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GRYWALIZACJA

Inspirując się grami fabularnymi, stwórz narzędzia
edukacyjne przybierające rozrywkową formę.
Możesz wykorzystać platformy internetowe
lub uruchomić aplikację mobilną gromadzącą wiedzę
na wybrany temat.

Treści przedstaw w formie rebusów, łamigłówek,
quizów, filmów wideo, e-booków, webinarów.
Uczestnikom pozwól zdobywać punkty i nagrody,
zwiększając ich zaangażowanie.



GEOCACHING

QUESTING

Wykorzystując GPS, uczestnicy poszukują
ukrytych skarbów, muszą przejść wyznaczoną
trasę, rozwiązują konkretne zadania, mierzą się
z określonymi wyzwaniami.

Uczestnicy zmierzają do celu, rozwiązując zagadki 
na trasie specjalnie zorganizowanego szlaku
turystycznego. 

Warto wykorzystać otaczającą uczestników
przestrzeń, potencjał, jaki kryje w sobie miasto,
architektura czy natura.

WYJDŹMY W TEREN



Spróbuj wykorzystać doświadczenia uczestników
szkolenia i pozwól im zdobyć większą wiedzę
o samych sobie. Zastosuj w tym celu techniki dramy,
opierające się na improwizacji i przeżywaniu
oraz doświadczaniu w praktyce sytuacji społecznych. 

• odgrywanie ról
• stymulatory – tworzenie fikcyjnych historii
   z wykorzystaniem realnych przedmiotów
• żywe obrazy – ilustracje stworzone z ludzi
• fotografię grupową
• improwizację o cechach kabaretowych (stand-up)

TECHNIKI DRAMY

Możesz wykorzystać:



Wirtualna rzeczywistość może ułatwić poznanie
zjawisk i sytuacji trudno dostępnych
w sali szkoleniowej. Dzięki wykorzystaniu WR
uczestnicy szkolenia mogą „zobaczyć na własne
oczy” to, o czym mowa podczas zajęć. 

• łączenie rzeczywistości z elementami wirtualnymi
• symulacje sytuacji rzeczywistych 
• tworzenie pokoi wirtualnych
• uczynienie uczestników twórcami, a nie tylko
   biernymi odbiorcami edukacji

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

Interaktywna edukacja pozwala na:



Możesz wykorzystać Design Thinking do tworzenia
innowacyjnych szkoleń i warsztatów
na podstawie dokładnego poznania faktycznych
potrzeb użytkowników.

5 ETAPÓW

EMPATYZACJA – DLA KOGO?
narzędzie: wywiady, mapy empatii

DEFINIOWANIE PROBLEMU – PO CO?
narzędzie: formularz spostrzeżeń

GENEROWANIE POMYSŁÓW – CO?
metoda: dyskusja

TWORZENIE PROTOTYPU – JAK?
technika: rysowanie, budowanie, scenka

TESTOWANIE – CZY?
metoda: prezentacja

DESIGN THINKING

Więcej w artykule: Design Thinking jako nowe wyzwanie
dla edukatorów



Wykorzystaj elementy terapii, medytacji i technik
relaksacyjnych, aby wspomóc proces zapamiętywania.
Praca ciałem podczas szkoleń i warsztatów pozwala
na wykorzystanie całego potencjału osoby.

• elementy jogi
• techniki relaksacyjne
• muzykoterapia
• wizualizacje
• skanowanie ciała
  (technika radzenia sobie ze stresem)

Do czego warto sięgnąć, aby urozmaicić czas
szkolenia i poprawić motywację uczestników?

ELEMENTY PRACY Z CIAŁEM



• malowanie
• klejenie
• lepienie
• rysowanie
• batiku
• kolaż

aby zachęcić do aktywnego i twórczego udziału
w zajęciach.

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

Wpleć działania twórcze w proces szkolenia.
Pozwól dorosłym bawić się sztuką, wyrażać
i zapamiętywać dzięki użyciu mocy ekspresji.

Spróbuj wykorzystać różnorodne formy plastyczne: 



• uwalniają kreatywność
• sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu treści
• nie powodują długotrwałego zmęczenia
• nie są monotonne
• integrują uczestników

JAK TO ZORGANIZOWAĆ?

Innowacyjne formy szkoleniowe:

1. Dopasuj formę szkolenia do tematu i treści

2. Dobierz formę szkolenia do grupy uczestników

3. Zaplanuj odpowiedni czas do formy szkolenia



DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI EPALE

UCZYSZ DOROSŁYCH?

SPRAWDŹ

SPOŁECZNO
ŚCI

PRAKTYKÓW

Publikuj własne artykuły

Komentuj teksty innych autorów

Dyskutuj w gronie profesjonalistów

• jak motywować dorosłych do rozwoju osobistego
• jakich narzędzi używać, aby uatrakcyjnić swoje działania
• jakie metody nauczania są teraz najpopularniejsze

• bazy materiałów i publikacji 
• kalendarza wydarzeń 
• wyszukiwarki partnerów do projektów międzynarodowych

Weź udział w bezpłatnych
wydarzeniach dla użytkowników

Dowiedz się:

Skorzystaj z:



Opracowała:
dr Zuzanna Wojciechowska

www.ec.europa.eu/epale/pl
www.facebook.com/epalepolska/
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