia niezdolność do wykonywania zadań
matematycznych. Problemy pojawiają się, gdy osoby obliczają lub próbują rozwiązać
problemy matematyczne. Jest to również związane z niemożnością zapamiętywania liczb lub
tabliczki mnożenia.

Nazywanie: sugeruje możliwość przywołania słowa lub numeru i użycia go później. Dorośli
mają trudności z zapamiętywaniem liczb, ponieważ ich zdolność do przetwarzania informacji
jest niewystarczająca.
Planowanie: Niski poziom w tej umiejętności poznawczej oznacza trudności w planowaniu i
rozumieniu liczb i ćwiczeń. Niemożność przewidywania zdarzeń lub wyników uniemożliwia
studentowi prawidłowe wykonanie ćwiczenia.

Rodzaje niedociągnięć umiejętności matematycznych

Objawy można podzielić na 5 głównych typów.

Page

2.3.

6

Szybkość przetwarzania: Odpowiada czasowi, w którym mózg otrzymuje informacje (liczba,
równanie matematyczne, problem ...), rozumie je i reaguje na nie. Istnieją osoby dorosłe, które
nie mają trudności w nauce, aby szybko i automatycznie ukończyć ten proces, podczas gdy
inne osoby, które mają deficyt szybkości, potrzebują więcej czasu i energii na przetworzenie
informacji.

Deficyt matematyczny werbalny: cechuje go trudność w nazewnictwie i rozumieniu pojęć
matematycznych przedstawianych werbalnie. Dorośli z tego rodzaju dyskalkulią są w stanie
odczytywać lub zapisywać liczby, ale mają trudności z rozpoznaniem ich, gdy są
przedstawiane werbalnie.
Problem praktyczny: ten rodzaj deficytu umiejętności matematycznych charakteryzuje
trudność przekładania abstrakcyjnej koncepcji matematycznej na realną koncepcję. Ci dorośli
są w stanie zrozumieć pojęcia matematyczne, ale mają problemy z wyliczaniem,
porównywaniem i manipulowaniem równaniami matematycznymi.
Problem leksykalny: Problem z odczytaniem i zrozumieniem symboli i liczb matematycznych,
jak również wyrażeń matematycznych lub równań. Dorosły z problemem leksykalnym może
rozumieć koncepcje wypowiedziane, ale może mieć problemy z pisaniem i zrozumieniem ich.

Problem graficzny: Trudności w pisaniu symboli matematycznych. Dorośli z tego rodzaju
dyskalkulią są w stanie zrozumieć pojęcia matematyczne, ale nie mają umiejętności czytania,
pisania ani używania poprawnie odpowiednich symboli.
Problem ideognostyczny: trudności w przeprowadzaniu operacji umysłowych bez użycia liczb
w celu rozwiązywania problemów matematycznych i zrozumienia pojęć matematycznych.
Osoby te mogą również mieć trudności z zapamiętaniem pojęć matematycznych po ich nauce.

Problem operacyjny: przedstawia trudności z wykonywaniem pisemnych lub ustnych operacji
matematycznych lub obliczeń. Osoba z problemem operacyjnym będzie w stanie zrozumieć
liczby i relacje między nimi, ale będzie miała problemy z manipulowaniem liczbami i
symbolami matematycznymi w procesie obliczeniowym.

2.4. Zwalczanie deficytu umiejętności matematycznych
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W tym module nie staramy się nadrobić luk w uczeniu się, ale dzięki połączeniu ćwiczeń
możemy ograniczyć negatywne skutki niedoboru umiejętności matematycznych. Możliwości
w dzisiejszym środowisku są liczne i zaoferujemy jedynie niewielką ich część. W ćwiczeniach
z innych modułów, które zalecamy przejrzeć, można również znaleźć odpowiednie metody
dla tego modułu. Możliwe są kombinacje, jak również samodzielnie przygotowanie ćwiczeń.
Sugestie tutaj zawarte są tylko wytycznymi i nie wyczerpują tematu. Czas trwania ćwiczeń
jest również wzorcowy i zależy od wielkości grupy uczącej się, możliwych problemów, jakie
napotkają podczas ich realizacji. Czasami unikanie deficytu matematycznego jest sprawą
umiejętności korzystania z urządzeń wspomagających lub zastępowania ich.

3.ĆWICZENIA I QUIZY
Jak już wyjaśniliśmy, nie możemy mówić o leczeniu deficytów umiejętności matematycznych
u dorosłych, ale o ograniczeniu negatywnego efektu, a także o różnych podejściach i próbach
wyeliminowania luk w nauce na przestrzeni lat. Podczas szkolenia będziesz miał możliwość
kontynuowania i pogłębiania swoich spostrzeżeń. Zalecamy sporządzenie rejestru wszystkich
osób, w którym można zapisać wyniki wstępnych testów i wyniki proponowanych ćwiczeń.
Nie zapomnij o utrzymaniu zaufanych i szczerych relacji na wysokim poziomie - w tym celu
energetyzery będą pomocne, najlepiej takie, które nie będą związane z tematem. Niektóre
ćwiczenia mogą okazać się zbyt łatwe, jeśli praca nie jest indywidualna.
Prowadzenie tego szkolenia opiera się na zasadzie uczenia się pozaformalnego, co daje dużą
swobodę w doborze czasu, miejsca, wyboru grup. Zadanie ograniczania deficytu
matematycznego wymaga kilku następujących po sobie sesji czasowych - najlepiej jednej w
tygodniu, 4 razy pod rząd, w których złożoność zadań stopniowo wzrasta, a postęp / regresja
są obserwowane indywidualnie dla każdego uczącego się. Nie zapominaj, że w niektórych
przypadkach kombinacji różnych niedoborów umiejętności mogą wystąpić inne problemy mowa, trudności z zapamiętywaniem imion i twarzy.
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Kolejny zabawny energizer - zwykle używany w środku szkolenia, dodaje trochę aktywności
fizycznej i związany jest z pamięcią wzrokową i koncentracją uczniów. Ponownie uczestnicy
tworza krąg (powinni pamiętać swoje imiona, ale może być inaczej). Trener wybiera jedną z
osób stojących przeciwko niego, podaje jej piłkę i obraca się z powrotem do grupy, trener
mówi o osobliwościach osoby, której rzuca piłkę - kolor włosów, rodzaj i kolor ubrań, itp.
Odbiorca piłki próbuje podać te same szczegóły dotyczące osoby, która rzuca mu piłkę. Aby
wykonać to ćwiczenie, potrzebujesz piłki niezależnie od jej wielkości.
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Przed rozpoczęciem głównej aktywności zalecamy wykonanie krótkiego aktywatora /
ćwiczenia przełamującego lody. Jednak oprócz celu poznania imion uczestników, istnieje
również cel diagnostyczny i terapeutyczny wymagający umiejętności koncentracji i
mnemoniki. Umieść uczestników w kole naprzeciwko siebie. Trener wyraźnie i wystarczająco
głośno wypowiada swoje imię. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara inni
uczestnicy powtarzają nazwy wszystkich poprzednich, aż koło się zamknie. Uważnie obserwuj
i słuchaj wszystkich uczestników, gdyż dla Ciebie jako trenera, to nie jest tylko energizer.
Wpisz uwagi do swojej książki zapisów. W następnym szkoleniu, oprócz pamiętania imion na
samym początku, włącz inne elementy do zapamiętywania - gest, ruch, kolor wybrany przez
każdą osobę. Do takiego ćwiczenia nie są wymagane żadne materiały, a czas zależy od liczby
uczestników, ale nie zalecamy, aby ćwiczenie trwało więcej niż 10 minut, gdyż może się
zdarzyć, że ostatni w kręgu może mieć bardziej ciężką postać dyskalkulii i ćwiczenie to będzie
dla niego bardzo skomplikowane i może postawić go w kłopotliwej sytuacji, a nawet go
odseparować.

Kolejnym ćwiczeniem dla koncentracji jest ćwiczenie "Kolor bałagan". Na kartce papieru
napisano 20 rzędów w różnych kolorach. Ale słowa nie pasują do koloru. Uczący się musi
powiedzieć kolor, w jakim słowo zostało napisane, a nie kolor, który widzi. Ćwiczenie musi
być wykonane w wierszach, a nie w kolumnach. W tym ćwiczeniu należy przygotować arkusz
(najlepiej większy format) z nazwami kolorów zapisanymi w różnych kolorach. Daj każdemu
możliwość wypróbowania siebie. Rozpocznij ćwiczenie samodzielnie i celowo popełnij błąd i
poczekaj, aż publiczność zareaguje.

Kolejne dobre ćwiczenie do dezorientacji matematycznej wiąże się z rysowaniem lub
pisaniem pod dyktando. Każdy uczestnik otrzymuje kartkę papieru, a trener zaczyna
dyktować, co należy narysować pod dyktando. Na przykład: 1. Podziel arkusz papieru na 4/6
równych części. 2. W górnej części narysuj mały kwadrat w lewym dolnym rogu. 3. Nad nim
narysuj duże koło. 4. Poniżej narysuj mały trójkąt. I tak dalej i tak dalej. Od trenera zależy, jaki
rodzaj dyktowania wykonać. Zamiast figur trener może zdecydować o użyciu liczb. Lub też
skomplikować ćwiczenie za pomocą kolorów (na przykład napisz 12 na niebiesko, a następnie
napisz duże 4 na czerwono i tak dalej).
Dobre ćwiczenie na koncentrację i obserwację jest następujące. Uczestnicy są umieszczani w
dwóch rzędach, a przed każdym z nich znajduje się inny. Przez kilka minut (to zależy od
trenera, aby zdecydować, jak długo, co zależy od poziomu uczących się, wieku i zdolności
umysłowych), każdy uczeń patrzy na osobę stojącą przed nim. Następnie odwracają się
plecami i powinni zmienić jedną rzecz w swoim wyglądzie. Mogą korzystać z dodatkowych
materiałów lub pożyczać rzeczy od swoich sąsiadów. Po zmianie znów zwracają się twarzą w
twarz i powinni odgadnąć zmianę. Ten, kto jest szybszy, zyskuje punkt. Po minucie lub innym
ustalonym przez trenera czasie następuje nowa runda. Ale tym razem każdy uczestnik
powinien zmienić dwie rzeczy w swoim wyglądzie. Potem znów odwracając się twarzą w
twarz i odgadują zmiany (wraz ze wzrostem liczby rzeczy zmieniło się również zwiększenie
czasu na zgadywanie). Trener decyduje, kiedy gra się zatrzymuje i ile rzeczy należy zmienić.
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3.1.Kalkulator - Trener musi zdecydować, czy kalkulator może pomóc osobie z
deficytem matematycznym. Zastosowanie jest odpowiednie w przypadku braku
możliwości percepcji i projektowania graficznego dwóch, trzech itd. liczb i
niedoborów pamięci. Użycie kalkulatora jest niemożliwe, gdy numeryczne błędy
nadpisywania są w przeważającej mierze optyczne. W tym przypadku błędy
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Ćwiczenia wymienione poniżej są proste, mogą być skomplikowane lub uproszczone
indywidualnie, jeśli zauważysz, że grupa ma wiele rodzajów i poziom deficytu umiejętności
matematycznych. W przypadku większości z nich można również przewidzieć pracę domową,
szczególnie w odniesieniu do ICT i różnych aplikacji. Dokonywanie jakichkolwiek postępów
jest pozytywnym rezultatem i należy zachęcić uczestników do dalszej aktywnej pracy, dzieląc
się z grupą postępami w poprzednich szkoleniach. Zachowaj szczególną ostrożność w
przypadku tych osób, u których problemy powtarzają się, możesz potrzebować dodatkowego
indywidualnego szkolenia i, w ciężkich przypadkach, skierować ich do neurologa.

korelują z błędami podczas pisania. Używanie kalkulatora nie jest haniebne.
Funkcja Kalkulator jest dostępna na wszystkich telefonach komórkowych i
urządzeniach. To może zaoszczędzić mnóstwo czasu i nerwów. W tym ćwiczeniu
możesz zastosować dwa lub więcej podejść - zadania są wstępnie napisane na
papierze lub na tablicy lub odczytane uczestnikom. Te dwa podejścia obejmują
różne postrzeganie - wizualne i słuchowe, odpowiedzialne za różne umiejętności
związane z deficytem matematycznym. Zwróć szczególną uwagę na wyliczanie
wartości procentowych - ten efekt matematyczny zwykle dezorientuje wielu
dorosłych. Wizualizuj 50% (połowa), 30% i tak dalej.
10-(-3)+2=?
5-3+2+3+1+6=?
2.5x2+3-(-1)=?
(2-3+2+1)x2=?
2-3+2+1x2=?
Możesz także używać popularnych zadań z różnymi symbolami, używając
dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

lub bardziej złożony
lub
etc …
Jest Czarny piątek - sprawdź, czy oferta odpowiada rzeczywistości. Procent rabatu
wynosi 23%. Stara cena wynosiła 525 – jaka jest nowa?
Twój podatek miejski wynosi 388, jeśli zapłacisz do końca kwietnia całą kwotę,
otrzymasz 5% rabatu - obliczysz zniżkę?

3.3.1. 2048 to wymagająca łamigłówka liczbowa dla dzieci i dorosłych
(http://2048game.com). Celem jest łączenie liczb tak, aby uzyskać płytkę 2048.
Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć płytki. Gdy dwie płytki z tym samym
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3.3.Komputer – termin ten oznacza wszystkie urządzenia, które pozwalają na
korzystanie z OER (Open Education Resources), część z nich znajduje się online,
inne mogą wymagać instalacji programów terapii edukacyjnych.
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3.2.Rozwijanie orientacji przestrzennej w sztucznie tworzonej przez człowieka
ograniczonej przestrzeni - Na kartce papieru postępuj zgodnie z instrukcjami
trenera, definiując pisanie od góry do dołu-po prawej stronie w sekwencji różnych
konwencjonalnych symboli matematycznych (+, -, 1, 9, 20, 96) w rzędach lub
kolumnach. Przykład: W lewym górnym rogu w kolumnie wpisz pięć razy 96, w
lewym dolnym rogu w rzędzie 1 + 9 + 6 + 3 = (wynik).

numerem dotkną się, łączą się w jedno! Gra ma kilka poziomów trudności. Nadaje
się do treningu domowego.
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3.4. Urządzenia nawigacyjne i aplikacje
3.4.1. Istnieje ogromna różnorodność urządzeń i aplikacji nawigacyjnych. W
większości z nich zintegrowane są funkcje głosowe, które mogą pomóc w
przypadku dezorientacji. Możliwe, że twoi uczestnicy nigdy nie korzystali z
programów nawigacyjnych. Zwróć uwagę na część teoretyczną, pokazując na
ekranie funkcjonalności każdego przycisku i sekwencję działań. Wykorzystaj
prawdziwe przykłady możliwych tras i sposobów podróżowania. Nie zapomnij
obrazu satelitarnego, który zapewnia dodatkowe punkty orientacyjne - zabytki,
kościoły, słynne miejsca i tak dalej. Bardzo ważne jest, aby trener zachęcał
uczących się, aby nie wpadali w panikę. Jeśli uważasz, że uczący się mają dobrą
znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych, możesz zacząć od bardziej
złożonych zadań (opisanych poniżej), jeśli tego nie zrobisz - musisz podzielić
grupę na dwie i początkowo poradzić sobie z bardziej nieprzygotowanymi do
używania aplikacji, (lepiej dla inteligentnych urządzeń, które są zawsze pod ręką) -
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3.3.2. Tetris - odpowiedni do rozwoju myślenia przestrzennego i orientacji. Możesz
stworzyć środowisko rywalizacji. Razem wybierzcie jeden z wszystkich możliwych
Tetris, aby warunki były takie same dla wszystkich.
3.3.3. Wyścig liczbowy - wystarczająco dobra gra diagnostyczna. Gra wymaga
instalacji, dobrze jest zademonstrować ją i ćwiczyć podczas szkolenia i
indywidualnie obserwować każdego z uczniów. Gra ma angielski interfejs, ale na
niskim poziomie (http://www.thenumberrace.com)
3.3.4. Więzi liczbowe - choć z interfejsem dla dzieci, gra ponownie ma silną funkcję
diagnostyczną, ma wiele zadań i jest online, dzięki czemu jest wygodna w użyciu w
czasie wolnym. Gra ma angielski interfejs, ale na niskim poziomie
(https://www.mathplayground.com)
3.3.5. Platforma z wieloma grami logicznymi na różne tematy. W zależności od
składu grupy, możesz wybrać odpowiedni dla każdego poziom i śledzić jego wyniki
(https://www.vgames.bg)
3.3.5. Sudoku - Sudoku to jedna z najpopularniejszych gier logicznych
wszechczasów. Celem gry Sudoku jest wypełnienie siatki liczb 9 × 9 liczbami, tak
aby każdy rząd, kolumna i sekcja 3 × 3 zawierały wszystkie cyfry od 1 do 9. Logika
sprawia, że Sudoku jest również doskonałą grą mózgową. Jeśli grasz codziennie w
Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę koncentracji i ogólnej siły mózgu.
Gra ma wersje online (odpowiednie do zadań domowych), zalecamy używanie tych
samych wersji papierowych dla wszystkich uczestników w trybie rywalizacji.
Pamiętaj, że niektórzy uczestnicy mogą nie być zaznajomieni z zasadami, a
dodatkowe wyjaśnienia na przykładach mogą być potrzebne.
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3.5.Analogowe ćwiczenia zegarowe - nie zapominaj o istnieniu zegarów cyfrowych zarówno na rękę, jak i na ścianę / stół.
3.5.1. Wystarczająco elementarne ćwiczenia dla indywidualnej pracy, które
wskazują na rodzaj deficytu matematycznego
(http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). Ćwiczenie można również wykonać
za pomocą dużego zegara ściennego. Skomplikuj ćwiczenie, gdy uczniowie
ustawiają zegar, patrząc na obraz w lustrze.
3.5.2. Wstępnie przygotowane karty flash z zegarem analogowym
(https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). Ćwiczenie możesz bardziej
skomplikować, prosząc uczniów o zapisanie czasu w określonym miejscu na
przygotowanym wcześniej arkuszu - na przykład wynik pierwszej karty flash w
prawym górnym rogu arkusza (połączenie z orientacją przestrzenną).
3.6. Arytmetyka mentalna - udział w kursie online i oferowanych w nim
ćwiczeniach przyczynia się do równoczesnego rozwoju obu półkul, koncentracji,
pamięci wzrokowej i mięśniowej, w zupełnie inny sposób, w jaki elementarne
działania matematyczne są przetwarzane w mózgu, co skutkuje innym niż zwykły
negatywny lub niezadowalający wynik.
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bieżącej lokalizacji, ustawienia adresu, wyboru podróży itp. Tylko wtedy możesz
zastosować następny krok.
3.4.2. Podziel grupę na trzy lub cztery - "pierwszy" zaprasza drugiego gościa,
pisząc do niego, jak do niego dotrzeć, ale bez dokładnego adresu. "Drugi" pisze z /
bez pomocy urządzenia nawigacyjnego lub aplikacji i wyjaśnia "trzeci", pokazuje
jego przybycie do domu pierwszego z przybliżonym adresem. Zaznacz punkt
początkowy i końcowy aplikacji. Porównaj wyniki, skomentuj i wyszukaj
przyczynę błędu, jeśli taki wystapi. Pożądane jest, aby stało się to przed
publicznością, inni obserwują, ale nie mają prawa do pomocy ("Trzeci" musi być
poza salą szkoleniową, aż do momentu, gdy usłyszy, jak dotrzeć do miejsca
docelowego). Zadaj pracę domową, dla każdego uczestnika z innym rodzajem
transportu - od domu do pracy z transportem publicznym i z powrotem do domu
rowerem lub pieszo. Stymuluj pracę domową wśród uczestników – mogą
tłumaczyć sobie nawzajem telefonicznie, jak dotrzeć do ich domów, a
"odwiedzający" muszą podać przybliżony adres, godzinę dotarcia do miejsca
docelowego itp.
Praktyczne ćwiczenia na zewnątrz – zainicjuj to ćwiczenie w rzeczywistych
warunkach. Uważaj, musisz towarzyszyć "odwiedzającemu". Postaraj się znaleźć
miejsca, które nie są przez niego dobrze znane i korzystaj z innego rodzaju
transportu.
WAŻNE: Wprowadź ważne adresy uczącego się w programie nawigacyjnym - w
domu, w pracy i tak dalej.

4. ZARYS PROGRAMU

x(20-25)
min
x(40-45)
min
20-25 część
teoretyczna
60-90 min
część
praktyczna
30-45 min

Rozgrzewka / Ćwiczenie pomagające przełamać
lody

Orientacja przestrzenna Rada: Korzystaj z
dyktowania i pisania na tablicy, notuj informacje
na temat każdego uczestnika
Kalkulator
Rada: Przypomnij teorie o przyciskach
funkcyjnych. Korzystaj z dyktowania i pisania na
tablicy, notuj informacje na temat każdego
uczestnika. Śledź wyniki, zachęcaj, nie zwiększaj
złożoności, jeśli masz uczniów z problemami.
Komputer
Porada: Upewnij się, że wszyscy uczniowie mają
podstawowe umiejętności w zakresie technologii
ICT lub pomóż w uruchomieniu komputera,
pbieraniu plików i instalowaniu (w razie
potrzeby).
Nawigacja
Porada: Wydano tyle czasu, ile potrzeba na część
teoretyczną. Dla wielu dorosłych intuicyjne
przyciski nie są wystarczająco zrozumiałe.
Wypróbuj wirtualne trasy do popularnych,
znanych miejsc - zabytków, kościołów, zabytków
itp.
Zegar analogowy
Rada:

Ocena (w celu weryfikacji
wzrostu wiedzy)
Informacje zwrotne od
uczniów

Użyj testu samooceny z Aneksu 2

Materiały

Zasób

W zależności
3
od wyboru
ćwiczeń
Arkusz papieru, 3.2
ołówek, guma

Arkusz papieru, 3.1.X
długopis,
kalkulator lub
urządzenie z
kalkulatorem
Dowolny
komputer
stacjonarny lub
notatnik
tablet lub
smartfon
Aplikacja
nawigacyjna,
notatnik
(smartfon,
komputer,
projektor
multimedialny,
internet,
papier)
Duży
analogowy
zegar, karty
flash lub model
zegara, lustro

3.3.X

3.4.X

3.5.X

Ważne jest, aby dać uczniom możliwość wyrażenia opinii na
temat sesji szkoleniowych, aby umożliwić im ocenę ich
doświadczeń edukacyjnych i efektów uczenia się.

W Aneksie 3 można znaleźć prezentację Power Point dotyczącą modułu.
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20-25 min

Działania edukacyjne / porady dla trenera
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Zalecany
czas
10-15 min

5. DALSZA LEKTURA
5.1. Możliwości wdrożenia
Zawartość tego modułu, z jego możliwym wzbogaceniem lub uproszczeniem, może być
wykorzystana samodzielnie lub w połączeniu z innymi modułami w zależności od pożądanego
efektu, składu szkolonej grupy. Ponownie zalecamy, aby nie było pojedynczych, ale kilka sesji
szkoleniowych, podczas których można monitorować postępy, zwiększać złożoność, nie
zapominając o indywidualnym podejściu. Prowadzenie dziennika ułatwi indywidualną
obserwację uczących się, przygotowanie indywidualnych zadań, utrzymanie zainteresowania
kursem. Nie zapomnij o zachęcaniu uczestników do udziału w dzieleniu się problemami ale
także sukcesami.

Problem podnoszenia kwalifikacji dorosłych jest kluczowy, bezdyskusyjny i właśnie dlatego
główną grupą docelową projektu DECENT są nisko wykwalifikowane osoby dorosłe
zagrożone wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotni, zagrożeni ubóstwem, słabo
wykształceni). Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym według Eurostatu
(2016) to: RO-35%; PL - 24%; BG -37%; CY - 30%; ES -34%; IT -30% dorosłych. Bardzo często
ich głównym problemem jest (nieświadomy) fakt, że należy je zaklasyfikować do grupy osób
dotkniętych analfabetyzmem funkcjonalnym. Problemy ze zrozumieniem różnych tekstów,
stosowanie prostych operacji matematycznych, brak umiejętności uczenia się często
wpływają na wiele niepowodzeń edukacyjnych, na rynku pracy, a być może w życiu
prywatnym. Wszystkie działania projektowe będą ukierunkowane na rozwiązywanie
głównych problemów i poprawę sytuacji tej grupy.

Ponadto projekt jest również odpowiedzią na priorytet "Zwiększanie i rozwijanie kompetencji
edukacyjnych" i stworzy narzędzia dla instytucji wspierających i opiekujących się osobami z
analfabetyzmem funkcjonalnym, takimi jak: centra edukacji dorosłych, szkoły dla dorosłych,
uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia które wspierają walkę z analfabetyzmem
funkcjonalnym, działami edukacji w samorządzie lokalnym i regionalnym oraz
indywidualnymi edukatorami dorosłych.
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Aneksy od 1 do 3 znajdują się w załączonych plikach.

ANESKY
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Aneks 1.

Test umiejętności matematycznych

Pytania:
Możliwe odpowiedzi tak (często) i nie (rzadko)

Oceń objawy
1.
Czy masz problemy z czasem, kierunkami, pamiętaniem o spotkaniach czy kolejności
zdarzeń? Czy jesteś wiecznie spóźniony?
2.
Zdarza ci się nie pamiętać czyjegoś nazwiska? A może nie potrafisz skojarzyć nazwiska do
twarzy? Mylisz imiona, które zaczynają się od tej samej litery?
3.
Jak często masz niespójne wyniki w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.
Problemy z planowaniem finansowym i zarządzaniem pieniędzmi. Masz problemy z liczeniem w
pamięci, aby obliczyć sumę, resztę, napiwek, podatek.
4.
Czy podczas pisania, czytania i przywoływania liczb, często występują trudności z:
dodawaniem liczb, podstawianiem, przenoszeniem, pominijaniem i odwróceniem licz?
5.
Jak często masz problem ze zrozumieniem i zapamiętaniem pojęć matematycznych, reguł,
formuł, sekwencji (kolejność operacji) I podstawowych faktów matematycznych (+-x/).
6.
Zdarza ci się mieć zaburzenia pamięci (zapominać o czymś, żeby za chwile sobie przypomnieć)
jeśli chodzi o matematykę? Jednego dnia wykonujesz matematyczne operacje a drugiego nie
pamiętasz jak to zrobić? Wykonujesz trudne obliczenia a na teście nie możesz przypomnieć sobie jak
się liczy?
7.
Jak często nie potrafisz sobie wyobrazić lub zobrazować procesów mechanicznych? Masz
słabą zdolność do „wizualizacji” lokalizacji liczb na tarczy zegara, położenia geograficznego krajów,
oceanów, ulic itp.
8.
Jak często zapominasz układ jakichś rzeczy? Łatwo się gubisz i szybko można cię
zdezorientować. Często gubisz rzeczy i zdarza ci się być “nieobecnym”.
9.
Jak często miewasz trudności w edukacji muzycznej? Trudności w „czytaniu” muzyki czy
uczenia się grania palcami na instrumencie.
10.
Jak często masz problemy z sekwencjami ruchowymi? Trudności z dynamiczną zmianą
kierunku w ćwiczeniach aerobowych, tanecznych czy siłowych? Trudności podczas wykonywania
kroków tanecznych, pamięcią mięśniową i ruchów sportowych.
11.
Jak często miewasz problemy z przypomnieniem sobie w jaki sposób zdobywa się punkty w
grach, takich jak kręgle czy karty? Zapominasz kogo jest następna tura. Masz słabą zdolność
planowania strategicznego w takich grach jak np. szachy
12.

Czy często doświadczasz uczucia niepokoju podczas zadań matematycznych?

13.

Czy często używasz palców do liczenia? Gubisz się w trakcje liczenia w pamięci?

14.

Czy od czasu do czasu czujesz, że liczby i matematyka wydają się językiem obcym?

15.
Jak często masz trudności z liczeniem w pamięci? Wydajesz złą resztę w sklepie czy źle
obliczasz napiwki w restauracji?
16.
Jak często słyszysz skargi, że jedziesz zbyt szybko lub zbyt wolno - nawet jeśli masz wrażenie,
że jedziesz z normalną prędkością?
17.
Zdarza się, że zapominasz numery telefonów lub adresy, nawet jeśli powiedziano ci je przed
chwilą?
18.

Jak często masz problemy z określeniem czasu na zegarze analogowym?

19.

Jak często spóźniasz się na imprezy lub spotkania?

20.
Jak często masz problem z oszacowaniem, ile czasu zajmie ci dotarcie do celu, nawet jeśli
wcześniej odbyłeś tą samą podróż?
21.
Jak często zdarza ci się zapominać podstaw matematyki, o których wszyscy zdają się
pamiętać, takich jak tabliczka mnożenia czy podstawowe wzory?
22.

Czy trudno jest ci trzymać się określonego budżetu lub prowadzić swoje finanse?

23.

Jak często pomijasz niektóre liczby lub czytasz tylko kilka z nich podczas czytania długiej listy?

24.

Jak często masz trudności z czytaniem wykresów lub diagramów?

25.
Jak często zdarza ci się nie skończyć zadania w terminie lub okazuje się, że upłynęło znacznie
więcej czasu, niż początkowo sądziłeś?
26.

Jak często gubisz przedmioty w domu lub gubisz się w znanych ci miejscach?

27.
Jak często niepokoisz się, gdy wiesz, że zbliżają się zadania związane z matematyką spotkanie, na którym będziesz musiał omówić najnowsze dane kwartalne swojej firmy, itp.?

Notatka: Niektóre z pytania można przekształcić za pomocą sugestii negatywnej, ALE jeśli istnieje ktoś
ma dysleksję, wyniki mogą wyjść błędne.

Punktacja:
Do 30% odpowiedzi „rzadko” – ok
Między 30% a 45% odpowiedzi „rzadko” – łagodna forma zaburzeń umiejętności matematycznych
Między 45% a 60% odpowiedzi „rzadko” – umiarkowana forma zaburzeń umiejętności
matematycznych

Więcej niż 60% odpowiedzi „rzadko” – dotkliwa forma zaburzeń umiejętności matematycznych

Aneks 2.

Test samooceny

Ćwiczenia praktyczne
http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/

1.

Uzupełnij puste miejsca brakującą liczbą

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____
3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____
1, 5,____,15,____,____, 25,____,____
50, 45,____,____, 30,____,____, 10

2.

Zapisz w kolumnie następujące liczby, zaczynając od 115 kończąc na 101.

3.

Wpisz brakujące liczby i symbole

7 + 2 = ___ – 4 = ___ + 6 = ____
____ + 3 = 9 + ____ = 11 + ____ = 16
4 + ____ = 7 + 3 =____ – 6 = ____
5 ___ 3 = 8 ____ 2 = 6 ____ 5 = 11

4.

Zakreśl wszystkie 6

9669669969696
6696996996969
9969966696966

5.
6

Przepisz następujące liczby na linie.
12 9 6 9 21

___ ___ ___ ___ ___ ____

6.

Dodaj 3 do każdej z powyższych liczb.

___ ___ ___ ___ ___ ____

7.

Odejmij 2 od każdej odpowiedzi powyżej.

___ ___ ___ ___ ___ ____

8.

Przeczytaj następujący problem. Napisz i rozwiąż problem matematyczny.

Rob, Mike and Jane zbierali jabłka. Rob zebrał 6 jabłek, Mike 4 a Jane zebrała 2. Ile jabłek więcej od
Jane zebrał Rob? Ile jabłek w sumie zebrały dzieci?
9.
Spójrz na podaną sekwencję liczb. Następnie zakryj liczby i spróbuj zapisać je w dobrej
kolejności w pustym polu.
3 8 4 __________
5 2 6 9 ___________
7 4 8 3 1 _____________
6 7 8 3 4 5 ______________
10.

Powtórz następujące sekwencje liczb, tym razem zacznij od tyłu:

8 5 2 _______
9 7 4 1 _________
6 3 8 2 8 __________
9 7 4 5 6 2 ____________
11.
Która godzina: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (możesz dostosować poziom do swoich
umiejętności)
12.

O której godzinie mała strzałka jest prawie na 3, a duża na 9? _______

13.

Która jest godzina, jeśli zarówno mała jak i duża strzałka znajdują się na 12______

14.

Ile jest minut pomiędzy 12:50 a 17:35? _______

15.
Na tablicy możesz zobaczyć mapę swojego miasta i dwa oznaczone miejsca. Wyobraź sobie,
że musisz wyjaśnić swojemu przyjacielowi, jak dostać się z pozycji 1 do pozycji 2. Spróbuj
wytłumaczyć, też alternatywną trasę.

MODUŁ 3
OBLICZENIA W CODZIENNYM ŻYCIU – JAKIE ZADANIE MAJĄ
OTACZAJĄCE NAS LICZBY

Liczby, liczby, liczby
Wiele osób ma problemy podczas pracy z
liczbami. Problemy te wpływają zarówno na ich
życie osobiste, jak i zawodowe. Zawartość tego
modułu pomoże ci zdefiniować i pogrupować te
problemy matematyczne przy pomocy złożonego
testu. Ten deficyt można pokonać za pomocą
różnych ćwiczeń, zmniejszając do pewnego
stopnia jego negatywny wpływ.

Uczestnicy potrzebują analizy
Rodzajów matematycznych braków jest bardzo
dużo. Często łączą się z innymi zaburzeniami.
Aby je prawidłowo wyleczyć, musisz je
dokładnie zdefiniować.
Zdecydowanie zalecamy indywidualne podejście
do każdego z uczestników podczas
przeprowadzania tego testu, na każdym etapie
jego trwania.

Oczekiwane efekty
Czy jesteś gotowy:
1. Na przedstawienie uczestnikom treści rozważanego
problemu, jego możliwe objawy i zagrożenia, jakie ze
sobą niesie?
2. Żeby móc indywidualnie określić obecność problemu
z wystarczającą dokładnością?
3. Zaproponować system środków ograniczających
negatywny wpływ zaburzeń umiejętności
matematycznych?
Tak! To wyzwanie jest dla ciebie!

Krótkie przypomnienie tematów
•
•
•
•
•
•
•

Skupienie (koncentracja)
Podzielna uwaga
Pamięć robocza
Pamięć krótkotrwała
Nazewnictwo
Planowanie
Prędkość przetwarzania

Główne typy
• Werbalny deficyt matematyczny
• Problem praktyczny
• Problem leksykalny
• Problem graficzny
• Problem ideognostyczny
• Problem z liczeniem
Jesteś pewien, że chcesz kontynuować?

Zwalczanie zaburzeń umiejętności
matematycznych

Masz bogaty zbiór ćwiczeń. Jeśli po teście
poprawnie określiłeś zaburzenie korzystając z
ćwiczeń w tym module, możesz zminimalizować
negatywny wpływ zaburzeń matematycznych u
swoich uczestników. Nie oczekuj natychmiastowych
rezultatów – czeka cię konsekwentna praca. Staraj
się zachęcać uczestników do stawiania małych
kroków we właściwym kierunku.

Informacja zwrotna
Podziel się swoimi spostrzeżeniami,
komentarzami i sugestiami na temat wyników
prowadzonych przez Ciebie szkoleń, aby
wzbogacić i ulepszyć metodologię edukacyjną.
Jesteśmy także ludźmi i nie jesteśmy doskonali.
Dziękujemy za twój wysiłek i wkład!

MODUŁ 4
WZAJEMNA POMOC: SKUTECZNA KOMUNIKACJA W MAŁEJ
SPOŁECZNOŚCI

ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education
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1. OPIS MODUŁU
1.1. Czym jest skuteczna komunikacja
Skuteczna komunikacja z innymi to ważna osobista umiejętność codziennego życia, niezbędna
również dla funkcjonowania grupy i społeczności. Brak kompetencji komunikacyjnych wśród
nisko wykwalifikowanych osób dorosłych jest czynnikiem negatywnie wpływającym na dobre
samopoczucie tej grupy ludności, zwiększając ryzyko znalezienia się w sytuacji wykluczenia
społecznego. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej na początku projektu DECENT,
która pokazała, że chociaż nie tak poważne, jak w innych obszarach, respondenci mieli
problemy z niektórymi aspektami związanymi z komunikacją. Na przykład, w przypadku
Hiszpanii 50% respondentów przyznało, że nie zawsze używali języka ciała podczas
komunikowania się z ludźmi i że mieli problemy z komunikowaniem tego, co chcą powiedzieć.

Mając to na uwadze, głównym celem niniejszego modułu jest dostarczenie szeregu narzędzi,
które umożliwią wychowawcom dorosłych i trenerom podniesienie niezbędnych
podstawowych umiejętności związanych ze "skuteczną komunikacją" wśród dorosłych o
niskich kwalifikacjach, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym (np. długotrwale
bezrobotni lub zagrożeni ubóstwem). Te podstawowe umiejętności obejmują sposób
wyrażania naszych potrzeb i uczuć w sposób zrozumiały dla osoby, która nas słucha.
Obejmują informacje o tym jak skutecznie wykorzystywać komunikację werbalną i
niewerbalną, jak komunikować się asertywnie lub angażować się w aktywne słuchanie. Ten
moduł nie odnosi się konkretnie do umiejętności komunikacyjnych, takich jak publiczne
wystąpienie lub komunikacja medialna. Zamiast tego jest on ukierunkowany na podnoszenie
podstawowych umiejętności, które umożliwiają nisko wykwalifikowanym dorosłym
prawidłowe funkcjonowanie w kontekście małej społeczności i ich codziennych relacji
międzyludzkich.
Podsumowując, w tym module wychowawcy dorosłych i nisko wykwalifikowani dorośli będą
zastanawiać się nad znaczeniem komunikacji jako kanału, poprzez który ludzie mają
możliwość łączenia się ze sobą i tworzenia czegoś, co ma znaczenie.

Przed rozpoczęciem warsztatów trenerzy powinni przeprowadzić wstępny test, aby
dowiedzieć się, jaki jest poziom wiedzy uczestników, a także ich specyficzne potrzeby.
Zapewni to dostosowanie działań do każdej grupy, a tym samym podniesie jakość i
efektywność działań szkoleniowych. Testy będą również przydatne do porównania różnic w
wiedzy i umiejętnościach uczestników na początku i na końcu szkolenia. Wzór testu jest
dostępny w aneksie 1. Zawiera otwarte i zamknięte pytania dotyczące czterech sekcji Modułu,
a przybliżony czas wymagany do wypełnienia go to piętnaście minut.
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Analiza potrzeb uczących się / testy wstępne
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1.2.

1.3

Efekty uczenia się

Pod koniec tego modułu uczący się powinni być w stanie:

1. Zapoznać się z podstawami skutecznej komunikacji.
• Rozumieć, jak działa podstawowy proces komunikacji.
• Zwracać uwagę na kontekst podczas komunikacji i dostosowywać
niezbędne elementy procesu komunikacji do każdej sytuacji.
• Zidentyfikować bariery komunikacyjne i wdrożyć strategie ich
przezwyciężenia.
2. Wiedzieć, jak używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aby przekazać
właściwe przesłanie
• Lepiej zrozumieć różnice między komunikacją werbalną i niewerbalną.
• Mieć świadomość znaczenia komunikacji niewerbalnej.
• Bardziej efektywnie wykorzystywać umiejętności językowe ciała, a
także umiejętność czytania innych niewerbalnych wskazówek
3. Rozpoznawać styl komunikacji w codziennych sytuacjach.
• Dostosowywać styl komunikacji do każdej sytuacji, aby odnieść sukces
w komunikacji.
• Wprowadzać w życie umiejętności asertywnej komunikacji
4. Rozpoznawać znaczenie umiejętności słuchania i wdrożyć ją w praktyce.
• Zapoznać się z praktyka aktywnego słuchania.
• Znać podstawowe techniki aktywnego słuchania i ich stosowania.

Po części teoretycznej niniejszy moduł zawiera także listę ćwiczeń praktycznych, z których
mogą skorzystać trenerzy, aby ulepszyć poruszone kwestie oraz zestaw praktycznych zaleceń
dotyczących przeprowadzenia szkolenia.

Page

Część teoretyczna modułu 4 "Wzajemna pomoc: skuteczna komunikacja w małej
społeczności" podzielona jest na cztery różne sekcje. Chociaż każda sekcja ma na celu zajęcie
się konkretnym tematem skutecznej komunikacji, wszystkie z nich są połączone i wzajemnie
się uzupełniają. Sekcja 1 jest częścią wprowadzającą, ponieważ ma na celu przedstawienie
podstawowych elementów skutecznej komunikacji i sprawić, aby uczniowie myśleli o
komunikacji w inny sposób. Sekcja 2 dotyczy dwóch głównych rodzajów komunikacji:
werbalnej i niewerbalnej. Jej głównym celem jest zastanowienie się nad ważną rolą
komunikacji werbalnej i niewerbalnej w naszych interakcjach z innymi. Rozdział 3
przedstawia cztery powszechnie stosowane style komunikacji i pozwala uczniom zastanowić
się nad własnymi wzorcami komunikacji. Wreszcie sekcja 4 ma na celu wzmocnienie
podstawowej kompetencji komunikacyjnej, czyli aktywnego słuchania.
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2. PODŁOŻE TEORETYCZNE

2.1. Zrozumienie działania komunikacji
Jako społeczny dobrobyt, komunikacja jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. W
rzeczywistości badania pokazują, że spędzamy około 70% czasu angażując się w jakąś
komunikację. Chociaż komunikowanie można po prostu opisać jako akt przekazywania
informacji, dziesiątki lat rozległych badań pokazują, że komunikacja jest złożonym procesem
obejmującym wiele podmiotów i elementów. Rysunek 1 ilustruje podstawowy model
komunikacji, który pomaga zrozumieć, jak działa komunikacja dowolnego typu. Chociaż
proces ten może przybierać różne formy, znajomość jego głównych aspektów jest pierwszym
krokiem do rozwinięcia skutecznych umiejętności komunikacyjnych.
Rysunek 1. Model interakcji komunikacji

Kodowanie

NADAWCA

Hałas

Rozszyfrowanie

Kanał
Wiadomość = Hello!

ODBIORCA

Hałas
Z książki "A Primer on Communication Studies". Twórcze wspólnoty. Dostępna na:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html

Jednak w niektórych przypadkach wiadomość nie jest skutecznie odbierana, nawet jeśli jest
poprawnie zakodowana przez drugą osobę. Dzieje się tak ze względu na hałas. Hałas
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W celu nazwania tego rodzaju transferu "komunikacją", przesyłana informacja musi być
prawidłowo wysłana i zrozumiana przez odbiorcę, co następuje poprzez mentalne procesy
kodowania i dekodowania. Na przykład możesz zdać sobie sprawę, że jesteś spragniony i
zakodować wiadomość dla swojego przyjaciela: "Chce mi się pić, chcesz iść do kawiarni
czegos się napić?". Można powiedzieć, że ta wymiana się powiedzie, jeśli znaczenie, które obaj
uczestnicy przypisują do wiadomości, jest podobne. W tym sensie podstawowe kompetencje
komunikacyjne są kluczowe dla zapewnienia, żeby wszystkie elementy działały w synergii i
proces komunikacji był skuteczny.
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Aby proces komunikacji zakończył się powodzeniem, wymagane jest posiadanie 1) nadawcy,
który jest osobą, dzielącą się konkretnymi informacjami; 2) odbiorcy, który otrzymuje
informację; 3) wiadomość zawierającą przesyłaną treść; i 4) kanał, który jest drogą, po której
porusza się wiadomość (A Primer on Communication Studies, 2012). Przykładami kanałów
komunikacji są telefon, blog, list lub rozmowa twarzą w twarz.

komunikacyjny odnosi się do wszystkich elementów obecnych w spotkaniu komunikacyjnym,
które utrudniają skuteczny proces komunikacji. Pojęcie hałasu wiąże się z ideą "barier
komunikacyjnych". Ponieważ bariery mogą zakłócać lub uniemożliwiać komunikację,
świadomość ich obecności i możliwość ich identyfikacji jest niezbędna, aby zminimalizować
ich wpływ. Poniżej znajduje się lista najczęściej spotykanych rodzajów barier
komunikacyjnych:
o Bariery środowiskowe to te, które mogą utrudniać płynny przepływ komunikacji
ustnej (np. gdy jesz obiad, ale restauracja jest zatłoczona).

o Bariery fizyczne są związane z naturalnym stanem, w którym odbywa się spotkanie
komunikacyjne. (np. odległość, upał).

o Bariery językowe lub semantyczne odnoszą się do tych związanych z odmiennym
użyciem słów i innych symboli. (np. gdy nadawca i odbiorca nie mówią tym samym
językiem, użycie technicznych żargonów).

o Bariery kulturowe wynikają z różnych wzorców komunikacji i znaczeń związanych
ze słowami w każdej kulturze (np. niektóre kultury kładą większy nacisk na kontekst,
podczas gdy inne na przekazywanym komunikacie słownym).

o Bariery postawy są związane z pozycją, zachowaniem i odczuciami danej osoby w
stosunku do zachowań lub opinii innych osób (np. stereotypy, oczekiwania,
uprzedzenia, nadmierna generalizacja itp.).

o Bariery psychologiczne są powiązane z naszym stanem psychicznym (np. emocje lub
brak uwagi).
Zakres, w jakim te bariery komunikacyjne są obecne w naszych rozmowach, zależy od
wielu czynników wokół nas, takich jak inni ludzie, nasza sytuacja osobista lub środowisko.
To znaczy w konkretnym kontekście. W tej sekcji rozróżniamy trzy poziomy kontekstu,
które stanowią ramy naszej komunikacji.

Po pierwsze, kontekst społeczny obejmuje podstawowy zestaw reguł, które mają
zastosowanie do komunikacji w danej społeczności. Obejmuje normy i konwencje, takie
jak brak kłamstwa lub udzielanie odpowiedzi podczas powitania. Jest możliwe poznanie
tych norm poprzez obserwację i praktykę.
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Wreszcie kontekst kulturowy jest powiązany z szerszymi kategoriami, takimi jak języki,
znaczenia i wierzenia. Aby dobrze komunikować się w różnych kontekstach kulturowych,
powinniśmy być otwarci i unikać przyjmowania założeń.
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Drugi typ to kontekst relacyjny, który ma związek z naszą relacją międzyludzką i historią z
osobą, z którą się komunikujemy. W związku z tym kontekst relacyjny informuje nas o
różnych zachowaniach, w które powinniśmy się angażować, komunikując się z ludźmi
takimi jak nasz szef lub nasza rodzina.

Skuteczne i odpowiednie dostosowanie przekazu, kanału i innych elementów do trzech
rodzajów kontekstu jest jedną z najważniejszych umiejętności skutecznego komunikatora.
W tym module przyjrzymy się kilku technikom, które umożliwią uczącym się radzenie
sobie z tymi barierami i zwiększą ich zdolność do skutecznej komunikacji z innymi.

2.2.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Głównym celem tego rozdziału jest przedstawienie przeglądu dwóch głównych "rodzajów"
komunikacji: werbalnej i niewerbalnej. Komunikacja werbalna polega na przekazywaniu
wiadomości za pomocą słów, wypisanych lub wypowiedzianych. Tymczasem komunikacja
niewerbalna generuje znaczenie w sposób niewypowiedziany lub niepisany i obejmuje język
ciała, rytm lub intonację. Poniższa tabela pokazuje różne formy komunikacji werbalnej i
niewerbalnej.

Wokal
Bez wokalu

Tabela 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
Werbalna

Wypowiadane słowa
Pisanie
Język migowy

Niewerbalna

Wielkość, głośność, tempo mówienia,
rytm
Język ciała (gesty, mimika, kontakt
wzrokowy, odległość, dotykanie)

Źródło: Zaadoptowane z Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice
(London: Routledge, 2011), 45.
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Chociaż komunikacja werbalna jest ważna, badania pokazują, że stanowi ona jedynie
niewielki procent naszego ogólnego przekazu. W rzeczywistości 55% naszego przesłania
pochodzi z języka ciała, 38% naszej wiadomości pochodzi z tonu głosu, a tylko 7% naszej
wiadomości przekazują słowa, których używamy (Mehrabian, 2007). Odkrycia te pokazują, że
umiejętność czytania komunikatów niewerbalnych u innych ludzi jest ważną umiejętnością,
ponieważ może nam wiele powiedzieć, co dzieje się w konkretnej sytuacji. Co więcej, czyni
proces komunikacji bardziej niejednoznacznym, ponieważ, co zaskakujące, to, co nie jest
powiedziane, jest ważniejsze niż to, co zostało powiedziane.
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Chociaż działają one w ramach tego samego systemu, oba rodzaje komunikacji różnią się pod
względem treści i struktury. W tym sensie komunikacja niewerbalna ma tendencję do
wykonywania komunikacji emocji i informacji interpersonalnych bardziej niż werbalna (A
Primer on Communication Studies, 2012). Co więcej, często jest ona bardziej mimowolna lub
podświadoma, ponieważ komunikacja niewerbalna jest wrodzona w naszych zachowaniach.
Jeśli chodzi o strukturę, komunikacja werbalna jest zarządzana przez gramatykę, ale nie ma
jasnych lub szczegółowych zasad regulujących sposób, w jaki przekazujemy znaczenie
poprzez nasz język ciała, czyniąc go bardziej niejednoznacznym i trudnym do odczytania.

Oprócz czytania komunikatów niewerbalnych innych ważne jest, aby zastanowić się także nad
naszym własnym językiem ciała i tym, jak przy jego pomocy generujemy znaczenie. Nie jest to
łatwe zadanie, ponieważ w większości przypadków nasze komunikaty niewerbalne są
nieumyślnie dostarczane, a zatem kontrolowanie ich jest wielkim przedsięwzięciem. Z drugiej
strony są bardziej wiarygodne i możemy polegać na nich podczas komunikacji. Chociaż nie ma
uniwersalnego i generalizowalnego sposobu osiągnięcia doskonałych umiejętności w zakresie
komunikacji niewerbalnej, istnieje kilka wskazówek, które mogą pomóc.

o Zwróć uwagę na swój ton i głośność. Zmiana tonu może całkowicie zmienić znaczenie
twojej wiadomości. Jako przykład niech posłuży zdanie "Nie złamałem twoich
okularów". Podkreślenie osobistego zaimka "Nie złamałem twoich okularów" oznacza,
że ktoś inny to zrobił. Zamiast tego, mówiąc: "Nie złamałem twoich okularów"
sugeruję, że złamałem coś innego.
o Bądź świadomy mimiki twarzy, ponieważ jest ona odbiciem twoich emocji. My, ludzie,
możemy wytworzyć tysiące wyrazów twarzy, co oznacza, że nawet bez słowa możemy
przekazać nasz stan emocjonalny.
o Staraj się nawiązać kontakt wzrokowy, aby pokazać, że angażujesz się w rozmowę. Jest
to postrzegane jako oznaka uczciwości i szacunku w niektórych krajach. Pamiętaj
jednak, że zależy to od różnic kulturowych.
o Oddaj głos drugiej osobie, sparafrazuj, zadawaj pytania i wyrażaj opinie. To kilka
technik zwiększających jakość rozmów.
o Rozważ swoją odległość w relacji z drugą osobą. Podobnie jak w przypadku kontaktu
wzrokowego, odległość i dotyk w komunikacji różnią się w zależności od kontekstu
kulturowego.

Co więcej, warto również pomyśleć o tym, w jaki sposób nasza komunikacja werbalna i
niewerbalna wchodzi w interakcję ze sobą. W tym sensie mogą się wzajemnie wzmacniać,
zastępować, a nawet zaprzeczać. Najlepiej byłoby, gdyby były spójne i wzmacniały się
nawzajem, aby podnieść jakość naszej komunikacji. W praktyce istnieją liczne bariery
ograniczające i powodujące błędną interpretację, jak pokazano w poprzedniej sekcji.

Styl komunikacji reprezentuje różne wzorce używane przez poszczególne osoby do
komunikowania się. Nie ma określonego stylu, który pasowałby do wszystkich. Dlatego każdy
z nas powinien znaleźć ten, który działa efektywnie i naturalnie z naszymi osobowościami. Na
przykład jedna osoba może mówić głośno i entuzjastycznie, podczas gdy inna jest cicha. Jeśli
jednak komunikują się poprawnie, obie można usłyszeć jednakowo.
Chociaż istnieje wiele kategorii i rodzajów stylów komunikacji, ta sekcja koncentruje się na
czterech, które są najczęściej używane w literaturze komunikacyjnej. Jest rzeczą normalną, że
nie używamy tylko jednego, ale ich kombinacji. Umiejętność rozpoznawania każdego rodzaju
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Zrozumienie stylu komunikacji

Page

2.3.

jest pomocna podczas zastanawiania się, który styl jest najbardziej dominujący w naszych
spotkaniach komunikacyjnych. To z kolei pomoże nam zwiększyć naszą zdolność
dostosowywania naszych stylów do sposobu, w jaki komunikują się inni.
1. Agresywny. W tym stylu komunikacji ludzie wyrażają siebie w sposób, który narusza
prawa innych. Osoby posługujące się tym stylem zwykle wykazują niską tolerancję,
przerywają i nie są dobrymi słuchaczami.

2. Pasywny. Komunikatorzy pasywni unikają wyrażania swoich opinii, potrzeb i uczuć.
W obliczu złości zazwyczaj unikają konfrontacji. W konsekwencji są podatni na
wybuchy emocji, gdy ich poziom tolerancji zostanie przekroczony.
3. Pasywno agresywny. Pasywni agresywni komunikatorzy wydają się być pasywnymi z
zewnątrz, ale w rzeczywistości używają różnych mechanizmów, takich jak cisza lub
sarkazm, aby maskować swoje prawdziwe uczucia i opinie.

4. Asertywny. Ludzie asertywni przekazują swoje uczucia, opinie i potrzeby w
bezpośredni, uczciwy i właściwy sposób, szanując siebie i prawa innych.
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o Używanie stwierdzenia ‘ja’. Dzięki temu Twoja wiadomość koncentruje się na Twoich
uczuciach zamiast na myślach, które mówca przypisuje drugiej osobie. Na przykład
mówiąc "widzę rzeczy inaczej" zamiast "jesteś w błędzie".
o Słuchanie, które będzie tematem następnej sekcji.
o Bycie empatycznym lub zdolnym do zrozumienia uczuć innych.
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Oczywiście komunikacja asertywna jest najlepszym stylem do skutecznego komunikowania
się, będąc jednocześnie niezbędną umiejętnością komunikacji. Asertywność ma związek z
umiejętnością komunikowania się w sposób właściwy, klarowny i uczciwy. Jednocześnie
asertywność jest uważana za osobistą umiejętność, ponieważ jest związana z osobistym
związkiem, jaki mamy z samym sobą. W związku z tym, asertywna komunikacja oznacza
stawianie czoła sobie i szanowanie swoich praw, ale w sposób, który nie narusza praw innych
osób. Polega ona na znalezieniu równowagi pomiędzy agresywnością a zachowaniami
pasywnymi. Niektóre pytania, które możesz zadać sobie w celu sprawdzenia poziomu
asertywności, to: Czy masz odwagę, aby upomnieć się o to, co jest prawnie Twoje? Czy
potrafisz komunikować swoje potrzeby, uczucia i emocje? Czy jesteś w stanie zaakceptować
krytykę bez bycia defensywnym? Czy potrafisz wyrażać negatywne myśli o innych ludziach
bez używania agresywnego lub obraźliwego języka? Oczywiście komunikacja asertywna jest
trudną umiejętnością i wymaga dużo praktyki. Jest ważna we wszystkich interakcjach z
innymi ludźmi i w różnych sytuacjach, czy to w domu, czy w pracy. Wreszcie, komunikacja
asertywnie jest ważna, ponieważ pomoże ci osiągnąć cele osobiste i grupowe. W tej sekcji
przedstawimy kilka technik, które pomogą ulepszyć Twoje asertywne umiejętności,
wyjaśnione poniżej.

o Posiadanie pewności wyrażania swoich potrzeb i uczuć i silnego poczucia siebie i
swojej wartości.
o Używanie właściwego języka ciała. Nie chodzi tylko o to, co mówisz, ale o to, jak to
mówisz. W tym sensie ważne jest, aby mówić jasno i bez obaw, stać prosto lub
utrzymywać kontakt wzrokowy.
o Umiejętność odmowy. Czasami można odmówić, szczególnie wtedy, gdy chodzi o nasze
własne potrzeby i uczucia.

2.4.

Aktywne słuchanie

Słuchanie jest jedną z najważniejszych umiejętności, które musimy przekazywać z kilku
powodów. Przede wszystkim spędzamy dużą część naszego czasu angażując się w tę
działalność i konieczne jest otrzymywanie i interpretowanie wiadomości, jak widzieliśmy w
Rozdziale 1. Po drugie, szczególnie ważne jest pielęgnowanie naszych relacji międzyludzkich,
ponieważ jest to potężne narzędzie do łączenia się z innymi ludźmi. Po trzecie, słuchanie ma
również pozytywny wpływ na nas samych. W tym sensie, zastosowanie naszych umiejętności
słuchania pomoże nam uzyskać większą pewność siebie i poczucie własnej wartości, a co za
tym idzie, dostrzeżemy wzrost naszego samopoczucia.

Sekretarz Roland Barthes odróżnia słuchanie i słyszenie w tym sensie, że "słuch jest
fenomenem fizjologicznym, a słuchanie jest aktem psychologicznym" (Barthes, 1985). Dlatego
słuchanie może być rozumiane jako proces interpretacyjny, dzięki któremu każda osoba
otrzymuje informacje i interpretuje je w celu udzielenia odpowiedzi. W poniższej tabeli
znajduje się lista głównych celów słuchania według autora Owena Hargie’go.
Tabela 2. Główne cele słuchania

skupianie się na wiadomościach wysyłanych przez inne osoby lub
hałasach pochodzących z naszego otoczenia
Cele
słuchania

lepsze zrozumienie komunikacjiinnych ludzi
krytyczna ocena wiadomości innych ludzi
monitorowanie sygnałów niewerbalnych

wskazanie, że jesteśmy zainteresowani lub zwracamy uwagę
wczuwanie się w innych i pokazywanie, że o nich dbamy

Aktywne słuchanie jest przydatną techniką komunikacji, która może nam pomóc zwiększyć
naszą zdolność do bycia dobrymi słuchaczami. Jak sama nazwa wskazuje, jest to aktywny i
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Źródło: Na podstawie: Owen Hargie, Skilled Interersonal Interaction: Badania, teoria i praktyka (London:
Routledge, 2011).
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prowadzenie dialogu, negocjowanie i skuteczne angażowanie się w inne
wymiany wymagające zrozumienia

świadomy proces, dzięki któremu słuchamy wszystkimi zmysłami i poświęcamy pełną uwagę
drugiej osobie. Co więcej, aktywni słuchacze pokazują mówcy, że słuchają, używając słownego
(poprzez kwestionowanie lub streszczanie tego, co się mówi) i sygnałów niewerbalnych
(kiwając głową, odzwierciedlając i inne techniki opisane w części 2). Innymi wskazówkami i
zakazami, które skutecznie pozwalają angażować się w aktywne słuchanie w oparciu o pracę
Harper, A. i Harper, B. (1996) są:
•
•
•
•
•
•
•

Skoncentruj się w pełni na tym, co mówi mówca.
Pozwól mówcy wyrazić siebie.
Pozwól rozmówcy kontrolować rozmowę.
Zaakceptuj opinię mówcy jako ważną, nawet jeśli się nie zgadzasz.
Nie przerywaj ani nie kończ zdania mówcy.
Nie przewiduj, co powie druga osoba.
Staraj się nie rozpraszać.

3. ĆWICZENIA I QUIZY

Proponowane szkolenie jest oparte na podejściu nieformalnym i skoncentrowanym na
uczącym się. Oznacza to, że ćwiczenia mogą być zmieniane i dostosowywane do każdej grupy,
zgodnie z ich konkretnymi potrzebami. Co więcej, podczas sesji szkoleniowej trenerzy będą
działać bardziej jak facylitatorzy niż "nauczyciele", a uczenie się odbywa się w sposób
horyzontalny. Szczególnie ważne jest omawianie każdego działania, tak jak dzieje się, gdy
uczestnicy odzwierciedlają krytyczną perspektywę, a zatem, gdy następuje proces uczenia się.
Poniżej znajduje się prezentacja i wyjaśnienie kilku ćwiczeń, które można wykorzystać w celu
poprawy konkretnego problemu, jakim jest skuteczna komunikacja.

3.1 Praktyczne ćwiczenia
Origami
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Proponowany sposób wykonania ćwiczenia jest następujący: daj każdemu uczestnikowi
kawałek papieru A4. Powiedz im, aby zamknęli oczy i wykonali instrukcje. Ponadto należy
zaznaczyć, że nie można rozmawiać ani zadawać pytań. Podaj takie instrukcje: "1. Złożyć
papier; 2. Oderwać rogi papieru; 3. Złożyć go ponownie " i tak dalej. Następnie poproś ich, aby
otworzyli oczy i rozłożyli papier, aby porównać go z resztą. Wszyscy będą mieli arkusze
papieru o różnych kształtach i formach. Niektóre pytania do podsumowania ćwiczenia mogą
obejmować: "Dlaczego uważasz, że dokumenty wyglądają inaczej, jeśli podane instrukcje są
takie same?" "Czy uważasz, że jeśli niektóre elementy kontekstu zostały zmienione (np.

11

Jest to łatwa czynność, która działa również jako ćwiczenie pomagające w przełamaniu lodów.
Pokazuje uczącym się, jak przekazując ten sam komunikat, ludzie otrzymują różne informacje
i znaczenia, jeśli przekaz różni się sposobem dekodowania informacji.

otwarte oczy lub pozwalające im zadawać pytania) wynik by się zmienił? ". Trenerzy mogą
powtórzyć ćwiczenie po raz drugi, pozwalając uczestnikom widzieć i zadawać pytania, aby
zaobserwować, jak zmieniają się wyniki.
Łańcuch słów

Jest to zabawne, a zarazem wprowadzające działanie, które pomoże uczącym się zrozumieć,
że chociaż przesłanie i słowa są ważne, powinni brać pod uwagę inne elementy kontekstu
podczas komunikowania się. Aby wykonać tę czynność, ważne jest, aby być na szerokiej
przestrzeni.
Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: uczestnicy są podzieleni
na dwie linie, w taki sposób, że jedna osoba zawsze ma do czynienia z inną. Powiedz
uczestnikom jednej linii, aby wypowiedzieli słowo. Następnie uczący się przed nim musi
odpowiedzieć innym słowem rozpoczynającym się od ostatniej litery poprzedniej, tak jak w
słynnej grze. Za każdym razem, gdy mówią jedno słowo, muszą cofnąć się, aby odległość
między nimi stopniowo stawała się coraz większa. Gdy obie linie są dość daleko, będzie dużo
hałasu i uczniowie będą naprawdę skupieni na słuchaniu słów drugiej osoby. W tym
momencie trener może przejść przez linię robiąc coś zabawnego. Następnie powiedz uczniom,
aby zatrzymali się i zapytaj ich, czy coś widzieli. Zabawna część tego ćwiczenia polega na tym,
że ponieważ ludzie koncentrowali się na słownym przekazie, większość z nich nie zauważyła
osoby idącej przed nimi. Porada polega na tym, że jeśli jest dwóch trenerów, można nagrać
scenę, w której druga osoba przechadza się między obiema liniami, aby pokazać uczestnikom,
którzy jej nie zauważyli.
Teatr Forum
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Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: uczestnicy podzieleni są
na grupy po 5 osób. W swoich grupach dzielą się osobistym doświadczeniem związanym z
sytuacją komunikacyjną, która nie zakończyło się sukcesem z powodu obecności jednej lub
więcej barier komunikacyjnych. Następnie każda grupa powinna wybrać jedną z tych sytuacji
i przedstawić scenę przed resztą. W dalszym kroku grupa ponownie przedstawia scenę, ale
tym razem inni uczestnicy mogą zatrzymać grę klaszcząc. Osoba, która klasnęła, może wejść
na scenę i grać rolę jednej z postaci w celu zminimalizowania barier komunikacyjnych. Scena
może być reprezentowana tyle razy, ile decyduje grupa lub trener. To ćwiczenie jest bardzo
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Ten typ teatru, opracowany przez Augusto Boala i zainspirowany przez krytyczną pedagogię
Paulo Freire, stanowi potężne narzędzie, dzięki któremu uczniowie mogą zwiększyć swoją
zdolność do minimalizowania barier komunikacyjnych. Teatr Forum może być wykonany na
kilka sposobów; w związku z tym trenerzy powinni dostosować go do potrzeb osób uczących
się i konkretnej sytuacji szkolenia (czas, przestrzeń itp.). Pamiętaj, że odprawa jest ważną
częścią tego ćwiczenia. Co więcej, ta działalność może wywoływać trudne sytuacje wśród
uczniów. Z tego powodu trenerzy powinni znać metodologię.

bezpośrednie, ponieważ wymaga od uczniów myślenia i bezpośredniego uczestniczenia w
sytuacjach trudności podczas komunikowania się.
Komunikacja zwrotna

Ta aktywność jest przydatna, aby uczestnicy w praktyce wprowadzili kilka umiejętności w
dziedzinie komunikacji werbalnej, takich jak umiejętność zadawania jasnych pytań lub
przekazywania właściwych informacji w skuteczny sposób. Jest także przydatna jako
działanie służące budowaniu zespołu.

Proponowany sposób wykonania ćwiczenia jest następujący: uczestnicy są dzieleni na pary i
siedzą „plecami do siebie”, więc nie widzą się. Mogą siedzieć na krzesłach, ale także na
podłodze, o ile mają powierzchnię do pisania. Podczas gdy jedna osoba otrzymuje szablon z
figurą, druga ma pusty arkusz. Pierwsza powinien opisać to, co widzi na papierze i na
podstawie tego opisu, druga powinna to narysować. Po przedstawieniu szczegółowego opisu
obaj uczestnicy porównują swoje kartki. Podczas przesłuchania trener powinien poprowadzić
dyskusję o tym, co było najtrudniejsze, łatwe lub czego się nauczyło na temat komunikacji.
Źródło: Ohio State University. (1 października 2018)
Zamrożenie

Jest to działanie, które pozwoli uczącym się zastanowić się nad mową ciała i nauczyć się
odczytywać niewerbalne wskazówki u innych ludzi.

Proponowany sposób wykonania ćwiczenia jest następujący: przed rozpoczęciem sesji, nagle
powiedz uczestnikom, aby zostali zamrożeni i nie ruszali się, bez względu na to, co robią.
Następnie poproś ich, aby spojrzeli na gesty innych osób, ich położenie lub wyrażenia twarzy,
aby zrozumieć, co czują lub komunikują. Zapytaj ich "czy wyglądają na zainteresowanych?
Znudzonych? Szczęśliwych? W jaki sposób możesz to stwierdzić?"
Bądźmy asertywni
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Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: poproś uczestników, aby
pomyśleli o prawdziwej sytuacji, w której nie mogliby być asertywni. Daj im wystarczająco
dużo czasu na przemyślenie swoich osobistych przykładów i pamiętaj, że mogą pojawić się
osobiste problemy uczących się i że należy je traktować ostrożnie. Może to być czas, kiedy
chcą powiedzieć "nie", ale nie odważyli się. Może to być również sytuacja, w której chcieli
powiedzieć coś, co im przeszkadzało, ale pozostali cicho. Poproś ich, aby znaleźli partnera i
udali się do bezpiecznej i wygodnej dla nich przestrzeni. Następnie daj im trochę czasu na
podzielenie się swoimi doświadczeniami ze swoimi partnerami. Następnie powinni
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Dzięki temu ćwiczeniu uczestncy będą mogli w praktyce stosować wskazówki dotyczące
asertywności zaprezezentowanej w rozdziale 3.

zaprezentować tę sytuację ze swoimi partnerami, ale tym razem powinni udzielić asertywnej
odpowiedzi.
Pięść

Ćwiczenie to ma na celu pomóc ludziom wyznaczyć granicę między asertywnością a agresją.

Proponowany sposób wykonania ćwiczenia jest następujący: podziel grupę na pary. Daj
połowie uczestników jeden komplet instrukcji (osoba A). Następnie podaj ich parom inny
zestaw instrukcji (osoba B).
o Instrukcje osoby A to: Osoba B zaciśnie pięść. MUSISZ otworzyć tę pięść.
o Instrukcje osoby B to: zaciśnij pięść. Osoba A będzie próbowała nakłonić cię do
otwarcia pięści. NIE wolno otwierać pięści, chyba że poprosi o to grzecznie i
stanowczo.

Powiedz uczniom, aby wykonali ćwiczenie i obserwuj, co się dzieje. Podczas dyskusji
zastanówcie się nad zastosowanymi strategiami komunikacyjnymi i połączcie je z wagą
asertywności. Niektóre pytania, które możesz zadać, to: jakiego stylu komunikacji użyłeś? Czy
to było skuteczne? Jakie masz inne opcje? Dlaczego wybrałeś tę jako pierwszą? Możesz
pozwolić, aby niektórzy uczestnicy brali udział w rozmowie z osobą B, aby dostrzec możliwe
różnice.
Źródło: Work Smart. (28 de września 2018 r.).
Fakty i uczucia

Ćwiczenie to łączy aktywne słuchanie z sekcją 2, o komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: podziel uczestników na
grupy po trzy i przypisz rolę do każdego z nich. Role to 1) mówca 2) słuchacz faktów i 3)
słuchacz uczuć. Poproś mówców, aby zastanowili się nad tematem, który ich interesuje,
ponieważ będą musieli o tym mówić przez trzy minuty mniej lub więcej. Dyskusje będą
poufne między grupami. Podczas gdy mówca mówi bez przerwy, słuchacze będą próbowali
zastosować aktywne słuchanie. Słuchacze faktów i uczuć zwrócą szczególną uwagę na fakty i
uczucia wyrażone w mowie. Role można zmieniać, a ćwiczenie można wielokrotnie
powtarzać. Podczas odprawy facylitatorzy mogą zapytać, jak czułeś się w każdej ze swoich
ról? Jak było? Czy łatwo było słuchać faktów? A uczuć?

Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: podziel zespół na dwie
grupy (A i B). Poproś uczestników z grupy A, aby wyszli z pokoju, w którym trener wyjaśni, że
zostaną sparowani z członkiem innego zespołu. Ich zadaniem nie jest mówienie w żadnym
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Głównym zamiarem tego ćwiczenia jest sprawienie, by uczestnicy ćwiczyli technikę
aktywnego słuchania, zwracając uwagę na język ciała.
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Czy Ty słuchasz?

momencie i pokazywanie drugiej osobie, że nie słuchają. Po jakimś czasie trener będzie
klaskać głośno, a wtedy zmienią swoje zachowanie i zaczną aktywnie słuchać. Następnie
powiedz uczestnikom w grupie B, aby zastanowili się nad najbardziej niesamowitym dniem
lub doświadczeniem swojego życia. Wyjaśnij, że będą musieli powiedzieć członkowi innego
zespołu wszystkie szczegóły tego doświadczenia, ale nie będą mówić, tylko słuchać. Poproś
uczestników grupy A, aby wrócili do pokoju i znaleźli członka innej drużyny. Gdy aktywność
się zakończy, zadaj pytania takie jak: jak czuli się uczący się, gdy zdali sobie sprawę, że druga
osoba ich ignoruje? Jak się czuli słuchacze? Jak pokazali, że nie słuchają? Co się stało, gdy
zaangażowali się w aktywne słuchanie?

4. ZARYS PROGRAMU

10 minut

• Origami

15 minut

• Łańcuch słów

60 minut

• Teatr Forum

25 minut

• Komunikacja zwrotna

15 minut

• Zamrożenie

Materiały
Jeden papier A4 na
każdego uczestnika i
długopisy / ołówki.
Nie są potrzebne.
Jednak działalność ta
powinna być
prowadzona na
szerokim obszarze.
Nie są potrzebne.
W zależności od liczby
uczestników, połowa z
nich będzie
potrzebować pustych
kartek papieru, a druga
połowa szablonu z tą
samą liczbą. Długopisy i
powierzchnia, na której
mogą pisać.
Nie są potrzebne.

Zasoby
-Sekcja 1
- Aneks 2 (slajdy
od 3 do 7)
-Sekcja 1
- Aneks 2 (slajdy
od 3 do 7)
- Aneks 2
-Książka
wymieniona w
sekcji "Dalsze
czytanie"
-Sekcja 2
- Aneks 2 (slajdy
8 i 9)

-Sekcja 2
- Aneks 2 (slajdy
od 7 do 11)
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Działania edukacyjne
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Zalecany czas

Zalecany czas

Działania edukacyjne

Materiały

30 minut

• Bądźmy asertywni

Nie są potrzebne.

15 minut

• Pięść

20 minut

• Fakty i uczucia

Arkusz papieru z
wydrukowanymi
instrukcjami, w
zależności od liczby
uczestników.
Nie są potrzebne.

20 minut

• Czy Ty słuchasz?

Nie są potrzebne.

Ocena (w celu weryfikacji wzrostu wiedzy):

Zasoby
-Sekcja 3
- Aneks 2 (slajdy
od 11 do 13)
-Sekcja 3
- Aneks 2 (slajdy
od 11 do 13)
- Sekcje 3 i 4
- Aneks 2 (slajdy
od 14 do 16)
-Sekcja 4
-Aneks 2 (Slajdy
od 14 to 16)

Trenerzy mogą poprosić uczestników o wypełnienie testu przedstawionego w aneksie 1,
na który udzielono odpowiedzi przed warsztatami. Porównanie obu testów jest
przydatną i bezpośrednią metodą oceny wzrostu umiejętności w zakresie wiedzy i
komunikowania się uczestników.
Informacje zwrotne od uczestników:

Trenerzy mogą narysować drzewo na wykresie i poprosić uczestników o pisanie postów
w różnych kolorach:

Daj im czas na myślenie, pisanie i publikowanie wiadomości na drzewie. Negatywne
aspekty mogą reprezentować liście, które spadają z drzewa; pozytywne rzeczy będą
korzeniami drzewa; zdobyta wiedza jest reprezentowana na liściach, a sugestie na pniu.
Następnie krótko omawiaj wszystkie punkty, aby w pełni je zrozumieć i umożliwić
uczestnikom przedstawienie bezpośrednich opinii.
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Aspekty szkolenia, które najbardziej im się podobały
Rzeczy, które powinny zostać wyeliminowane
Co należy poprawić i jak
Co wyniosą z warsztatu / czego się nauczyli
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• 10 sposobów na lepszą rozmowę.. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be
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• . Sąsiedzi. Krótki film
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY
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• Twój język ciała kształtuje to, kim jesteś. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
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Moduł 4 – Aneks 1- Wstępny test/ Analiza potrzeb uczących się
Moduł 4 – Aneks 2 – Prezentacja dla trenerów

ANESKY
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODUŁ 4 – ANEKS 1. TEST WSTĘPNY / OCENA POTRZEB
Ćwiczenie 1. Jest to proste ćwiczenie sprawdzające twoją początkową wiedzę na temat
umiejętności komunikacyjnych. Proszę, odpowiedz szczerze na każde stwierdzenie i pomyśl
o swoim zachowaniu. Informacje te są poufne i nie będą udostępniane nikomu ani
wykorzystywane do innych celów niż do tego ćwiczenia.

Ani
trochę

Rzadko

Czasami

Często

Bardzo
często

Zanim się komunikuję, myślę o tym,
co druga osoba musi wiedzieć, aby
zrozumieć moje przesłanie.
Kiedy się komunikuję, dostosowuję
swoje przesłanie do kontekstu
i zastanawiam się, jak najlepiej go
przekazać (twarzą w twarz, e-mail,
telefon itp.).
Zadaję jasne pytania,
rozumiem drugiej osoby.

gdy

nie

Kiedy się komunikuję, zwracam
uwagę na język ciała (zarówno mój,
jak i drugiej osoby).
Moi przyjaciele, członkowie rodziny
i inni ludzie wokół mnie ogólnie
rozumieją
znaczenie
moich
wiadomości ...
Mam pewność siebie by prosić o to,
co słusznie moje.
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Próbuję usłyszeć nie tylko słowa
innych
ludzi,
ale
kompletną
wiadomość, którą druga osoba

1

Potrafię
wyjaśnić
negatywne
uczucia i opinie o innych ludziach
i ich zachowaniach bez używania
obraźliwego języka.

próbuje przekazać.
Kiedy słucham, jestem całkowicie
skupiony na tym, co mówi druga
osoba.
Pokazuje drugiej osobie, że jej
słucham.

Ćwiczenie 2. Proszę zaznacz, czy te pojęcia sa ci znane. Zaznacz krzyżykiem TAK, NIE albo
Trochę. Jeśli znasz któreś z pojęć, spróbuj napisać jego definicję.

1.

Umiejętności komunikacyjne.

©TAK

NIE

TROCHĘ

___________________________________________________________________________________________
2. Komunikacja niewerbalna.
TAK
NIE
TROCHĘ
___________________________________________________________________________________________
3. Asertywność.

TAK

NIE

TROCHĘ

___________________________________________________________________________________________
4.

Aktywne słuchanie.

TAK

NIE

TROCHĘ

___________________________________________________________________________________________
Empatia.

TAK

NIE

TROCHĘ

2

___________________________________________________________________________________________
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5.

Moduł 4. “Pomóżmy sobie
nawzajem: skuteczna komunikacja w
małej społeczności”
Opracowany przez: FyG Consultores
Sekcja 1: Zrozumienie, jak działa komunikacja
Sekcja 2: Komunikacja werbalna i niewerbalna
Sekcja 3: Jaki jest mój styl komunikacji?
Sekcja 4: Aktywne słuchanie

Wyniki nauki
• Zapoznaj się z podstawami efektywnej komunikacji.

• Zrozum, jak używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
aby przekazać właściwy komunikat.

• Rozpoznaj każdy styl komunikacji w codziennych sytuacjach.
• Praktykuj umiejętności komunikacji asertywnej.

• Zrozum znaczenie słuchania i zwiększ jego zdolność w
praktycznych sytuacjach.

Sekcja 1: Zrozumienie, jak działa
komunikacja
Komunikację można po prostu opisać jako
czynność przekazywania informacji… ALE to
skomplikowany proces!

Elementy procesu komunikacji
•
•
•
•
•
•

Nadawca
Dzieli się informacjami
Odbiorca
Odbiera informacje
Wiadomość
Treść jest przekazywana
Kanał
Medium przez które przemieszcza się komunikat
Kodowanie i dekodowanie
Procesy mentalne
Hałas
Elementy w kontekście, które utrudniają

prawidłowe przekazywanie informacji

Bariery skutecznej komunikacji
1. Bariery środowiskowe
2. Bariery fizyczne
3. Bariery językowe
4. Bariery kulturowe
5. Nastawienie
6. Bariery psychologiczne

Jaki jest kontekst mojej wiadomości?
Kontekst relacyjny - Kontekst społeczny - Kontekst
kulturowy
Skuteczne i odpowiednie dostosowanie wiadomości, kanału i innych
elementów do kontekstu jest jedną z najważniejszych umiejętności
skutecznej komunikacji.

Sekcja 2: Komunikacja werbalna i
niewerbalna
Komunikacja werbalna obejmuje przekazywanie wiadomości za
pomocą słów, pisanych lub wypowiadanych.
Komunikacja niewerbalna generuje znaczenie w
niewypowiedziany lub niepisany sposób.
Wokalna

Nie wokalna

Werbalna

Nie werbalna

Wypowiadane słowa

ton, głośność, szybkość mówienia, rytm

Pisanie

Język ciała (gesty, mimika, kontakt
wzrokowy, odległość, dotyk)

Język migowy

Różnice między
komunikacją werbalną
a niewerbalną
• Komunikacja niewerbalna ma tendencję do działania na rzecz przekazywania
emocji i informacji interpersonalnych bardziej niż werbalnie.
• Komunikacja niewerbalna jest często bardziej mimowolna lub podświadoma.

• Komunikacja werbalna jest regulowana przez gramatykę, podczas gdy komunikacja
niewerbalna jest bardziej niejednoznaczna.
• Komunikacja werbalna reprezentuje jedynie niewielki procent tego, co mówimy,
podczas gdy komunikacja niewerbalna przekazuje większość naszego przekazu.

Wskazówki dotyczące efektywnego komunikowania się
za pomocą komunikacji niewerbalnej
• Zwróć uwagę na swój ton i głośność.

• Bądź świadomy swojej mimiki twarzy.

• Spróbuj nawiązać kontakt wzrokowy, aby
pokazać, że angażujesz się w rozmowę.
• Odzwierciedlaj drugą osobę, sparafrazuj,
zadawaj pytania i oferuj opinie.
• Rozważ swoją odległość w stosunku do
drugiej osoby.

Sekcja 3: Jaki jest mój styl komunikacji?

•
•
•

•

Style komunikacji reprezentują różne wzorce, z których korzystają
osoby komunikujące się.

Agresywny: jednostki wyrażają się w sposób, który narusza prawa innych. Zwykle
wykazują niską tolerancję, przerywają i nie są dobrymi słuchaczami.
Pasywny: komunikujący się w sposób pasywny unikają wyrażania swoich opinii,
potrzeb i uczuć.

Pasywno-agresywny: jednostki wyrażające się pasywno-agresywnie wydają się
pasywne z zewnątrz, ale w rzeczywistości używają różnych mechanizmów (cisza,
sarkazm itp.), aby zamaskować swoje prawdziwe uczucia i opinie.
Asertywna: ludzie asertywni przekazują swoje uczucia, opinie i potrzeby w
bezpośredni, uczciwy oraz odpowiedni sposób, szanując siebie i prawa innych.

Asertywność: podstawowa umiejętność
komunikacji
• Umiejętności osobiste i interpersonalne, ściśle związane ze sposobem
komunikowania się z innymi ludźmi.

• Opiera się na równowadze między biernością a agresją. Wymaga silnego poczucia

siebie i swoich wartości; bycie uczciwym w stosunku do swoich pragnień, potrzeb i
emocji, przy jednoczesnym rozważaniu praw, potrzeb i pragnień innych.

Techniki zwiększające twoje umiejętności
asertywności
• Uzywanie komunikatu „Ja”. Na przykład, mówiąc „(ja) widzę to
inaczej”, zamiast „(ty) mylisz się”.

• Słuchanie innych osób.

• Być empatycznym lub być w stanie zrozumieć uczucia drugiego.
• Bycie pewnym siebie, wyrażając swoje potrzeby i uczucia.
• Używanie właściwego języka ciała.
• Nauczenie się mowienia „nie”.

Sekcja 4: aktywne słuchanie
Słuchanie może być rozumiane jako proces interpretacyjny, w którym każda osoba
otrzymuje informacje i interpretuje je, aby udzielić odpowiedzi.
To jedna z najważniejszych umiejętności
komunikacyjnych, ponieważ…

• Pomaga nam pielęgnować nasze relacje
międzyludzkie

• Jest to potężne narzędzie do łączenia się z
ludźmi

• Ma to pozytywny wpływ na nas samych

Zasady słuchania
Skoncentruj się na przekazie rozmówcy
Nie przerywaj, pozwól rozmówcy wyjaśnić swoje racje
Słuchaj aktywnie, bądź zainteresowany – zadawaj pytania
Umiejętnie rozpoznawaj wartość komunikatów
Zrozum racje swojego rozmówcy i jego punkt widzenia
Wsłuchaj się w sens całej wypowiedzi, nie w pojedyncze słowa
Upewnij się czy dobrze zrozumiałeś, zadaj pytania
Nie pozwól, żeby własny punkt widzenia uniemożliwił zrozumienie
innych
• Podsumuj
•
•
•
•
•
•
•
•

Źródło: mgr Anna Dudzińska „Komunikacja interpersonalna – wprowadzenie”

AKTYWNE słuchanie
Aktywne słuchanie to aktywny i świadomy proces, dzięki któremu słuchamy
wszystkimi zmysłami i zwracamy pełną uwagę na drugą osobę.

Jak ćwiczyć aktywne słuchanie:
• Pozwól mówcy sterować rozmową

• Zaakceptuj opinię mówcy jako ważną, nawet jeśli się nie zgadzasz
• W pełni skup się na tym, co
mówi mówca
• Pozwól mówcy wyrazić siebie
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6.

1. OPIS MODUŁU
1.1.

O czym jest moduł?

Temat modułu koncentruje się na zdolności osób dorosłych do pełnego uczestnictwa w erze
cyfryzacji, tj. wykorzystywania nowych technologii do komunikowania się lub poszukiwania
informacji. Umiejętności cyfrowe są ważne, ponieważ otaczająca nas technologia zmienia się
szybciej niż społeczeństwo. Umiejętność czytania i pisania oznacza świadomość i zrozumienie
wiedzy, podczas gdy technologia pomaga w podnoszeniu umiejętności. Pokazuje zdolność
jednostki do życia, uczenia się, pracy i funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym.
Umiejętności cyfrowe obejmują: badanie, ocenę, tworzenie i przekazywanie informacji.
Ponadto są one składnikiem cyfrowego obywatelstwa, w którym ktoś odpowiedzialny za
wykorzystanie technologii wchodzi w interakcję z otaczającym go światem. Umiejętność
korzystania z technologii cyfrowych może dotyczyć zarówno aktywności online, jak i offline.

Umiejętności cyfrowe od dawna są uznawane przez Komisję Europejską za jedne
z kompetencji, które powinny zostać opanowane przez obywateli Europy, ponieważ otwierają
wiele dróg ku aktywnemu uczestnictwu w społeczeństwie, możliwościom szkoleniowym,
poszerzaniu wiedzy oraz lepszej komunikacji. Co więcej, Ci, którzy potrafią wykazać się
wysokimi umiejętnościami cyfrowymi, są w stanie dostosować się do realiów codziennego
życia, co jest obecnie niezwykle ważne ze względu na wszechobecność otaczającej nas
technologii. Choć można stwierdzić, że umiejętności cyfrowe nie są absolutnie wymagane do
życia w społeczeństwie to jednak umożliwiają i upoważniają wszystkich ludzi do życia
w sposób, w jaki chcą, bez konieczności poświęcania którejkolwiek jego części tylko dlatego,
że brakuje tych podstawowych kompetencji. Jednym z gorących tematów w ciągu ostatnich
kilku lat jest koncepcja e-administracji, która pozwala ludziom korzystać z usług rządowych
online, ale tylko tym, którzy potrafią odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości.
W świetle powyższego umiejętność korzystania z technologii cyfrowych należy traktować,
jako jedną z podstawowych umiejętności, które należy posiadać, aby móc żyć w świecie
pełnym technologii, który obecnie mamy. Co więcej, umiejętności te powinny być stale
przeglądane i uaktualniane, ponieważ bardzo szybko mogą stać się nie aktualne z uwagi na
tempo rozwoju technologii.

Moduł ten skupia się na wyposażeniu ludzi w wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień
z zakresu umiejętności cyfrowych. W żadnym wypadku moduł ten nie powinien być
traktowany, jako w pełni kompleksowe szkolenie. Moduł pokazuje pewne ogólne
i podstawowe aspekty. Należy go rozumieć, jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju
osobistego.
Ponieważ umiejętności cyfrowe są bardzo szerokim tematem składającym się z wielu
mniejszych tematów, nie jest łatwo poznać, jakie szczególne potrzeby mają uczniowie.
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1.2.

Dlatego zaleca się, aby spróbować skoncentrować się na kilku kluczowych obszarach
umiejętności informatycznych, zidentyfikować potencjalne luki w wiedzy i umiejętnościach za
pomocą testu wstępnego, a następnie spróbować załatać te luki odpowiednimi ćwiczeniami
już podczas szkolenia. Przykładowy test wstępny został utworzony jako integralna część tego
modułu i podlega dalszej regulacji przez nauczyciela. Na wypełnienie testu trzeba
przeznaczyć około 10 minut.

1.3.

Rezultaty

Pod koniec tego modułu uczeń powinien:

1. Wiedzieć jak wyszukiwać informacje w internecie.
• Odróżniać przeglądarki internetowe.
• Znać zalety i wady niektórych wyszukiwarek, tj. Google, Bing, Yahoo,
DuckDuckGo.
• Wiedzieć jak wyszukiwać informacje w zaawansowany sposób.
• Wiedzieć jak zapisywać i pobierać pliki z internetu.
2. Wiedzieć jak tworzyć treści.
• Wiedzieć do czego służy program Microsoft Word.
o Znać skróty klawiszowe.
o Wiedzieć jak pisać poprawnie.
o Potrafić stworzyć własne CV.
• Wiedzieć do czego służy program Microsoft Excel.
o Wiedzieć w jakich zawodach używa się tego programu.
• Wiedzieć do czego służy program Microsoft PowerPoint.
o Znać zasady dobrej prezentacji.
o Znać programy (poza PowerPoint-em) umożliwiające przygotowanie
prezentacji.
3. Znać zasady komunikacji w internecie.
4. Wiedzieć jak dbać o bezpieczeństwo w sieci.
5. Posiadać umiejętność rozwiązywania prostych problemów IT.

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE

Przetwarzanie informacji jest jedną z kluczowych umiejętności w zakresie umiejętności
cyfrowych. Może to być tak proste, jak przeszukiwanie internetu w celu uzyskania
określonych informacji lub nieco trudniejsze, jak przechowywanie określonej treści do
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2.1.

dalszego wykorzystania. Na potrzeby tej części modułu informacje są uważane za dostępne
online.

Ogromna większość dzisiejszych informacji jest przechowywana, przetwarzana i przesyłana
online za pośrednictwem stron internetowych, które są jednym z najważniejszych kanałów
informacyjnych. Wszystkie strony są rozproszone po całym świecie i są umieszczane na
specjalnie zaprojektowanych do tego komputerach, zwanych serwerami. Gdy użytkownik
próbuje otworzyć stronę internetową, odbywa się to za pomocą oprogramowania zwanego
przeglądarką internetową. Przeglądarka wie, z którym serwerem powinna się połączyć,
a także odpowiada za utrzymywanie wszystkich rodzajów interakcji między gościem
a serwerem obsługującym witrynę.

Jak już wspomniano, wyszukiwarka jest jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie
szukania, jeśli pożądana strona nie jest jeszcze znana odwiedzającemu. Jest jeden i bardzo
ważny fakt, którego nie można wystarczająco podkreślić. Zasadniczo, niezależnie od tego,

Page

Aby efektywnie przetwarzać informacje, punktem wyjścia powinien być wybór przeglądarki
internetowej. Dla większości ludzi podróż przez Internet zaczyna się od Google, który jest
bardzo dobrym przykładem wyszukiwarki internetowej. Wyszukiwarki są bardzo złożonymi
mechanizmami, które „odwiedzają” Internet i odkrywają wszystkie rodzaje stron
internetowych. Indeksują także dostępne treści, aby określić jak najdokładniej, jakie
informacje są dostępne na danej stronie. Ten proces jest określany jako „crawling”. Wszystkie
informacje, które wyszukiwarki są w stanie znaleźć, są później przetwarzane i organizowane,
dzięki czemu użytkownik musi jedynie wpisać temat będący przedmiotem zainteresowania,
a zaprezentowane zostaną mu tysiące różnych stron internetowych, które może odwiedzać.
Przykładowo, jeśli ktoś jest zainteresowany strukturą Komisji Europejskiej, wystarczy wpisać
w wyszukiwarce następującą frazę: „Struktura Komisji Europejskiej” lub „Komisja Europejska
- struktura”. Obecnie ta wyszukiwana fraza po umieszczeniu w wyszukiwarce Google zwraca
około 150 milionów różnych wyników. To tylko podkreśla ogromny rozmiar internetu.
Podczas gdy wyszukiwarka Google jest de facto standardem, istnieją inne, które również mają
swój udział. Według aktualnych statystyk, Google ma wyraźną przewagę, drugie miejsce
należy do Binga, a trzecie miejsce do Yahoo. Niezależnie od używanej wyszukiwarki ich
zestaw funkcji jest podobny. Indeksują wszystkie strony i umożliwiają ludziom znalezienie
tego, czego szukają w Internecie.

5

Dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Dwa najpopularniejsze systemy
operacyjne starają się zachęcić użytkowników do korzystania z własnych przeglądarek
internetowych. Dla Windows i Microsoft przeglądarką internetową jest Edge, podczas gdy dla
Apple i MacOS to Safari. Jednakże statystki pokazują, iż liderem na rynku przeglądarek
internetowych jest niewątpliwie przeglądarka internetowa Chrome stworzona przez Google giganta w świecie Internetu. Inne często używane przeglądarki to między innymi: Firefox,
Internet Explorer czy Opera. Niezależnie od używanej przeglądarki, doświadczenia
użytkownika są z grubsza takie same.

jakiego rodzaju informacje są wymagane, są one dostępne gdzieś online w formie strony
internetowej. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów tego, jak potężne są wyszukiwarki.
Informacje, których szukasz

Przykładowa fraza do wyszukiwarki

Jesteś zainteresowany cenami transportu
Ceny transportu publicznego w Brukseli
publicznego w Brukseli
Chcesz wiedzieć, jakie
państwowe we Włoszech

są

święta

Święta państwowe we Włoszech

Zastanawiasz się, jaka jest odległość od
Ziemia Księżyc odległość
Ziemi do Księżyca

Nie masz pewności co do godzin otwarcia
Walencja akwarium godziny otwarcia
słynnego akwarium w Walencji
Planujesz zrobić burgera wegańskiego,
ale nie masz pojęcia jakich użyć Wegański burger przepisy
składników

Można zauważyć, że frazy wpisywane w wyszukiwarce zazwyczaj nie są tworzone tak jak
zadawano by pytanie w języku mówionym. Zamiast tego składają się one głównie
z rzeczowników, a następnie od wyszukiwarki zależy określenie, które strony najlepiej
odpowiadają na zapytanie i przedstawienie ich w formie listy. Internet jest pełen informacji
i to od Ciebie zależy co chcesz w nim wyszukać.
Jest jeszcze inny aspekt, który warto tutaj podkreślić. Wszystkie powyższe przykłady
opisywały wyszukiwarki do ogólnego użytku. Istnieją jednak różne wyszukiwarki, które
koncentrują się na jednym konkretnym rodzaju informacji, a w większości przypadków są one
po prostu wbudowane jako część danej witryny. Dobrym przykładem, może być
www.allrecipes.com, czyli strona internetowa, która gromadzi wiele kulinarnych przepisów,
które można łatwo wyszukać. Wyszukiwarki tematyczne są dostępne dla prawie każdego
tematu. Na przykład, jeśli interesujesz się fotografią, jest mnóstwo świetnych zdjęć
dostarczanych przez ludzi na stronach takich jak pixabay.com czy unsplash.com.
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Pierwsza opcja to użycie funkcji dostępnej w dowolnej przeglądarce internetowej. Ta funkcja
to użycie prostego „Zapisz jako” i jest dostępna w menu przeglądarki internetowej. To, co robi,
to to, że pobiera zawartość strony internetowej, którą widzisz na ekranie i umożliwia
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Do tej pory pokazaliśmy jak można wyszukać informacje. Czasami możesz być
zainteresowany zapisaniem określonych informacji tak, aby móc je później wykorzystać. Na
szczęście można to zrobić w bardzo prosty sposób.

zapisanie jej na urządzeniu do dalszego wykorzystania. Uwaga: nie oczekuj, że zapisane
witryny będą w pełni funkcjonalne. Ze względu na sposób budowania stron otrzymasz
zapisaną zawartość, ale układ najprawdopodobniej zostanie zniszczony. Co więcej, zapisanie
witryny nie zapewni Ci tego samego doświadczenia, co jej odpowiednik online, linki nie będą
działać, większość zdjęć będzie niedostępna, itp.
Inną opcją jest zapisanie strony internetowej w dobrze znanym formacie pliku PDF, który
może działać nieco lepiej. Aby to zrobić, powinieneś poszukać opcji „Zapisz jako PDF” lub
działać tak, jakbyś chciał wydrukować stronę internetową, jednak zamiast drukarki wybierz
opcję zapisz jako PDF.

Jeśli szukasz sposobu na zapisanie określonych części witryny do dalszego użycia, kliknij
prawym przyciskiem myszy link (lub element) i poszukaj odpowiedniej opcji przedstawionej
w menu kontekstowym. Różnią się one w zależności od przeglądarki internetowej, ale
zazwyczaj są podobne do „Zapisz link jako” lub „Zapisz obraz jako” itd. Po wybraniu tej opcji
twoja przeglądarka internetowa pozwoli Ci zachować dany zasób na komputerze.

To prowadzi nas do kolejnej istotnej kwestii. Mianowicie, powinieneś unikać przechowywania
wszystkich plików w jednym miejscu, czy to na pulpicie, czy w folderze do pobrania. Po
pewnym czasie nie będziesz już w stanie rozróżnić, który plik jest tym, którego szukasz.
Dlatego zawsze dobrze jest organizować pliki w określonych folderach, zamiast
przechowywać je wszystkie w jednym miejscu. Nawet prosta struktura, taka jak
przedstawiona poniżej, pozwoli Ci szybko zlokalizować pożądane elementy.

Hobby

Muzyka
Zdjęcia

Przepisy

Zwierzęta
Rodzina

Krajobrazy

Ostatnim zagadnieniem, o którym należy wspomnieć w tym module, jest to, że zawsze musisz
mieć świadomość, że nie wszystkie informacje znalezione w internecie są wiarygodne
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Pliki

Faktury
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Dokumenty

Książki

i prawdziwe. Zasadniczo nie możesz ślepo wierzyć we wszystko, co przeczytasz lub zobaczysz
w sieci. Niestety, istnieje ogromna ilość fałszywych informacji na wielu stronach
internetowych, a internet bywa wykorzystywany jako narzędzie do manipulowania
i kłamania. Jedynie twój zdrowy rozsądek może uchronić Cię przed zbytnią ufnością do treści
znalezionych w internecie.

2.1.

Tworzenie treści

Obecnie umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych wydaje się
być niezbędna, zwłaszcza w przypadku pracy biurowej. Takie programy obejmują narzędzia
pakietu MS Office, a w szczególności Word i Excel. Warto wiedzieć, jakie są ich zalety i do
czego możemy je wykorzystać.
Pierwszym omawianym programem jest Microsoft Word.

Służy on do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych. Dzięki temu narzędziu możemy
przygotować między innymi dokumenty aplikacyjne do pracy, takie jak CV czy list
motywacyjny. Jeśli chcesz stworzyć profesjonalnie wyglądający dokument, musisz zadbać
o jego wygląd. Warto zacząć od wyjustowania tekstu. Ta procedura ma na celu sformatowanie
tekstu przez wyrównanie marginesów. Ta procedura może zwiększyć czytelność i estetykę
dokumentu. Kolejnym krokiem w dbaniu o dobry wygląd naszego tekstu jest przeniesienie
spójników (np. „a”, „i”) do nowej linii. Odbywa się to za pomocą „twardej spacji”. W praktyce
musisz użyć kombinacji trzech klawiszy Ctrl + Shift + Spacja, wciśniętych w tym samym
czasie. Oczywiście podstawą do pisania dokumentów lub ich edycji jest przestrzeganie zasad
interpunkcji i ortografii. Do często popełnianych błędów, należy wstawianie „spacji”
pomiędzy słowem a znakiem interpunkcyjnym.
Zdanie powinno wyglądać tak: Jak się masz Artur?

Zdanie nie powinno wyglądać tak: Jak się masz Artur ?

Aby
Skopiować
Wkleić
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Tabela. Skróty klawiaturowe i ich znaczenie.
Naciśnij
CTRL + C
CTRL + V
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Jest to częsty błąd, spotykany szczególnie często w dokumentach. tworzonych przez
początkujących pracowników, którego należy unikać, jeśli chcemy aby tworzone przez nas
teksty wyglądały profesjonalnie. Innym częstym błędem jest używanie „spacji” do
przenoszenia tekstu lub wstawianie jej większej liczby niż jest to potrzebne. Podczas
tworzenia tekstu warto używać skrótów klawiaturowych. Dzięki nim praca będzie znacznie
szybsza. Poniżej znajduje się tabelka, w której można znaleźć najpopularniejsze z nich.

CTRL + A
CTRL + B
CTRL + I
CTRL + U
CTRL + Z

Zaznaczyć wszystko
Pogrubić
Zastosować kursywę
Podkreślić
Cofnąć

Źródło: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2

Microsoft Word oferuje wiele funkcji, które warto znać, aby praca w nim była jak najbardziej
efektywna. Możemy wstawiać i formatować obrazy, zdjęcia lub tabele. Możesz także edytować
tekst, zmieniając jego czcionkę, kolor i rozmiar. Oczywiście funkcji jest o wiele więcej. Musisz
poświęcić trochę swojego czasu by się z nimi zapoznać.
Kolejny program, który warto znać to Microsoft Excel.

Excel to narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, przygotowywania tabel, raportów
i wykonywania obliczeń. Ten program ma tak wiele funkcji, że różne zawody używają go
w różny sposób. Excel jest podstawowym narzędziem dla księgowych, analityków
finansowych i dużej części pracowników biurowych. Jest nieoceniony podczas tworzenia
raportów, podsumowań lub wykresów. Upewnij się jednak, że masz najnowszą wersję tego
programu. Pomoże to uniknąć ewentualnych problemów. Excel zapewnia dostęp do wielu
różnych funkcji. Dzięki nim obliczenia będą naprawdę szybkie.
Świetną opcją na którą pozwala Excel, jest praca w grupie na jednym szablonie. Dzięki temu
Ty i Twoi przyjaciele / współpracownicy będziecie mogli dokonywać zmian w czasie
rzeczywistym, bez konieczności wysyłania dokumentu do siebie.

Proces pełnego zrozumienia tego programu wymaga dużo czasu. Dzieje się tak, ponieważ
Excel jest programem, który posiada wiele funkcji. Często zdarza się, że w CV kandydaci
poszukujący pracy wpisują znajomość programu EXCEL. Niestety ze względu na szerokie
wykorzystanie tego programu może się okazać, że kandydat nawet nie słyszał o funkcjach,
których znajomości wymaga pracodawca. Dobrą praktyką będzie zapisanie się na
specjalistyczny kurs edukacyjny, który będzie przygotowywał do korzystania z Excela
w konkretnym zawodzie. Możesz także nauczyć się korzystać z tego programu dzięki kursom
online lub książkom.
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PowerPoint jest wciąż najpopularniejszym programem do tworzenia prezentacji
multimedialnych. Swoją popularność zawdzięcza prostocie i intuicyjności. Oczywiście, aby
dobrze występować publicznie, nie wystarczy tylko dobrze przygotowany pokaz slajdów, ale
wysoki poziom umiejętności miękkich. Niemniej jednak dobrze przygotowana prezentacja
jest wizytówką mówcy. Ten program jest idealny dla osób, które rozpoczynają swoją
przygodę z wystąpieniami publicznymi. Po pierwsze dlatego, że jak już wspomniano, jest
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Programem pakietu Office wykorzystywanym do tworzenia prezentacji jest PowerPoint.

łatwy w obsłudze, a po drugie ze względu na ogromną popularność, dzięki której nie
będziemy musieli się martwić, czy będą problemu podczas otwierania przygotowanej pracy.

Prezentacja powinna się rozpocząć od slajdu tytułowego. W nim należy zawrzeć informację
o temacie prezentacji oraz autorze. Następny slajd może zawierać spis treści. Będzie on pełnił
funkcję informacyjną. Pokaże uczestnikom jaki jest plan prezentacji i określi jakie zagadnienia
zostaną poruszone. W poszczególnych slajdach warto uwzględnić tylko najważniejsze
informacje, nadmiar treści jest niepożądany. Utrudnia to zapamiętywanie informacji
i przytłacza odbiorców rozmiarami. Warto pokazywać na slajdzie najważniejsze dane lub
przedstawić je za pomocą wykresów lub grafów. Dzięki temu łatwiej można przyciągnąć
uwagę słuchaczy. Warto przemyśleć również wybór szablonu.. Kolory i schemat powinny być
dostosowane do tematu prezentacji i jej charakteru. Powszechnym błędem popełnianym
przez nowych użytkowników tego narzędzia jest używanie zbyt wielu różnych, niespójnych
efektów wizualnych podczas edytowania. Używanie różnych przejść między slajdami lub
ekstrawaganckich czcionek to tylko niektóre przykłady. Zamiast oryginalności pojawia się
raczej zjawisko kiczu. Warto skorzystać z możliwości oferowanych przez PowerPoint
dotyczących dodawania na przykład zdjęć lub też fragmentu filmu. Podobnie jak w przypadku
innych omawianych programów, należy dokładnie sprawdzić pisownię i interpunkcję.
Oczywiście PowerPoint nie jest jedynym programem do tworzenia prezentacji
multimedialnych. Inne popularne narzędzia to na przykład Prezi lub Emaze. Warto
przetestować je wszystkie i używać tego, który jest dla Ciebie najlepszy.
Możesz również użyć pakietu Office w domu po zakupie odpowiedniej licencji.

Zapamiętaj! Cytując czyjąś pracę lub odnosząc się do pracy jakiegoś autora, musisz podać
źródło w bibliografii. W przeciwnym razie jest to kradzież własności intelektualnej. Zapoznaj
się z zasadami dotyczącymi cytowania i odwoływania się do innych źródeł. W internecie
powinieneś znaleźć potrzebne instrukcje.

2.2.

Komunikacja

Skype,
Messenger,
WhatsApp,
Telegram.

Dzięki nim z łatwością porozmawiasz z przyjaciółmi i rodziną nie przejmując się odległością.
Program Skype pozwala nie tylko na rozmowę, ale także na rozmowę wideo, dzięki czemu jest
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•
•
•
•
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Wiek XXI oferuje nam niesamowite możliwości komunikacyjne. Jesteśmy w stanie
komunikować się z niemal całym światem. Obecnie odległość nie jest już problemem.
Komunikacja jest możliwa dzięki różnym aplikacjom i programom. Do najpopularniejszych
należą:

tak popularny. Ponadto posiada opcję pozwalającą na udostępnianie pulpitu. Jest to świetne
rozwiązanie, kiedy np. chcesz wytłumaczyć komuś jak zrobić coś na komputerze, nie będąc
fizycznie w tym samym miejscu. Więcej ciekawych opcji jest dostępnych dla użytkowników
płacących abonament, co niektórzy mogą uznać za wadę tego komunikatora.

Obecnie nawet bariera językowa nie jest już problemem. Google Translator i inne podobne
aplikacje, mogą okazać się pomocne podczas tłumaczenia dokumentów i wiadomości.
Oczywiście nie są one jeszcze doskonałe, ale nie sposób nie zauważyć jak bardzo rozwinęły się
w ostatnich latach.
Komunikacja może również odbywać się w mediach społecznościowych. Tutaj wiodącymi
portalami są:
•
•
•
•

Facebook,
Twitter,
Instagram,
Snapchat.

Wszystkie one różnią się od siebie, oferując różne możliwości dla ich użytkowników. Oprócz
rozmowy przy pomocy wysyłania wiadomości tekstowych, w internecie występują również
blogi czy wideo blogi. To również forma komunikacji.

Komunikacja w internecie przyczyniła się również do zbliżenia ludzi na całym świecie.
Problemy na Ziemi zaczęły być globalne, a użytkownicy internetu jednoczą się, aby wspierać
różne działania na całym świecie. Internet jako nieocenzurowane i niezależne medium daje
dużą dawkę swobody wypowiedzi. Ale komunikacja w internecie to nie tylko pozytywy. Do
najczęstszych wad zalicza się to, że użytkownicy w internecie nie dbają o formę języka czy styl
wypowiedzi. Tworzą własne słowa, a komunikacja jest często wulgarna. Wszystko to ma
wpływ na język używany poza siecią. Język internetu jest już wyraźnie słyszalny w język
potocznym. Możemy go spotkać w radiu, telewizji lub w szeroko pojętych kampaniach
marketingowych.

2.3.

Rozwiązywanie problemów
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Rzeczywistość jest jednak inna. Oprogramowanie zawiera błędy a sprzęt czasami się psuje.
W obszarze umiejętności cyfrowych możemy wyróżnić właśnie te dwa problemy. Tak zwane
problemy z oprogramowaniem dotyczą zarówno używanych przez nas aplikacji (na przykład
Microsoft Word lub Pages), jak i systemów operacyjnych (na przykład Windows lub macOS).
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Niektóre osoby korzystające z technologii cyfrowych wydają się być bezsilne za każdym
razem, gdy pojawia się problem. Prawdopodobną przyczyną tego jest fakt, że jesteśmy zwykle
przyzwyczajeni do interakcji z technologiami, które w teorii powinny być wolne od błędów,
a ich użycie powinno być intuicyjne.

Problemy sprzętowe dotyczą natomiast dysków twardych lub zasilaczy. Wszystkie
komponenty sprzętowe mogą się zepsuć po pewnym czasie, a wszystko zależy od
intensywności ich używania.

Na szczęście te problemy nie są codziennością podczas interakcji z różnymi technologiami.
Niemniej jednak w przypadku napotkania jakiegokolwiek problemu, powinieneś być
świadomy tego, co możesz zrobić, nie potrzebując przy tym wiedzy na poziomie eksperta.
Postępując zgodnie z kilkoma podstawowymi zasadami, powinieneś czuć się pewniej,
korzystając z dzisiejszych technologii. Pamiętaj, nie jesteś sam. Ilekroć pojawia się poważny
problem, powinieneś wiedzieć gdzie szukać wsparcia.
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Drugą zasadą jest posiadanie podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów, które
w większości przypadków opierają się na zdrowym rozsądku. Ilekroć pojawia się problem
związany z oprogramowaniem, pierwszym krokiem powinno być zamknięcie aplikacji
i ponowne jej uruchomienie. Być może zestaw podjętych przez ciebie akcji spowodował
niestabilność aplikacji, dlatego ponowne uruchomienie jest zwykle dobrym pomysłem. Gdy
pojawia się problem w systemie operacyjnym, możesz spróbować ponownie uruchomić
komputer i sprawdzić, czy przyniosło to pozytywny rezultat. W przypadku problemów
związanych ze sprzętem powinieneś być w stanie wykonać podstawowe czynności związane
z naprawą. Jeśli na przykład nie ma obrazu na ekranie, co należy zrobić? Pierwszą rzeczą do
sprawdzenia, jest upewnienie się, że komputer jest włączony. Nawet jeśli brzmi to trochę
naiwnie, to komputer może się wyłączyć z różnych powodów, takich jak np. krótkie przerwy
w dostawie prądu. Po potwierdzeniu, że komputer rzeczywiście działa, sprawdź kabel
sygnałowy. Może się okazać, że został odłączony na przykład podczas odkurzania. Jeśli twoja
klawiatura nagle przestała działać, możesz łatwo sprawdzić, czy jest uszkodzona, próbując
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Pierwsza zasada to aktualizowanie oprogramowania na bieżąco. Dotyczy to zarówno systemu
operacyjnego jak i aplikacji. Oba najpopularniejsze systemy operacyjne (Windows i MacOS)
dają możliwość zainstalowania aktualizacji natychmiast po ich wydaniu. W większości
przypadków można je zainstalować automatycznie, a zatem nie zakłócają one zbytnio
codziennej pracy. Jeśli jednak nie masz pewności, jak to zrobić, możesz łatwo sprawdzić
szczegóły, korzystając z wyszukiwarki i wpisując frazy takie jak: aktualizacja systemu
Windows czy aktualizacja systemu MacOS. Uzyskasz dostęp do niezliczonej ilości poradników,
które poprowadzą Cię krok po kroku przez cały ten proces. Podobnie, większość aplikacji,
których używasz codziennie, ma określone mechanizmy aktualizacji. Zazwyczaj zostaniesz
poinformowany o dostępnej aktualizacji i po prostu poproszony o jej dokonanie co będzie
wiązało się często tylko z kliknięciem przycisku aktualizuj. Nie odkładaj instalowania
aktualizacji, postaraj się przeprowadzać je na bieżąco. Aktualizacje naprawiają różne błędy,
a używanie starych wersji aplikacji, może prowadzić do pojawienie się trudności podczas
korzystania z nich lub co gorsza do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa. Warto
podkreślić, że nawet jeśli oprogramowanie, z którego korzystasz, działa dobrze, może istnieć
luka w zabezpieczeniach, która naraża Cię na różne zagrożenia.

podłączyć ją do innego komputera (o ile masz taką możliwość). Zawsze, gdy pojawia się
jakikolwiek problem, warto zastanowić się nad ostatnimi rzeczami, które zrobiłeś przed
usterką. Czy próbowałeś zrobić coś konkretnego? Może podłączyłeś nowe urządzenie, takie
jak pendrive? Im więcej zbierzesz informacji dotyczących czynności, które miały miejsce tuż
przed wystąpieniem problemu, tym lepiej.
Trzecia zasada mówi, że powinieneś być w stanie ocenić, czy problem, który się pojawił, może
zostać rozwiązany przez ciebie, czy też wykracza poza twoje kompetencje. Jeśli to drugie to
powinieneś zgłosić się do kogoś, kto może ci w tym pomóc. Na przykład, jeśli twój dysk
twardy zawiedzie, zazwyczaj nie możesz wiele zrobić bez wiedzy eksperckiej i dostępu do
zaawansowanych narzędzi czy maszyn. W takim wypadku najlepszą opcją jest zgłoszenie się
do odpowiedniej firmy lub osoby.
Czwartą zasadą jest możliwość zawężenia możliwej przyczyny problemu na podstawie
obserwacji objawów. Można to łatwo zrobić za pomocą wyszukiwarki, którą już omówiliśmy
wcześniej w tym module. Na przykład: możesz zaobserwować, że komputer działa głośno
i wydaje dziwne dźwięki. Ta obserwacja / objaw może oznaczać naprawdę wiele rzeczy. Gdy
umieścisz odpowiednią frazę w wyszukiwarce (na przykład komputer wydaje dziwne
dźwięki), znajdziesz mnóstwo informacji, stron internetowych, a nawet filmów, które
tłumaczą co może być tego powodem. Na koniec może się okazać, że jeden z wiatraków po
prostu się zabrudził i wszystko, co musisz zrobić, to użyć sprężonego powietrza, aby
ponownie zadziałał.

Piąta zasada, choć ostatnia, to zdecydowanie równie ważna co poprzednie. Dotyczy ona ciebie
i twoich kompetencji. Musisz stale podnosić swoje umiejętności cyfrowe. Technologia zmienia
się w tak szybkim tempie, że nawet podstawowe umiejętności muszą być regularnie
aktualizowane. Dobrym przykładem jest problem hałasu opisany powyżej. Kilka lat temu
mogło to oznaczać, że twój dysk twardy zawiódł. Wynika to z faktu, że w przeszłości
wszystkie dyski twarde zawierały elementy mechaniczne, które podczas pracy obracały się
z dużą prędkością. Technologia się zmieniła i coraz więcej komputerów jest obecnie
wyposażonych w tak zwane dyski SSD, które są nie tylko znacznie bardziej wydajne, ale nie
zawierają części mechanicznych, dzięki czemu działają cicho. Jeśli masz jeden z takich
dysków, nie usłyszysz, czy twój dysk twardy zawiódł. Pamiętaj, nie musisz posiadać wiedzy
eksperckiej, ale ogólne zrozumienie technologii jest kluczowe, jeśli chcesz radzić sobie
z rozwiązywaniem napotkanych problemów.

Bezpieczeństwo jest zdecydowanie bardzo szerokim tematem, szczególnie jeśli chodzi
o technologię. Coraz więcej zagrożeń czeka na nieświadomych użytkowników sieci, a co
naprawdę przerażające, obecnie, ataki zdają się być bardziej wyrafinowane niż kiedykolwiek
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Bezpieczeństwo
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2.4.

wcześniej. Niektóre z ataków przygotowywane są przez wiele miesięcy. Obecnie atakujący
podejmują wysiłki, które mogą na przykład koncentrować się na badaniu sposobu, w jaki
Twoi znajomi rozmawiają z tobą, a następnie przejąć konto społecznościowe podszywając się
pod nich.

Bardzo trudno jest stworzyć listę, która zawierałaby spis punktów, których zastosowanie
zagwarantuje, że będziesz bezpieczny w sieci. To jest po prostu niemożliwe i musisz być tego
świadomy. Istnieje jednak kilka sposobów, które przynajmniej pomogą Ci być
bezpieczniejszym, ale jest to ciągły wysiłek, po którym nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że
jesteś już w pełni bezpieczny.
Przede wszystkim upewnij się, że twój system operacyjny i wszystkie aplikacje są na bieżąco
aktualizowane, takie działanie zmniejszy ryzyko, że zawierają one jakieś zagrożenia
bezpieczeństwa. Zostało to omówione już wcześniej w tym module. Należy również unikać
instalowania aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł, ponieważ mogą one zawierać
złośliwy kod, który może zaszkodzić komputerowi.

Istnieją różne zagrożenia, o których musisz wiedzieć, ale zdecydowana większość skupia się
na przynoszeniu korzyści atakującemu. Pierwszy wirus został stworzony tylko po to, aby
udowodnić, że jest to możliwe, ale dzisiaj w większości przypadków celem atakującego jest
kradzież tożsamości lub pieniędzy. Może próbować tego dokonać na przykład przy pomocy
bardzo ładnej aplikacji pogodowej, którą zainstalowałeś, ale w rzeczywistości wysyła ona
atakującemu wszystko, co wpisujesz na klawiaturze. W rezultacie, jeśli korzystasz
z bankowości internetowej, Twoje dane uwierzytelniające mogą zostać naruszone co pozwoli
atakującemu na przejęcie dostępu do twojego konta.
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Istnieje również całkiem nowy trend, nazywany ransomware. W wyniku infekcji przez
oprogramowanie ransomware wszystkie dane są szyfrowane, a użytkownik jest proszony
o zapłacenie w celu uzyskania klucza odblokowującego z powrotem dane. Szyfrowanie
odbywa się za pomocą bardzo silnych algorytmów, co uniemożliwia odszyfrowanie danych
bez klucza, jeśli rozważamy moc obliczeniową, do której mamy dzisiaj dostęp. W takim
przypadku jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłoby wykonywanie regularnych kopii
zapasowych wszystkich danych. Dostępne są bezpłatne rozwiązania, które mogą pomóc
w tym zadaniu, z których najbardziej popularne to Aomei Backupper (www.aomei.com)
i Veeam Endpoint Backup (www.veeam.com). Jeśli komputer jest zainfekowany, a dane
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Aby zapobiec i zminimalizować ryzyko zarażenia, należy upewnić się, że komputer jest
chroniony przez znany i aktualny system antywirusowy. Są one zbudowane w taki sposób, że
ciągle pracują „w tle”, próbując zidentyfikować wszystkie zagrożenia i uniemożliwiając
uruchamianie podejrzanych plików. Oprogramowanie antywirusowe aktualizuje się również
w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić ochronę także przed nowo wykrytymi
zagrożeniami. Chociaż posiadanie oprogramowania wirusowego nie jest gwarancją
zapewnienia bezpieczeństwa, jest to zdecydowanie dobry środek bezpieczeństwa, który
należy wdrożyć.

zaszyfrowane, możesz przywrócić wszystkie dane, które masz w kopii zapasowej. Ważne jest
jednak, aby zachować kopię zapasową w niedostępnym miejscu. Dokładniej mówiąc,
przechowywanie kopii zapasowej na oddzielnym dysku twardym, który jest zawsze
podłączony do komputera, nie jest rozsądne, ponieważ oprogramowanie ransomware będzie
szyfrować wszystkie dane, w tym kopię zapasową. Zamiast tego powinieneś zrobić kopię
zapasową na przykład na przenośnym dysku twardym, który po wykonaniu kopii zapasowej
można odłączyć i przechowywać oddzielnie. Innym rozwiązaniem jest przechowywanie
cennych danych na alternatywnych nośnikach. Na przykład, jeśli masz kolekcję swoich zdjęć,
możesz przenieść je na płytę DVD lub przechowywać je oddzielnie na innym przenośnym
dysku. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się przechowywanie cennych danych w alternatywnych
lokalizacjach, do których masz dostęp.

Wszystko co zostało zaprezentowane w module jest bardzo ważne i przestrzegając tych zasad
powinieneś czuć się bezpiecznie. Pamiętaj też, żeby nie popaść w paranoje. Oczywiście istnieje

Page

Kiedy mówimy o umiejętnościach cyfrowych w zakresie bezpieczeństwa, nie zawsze chodzi
wyłącznie o używanie komputer. Wystarczy się rozejrzeć. Dzisiaj mamy samochody bez
kluczyka, które nie muszą być uruchamiane za pomocą tradycyjnego klucza włożonego do
stacyjki. Nawet pomimo tego, że te nowoczesne klucze samochodowe korzystają
z zaawansowanych mechanizmów szyfrowania, napastnik może ukraść sygnał generowany
przez klucz samochodowy, otworzyć samochód i odjechać, replikując sygnał (naśladując
sygnał w taki sposób jakbyś był rzeczywiście w samochodzie). Innym przykładem może być
prosta rezerwacja hotelu. Pod żadnym pozorem nie należy podawać danych karty kredytowej
wraz z kodem bezpieczeństwa ani nie kopiować jej. Nawet jeśli hotel nie chce cię okraść, takie
dane mogą być łatwo odebrane przez wściekłego pracownika, który odchodzi, narażając Cię
na ryzyko utraty pieniędzy. Dodatkową ostrożność należy również zachować podczas
korzystania z bankomatów. Twój kod PIN może zostać zauważony przez kogoś, kto może
później użyć go razem z kartą, aby uzyskać dostęp do konta.
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Innym aspektem jest bezpieczeństwo online, o którym również należy pamiętać. W żadnym
wypadku nie powinieneś nikomu udostępniać swoich danych uwierzytelniających. Naprawdę,
nikomu. Nawet jeśli jest to członek rodziny, któremu ufasz, twoje dane uwierzytelniające
powinny być znane tylko tobie. To nie jest tak, że jeden z członków twojej rodziny może mieć
złe intencje, ale ponieważ mogą nie być tak bezpieczni, jak ty, mogą zostać oszukani przez
kogoś innego, a zatem osoba atakująca może uzyskać twoje poświadczenia za pośrednictwem
nieświadomych osób z którymi podzieliłeś się danymi. Jeśli masz do zapamiętania wiele
różnych loginów i haseł, możesz użyć specjalnie zaprojektowanych menedżerów haseł, aby
zapewnić im bezpieczeństwo. Idealnie byłoby gdybyś nie używał tego samego hasła do więcej
niż jednej rzeczy. Dzieje się tak dlatego, że nawet duże firmy inwestujące poważne pieniądze
w infrastrukturę bezpieczeństwa cierpią czasami na wycieki danych. W związku z tym, jeśli
twoje hasło z jednej usługi jest zagrożone i używasz go również w innych miejscach, jesteś
poważnie zagrożony.

wiele zagrożeń dla twojego bezpieczeństwa, ale jeśli myślisz trzeźwo i racjonalnie, nie
powinieneś mieć problemów.

3. ĆWICZENIA I QUIZ
1. Excel

To zadanie polega na zaprezentowaniu uczniom, dlaczego Excel jest tak ważny
i przedstawieniu im zalet jego użytkowania.
•

•

•

Daj każdemu uczniowi kartkę papieru i długopis. Poproś ich o wymienienie zawodów,
w których według nich używany jest program Excel. Następnie zapisz wszystkie
zawody na tablicy i wspólnie zastanówcie się nad poprawnością odpowiedzi.
Po dyskusji, przedstaw uczniom przykłady 3-5 zawodów i poproś ich, aby wspólnie
ocenili, czy są to zawody, w których używany jest Excel. Użyj zawodów, w których
zarówno się używa jak i takich, w których nie używa się programu Excel.
Zastanówcie się wspólnie, w których pracach można by wprowadzić używanie Excela?
Jeśli znajdziecie taki zawód, zastanówcie się, jak Excel poprawi efektywność pracy
w tym zawodzie.

2. PowerPoint
Ćwiczenie ma na celu zwiększenie umiejętności prezentacji wśród uczniów kursu.
Na początku poinformuj uczniów, dlaczego prezentacja jest ważna.

Twoim zadaniem będzie przygotowanie prezentacji, w której będą znajdować się błędy.
Zadaniem uczniów jest ich wychwycenie.

Po prezentacji wspólnie omówicie błędy i zaproponujecie sposoby ich rozwiązania.
W przypadku kiedy uczniowie nie znajdą wszystkich błędów twoim zadaniem będzie
nakierowanie ich na odpowiedzi lub zaprezentowanie błędów.

3. Word

Page

Twoim zadaniem będzie rozdanie kartek, na których w jednej kolumnie znajdują się skróty
klawiszowe, a w drugiej objaśnienia ich działania. Zadaniem uczniów będzie połączenie
skrótu z właściwym użyciem.
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Celem zadania jest zapoznanie uczestników kursu ze skrótami klawiszowymi dostępnymi dla
programu Word.

4. Wyszukiwanie w internecie
To zadanie ma na celu pokazanie, jak ważna jest umiejętność prawidłowego wyszukiwania
informacji w internecie.

Zacznij od podzielenia uczniów na 4 zespoły. Każda drużyna otrzyma jedną wyszukiwarkę
internetową: Google, Bing, Yahoo i DuckDuckGo.
Każda z drużyn będzie musiała przygotować krótką prezentację przeglądarki. Następnie
wspólnie postaracie się odnaleźć różnice między nimi i wybrać najlepszą.
Kolejnym zadaniem będzie przedstawienie technik właściwego wyszukiwania informacji.

5. Bezpieczeństwo w internecie
To zadanie ma na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw
czyhających podczas korzystania z internetu, a w szczególności z mediów społecznościowych.

Rozdaj uczniom małe kartki. Każdy z nich będzie miał za zadanie wymienić informacje, które
upublicznia w mediach społecznościowych: zdjęcia, posty, ulubione miejsca, filmy itp.
Następnie ich zadaniem będzie wyobrażenie sobie, że umieszczają takie informacje na słupie
ogłoszeniowym postawionym w centrum miasta, w którym mieszkają. Następnie uczniowie
zostają poinformowani, że nigdy nie będą mogli zdjąć tej kartki ze słupa, niezależnie od tego,
co napisali. Kolejny etap ćwiczenia to omówienie ryzyka związanego z publikowaniem takich
informacji.
Źródło: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/

4. ZARYS PROGRAMU

Excel

Materiały
•

Kartka papieru i
długopis

Zasoby
Sekcja 2.2
Aneks 1
Aneks 1a
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25 minut

Działania edukacyjne

Page

Zalecany czas

Zalecany czas

Działania edukacyjne

Materiały

60 minut

PowerPoint

•

15 minut

Word

•

20 minut

Wyszukiwanie w internecie

•

30 minut

Bezpieczeństwo w internecie

•

Assessment (to verify the increase of knowledge)
Feedback of learners

5. DALSZY ROZWÓJ

•
•

•

Zasoby

Sekcja 2.2
Prezentacja
Aneks 2
PowerPoint
Aneks 2a
Projektor
Komputer / laptop z
odpowiednim
oprogramowaniem
Kartka ze skrótami
klawiszowymi
Długopis

Sekcja 2.2
Aneks 3
Aneks 3a

Małe kartki

Sekcja 2.5
Aneks 5

Komputer / laptop
z odpowiednim
oprogramowaniem,
połączony
z Internetem

Sekcja 2.2
Aneks 4
Aneks 4a

Use Annex 6
Throughout the course, users should
be able to ask questions at any time.

Problemy poruszone w tym module są bardzo aktualne. Jednak to tylko wierzchołek góry
lodowej. Moduł ma na celu przedstawienie najprostszych zagadnień informatycznych,
popularnych programów i zagrożeń dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu
z internetem. Celem modułu jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów tematem tak
aby sami chcieli poszerzyć swoją wiedzę dzięki dostępnym kursom lub samodzielnie,
korzystając z zasobów wiedzy dostępnych w internecie.

•

https://www.goskills.com/Course/Excel - Excel, Word i wiele więcej
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c46af-a5b3-d7c22f6990bb - bezpłatny przewodnik na temat korzystania z programu
Excel
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c - krótki przewodnik na temat
korzystania z programu PowerPoint

Page

•
•
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Przykłady kursów online (uwaga, nie wszystkie są bezpłatne!):

Darmowe programy do tworzenia prezentacji:
•
•
•

https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com

To tylko kilka przykładowych kursów, pamiętaj, że możesz znaleźć ich znacznie więcej
w internecie. Wiedzę zdobytą z tego modułu na temat bezpiecznego wyszukiwania możesz
teraz wykorzystać w praktyce. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a internet
pozwoli Ci pogłębiać wiedzę.

6. ANEKSY

Page
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Module 5-Annex 1
Module 5-Annex 1a – Exercise: Do they use Excel
Module 5-Annex 2 – Coral reef and climate change
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Module 5-Annex 3
Module 5-Annex 3a – Shortcuts word
Module 5-Annex 4
Module 5-Annex 4a – Search in the internet
Module 5-Annex 5
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MODUŁ 5

IT MA ZNACZENIE- CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Excel

Spis treści:
 Czym jest Excel?
 Wykorzystanie

biznesowe Excela.
 Gdzie używa się

Excela?
 Podsumowanie

Czym jest Excel?
• Excel to narzędzie do tworzenia arkuszy
kalkulacyjnych, przygotowywania tabel, raportów i
wykonywania obliczeń. Ten program ma tak wiele
funkcji, że różne profesje używają go inaczej. Excel
jest podstawowym narzędziem dla księgowych,
analityków finansowych i dużej części pracowników
biurowych. Jest nieoceniony przy tworzeniu raportów,
podsumowań czy wykresów.

Czym jest Excel?

Czym jest Excel?
• Excel może być z powodzeniem stosowany nie
tylko w biznesie. Możesz go używać do
planowania dnia, finansów, możesz
przygotować listę zakupów, a nawet
zaplanować posiłki na cały tydzień. Ten
program ma szerokie zastosowanie.

Wykorzystanie biznesowe Excela.
1. Analiza biznesowa
2. Zarządzanie ludźmi
3. Zarządzanie operacjami
4. Raportowanie wydajności
5. Administracja biurowa
6. Analiza strategiczna
7. Zarządzanie projektem
8. Zarządzanie programami
9. Obsługa kontraktów
10. Zarządzanie kontem

Ćwiczenie: jakie zawody
używają Excela?

Przykłady zastosowań
biznesowych programu Excel

Ćwiczenie: czy
używają Excela?
Instrukcja:
1. Oceń, czy ten zawód używa
programu Excel, czy nie
2. Opisz, w jaki sposób ta praca
korzysta z programu Excel
3. Zastanów się, czy w zawodach,
które nie używają Excela, widzisz
możliwość jego zastosowania?

Ćwiczenie: Jak możesz używać
Excela w życiu prywatnym?

Podsumowanie
1.

Excel to narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, przygotowywania tabel,
raportów i wykonywania obliczeń.

2.

Jest częścią pakietu Microsoft Office..

3.

Jest to podstawowy program używany podczas pracy w biurze.

4.

Pozwala na pracę kilku osób na jednym arkuszu.

5.

Może być używany zarówno w pracy, jak iw życiu prywatnym.

6.

Excel zwiększa wydajność pracy, zwłaszcza w sektorze finansowym.

7.

Znajomość tego programu zwiększa szanse na znalezienie pracy.

Czy są jakieś pytania?

Bibliografia:
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-businessworkplace/
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzaniacodziennym-zyciem/
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410
-7-ideal-jobs-for-excel-users.html

Module 5-Annex 1a – Ćwiczenie: czy używają Excela?

Nazwa zawodu

1.
2.
3.
4.
5.

Czy jest używany Excel?

W jaki sposób?

Rafa koralowa a zmiana
klimatu.
Prezentację przygotował: John Smith

Czym jest rafa koralowa???
∗ „ Rafy koralowe są dużymi podwodnymi strukturami
złożonymi ze szkieletów kolonialnych morskich
bezkręgowców zwanych koralowcami https://www.livescience.com/40276-coral-reefs.html

Jaki jest wpływ podwyższonej
temperatury wody na
wymieranie rafy koralowej?

Rafa koralowa

Po

PRZED

∗

Źródło:
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoaBefore_RichardVevers.jpg?format=500w

∗

Źródło:
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoaAfter_RichardVevers.jpg?format=500w

Co mogę zrobić, by
chronić rafy koralowe?

Organizacje obecnie
zajmujące się rafami
koralowymi:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Coral Cay
∗
Counterpart International[1]
∗
U.S. Coral Reef Task Force (CRTF)
∗
National Coral Reef Institute (NCRI)
∗
US Department of Commerce’s National Oceanic ∗
and Atmospheric Administration (NOAA): Coral ∗
Reef Conservation Program (CRCP)
∗
National Center for Coral Reef Research (NCORE) ∗
Reef Ball
∗
Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) ∗
Foundation of the peoples of the South Pacific ∗
WorldFishCenter: promotes
∗
sustainable mariculture techniques to grow
∗
reef organismsas tridacnidae
Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a
∗
Coral
Organizations which promote interest, provide ∗
knowledge bases about coral reef survival, and ∗
promote activities to protect and restore coral ∗
reefs:
∗
Coral Triangle Knowledge Network
∗
Australian Coral Reef Society
∗
Biosphere Foundation[2]
∗
Chagos Conservation Trust
∗
Conservation Society of Pohnpei
∗
Coral Cay Conservation
∗
Coral Reef Care
∗
Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance ∗
(CORAL)
∗
Coral Reef Targeted Research and Capacity
∗
Building for Management
∗
Coral Restoration Foundation
∗
Coral Triangle Initiative
∗
Cousteau Society
∗
Crusoe Reef Society
CEDAM International
Earthwatch
Environmental Defense Fund
Environmental Solutions International
Friends of Saba Marine Park
Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral
Reef Alliance (GCRA)
Global Coral Reef Monitoring Network[3]

Great Barrier Reef Marine Park Authority
Green Fins
ICRAN Mesoamerican Reef Alliance
International Coral Reef Initiative (ICRI)[4]
International Marinelife Alliance
International Society for Reef Studies
Intercoast Network
Japanese Coral Reef Society [5]
Kosrae Conservation and Safety Organization
Marine Conservation Group
Marine Conservation Society
Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI)
NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological
Research site[6]
Nature Conservancy
Ocean Voice International
Project AWARE
Planetary Coral Reef Foundation[7]
Practical Action[8]
Project Reefkeeper
ReefBase
Reef Check
Reef Relief[9]
Reefwatch
Save Our Seas Foundation[10]
Seacology
Seamarc Pvt. Ltd.[11]
SECORE
Singapore Underwater Federation
Society for Andaman and Nicobar Ecology
Tubbataha Foundation
Wildlife Conservation International
WWF

Dziękuję za uwagę!

Module 5-Annex 2a – Błędy w prezentacji na poszczególnych slajdach

Slajd 1 – Nieczytelna czcionka. Wskazówka: Spróbuj użyć tylko jednej czcionki.

Slajd 2 - Zbyt wiele znaków zapytania. Tekst jest niewidoczny na tle tego zdjęcia.
Wskazówka: Użyj innych kolorów.
Slajd 3 - Część tekstu znika na białym tle. Wskazówka: Przenieś tekst, aby wszystkie
słowa były dobrze widoczne.

Slajd 4 – Różna wielkość czcionek. W jednym przypadku czcionka jest pochylona w
drugim nie. Różne rozmiary zdjęć. W jednym przypadku napis dużymi literami, w
drugim napis stworzony z dużej i małej litery. Umieszczanie emotikonek na slajdach
poruszających poważny temat może nie być najlepszym pomysłem.
Slajd 5 - Inny układ tła niż w pozostałych slajdach. Wskazówka: Staraj się, aby tło było
spójne.

Slajd 6 - Musisz zastosować inny układ slajdów, aby zobaczyć nazwy organizacji. Możesz
także podzielić go na 2 slajdy.
Slajd 7 – Bez błędów.
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Word

Spis treści:
• Czym są skróty klawiszowe?
• Przykłady najczęściej używanych skrótów
klawiaturowych.
• Zadanie: dopasuj skróty do definicji.

Czym są „skróty klawiszowe”?
• Skróty to kombinacje 2 lub więcej klawiszy,
które wykonują określone operacje w celu
przyspieszenia pracy. Różne programy mają
różne skróty klawiszowe. Ta prezentacja
przedstawi najczęściej używane skróty w
programie Microsoft Word.

Ctrl + A
• Ctrl + A – zaznacz wszystko
• Ten skrót pozwala zaznaczyć cały tekst w
dokumencie
• Zobaczysz, że użyłeś go poprawnie, gdy tekst
zostanie podświetlony

Ctrl + A

Ctrl + C
• Ctrl + C – kopiuj
• Za pomocą tego skrótu można szybko
skopiować wybrany fragment tekstu
• Aby go użyć, zaznacz tekst, który chcesz
skopiować, a następnie użyj skrótu Ctrl + C

Ctrl + V
• Ctrl + V – wklej.
• Za pomocą tego skrótu możesz wkleić
wcześniej skopiowany tekst.
• Używając go razem z Ctrl + C, możesz szybko
skopiować i wkleić fragment tekstu.

Ctrl + C
• Zaznacz tekst i naciśnij
Ctrl + C

Ctrl + V
• Wybierz miejsce, w którym
chcesz wkleić tekst i
naciśnij Ctrl + V

Ctrl + S
• Ctrl + S –zapisz
• Możesz użyć tego skrótu, gdy chcesz szybko
zapisać plik
• Podczas zapisywania pliku po raz pierwszy
musisz wybrać miejsce, w którym chcesz go
zapisać (na pulpicie, w folderze „dokumenty’ itd.)

Ctrl + Z
• Ctrl + Z – cofnij
• Korzystając z tego skrótu, będziesz mógł
cofnąć ostatnie zmiany wprowadzone w pliku

Ctrl + B
• Ctrl + B – pogrubienie
• Ten skrót jest używany, gdy chcesz pogrubić
tekst

Ctrl + I
• Ctrl + I – kursywa
• Ten skrót klawiszowy jest używany, gdy
chcesz napisać tekst kursywą

Ctrl + U
• Ctrl + U – podkreślenie
• Ten skrót klawiaturowy jest używany, gdy
chcesz podkreślić fragment tekstu

Ctrl + E
• Ctrl + E – Wyrównanie tekstu do środka
• Używając tego skrótu, przenosimy tekst na
środek ekranu

Ctrl + P
• Ctrl + P – drukowanie
• Tego skrótu używa się, gdy chce się skorzystać
z opcji wydruku

Ćwiczenie: dopasuj skrót do
definicji

Bibliografia:
• https://support.office.com/enus/article/keyboard-shortcuts-for-microsoftword-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2f762f663ceb2
• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm

Annex3a_dopasuj skrót do definicji

Ctrl + A

cofnij

Ctrl + V

wklej

Ctrl + C
Ctrl + S

Ctrl + Z

Ctrl + B
Ctrl + I

Ctrl + U
Ctrl + E
Ctrl + P

pogrub
zaznacz wszystko
zapisz

podkreśl

wyśrodkuj tekst
skopiuj

wydrukuj
kursywa
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Wyszukiwanie w
internecie

Spis treści:
• Ćwiczenie 1: Opisz swoją wyszukiwarkę.
• Plusy i minusy:
–
–
–
–

Google
Yahoo
Bing
DuckDuckGo

• Jak skutecznie wyszukiwać w internecie.

Ćwiczenie 1: Opisz swoją
wyszukiwarkę
1.

Wyszukaj informacje o swojej przeglądarce (zalety i wady)

2.

Przykładowe cechy:
Bezpieczeństwo
Wygląd
Szybkość wyszukiwania
Liczba znalezionych wyników
Intuicyjność
Wsparcie w formułowaniu zapytania
Polityka prywatności
Dostępna wersja mobilna
Inne (kiedy został założony, przez kogo itd.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3.

Zapisz cechy na otrzymanym arkuszu

Ćwiczenie 1: Opisz swoją
wyszukiwarkę.
4. Każda z grup prezentuje swoje wyniki
5. Wybór najlepszej

Jak skutecznie wyszukiwać w
Internecie – GOOGLE
• Krótki przewodnik na
temat korzystania z
możliwości
najpopularniejszej
wyszukiwarki Google.

Jak lepiej wyszukiwać
informacje?
Użyj operatorów Google!

Popularne operatory Google
• Jeśli szukasz frazy składającej się z kilku słów, użyj znaku
cudzysłowu (przykład: „śniadanie angielskie”);
• Jeśli szukasz słowa o wielu różnych znaczeniach, umieść „-” przed
znaczeniem, które chcesz pominąć (przykład: Chinatown -film);
• Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej domeny,
powinieneś użyć operatora - „site:” (Decent site:cwep.eu);

Popularne operatory Google
• Operator „filetype:” umożliwia wyszukiwanie plików w określonym
formacie, np. PDF, możesz połączyć go z innym operatorem, np.
„Site:”, aby zwiększyć precyzję wyszukiwania (przykładowa strona:
cwep.eu filetype: pdf);
• Operator „define:” umożliwia wyszukiwanie definicji słowa lub
frazy (przykład: define: global warming)
• Ostatni przedstawiany tu operator to „pogoda”. Ma na celu
pokazanie aktualnej pogody (przykład: pogoda: Rzeszów)

Popularne operatory Google
• Jeśli interesuje Cię temat operatorów i
profesjonalne wyszukiwanie w Google,
odsyłamy Cię do strony, na której znajdziesz
więcej informacji:
• https://ahrefs.com/blog/google-advancedsearch-operators/

Bibliografia:
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators/
• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skuteczniewyszukiwac-w-google/
• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacjew-google

Google

ZALETY

WADY

Yahoo
ZALETY

WADY

Bing
ZALETY

WADY

DuckDuckGo
ZALETY

WADY
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Bezpieczeństwo w
Internecie

Spis treści:
• Ćwiczenie 1: Jakie informacje upubliczniam?
• Jakie zagrożenia czyhają w Internecie?
• Dyskusja

Ćwiczenie 1: Jakie informacje
upubliczniam?
• Zapisz na kartce :
– Zdjęcie, które ostatnio umieściłeś w mediach
społecznościowych
– Jakie informacje upubliczniasz?

Co jeśli te informacje były tutaj?

Jakie zagrożenia czyhają w
Internecie?
•
•
•
•

Wirusy komputerowe
Stalking
Hakerzy
Kradzież danych osobowych

Jak zwiększyć bezpieczeństwo w
Internecie?
•
•
•
•

Aktualizuj oprogramowanie
Zainstaluj program antywirusowy
Nie udostępniaj poufnych danych
Używaj trudnych haseł

Dyskusja
Co powinienem zmienić w swoim
zachowaniu online, aby być bardziej
bezpiecznym?

Bibliografia:
• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozeninternetowych-poznaj-je/kbke4kb

MODUŁ 2 – ANEKS 1. TEST

8. Jaki format mają pliki Microsoft Excel?

Page

TEST:
1. Przeglądarką internetową jest:
a. Firefox
b. Google Chrome
c. Excel
d. PowerPoint
2. Bing, Yahoo, Google to przykłady:
a. Wyszukiwarek
b. Przeglądarek internetowych
c. Produktów pakietu Office
d. Gier
3. Czy bezpieczne jest pobieranie plików z Internetu nie znając źródła ich pochodzenia?
a. Tak
b. Nie
4. Jakiego skrótu użyjesz, jeśli chcesz coś skopiować?
a. CTRL + V
b. CTRL + A
c. CTRL + C
d. Alt + F4
5. Jak utworzyć wielką literę w programie Microsoft Word?
a. Używając klawisza Caps Lock
b. Używając klawisza Shift
c. Używając klawisza Alt
d. Nie można tworzyć wielkich liter w programie Word
6. Opanowanie Microsoft Word pozwoli Ci na stworzenie:
a. CV
b. Prezentacji
c. Treści książki
d. Dokumentu tekstowego
7. W jakim zawodzie możesz zetknąć się z programem Microsoft Excel?
a. Pracownik biurowy
b. Stewardesa
c. Analityk Biznesowy
d. Pracownik budowlany

1

Jest to test oceniający wiedzę zdobytą w tym module. Pamiętaj, że jest to test wielokrotnego
wyboru. Powodzenia!

a. xlsx
b. docx
c. xls
d. pptx
9. PowerPoint to program dedykowany:
a. Nauce programowania
b. Tworzeniu dokumentów tekstowych
c. Tworzeniu prezentacji
d. Tłumaczeniu słów
10. Możesz utworzyć prezentację przy pomocy
a. Emaze
b. Prezi
c. PowerPoint
d. Excel
11. Możesz komunikować się w Internecie za pomocą:
a. Messenger
b. Skype
c. Word
d. Excel
12. Które wyrażenie definiuje różne typy programów używanych do obsługi komputerów i
powiązanych urządzeń:
a. Hardware
b. Software
c. Windows
d. Microsoft Word
13. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w Internecie, powinieneś:
a. Posiadać zaktualizowane programy / aplikacje
b. Posiadać program antywirusowy
c. Używać prostych haseł do zapamiętania, na przykład: imię i nazwisko + data
urodzenia lub imię psa

Page

2

d. Nie otwierać e-maili nieznanego pochodzenia

ARKUSZ ODPOWIEDZI
1.

a,b

3.

b

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

c

a,b

a,d
a,c
a,c
c

a,b,c
a,b
b

a,b,d

3

4.

a
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1. Opis modułu

1.1 Czego dotyczy moduł

"Małe dzieci mają prawo do rodzicielskiego wsparcia rozwoju języka i umiejętności
czytania i pisania, ze strony rodziców/opiekunów, którzy wchodzą w interakcje z nimi,
regularnie rozmawiają z nimi na interesujące ich tematy, słuchają ich, czytają im (oraz z nimi)
różnorodne i interesujące materiały, dostępne zarówno w formie drukowanej jak i w postaci
cyfrowej” 1. Europejska Deklaracja w sprawie prawa do czytania i pisania, która przedstawia
umiejętność czytania i pisania jako podstawowe prawo, określa 11 warunków dla
podstawowego prawa do czytania i pisania, które należy wprowadzić w życie. Pierwszym
z nich jest to, że "„Zachęca się małe dzieci do rozwoju języka i umiejętności czytania
i pisania”. 2.

W rzeczywistości coraz większa liczba dorosłych osób o niskich kwalifikacjach (brak
podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia) w Europie, wywołała dyskusje
dotyczące tego, czy tacy nisko wykwalifikowani dorośli będą mieli wpływ na poziom
przyszłych umiejętności czytania i pisania ich dzieci. Badania takie jak program
międzynarodowej oceny kompetencji osób dorosłych (PIAAC) 3, rzuciły światło na skalę
problemu analfabetyzmu funkcjonalnego na świecie (zwłaszcza w Europie), a w konsekwencji
na temat tego, czy powstaje nowa generacja dorosłych o niskich kwalifikacjach. Założenie to
opiera się na pojęciu międzypokoleniowego przekazywania umiejętności, któremu można
przeciwdziałać dzięki alfabetyzacji rodzinnej.

Moduł ten koncentruje się na sposobie korzystania z umiejętności czytania i pisania
przez rodziców, członków rodziny i członków społeczności w domu i w ich otoczeniu.
Alfabetyzacja rodzinna to termin używany do opisania rodziców i dzieci uczących się razem.
Znany jest on również jako międzypokoleniowa znajomość języka, a w niektórych
przypadkach jako alfabetyzacja społeczna. Podstawą takiego poglądu jest to, że rodzice
(i dorośli w społecznościach) są pierwszymi nauczycielami dzieci; że większość nauki odbywa
Strona
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Mallows, D., Nascimbeni, F., Sulkunen, S., Tamburlini, G., (2016), European Declaration of the Right to Literacy, LifeLong Learning Programme of the European Union, University of Cologne, p. 6
2
Ibid.
3
OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.
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się poza tradycyjnymi systemami szkolnymi, a uczenie się to proces trwający całe życie.
Aktywność czytania i pisania zachodzi naturalnie podczas codziennych zajęć i pomaga
dorosłym i dzieciom w załatwianiu różnych spraw. Pochodzenie etniczne, społecznoekonomiczne i kulturowe rodzin odzwierciedla się w działaniach związanych z umiejętnością
czytania i pisania, w które się angażują. Alfabetyzacja rodzinna może dotyczyć wszystkich
rodzin i wszystkich działań związanych z umiejętnością czytania i pisania, które mają miejsce
w rodzinie, a nie tylko w środowisku szkolnym.
Wyniki kwestionariuszy drugiego warsztatu projektu DECENT uwydatniły brak
zrozumienia pojęcia alfabetyzacji rodzinnej i korzyści płynących z umiejętności czytania
i pisania przez rodziców, potwierdzając w ten sposób istotność niniejszego modułu.

1.2 Analiza potrzeb osób uczących się / testy wstępne

Podczas wdrażania modułu ważne jest, aby trener oceniał początkowy stan wiedzy
i potrzeb osób uczących się w odniesieniu do tematu modułu: alfabetyzacji rodzinnej.

Aneks 1 jest przykładem testu, który trenerzy mogą wykorzystać na początku modułu,
aby uzyskać ogólny wgląd w poziom zrozumienia tematu przez osoby uczące się. Ocena taka
jest niezbędna w celu doprecyzowania procedu dydaktycznego zgodnie z potrzebami.

Trener może zdecydować się na edycję testu, aby dostosować go do specyfiki osób
uczących się. Ten sam test można przeprowadzić także na końcu modułu, aby ocenić postępy
i efekty uczenia się.

1.3 Efekty uczenia się

•
•

Lepsze zrozumienie pojęcia alfabetyzacji rodzinnej i jej implikacji w rozwoju
poznawczym i społecznym ich dzieci;
Lepsze zrozumienie znaczenia angażowania się w działania edukacyjne z dziećmi;
Zapoznanie się z narzędziami/instrumentami wprowadzającymi alfabetyzację
rodzinną w gospodarstwie domowym oraz angażujące i łatwe do wykorzystania
zasoby, pozwalające na spędzanie wartościowego czasu z dziećmi.
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Ocena poziomu wiedzy i zrozumienia wśród osób uczących się po wdrożeniu modułu jest
przydatnym narzędziem do oszacowania osiągnięcia efektów uczenia się. Przewidywane
efekty uczenia się dla tego modułu obejmują:

2. Podstawy teoretyczne
Temat alfabetyzacji rodziny dopiero od niedawna jest zauważany w badaniach
i kształtowaniu różnych polityk, dlatego też literatura na ten temat nie jest obszerna, choć
dostępne są nieliczne badania w tym zakresie. W aneksie 3 trenerzy/osoby uczące się mogą
znaleźć proste podsumowanie informacji zawartych w tej sekcji w formie prezentacji
PowerPoint, która może być wykorzystana w celach szkoleniowych, lub po prostu
indywidualnie jako sposób podsumowania pojęć.

2.1 Dlaczego alfabetyzacja rodzinna jest ważna?

Nacisk kładziony na wdrażanie programów i praktyk związanych z alfabetyzacją
rodzinną wynika z uświadomienia sobie, że edukacja jest procesem trwającym przez całe
życie i że dziecko rozpoczyna naukę na długo przed tym, zanim faktycznie pójdzie do szkoły.
Rodzice i opiekunowie są zatem pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dziecka. Co
więcej, badacze zaobserwowali silną korelację między umiejętnościami czytania i pisania
rodziców bądź opiekunów a umiejętnościami ich dzieci. Czy oznacza to, że dzieci osób nisko
wykwalifikowanych lub dotkniętych analfabetyzmem funkcjonalnym są skazane na podążanie
śladami rodziców? Sylva i inni 4 wyróżniają dwa czynniki wpływające na rozwój poznawczy
oraz umiejętności czytania i pisania dziecka: kim są rodzice (ich poziom poznawczy
i umiejętności czytania, ich status społeczno-ekonomiczny, wiek itp.); i co robią (poziom
"zaangażowania rodziców", rodzaj zachowania pokazywanego swoim dzieciom, angażowanie
dzieci w intelektualnie stymulujące działania itp.).

4

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London,
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.1
5
Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
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Wydaje się, że istnieje powszechna zgoda w literaturze na temat tego, że słabo
wykształceni rodzice mają niski poziom umiejętności czytania i pisania. Chociaż większość
autorów bierze pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak status społeczno-ekonomiczny
i pochodzenie etniczne, umiejętności rodziców są określane jako główny czynnik
determinujący.
Według Bynnera i Parsonsa "dzieci w rodzinach z rodzicami o najniższym poziomie
umiejętności czytania i pisania i liczenia okazały się być w znacznie gorszej sytuacji
w odniesieniu do umiejętności czytania i rozwoju matematycznego w porównaniu z dziećmi
lepiej wykształconych rodziców” 5. W badaniu wczesnego rozwoju poznawczego dzieci (dzieci

4

2.1.1 Kim są rodzice ...

w wieku 3 do 6 lat), De Coulon, Meschi i Vignoles (2008) zauważyli, że wśród dorosłych
o niskich kwalifikacjach, gdy rodzice posiadają podstawowe umiejętności czytania i pisania,
pozytywny wpływ na rozwój poznawczy ich dzieci ma większe znaczenie niż wśród
wykształconych rodziców 6.

Co więcej, to, kim są rodzice, może wpływać na rozwój poznawczy ich dzieci również
w takim stopniu, w jakim dzieci mają skłonność do naśladowania zachowania swoich
rodziców. Na przykład Mol i inni zaznaczają, że rodzice, którzy sami nie angażują się
w czytanie dla przyjemności, mogą mieć trudności z zaangażowaniem swoich dzieci do
czytania 7.
2.1.2 ... lub co robią rodzice?

Czy korelacja między poziomem umiejętności czytania i pisania rodziców i ich dzieci
oznacza, że dzieci nisko wykwalifikowanych dorosłych są deterministycznie "skazane" na
podążanie śladami rodziców? Według Sylva i innych odpowiedź brzmi: nie. Analizując wpływ
środowiska nauczania domowego dzieci przed wejściem do szkoły i biorąc pod uwagę
zmienną zaangażowania rodziców, byli oni w stanie wyciągnąć wniosek, że "to, co robią
rodzice, jest ważniejsze niż to, kim są rodzice": głównym wyznacznikiem przyszłego poziomu
osiągnięć dziecka okazała się jakość jego relacji i doświadczenia wyniesione z rodzinnego
uczenia się 8.
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support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 45
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Augustin de Coulon, Elena Meschi & Anna Vignoles (2011): Parents’ skills and children’s cognitive and non‐cognitive
outcomes, Education Economics, DOI:10.1080/09645292.2010.511829, p. 10
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support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 46
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Bez względu na poziom umiejętności czytania i pisania, istnieje wiele prostych czynności,
dzięki którym rodzice mogą zaangażować się w działania ze swoimi dziećmi, aby poprawić ich
rozwój poznawczy i poziom umiejętności czytania. Obejmują one po prostu spędzanie czasu
ze swoimi dziećmi, rozmowę z nimi i słuchanie ich odpowiedzi, czytanie i zachęcanie ich do
zrozumienia, czego słuchają, wspólnego śpiewania itp. Te naturalne działania nie tylko
pomagają dziecku poprawić jego słownictwo i kreatywność, ale także przyczyniają się do
zwiększenia poczucia własnej wartości i pewności siebie, które mają fundamentalne
znaczenie dla sukcesów szkolnych.

Kilka pożytecznych wskazówek na temat łatwych zajęć dla rodziców z dziećmi można
znaleźć w bibliotece publicznej Toronto (TPL). W ramach programu "Gotowy do czytania" 9,
zajęcia te podzielone są na:
•

•

•

•

•

Rozmawianie:
TPL radzi rodzicom, aby poświęcili czas na rozmawianie ze swoimi dziećmi, słuchanie
ich, pochwalenie ich wysiłków, gdy podczas opowiadania historii starają się nadążyć za
wszystkimi pytaniami "dlaczego" zadawanymi przez ich dzieci w celu wzbudzenia
ciekawości.
Pisanie:
Pisanie można wprowadzać w bardzo wczesnym wieku, pokazując dzieciom możliwe
sposoby wykorzystania, np. spisując listę zakupów spożywczych, pisząc notatki itp.,
zachęcając je do rysowania flamastrami, ołówkami lub malowania palcami.
Śpiewanie:
Według TPL, śpiewanie piosenek pomaga dzieciom wychwycić wszystkie dźwięki
w słowach, ponieważ rytm i melodia mogą pomóc im zaakcentować każdą sylabę,
a słowa łatwiej zapamiętać, jeśli mają przypisaną melodię.

Czytanie:
Aby zachęcić dzieci do czytania, rodzice powinni wybierać materiały do czytania
zgodnie z ich gustem i zainteresowaniami. Czytanie książek z dzieckiem to najlepszy
sposób, by rodzice wzbudzili zainteresowanie dzieci czytaniem i pomogli im poprawić
słownictwo.

Granie:
Granie w gry, które umożliwiają dzieciom rozpoznawanie różnych kształtów
(z wykorzystniem gliny, plasteliny) jest bardzo pomocne, aby dzieci zrozumiały, w jaki
sposób tworzone są litery i jak je rozpoznawać.

9

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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Aby odpowiedzieć na potrzeby rodzin nisko wykwalifikowanych rodziców, organizacje
i decydenci opracowali programy nauki czytania i pisania, które z jednej strony zachęcają
rodziców do podnoszenia swoich umiejętności, a z drugiej pomagają im wzbudzić
zainteresowanie dzieci i chęć do nauki.

6

2.2 Programy alfabetyzacji rodzinnej.

2.2.1 Jakie są programy alfabetyzacji rodzinnej?

Programy dotyczące alfabetyzacji rodzinnej są zazwyczaj prowadzone w lokalnych
szkołach lub bibliotekach lub w określonych ośrodkach i mają na celu poprawę umiejętności
czytania i pisania oraz wychowywania dzieci przez rodziców, a jednocześnie zapewniają
dzieciom (głównie przedszkolakom) wczesną edukację i pomoc w ich rozwoju poznawczym
i zwiększają ich szanse na dobre wyniki w szkole.

Programy alfabetyzacji rodzinnej są zasadniczo oparte na edukacji dorosłych
(podstawowa nauka czytania, pisania, informatyki, rozwiązywania problemów, gdy jest to
konieczne w języku ojczystym dla rodziców-imigrantów); kształceniu w zakresie wychowania
dzieci (pomaganie rodzicom w zwiększaniu ich zdolności do aktywnego angażowania się
i wspierania nauki ich dzieci w domu i szkole); edukacji wczesnoszkolnej (wczesna
alfabetyzacja i liczenie) 10.

Takie programy zyskały uznanie decydentów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie jako interesujące narzędzie walki z analfabetyzmem dorosłych, a jednocześnie
poprawiają możliwości rozwoju osobistego dzieci nisko wykwalifikowanych rodziców.
Powstaje zatem pytanie o ich skuteczność.
2.2.2 Skuteczność programów alfabetyzacji rodzinnej.

Carpentieri i inni (2011) w przeglądzie literatury europejskiej na ten temat
przedstawiają przykłady programów alfabetyzacji rodzinnej, które wykazały pozytywny
wpływ w zakresie poprawy umiejętności czytania i pisania wśród dzieci pochodzących
z gospodarstw domowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 11. Co więcej, badania
wykazały, że długoterminowe wyniki w zakresie poziomu umiejętności czytania i pisania
dzieci, a później w wieku dorosłym na temat ich zatrudnienia są bardziej prawdopodobne,
gdy programy na rzecz alfabetyzacji rodzinnej nie tylko zapewniają rodzicom szkolenia
w zakresie umiejętności wsparcia edukacyjnego ich dzieci, ale także kładą nacisk na rozwój
umiejętności społeczno-emocjonalnych 12.
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Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse
on Urban Education, eric-web.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2
11
Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 11
12
Ibid.
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Wyniki badań pokazują, że pozytywne wyniki pochodzą z szeregu różnych programów
i że nie ma "prawidłowego" sposobu na wdrożenie alfabetyzacji rodzinnej - muszą one być
dopasowane do potrzeb osób uczących się. Programy alfabetyzacji rodzinnej są potężnym
narzędziem przyczyniającym się do przerwania międzypokoleniowego cyklu deprywacji,
a także mogą stymulować rodziców do poprawy swojej sytuacji poprzez poszukiwanie
pracy 13.

Programy alfabetyzacji rodzinnej napotykają przede wszystkim na kwestię trwałości,
ponieważ finansowanie jest często krótkotrwałe lub niewystarczające. Na podstawie ich
ustaleń Carpentieri i inni sugerują, że badania nad programami alfabetyzacji rodzinnej
dostarczają mocnych dowodów potwierdzających ich sukces nie tylko w zakresie
umiejętności czytania i pisania wśród dzieci, ale także w szeregu powiązanych obszarów,
w związku z czym decydenci powinni udzielać niezbędnego wsparcia 14.

3. Ćwiczenia i quizy
Trenerzy i osoby uczące się mogą korzystać z następujących proponowanych działań
podczas wdrażania modułu. Każdy trener powinien mieć możliwość dostosowania struktury
zajęć zgodnie z potrzebami i cechami osób uczących się oraz zgodnie z praktycznymi
elementami (takimi jak dostępność miejsc i / lub materiałów, liczba osób uczących się itp.). To
samo dotyczy osób uczących się samodzielnie, którzy chcą realizować proponowane zajęcia
w domu z dziećmi.

Działania proponowane w tym module oparte są na nieformalnych metodach
edukacyjnych i mają wiele celów. Jeśli z jednej strony mają one na celu poprawę zrozumienia
przez osoby uczące się pojęcia alfabetyzacji rodzinnej, to z drugiej strony mogą stanowić
cenny zestaw narzędzi do ich realizacji w domu jako zajęcia z dziećmi. Nie tylko dzieci
skorzystają z tych rozrywkowych i edukacyjnych zajęć, ale również same osoby uczące się,
ponieważ będzie to dla nich okazja do poprawy własnego poziomu umiejętności czytania
i pisania, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości ich dzieci.

13
14

Ivi, p. 211
Ivi, p.228
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Ponadto dzięki proponowanym quizom osoby uczące się samodzielnie będą mieli okazję
sprawdzić swoją wiedzę i sprawdzić, ile nauczyli się z tego modułu.

3.1 Energizery
Energizery są szczególnie przydatnymi ćwiczeniami w ramach szkolenia lub w klasie.
Stanowią one skuteczne narzędzie, aby osoby uczące się mogły przełamać lody, poznać się,
poczuć swobodnie i "energetyzować się" ze śmiechem. Powinny być wdrażane na początku
sesji lub po przerwie, ponieważ poprawiają poziom uwagi uczniów. Oto kilka przykładów
energizerów:

3.1.1 Zabawa z imionami
Ten energizer jest świetnym sposobem na poznanie nazw imion innych osób uczących się
i jest idealny dla grupy ludzi, którzy spotykają się po raz pierwszy. Jest to także dobre
"rozgrzanie mózgu", ponieważ wymaga pewnych umiejętności koncentracji i mnemoniki.

Osoby uczące się i trener powinni stać w kole naprzeciw siebie. Trener powinien
rozpocząć od wymówienia na głos swojego imienia i skojarzenia go z prostym gestem ciała
(podnosząc rękę, poruszając stopą, potrząsając głową itp.). Teraz, w kolejności zgodnej
z ruchem wskazówek zegara, wszyscy członkowie koła powinni próbować i powtarzać imiona
i gesty ludzi znajdujących się przed nimi, jak również własne imię i własny gest dla następnej
osoby, która ma zostać dodana do listy. I tak dalej, aż koło się zamknie.
•
•

Po zakończeniu rundy uczniowie mogą dać sobie oklaski i wrócić na swoje miejsca.
Potrzebne materiały: brak
Czas potrzebny: ok. 10 minut (w zależności od wielkości grupy)

W przypadku większych grup możliwe jest rozdzielenie uczniów w co najmniej dwóch
okręgach, powinien być to przyjemny moment nawiązywania kontaktów, a nie trudne
zadanie!
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Uczniowie powinni siedzieć w kręgu, a każdy powinien otrzymać kartkę papieru i marker
(jeśli to możliwe, inny kolor dla każdego uczestnika). Po pierwsze, każda osoba ucząca się
napisze swoje imię w górnej części kartki. Następnie każda osoba ucząca się przekaże swoją
kartkę osobie po prawej stronie i rozpocznie się pierwsza faza energizera. Pod koniec tej fazy
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3.1.2 Jak mnie widzisz?
Ten energizer jest idealny dla grupy ludzi, którzy już się poznali. Nie muszą się dobrze znać,
ich odczucia mogą być oparte na wrażeniach. To świetna metoda na zwiększenie
kreatywności i często pewności siebie, idealny do rozpoczęcia sesji treningowej lub lekcji
w odpowiedni sposób!

uczniowie narysują portret osoby, której imię znajduje się na kartce: każdy otrzyma
dokument od osoby po lewej stronie i będzie musiał narysować jedną cechę twarzy osoby,
której imię znajduje się na kartce, a następnie przekazuje ją dalej, aż krąg zostanie zamknięty.
W drugiej fazie, z tą samą dynamiką, każdy uczeń powinien napisać na kartce pozytywny
przymiotnik, który ich zdaniem opisuje osobę, której imię znajduje się na kartce.
Na koniec każda osoba ucząca się powinna otrzymać kartkę ze swoim portretem i listą
przymiotników. W tym momencie osoby uczące się mogą śmiać się z tego, jak absurdalnie
wyglądają portrety i podzielić się przemyśleniami na temat przymiotników: czy widzą siebie
tak, jak inni?
•
•

Potrzebne materiały: znaczniki papieru i kolorów
Czas: ok. 15 do 20 minut (w zależności od wielkości grupy)

3.2 Działania
Proponowane poniżej działania mają podwójne zastosowanie. Z jednej strony mogą
być realizowane przez osobę uczącą się samodzielenie w jej rodzinie, ponieważ są to
przyjemne i edukacyjne zajęcia, które pozwalają rodzicom i dzieciom uczyć się razem;
z drugiej strony mogą być wdrażane w ramach szkolenia lub w klasie, w której trener będzie
zachęcał osoby uczące się do postawienia się w sytuacji ich i dostarczy im cenne narzędzia
i pomysły na realizację tych samych lub podobnych działań w domu.

Działania mogą być dostosowane w sposób, jaki trener/rodzic uważa za najbardziej
odpowiedni.
3.2.1 Budowanie opowieści 15

15

Ta aktywność została opracowana na podstawie “Tips for Family Literacy”, Margaret Eaton, ABC Life Literacy Canada
(https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s)
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Budowanie opowieści można przeprowadzić w domu w sposób najbardziej
odpowiedni dla danej rodziny. W ramach szkolenia, osoby uczące się powinny być podzielone
na małe grupy. Każda grupa powinna otrzymać długopisy i trochę papieru. Każda mała grupa
powinna usiąść w kręgu i po kolei wypowiedzieć jedno słowo, aby stworzyć opowiadanie.
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Uważa się, że ta aktywność poprawia kreatywność dzieci i rodziców, umiejętność
mówienia i pisania.

Historia może dotyczyć wszystkiego i prawdopodobnie będzie przebiegać
w nieprzewidywalnych kierunkach. Gdy członkowie grupy wypowiadają swoje słowa, jedna
lub więcej osób z grupy powinny je zapisać (uwaga: jeśli budowanie opowieści wykonywane
jest w domu, wskazane byłoby powierzenie tego zadania jednemu z dzieci, ponieważ będzie to
zabawa i użyteczne ćwiczenia poprawiające jego umiejętności pisania). Po tym, jak każda
grupa zakończy swoje opowiadanie, przedstawiciel każdej grupy przeczyta swoją opowieść
reszcie klasy.

Osoby uczące się mogą następnie wziąć udział w niewielkiej dyskusji na temat tej
aktywności, ponieważ zachęci to ich do refleksji nad celami i znaczeniem takich działań. Czy
im się podobało? Co uważają za wyzwanie? Czy myślą, że powtórzą to w domu ze swoimi
dziećmi?
• Potrzebne materiały: długopisy i papier
• Czas: ok. 30 do 40 minut (w zależności od wielkości grupy)

3.2.2 Przygotuj mój kolaż!

Ta aktywność pomaga stymulować umiejętność czytania dziecka (lub nawet
rozpoznawania liter i kształtów) oraz jego kreatywność.
W przypadku tej czynności trener / rodzic powinien zebrać jak najwięcej czasopism,
gazet, broszur (w zależności od wieku, w zależności od tego, czy zajęcia są wykonywane
z osobami dorosłymi czy dziećmi) oraz nożyczki, klej, markery i białe arkusze papieru A3.

litery ich imienia;
Zdjęcia / rysunki przedstawiające coś, co im się podoba;
Zdjęcia / rysunki przedstawiające coś, czego nie lubią;
Wszystko inne, co nauczyciel / trener / rodzic uzna za odpowiednie ze względu na
poziom skompikowania (np. trzy powyżej wymienione punkty mogą być wystarczające
dla małych dzieci, ale nudne dla starszych i / lub dorosłych)

Po znalezieniu tego, czego szukali, osoby uczące się powinny wyciąć zdjęcia i litery i przykleić
je do kartki papieru, swobodnie dekorując swój kolaż markerami i wykorzystując swoją

Strona
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Osoby uczące się mogą swobodnie usiąść na podłodze lub przy stole i przygotować
arkusz papieru, nożyczki i klej. Magazyny i inne materiały drukowane powinny być
umieszczone w środku i każdy powinien je przejrzeć i znaleźć:

kreatywność, aby stworzyć najlepszy portret ich osobowości. Po ukończeniu pracy
zaprezentują swoje kolaże reszcie grupy, wyjaśnią, co postanowili przedstawić i dlaczego.

Zawsze dobrze jest podzielić się chwilą refleksji na zakończenie zajęć, którą trener może
moderować, zadając powyższe pytania: Czy im się podobało? Co stanowiło wyzwanie? Czy
myślą, że powtórzą to w domu ze swoimi dziećmi?
•
•

Potrzebne materiały: czasopisma, gazety, broszury, komiksy (dowolny
odpowiedni do wieku materiał drukowany); nożyczki, klej w sztyfcie, markery,
arkusze papieru A3.
Czas: ok. 40 do 50 minut (w zależności od wielkości grupy).

3.2.3 Zmiana perspektywy! 16

Ta aktywność może być użytecznym i zabawnym narzędziem do poprawy
kreatywności, umiejętności mówienia, słuchania i rozumienia.

16

This activity was freely inspired by “Fractured Fairy Tales”, ReadWriteThink (http://www.readwritethink.org/parentafterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html)
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W trakcie zajęć trener powinien poprosić osoby uczące się, aby utworzyli małe grupy
składające się maksymalnie z 4 osób i rozdać im długopisy, markery i papier. Po utworzeniu
grup trener powinien zaproponować 2 lub więcej opcji historii do wyboru, a następnie
przystąpić do czytania opowieści, która została wybrana. Następnie powinien przypisać
każdej grupie "zmianę perspektywy": każda grupa będzie musiała opowiedzieć historię
z niewielką różnicą. Jedna grupa mogłaby powiedzieć to z perspektywy innej postaci, jedna
grupa mogłaby przedstawić historię z wymyślonym alternatywnym zakończeniem, inna
mogłaby wykorzystać odwrócenie ról (np. uczynić Czerwonego Kapturka złoczyńcą i wilka
bohaterem) itp. Trenerzy mogą znaleźć różne sposoby zmiany perspektywy na historię,
w zależności od liczby grup. Każda grupa będzie dyskutować i wymyślać nową wersję swojej
historii, w razie potrzeby sporządzając notatki i po zakończeniu pracy wyznaczyć delegata
grupowego, który opowie nową wersję całej klasie.
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W przypadku tej aktywności rodzice / trenerzy będą musieli wybrać bardzo dobrze
znaną historię dla dzieci. W ramach treningu może to być jeden z klasyków (Kopciuszek,
Śnieżka, Czerwony Kapturek, Pinokio, itp.), więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że
wszyscy będą znać przynajmniej fabułę, a jeśli rodzice wykonują tę aktywność ze swoimi
dziećmi, mogą wybrać dowolną historię, którą dobrze znają i którą dobrze znają ich dzieci.

Po wysłuchaniu wszystkich, osoby uczące się mogą przeprowadzić wspólną dyskuję,
moderowaną przez trenera.

W przypadku rodziców przeprowadzających tę aktywność w domu z dziećmi, można ją
dostosować do wieku i potrzeb dzieci, można wybrać sposób opowiadania historii i robienia
tego razem. Pozwól dziecku prowadzić proces twórczy, oceniaj to, co on / ona mówi i uważaj,
aby nie narzucać swojej opinii.
•
•

Potrzebne materiały: wydrukuj lub zarezerwuj opowiadanie dla dzieci, długopisy lub
markery i papier.
Czas: ok. 1 godzina (w zależności od wielkości grupy)

3.2.4 Mój idealny dom

Uważa się, że ta aktywność przyczynia się do rozwoju kreatywności dzieci i świadomości
przestrzennej.

W tym ćwiczeniu trener / rodzic powinien dostarczyć papier i markery oraz linijkę. Może
być ono wdrożone w ramach szkolenia z niewielkimi zmianami. Trener powinien poprosić
osoby uczące się o podzielenie się na mniejsze grupy i zapewnienie im jednego arkusza
papieru na grupę, jednej linijki i kilku markerów. Następnie trener poprosi uczestników
o narysowanie idealnego domu. Powinien zachęcać ich do kreatywności i myślenia
nieszablonowo! Czy chcą pokoju zrobionego z ciasta? Drzwi w obcym kraju? Pływalnia? Nie
ma ograniczeń dla ich wyobraźni! Powinni omówić swoje pomysły w grupach, a następnie
narysować plan swojego idealnego domu, opisując pomieszczenia, dekorując je według
własnego uznania, używając wszystkich kolorów, jakich tylko zechcą.

•
•

Potrzebne materiały: papier, markery, linijka
Czas: ok. 30 minut (w zależności od wielkości grupy)
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Warto zakończyć sesję po tym, jak wszyscy mieli okazję zaprezentować swój idealny dom,
aby podzielić się refleksją nad tym, jakie umiejętności zostały wykorzystane podczas tego
ćwiczenia, jak, zdaniem osób uczących się, może to pomóc w poprawie umiejętności ich
własnych i ich dzieci, czy uważają, że byłoby to ciekawe ćwiczenie do wykonania z dziećmi,
itd.
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Każda grupa powinna następnie zaprezentować swój idealny dom reszcie klasy, wyjaśnić
swoje wybory i podzielić się uwagami i pomysłami z innymi.

3.3 Quizy

Zwłaszcza przy wykorzystaniu treści kursu lub modułu, ważne jest, aby sprawdzić swoją
wiedzę z wykorzystaniem quizów, aby upewnić się, że podstawowe pojęcia, które stanowią
przesłankę prawidłowego zrozumienia i wdrożenia modułu, są dobrze znane.

Aneks 2 jest przykładem testu samooceny, który może zostać wykorzystany przez
poszczególne osoby uczące się, aby zweryfikować zrozumienie treści modułu, a także przez
trenerów w celu oceny osiągnięcia efektów uczenia się.

4. Zarys curriculum

17

http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Te same zasady można stosować w domu z własnymi dziećmi. Kiedy dzieci nie otrzymują
bezpośrednio odpowiedzi, których szukają, ale są zachęcane do zrozumienia i zastanowienia
się przez pomocnika-rodzica, mogą rozwijać swoje umiejętności krytycznego myślenia
i rozwiązywania problemów w szybszy i bardziej skuteczny sposób. Co więcej, w procesie
uczenia się, zniesienie hierarchii między rodzicem a dzieckiem pozwala dziecku poczuć się
słuchanym i cenionym, co zwiększa jego poczucie własnej wartości i ciekawości oraz
zapewnia, że odbiera ono uczenie się jako radosną i przyjemną czynność, zamiast żmudnego
i upokarzającego doświadczenia.
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Metodologia, którą rekomendujemy do realizacji wyżej opisanych działań, jest podejściem
nieformalnym. Edukacja nieformalna "to metodologia, która przekłada się na staranne
dostosowanie do uczniów i zorganizowanych praktyk (...), które sprzyjają rozwojowi
osobistemu, społecznemu i zawodowemu ludzi” 17. Niektóre z cech tej metodologii obejmują
zniesienie formalnej hierarchicznej struktury nauczania, zarówno w sposób abstrakcyjny, jak
i konkretny. W skrócie, trenerzy nie są na pozycji wyższości, ponieważ tak naprawdę nie
"uczą" niczego, tylko zachęcają osoby uczące się do uczenia poprzez działanie, doznanie, do
refleksji, dyskusji i znalezienia odpowiedzi przez nich samych. Trener jest bardziej pomocny
niż nauczyciel. Bardziej szczegółowo, hierarchia jest zniesiona na poziomie fizycznym,
ponieważ nieformalne działania nie mogą być wykonywane z klasycznym usposobieniem
nauczyciela, ale wymagają od osób uczących się siedzenia w kręgach, w których wszyscy są
równi, włączając w to moderatora.

W szczególnym przypadku tego szkolenia, moderator powinien przeprowadzić je
w miejscu, w którym wszystkie osoby uczące się czują się dobrze, gdzie mogą usiąść w kręgu,
widzieć się nawzajem i czuć się równi: zarówno między sobą, jak i trenerem. Środki
dydaktyczne, takie jak icebreakery i energizery, wykonywane na początku sesji, przyczyniają
się do tego, że osoby uczące się czują się swobodnie, wychodzą ze swojej strefy komfortu i są
bardziej otwarci na nawiązywanie kontaktów i uzewnętrznianie się. Trenerzy nie powinni
wydawać sądów wartościujących na temat tego, co mówią lub robią osoby uczące się, ale
traktują wszystkich jednakowo i przyjmują rolę mediatora. Po każdym działaniu ważne jest,
aby poświęcić kilka chwil na indywidualne i grupowe refleksje i dyskusje: osoby uczące się
zrozumieją, że chociaż nieformalne zajęcia są zabawne, to mają one konkretny cel i ważne jest,
aby osoby uczące się same to sobie uświadomiły (z pomocą trenera, gdy jest to konieczne).

W poniższej tabeli można znaleźć krótkie podsumowanie działań opisanych w sekcji III.2
tego modułu i porady dotyczące ich realizacji:
Zalecany
Działania edukacyjne / porady dla nauczyciela Materiały
Zasób
czas
Patrz III.1
• Zabawa z imionami (Energizer)
10 do 15
Pamięć, rozgrzanie mózgu.
minut
Rada: rozpocznij serię i weź udział w zabawie,
dzięki czemu osoby uczące się poczują się
bardziej swobodnie.

30 do
minut

Komputer i Patrz aneks
• Podsumowanie treści do sekcji II (Teoria)
projektor.
3
Podstawowa znajomość przedmiotu.
Rada: postaraj się, aby treści teoretyczne były
przystępne i odpowiednie dla poziomu uczących
się. Możesz zmodyfikować proponowaną
prezentację, aby jak najbardziej odpowiadała
potrzebom edukacyjnym uczących się.

40 • Budowanie historii. (Aktywność uczenia się)
Długopisy i Patrz III.2
papier.
Kreatywność, mówienie, pisanie.
Rada: nie ograniczaj kreatywności swoich dzieci
/ uczących się! Bądź otwarty na absurdy i
zachęcaj uczących się do wyrażenia siebie.

15

20 minut

15 • Jak mnie widzisz? (Energizer)
Papier
i Patrz III.1
kolorowe
Kreatywność, samoocena.
Rada: upewnij się, że uczniowie podchodzą do markery.
tej aktywności z otwartym umysłem i
pozytywnym nastawieniem.
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10 do
minut

30 minut

• Zmiana perspektywy! (Aktywność uczenia się)
Kreatywność, rozmowa, słuchanie, zrozumienie.
Rada: chociaż jest to zabawne ćwiczenie,
zachęcaj swoje dzieci / uczących się, aby byli
dokładni i precyzyjni: to opowiadanie historii, a
nie zniekształcenie, konieczne jest myślenie o
szczegółach
i
pozostanie
jak
najbliżej
początkowej fabuły, zgodnie z wybraną zmianą
perspektywy.

• Mój idealny dom. (Aktywność uczenia się)
Kreatywność,
świadomość
przestrzenna,
rysunek.
Rada: Zachęć dzieci / uczących się do
uwolnienia ich fantazji, ale jednocześnie do
wyraźnego pozycjonowania elementów w
idealnej przestrzeni (na rysunku).

Zasób

Czasopism Patrz III.2
a, gazety,
książeczki,
komiksy
(każdy
drukowany
materiał
odpowiedn
i
do
wieku);
nożyczki,
kleje
w
sztyfcie,
markery,
kartki A3.
Wydrukuj
Patrz III.2
lub
zarezerwuj
opowiadan
ie
dla
dzieci,
długopisy
lub
markery i
papier.
Papier,
Patrz III.2
markery,
linijki.

Ocena (w celu weryfikacji Patrz aneks 1 (Test analizy potrzeb ucznia) i 2 (quiz
wzrostu wiedzy)
samooceny).
Ważne jest, aby dać uczącym się możliwość wyrażenia opinii na
Informacje zwrotne i ocena temat sesji szkoleniowych, aby umożliwić im ocenę ich
doświadczeń edukacyjnych i efektów uczenia się.
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1 godzina

Materiały
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Zalecany
Działania edukacyjne / porady dla nauczyciela
czas
40 do 50 • Przygotój mój kolaż! (Aktywność uczenia się)
minut
Kreatywność, czytanie, tworzenie.
Rada: zachęcaj swoje dzieci / uczących się, aby
zastanowili się chwilę, zanim zaczną robić kolaż i
zachęć ich do zrobienia małej introspekcji: kim
są? Co lubią? Czego nie lubią? Co ich określa?
Poziom pytań powinien różnić się w zależności
od wieku / możliwości.

5. Dalsza lektura i dalszy rozwój

Literatura i zasoby na temat alfabetyzacji rodzinnej są obfite i łatwo dostępne
w Internecie. Chociaż jest to temat, który stosunkowo niedawno zyskał na popularności
w Europie, alfabetyzacja rodzinna ma dłuższą historię w Ameryce Północnej, gdzie wdrożono
liczne programy edukacji rodzinnej skierowane do rodzin o niskich dochodach i rodzin
migrantów, w celu walki z analfabetyzmem dorosłych i zapewnienia dzieciom lepszej
przyszłości, zmniejszając tym samym nierówności poprzez edukację. Biblioteki amerykańskie
i kanadyjskie oraz centra edukacji rodzinnej oferują zbiór zasobów informacyjnych
i edukacyjnych na ten temat w Internecie.
Oto kilka linków, które mogą być przydatne zarówno dla moderatorów, którzy chcieliby
pogłębić swoją wiedzę na ten temat, jak i dla rodziców, którzy szukają wskazówek i inspiracji
do zabawnych działań edukacyjnych, które można przeprowadzić ze swoimi dziećmi:
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5.2 Zasoby:
Toronto Public Library activities to do with children:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
Toronto Public Library activities to do with children, reading:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
Toronto Public Library activities to do with children, singing:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
Toronto Public Library activities to do with children, playing:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
Toronto Public Library activities to do with children, writing:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
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5.1 Informacje:
National Center for Families Learning website:
http://www.familieslearning.org/
Article summarizing concepts and resources:
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-tosupport-family-literacy
European Literacy Policy Network:
http://www.eli-net.eu/
Toronto Public Libary Ready for Reading program:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
About the Family Literacy Project in Drakensberg, South Africa:
https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s

Strona
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Read Write Think resources:
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72

ANESKY
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Moduł 6 – Aneks 1
Przykład testu potrzeb uczniów.
1. Słyszałeś kiedyś o alfabetyzacji rodzinnej?
a. Tak
b. Nie

2. Jak myślisz, do czego odnosi się pojęcie alfabetyzacji rodzinnej??
a. Wspólna nauka rodziców i dzieci
b. Poziom wykształcenia rodziców
c. Rodzina o niskim poziomie umiejętności czytania i pisania
d. Rodzina o wysokim poziomie umiejętności czytania i pisania
e. Nie wiem

3. Czy uważasz, że twój własny poziom umiejętności czytania i pisania może mieć wpływ na
obecne i przyszłe umiejętności twoich dzieci?
a. Nie
b. Tak (proszę wyjaśnij)
………
4. Czy uważasz, że spędzasz wystarczająco dużo czasu ze swoimi dziećmi?
a. Tak
b. Nie, chciałbym spędzać z nimi więcej czasu

Pag.

6. Jakie aktywności wykonywane z dziećmi, mogą poprawić ich umiejętności czytania?
(możliwa więcej niż jedna odpowiedź)
a. Rozmowa
b. Śpiewanie piosenek
c. Wspólne czytanie
d. Zabawa
e. Pomoc w odrabianiu zadania domowego
f. Gotowanie
g. Nie wiem
h. Inne (proszę określić)
…………
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5. 5. Jakie są korzyści z spędzania czasu z dziećmi? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)
a. Wzmocnienie więzi
b. Poprawa ich umiejętności czytania i pisania
c. Uczenie ich dyscypliny
d. Możliwość poznania ich lepiej
e. Nie wiem
f. Inne (proszę określić)
……………….

7. Czy wiesz, czym jest program alfabetyzacji rodzinnej?
a. Tak
b. Nie

8. Czy kiedykolwiek brałeś udział w programie alfabetyzacji rodzinnej?
a. Tak
b. Nie
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9. Czy znasz jakiś program alfabetyzacji rodzinnej w swoim mieście/regionie?
a. Tak
b. Nie

Moduł 6 – Aneks 2
Quiz samooceny.
1. Czym jest alfabetyzacja rodzinna?
a. Alfabetyzacja rodzinna odnosi się do tego w jakim stopniu zna się swoją rodzinę
b. Alfabetyzacja rodzinna to proces uczeni się, który ma miejsce w rodzinie,
gdzie zarówno rodzicie i dzieci uczą się wspólnie
c. Alfabetyzacja rodzinna odnosi sie do poziomu wykształcenia rodziców
d. Nie wiem

2. Czy trudności w czytaniu i pisaniu u rodziców mają wpływ na ich dzieci?
a. Tak, istnieje pozytywna korelacja między niskim poziomem umiejętności
czytania i pisania u rodziców a trudnościami w nauce ich dzieci
b. Nie, dopóki dzieci są wysyłane do szkoły i odrabiają lekcje
c. Nie wiem

3. Czy dzieci niepiśmiennych rodziców skazane są na analfabetyzm?
a. Tak, ponieważ istnieje pozytywna korelacja między niskim poziomem umiejętności
czytania i pisania u rodziców a trudnościami w nauce ich dzieci
b. Nie, ponieważ słabo wykształceni rodzice mogą wzbudzić w dzieciach miłość
do uczenia się, tworząc środowisko do nauki w domu
c. Nie, jeśli rodzice mogą wysłać ich na zajęcia pozalekcyjne
d. Nie wiem

4. Jak zachęcić dziecko do rozwoju poznawczego?
a. Ucząc go czytać i pisać
b. Bawiąc się z nimi, czytając im, rozmawiając z nimi, śpiewając z nimi i gotując
z nimi
c. Oglądając telewizję
d. Nie wiem
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6. Program alfabetyzacji rodzin, to:
a. Program, który pozwala rodzicom poprawić poziom umiejętności czytania i
pisania, a także poprawić umiejętności czytania i pisania u dzieci
b. Zajęcia po szkole
c. Edukacyjny program telewizyjny
d. Nie wiem
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5. Czy ćwiczenia, takie jak śpiewanie i granie, są pomocne, aby poprawić umiejętności
czytania i pisania u dziecka?
a. Nie, są tylko aktywności rozrywkowe
b. Tak, pomagają dziecku rozwinąć wiele umiejętności przydatnych dla ich
przyszłego poziomu piśmiennictwa
c. Nie wiem
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7. Dlaczego ważne są programy alfabetyzacji rodzinnej?
a. Ponieważ stanowią one skuteczne narzędzie dla decydentów politycznych
w walce z analfabetyzmem wśród dorosłych i między pokoleniami
b. Ponieważ są pomocne podczas odrabiania lekcji
c. Ponieważ trenują rodziny
d. Nie wiem

Moduł 6: Alfabetyzacja rodzinna

Czym jest alfabetyzacja rodzinna?
• To rodzice i dzieci uczące się
razem;
• To dorośli jako pierwsi i
najważniejsi nauczyciele
przed szkołą;
• To czynności czytania i
pisania w domu.

Dlaczego alfabetyzacja rodzinna jest ważna?
• Korelacja między poziomem
umiejętności czytania rodziców
a rozwojem ich dzieci;
• Alfabetyzacja rodziny jest
sposobem na przełamanie
międzypokoleniowego
przekazywania trudności.

Kim są rodzice…
• Niskie umiejętności rodziców
negatywnie wpływają na wczesny
rozwój poznawczy dzieci;
• Dzieci mają tendencję do naśladowania
swoich rodziców (np. Jeśli nie widzą, że
ich rodzice czytają dla przyjemności,
będą mniej skłonni do podejmowania
takiej aktywności samemu).

… lub co rodzice robią?
• Pomimo tej korelacji istnieją
rzeczy, które rodzice o niskich
kwalifikacjach mogą zrobić, aby
poprawić rozwój poznawczy
swoich dzieci;
• Śpiewanie, granie, czytanie,
pisanie i mówienie to łatwe
sposoby stymulowania dziecka i
poprawy ich przyszłego poziomu
umiejętności czytania.

Programy alfabetyzacji rodzinnej.
• Poprawiają umiejętności czytania i
pisania u rodziców + zwiększają
rozwój poznawczy dzieci i ich
miłośc do nauki;
• Badania dowodzą, że mają
pozytywny wpływ zarówno na
dzieci, jak i rodziców.
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