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CZĘŚĆ 

PIERWSZA 
 
WPROWADZENIE 

Projekt EDU + jest odpowiedzią na Zalecenia Rady Unii Europejskiej w grudniu 2016 r. 

Ścieżki poprawy umiejętności - nowe możliwości dla dorosłych, w których konieczność 

aktywowania ścieżek dla podstawowych umiejętności jest podkreślona w odniesieniu 

do wybranych grup docelowych - dorosłych. Zalecenie zasugerowało realizację 

trójstopniowego, zindywidualizowanego wsparcia edukacyjnego dla osób o niskich 

podstawowych umiejętnościach (takich jak pisanie, rozumienie tekstu, matematyczne 

rozumowanie, umiejętności cyfrowe i inne umiejętności niezbędne do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym) z wybranych grup priorytetowych. 

Wystąpiła bowiem konieczność  tworzenia atrakcyjnej i elastycznej oferty wsparcia dla 

osób o najniższym podstawowym poziomie umiejętności, w tym działania 

umożliwiające zmianę ścieżki kariery. Zostały one również wskazane w Strategii na 

Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako kluczowe dla poprawy kapitału ludzkiego w 

Polsce. Ten międzynarodowy projekt jest przeznaczony dla edukatorów (w tym 

nauczycieli, wychowawców etc.) - pracowników i wolontariuszy różnych organizacji. 

Działania ukierunkowane są na przygotowania propozycji aktywizacji dorosłych o 

niskim poziomie podstawowych umiejętności i edukacji, co może wpływać zarówno 

na życie zawodowe jak i społeczne tych osób. Trzy organizacje pozarządowe podjęły 

ze sobą współpracę, dzieląc się pomysłami i doświadczeniami edukacyjnymi w tym 

zakresie. Aktywności ogniskowały się wokół wypracowania wspólnego modelu 

propozycji wsparcia. Rezultatem tego projektu jest stworzenie pomocy 

dydaktycznych, przeznaczonych dla nauczycieli osób dorosłych, którym osiągnięcie 

określonych umiejętności umożliwi  przede wszystkim aktywizowanie  na rynku pracy. 

Działania projektowe zostały usystematyzowane według trzech głównych kroków: 
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identyfikacji i oceny nabytych umiejętności, przygotowania oferty indywidualnej oraz 

rewalidacji i potwierdzenia poziomu nabytych umiejętności. Nowatorskie rozwiązania 

i metody wprowadzone zostały w trzech  krajach - w Polsce, Hiszpanii i Słowenii, 

różniących się pod względem kultury i tradycji, co jest gwarantem różnorodności 

podjętych działań pedagogicznych. Niniejszy przewodnik jest zbiorem dobrych 

praktyk, skutecznych metod oraz ciekawych programów lekcji i warsztatów, które 

promują rozwój umiejętności i kompetencji, wpływających na życie zawodowe, 

społeczne i obywatelskie. Zadaniem partnerów projektu jest rozpowszechnianie jego 

wyników wśród swoich współpracowników z europejskiego sektora edukacji 

dorosłych.  

 

DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Głównym celem rekomendacji Rady UE z grudnia 2016 r.  jest osiągnięcie przynajmniej 

minimalnego poziomu umiejętności podstawowych, rozumianych jako podstawa 

całego procesu edukacji, w tym rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe życie. 

Na podstawie badań jakościowych zidentyfikowano następujące grupy docelowe 

kwalifikujące się do działań projektowych:  

• osoby o niskim poziomie edukacji,  

• osoby mieszkające w obszarach defaworyzowanych, 

• osoby doświadczające wielkich zmian w gospodarce i na rynku pracy,  

• byli więźniowie, 

• osoby po hospitalizacji długoterminowej,  

• ci, którzy zostali wykluczeni z działalności zawodowej przez długi czas (np. z 

powodów rodzinnych),  

• opiekunowie osób niepełnosprawnych,  

• seniorzy,  

• osoby wykluczone i marginalizowane, 

• osoby niepełnosprawne.  
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Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian powstało w 2014 r. poprzez inicjatywę osób, 

które przez 10 lat były zaangażowane w fundacji działającej na rzecz osób z 

niepełnosprawnością wzrokową. Stowarzyszenie to tworzy grupa osób wspieranych 

przez ekspertów i wolontariuszy z całej Polski. Celem Stowarzyszenia Pozytywnych 

Zmian jest działalność zapewniająca aktywność edukacyjną i kulturową, w 

szczególności wspierającą projekty skierowane do osób o mniejszych szansach  

oraz zaangażowaną w ich pracę i rehabilitację społeczną. Stowarzyszenie to posiada 

wieloletnie doświadczenie międzynarodowe we współpracy z sektorami publicznymi, 

prywatnymi i non-profit poprzez działania edukacyjne na poziomie regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym. Pracuje ono nie tylko dla młodzieży, ale także dla osób 

dorosłych o mniejszych szansach oraz tych, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji 

edukacyjnej, ekonomicznej lub społecznej. Obecnie Stowarzyszenie współpracuje na 

mocy  porozumienia z Zespołem Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i 

Słabowidzących w Krakowie. 

 

 

 

Związek Kulturowy Gandalf jest organizacją non-profit założoną w 1987 r. i składa się 

z dwudziestu wolontariuszy współpracujących ze sobą w zapewnianiu możliwości 

zdobywania wiedzy i wykształcenia dzieciom, młodzieży i dorosłym w dzielnicy klasy 

robotniczej Vallecas w Madrycie. Dokonuje się tego poprzez całoroczne kursy i 

różnorodne aktywności. Gandalf wspiera w rozwoju osoby w każdym wieku, narażone 
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na wykluczenie społeczne. Dostają one szansę na zdobycie formalnych i 

pozaformalnych kwalifikacji oraz poprawę jakości życia zawodowego, prywatnego i 

społecznego. Cele tej organizacji to:  

• Systematyczna edukacja, w której podmiotem jest uczeń, a jego doświadczenia 

stają się wartościowe dla innych.  

• Kształtowanie poczucia przynależności do organizacji.  

• Edukacja jako odpowiedzialność.  

• Pogłębianie świadomości społecznej.  

• Utrwalanie zasad demokracji.  

• Analiza czynników powodujących wykluczenie. 

 

 

   

Instytucja Edukacji Publicznej Tržič (Ljudska Univerrza Tržič) została założona w 1959 

r. Na początku funkcjonowała jako niezależny Uniwersytet Pracowniczy TRŽIČ 

(Delavska Unverrza Tržič), a później jako jednostka. W 1999 r. Gmina Tržič wydała 

rozporządzenie ustanawiające instytucję edukacji publicznej TRŽIČ (RS nr 15/99), która 

rozpoczęła swoją działalność w dniu 14 marca. Cele organizacji to:  

• Aktywizacja młodzieży i dorosłych.  

• Rozwijanie świadomości międzykulturowej.  

• Edukacja dostępna dla osób dorosłych.  

• Wdrażanie innowacji, projektów, kursów i seminariów w ramach kształcenia 

się przez całe życie.  

• Promowanie idei demokracji, pokoju i solidarności.  
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Grupami docelowymi aktywności instytucji są lokalne społeczności młodzieży, osób 

dorosłych, seniorów, bezrobotnych, imigrantów, osób o niskich kwalifikacjach oraz 

osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działalność obejmuje organizację 

kształcenia na poziomie podstawowym i średnim oraz kursy w ramach edukacji 

formalnej i pozaformalnej. Nauka w ramach instytucji jest bezpłatna dla każdego 

obywatela i obejmuje także naukę języków obcych, obsługę komputera i korzystanie z 

Internetu. W ostatnich latach instytucja edukacyjna Tržič współpracuje przy realizacji 

projektów lokalnych i międzynarodowych, skierowanych do osób dorosłych, 

długotrwałe bezrobotnych, które potrzebują aktywizacji społecznej. 

 

TEORIA I DEFINICJE 

POLSKA 

Zgodnie z Międzynarodowym Badaniem Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), 

cyklicznie realizowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), podstawowe czynności są ważnymi umiejętnościami do funkcjonowania 

społecznego danej jednostki i są to: 

1. Czytanie i rozumienie tekstu (piśmiennictwo) 

2. Rozumowanie matematyczne (umiejętność liczenia) 

3. Wykorzystanie informacyjno-komunikacyjnych technologii (rozwiązywanie 

problemów w środowiskach zamożnych technologicznie) 

4. Umiejętności społeczne, takie jak komunikacja interpersonalna, 

przystosowanie do zmian, praca w zespole, wyznaczanie realnych celów 

życiowych, radzenie sobie w sytuacjach problemowych oraz rozwiązywanie 

konfliktów, podejmowanie decyzji, wykazywanie inicjatywy. 

Same umiejętności są definiowane jako umiejętność zastosowania i przetwarzania 

wiedzy w różnych sytuacjach życiowych. Coraz częściej w innych badaniach, 

projektach i raportach tak zwane umiejętności miękkie są związane z komunikacją 

interpersonalną, pracą w zespole, wyznaczaniem celów życiowych, rozwiązywaniem 

konfliktów i podejmowaniem decyzji. O słabo rozwiniętych umiejętnościach 

podstawowych można mówić, kiedy osoba ma problemy podczas prostych czynności 

na danym obszarze (np. nie rozumie poleceń, które potrzebne są do wypełnienia 

formularzy, wysłanie e-maila jest dla niego/niej czymś trudnym). Warto wspomnieć, 
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że słabo rozwinięte umiejętności podstawowe nie muszą przejawiać się we wszystkich 

obszarach jednocześnie. Są jednostki, które wysoce wykwalifikowane w wielu 

dziedzinach, w jednej z kompetencji podstawowych mogą mieć poważne braki. W 

zależności od przyjętego konceptu teoretycznego, istnieje zatem wiele definicji pojęcia 

umiejętności. Jedna z nich jest przytoczona przez Instytut Badań Edukacyjnych w 

związku z wprowadzeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji - umiejętność to zdolność do 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów charakterystycznych dla edukacji, 

bądź profesjonalnego jej wykorzystania. 

Umiejętności są zdefiniowane nieco inaczej w stosunku do Europejskiej Ramy 

Kwalifikacji: umiejętność to zdolność do zastosowania wiedzy i wykorzystanie wiedzy 

specjalistycznej do wykonania zadań i rozwiązania problemów. 

EPALE (elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie) o 

umiejętnościach życiowych mówi: są częścią zdolności do życia i pracy w specyficznym 

społecznym, kulturalnym i środowiskowym kontekście. Rodzaje umiejętności 

życiowych ukazują się jako odpowiedź na potrzeby jednostki w sytuacjach życiowych. 

Powszechną cechą wszelakich definicji są umiejętności, które są uważane za 

modyfikowalne i mogą być powiązane z różnymi sferami działalności ludzkiej. 

Umiejętności, razem z wiedzą (rozumianą jako coś więcej niż wiedza akademicka) i 

nastawieniem tworzą kompetencje. Termin kompetencje jest rozumiany jako 

umiejętność podjęcia się specyficznych czynności i wykonywania zadań z użyciem 

wiedzy teoretycznej i własnego doświadczenia. 

Liczby 

Zgodnie z ostatnimi danymi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 

(CEDEFOP), szacowane jest, że od sześciu do nawet ośmiu milionów ludzi w Polsce 

potencjalnie mogłoby czerpać korzyści z programu rozwoju umiejętności 

podstawowych. 

Problemem jest jednak fakt, że ludzie nie zawsze czują taką potrzebę. Warto dodać, 

że słabo rozwinięte umiejętności podstawowe często mają wpływ nie tylko na 

jednostkę, ale i resztę społeczeństwa, co jest wyraźnie widoczne w różnych 

dziedzinach, m.in. ekonomicznych (brak umiejętności rozplanowania budżetu, 

problemy ze zrozumieniem usług bankowych itp.) lub politycznych (np. problemy ze 

zrozumieniem programu danej partii). 
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Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) wykazują, 

że dorośli w Polsce posiadają dość słabo rozwinięte umiejętności podstawowe: w 

przybliżeniu 20% dorosłych poniżej 65 rż. miało na tyle poważne problemy z 

konstruowaniem tekstów i wykonywaniem obliczeń, że życiowo stawali się 

nieporadni. 

Jeszcze słabsze wyniki otrzymano w dziedzinie umiejętności cyfrowych (informatyka 

i Internet) - 56% dorosłych powyżej 74 rż. nie posiada w ogóle, bądź posiada bardzo 

niskie kompetencje w tym zakresie. 

Polska posiada jeden z najniższych w UE i na świecie odsetek ludzi dorosłych z niskim 

wykształceniem (czyli najczęściej podstawowym lub gimnazjalnym) - 8.7% populacji w 

2016. Każdego roku obserwuje się natomiast systematyczny spadek tych liczb. 

 

 

HISZPANIA 

Podstawowe definicje mówią o umiejętnościach komunikacyjnych jako zdolności do 

przekazania komunikatu w swoim własnym języku, wyrażania pomysłów i nawiązania 

interakcji z innymi zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Umiejętności społeczne i 

obywatelskie to zdolność do nawiązania kontaktu z innymi ludźmi i aktywne, 

demokratyczne uczestnictwo w społecznym i politycznym życiu. Umiejętności 

przedsiębiorcze to zdolność do zamiany chęci w działanie, bycie kreatywnym, 

ponoszenie kontrolowanego ryzyka i ogólne planowanie i zarządzaniem projektami. 

Świadomość kulturowa jest to umiejętność krytycznego rozumienia ekspresji 

kulturowej w działalności muzycznej, literackiej lub innej artystycznej. Umiejętności 

cyfrowe to zdolność do bezpiecznego i krytycznego wykorzystania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych do otrzymania, przeanalizowania, przetworzenia i 

wymieniania informacji. Umiejętności naukowe, matematyczne i techniczne to 

zdolności do rozumowania matematycznego, naukowego rozwiązywania problemów 

życia codziennego i zastosowanie wiedzy oraz jej metod do zaspokojenia ludzkich 

potrzeb i pragnień. Nauka uczenia się jest zdolnością do rozpoczęcia nauki i wytrwania 

w edukacji, organizowania zadań i czasu oraz pracy indywidualnej lub zespołowej w 

celu osiągnięcia zamierzeń. 

Liczby 
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Zgodnie z badaniami nad poziomem kompetencji podstawowych przeprowadzanych 

przez instytucję, 56% ankietowanej populacji posiada wystarczające zdolności do 

złożenia poprawnie napisanego oświadczenia, 65% nie ma problemu z publicznymi 

przemowami, 60% potrafi poradzić sobie z podstawowymi problemami 

matematycznymi i zastosować je w praktyce, tylko 44% potrafi odczytać wykresy 

statystyczne, 5% nie potrafi dobrze zinterpretować informacji zawartych na 

rachunkach i fakturach, 55% nie potrafi prawidłowo zinterpretować zagadnień 

bankowych i finansowych, 42% słabo opanowało umiejętność użycia podstawowych 

programów komputerowych (Word, Excel, PowerPoint) i blisko 60% chce rozwinąć 

wyżej wspomniane kompetencje, ponieważ rozumie, że poziom ich zaawansowania 

ma ogromne znaczenie na rynku pracy, jak również w znalezieniu zatrudnienia w 

ogóle. 39% odpowiadających zadeklarowało również, że otrzymują oni wsparcie 

edukacyjne jedynie okazjonalnie, gdzie 30% nie otrzymała go w ogóle. Zdecydowana 

większość odpowiadających przedwcześnie porzuciła edukację formalną, co 

spowodowane było czynnikami finansowymi, a w konsekwencji skutkowało niższym 

od oczekiwanego poziomem kompetencji. 
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SŁOWENIA 

Rezolucje w sprawie Planu Edukacji Dorosłych w Republice Słowenii na lata 2013-2020 

to jeden z nielicznych dokumentów strategicznych i wytycznych dla rozwoju edukacji 

dorosłych. 

Zadania priorytetowe zapisane w tym dokumencie to: 

• Zwiększenie poziomu uczestnictwa w nauczaniu osób dorosłych, w szczególności 

osób o niskich kwalifikacjach. 

• Zwiększenie odsetka ludzi, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną. 

• Zachęcanie osób dorosłych do ukończenia szkoły podstawowej. 

• Współfinansowanie integracji osób przedwcześnie kończących naukę w szkole. 

• Podniesienie umiejętności osób o niskich kwalifikacjach. 

• Umożliwienie rozeznania w wiedzy formalnej i nieformalnej. 

• Zwiększenie finansowania programów edukacyjnych dla grup ryzyka. 

Liczby 

Wśród pracujących 35% posiada wykształcenie wyższe, natomiast wśród 

niezatrudnionych udział ten wynosi 20%. Odsetek ludzi z wyższym wykształceniem był 

podobny przy obu grupach, nieco poniżej 60%. W związku z tym udział osób z 

wykształceniem podstawowym lub niższym był wyższy wśród bezrobotnych o 22% w 

porównaniu z 9% wśród pracujących. 

Wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w wieku 25-64 lata w kształceniu ustawicznym 

w 2018 r. wyniósł 11,4%, a w 2020 r. 19,5%. 

Jedna trzecia osób w wieku 16-65 lat w Słowenii - prawie 400 000 osób dorosłych ma 

niski poziom umiejętności czytania, pisania i/lub liczenia. Słowenia aktywnie stara się 

angażować w edukację jak najwięcej osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, zgodnie 

z inicjatywami europejskimi. Większość osób dorosłych o niskich kwalifikacjach nie jest 

jednak zainteresowana i nie uczestniczy w kształceniu dorosłych. Niektórzy dorośli o 

niskich kwalifikacjach chcieliby w nim uczestniczyć, ale nie są w stanie tego zrobić ze 

względu na koszty finansowe, brak czasu, brak warunków, obowiązki rodzinne, 

niedogodności związane z czasem i miejscem oraz brak wsparcia ze strony 

pracodawcy. 
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CZĘŚĆ DRUGA 

OBSERWUJĘ, WYBIERAM 

POLSKA 

W tej części poradnika podjęto próbę wskazania umiejętności podstawowych, które 

występują u uczniów Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących na 

poziomie słabym lub bardzo słabym.  

W tym opracowaniu grupy badanych uczniów zostaną podzielone według wieku, 

zatem najpierw zostaną przedstawieni uczniowie Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy, w tym wszyscy uczniowie w toku nauczania indywidualnego, następnie zaś 

grupy uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Należy również zaznaczyć, że wszyscy przebadani uczniowie, jako uczniowie 

Centrum są osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

W pracy badawczej pod uwagę wzięto przede wszystkim cztery umiejętności 

podstawowe tj. czytanie wraz ze zrozumieniem tekstu, rozumowanie 

matematyczne, wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz 

umiejętności społeczne. Odnośnie badania tzw. umiejętności miękkich (np. 

samodyscyplina, odporność na stres, komunikatywność, asertywność etc.) w 

przypadku osób z niepełnosprawnościami,  takie badanie musi zakładać pewien 

rodzaj indywidualizacji ze względu na trudności spowodowane stanem zdrowia czy 

określonym problemem medycznym. Często są to umiejętności wręcz niemożliwe 

do zbadania, zatem wiarygodność danych mogłaby zostać tutaj podważona. 

Dlatego też wykluczono powyższe umiejętności z procesu badawczego. 

W Szkole SPdP w roku szkolnym 2019/2020 edukowało się 34 uczniów. 

Poniżej przedstawiono szacunki liczbowe uczniów, u których określona umiejetność 

podstawowa została oceniona jako słaba albo bardzo słaba. 

 

Czytanie ze zrozumieniem 5 34 

Liczenie 10 34 

Wykorzystywanie 

technologii informacyjno – 

komunikacyjnej 

 

20 34 
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Umiejętności społeczne  7 34 

  

 

Z powyższej tabeli wynika, że analizowane podstawowe umiejętności wśród 

badanych wszystkie są na mniej więcej tym samym poziomie, co oznacza, że 

wszystkie te kompetencje są słabe lub bardzo słabe, a to zjawisko dotyka ponad 

60% społeczności szkolnej. Najwięcej problemów uczniowie napotykają podczas 

nauki czytania ze zrozumieniem -  14,7%, najlepiej zaś wypada liczenie i 

podstawowe umiejętności matematyczne, jednak wynik procentowy - 29% także 

jest niewysoki. 

 

W szkołach ponadpodstawowych obecnie uczy się 100 uczniów łącznie 

(Technikum, Szkoła Branżowa i Studium Policealne). Tutaj podobnie jak 

poprzednio badaniom poddane zostały wyłącznie umiejętności podstawowe. Jak 

poprzednio owe umiejętności są na poziomie słabym lub bardzo słabym. 

 

Czytanie ze zrozumieniem  5 100 

Liczenie 26 100 

Technologie 

informatyczne  

2 100 

Umiejętności społeczne  48 100 

 

 

Tabela pokazuje, że wśród badanej młodzieży technikum umiejętności podstawowe 

znajdują się na bardzo zróżnicowanym poziomie. Blisko 50% całej społeczności 

szkolnej wykazuje niskie umiejętności społeczne, co jak podkreśliłam wcześniej 

zwykle wiąże się z problemami zdrowotnymi i trudnościami obiektywnymi, na jakie 

napotykają osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najlepiej wśród 

analizowanych umiejętności wypadły technologie informatyczne, co w przypadku 

starszych uczniów, na co dzień posługujących się sprzętem komputerowym, 

dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzrokową, jest zrozumiałe. Równie 

dobrze oceniono czytanie ze zrozumieniem – tylko 5% uczniów wykazuje w tej 

sferze problemy. Jeśli zaś chodzi o podstawowe umiejętności matematyczne – 

26% uczniów słabych w tym zakresie, w wieku starszym, jest wynikiem głęboko 

niepokojącym  i może wskazywać na znaczne problemy w zdawaniu egzaminów 

państwowych. Należy zaznaczyć, że z powyższej analizy wykluczono osoby 

całkowicie pozbawione podstawowych technik szkolnych, oraz osobę, która z 
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powodów zdrowotnych zatrzymała się w swej edukacji, a także uczniów, którzy 

wymagają innego profilu kształcenia. 

Wyniki są ogólnie bardzo niskie, natomiast nie mogą być zaskakujące w szkole o 

profilu kształcenia specjalnego. Znaczne braki w podstawowych umiejętnościach 

uczniowie bardzo często przenoszą do ostatnich lat edukacji, pozostając wciąż na 

tym samym, niewysokim poziomie. 

 

HISZPANIA 

 

Placówka przygotowała ankietę, aby móc dokonać wyboru i weryfikacji uczestników 

dorosłych o niskim poziomie umiejętności podstawowych. Kryteriami wyboru i oceny 

były: potrzeby szkoleniowe, potrzeby zdobycia podstawowych umiejętności, 

motywacja. 

Według tych kryteriów 40 osób w wieku 18-65 lat zostało wybranych do wzięcia 

udziału w poniższych aktywnościach: 

- przygotowanie do uzyskania świadectwa maturalnego; 

- szkolenie z obsługi smartfonów i sieci internetowej; 

- warsztaty z podstaw języka angielskiego; 

- zwiedzanie miasta. 
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SŁOWENIA 

Jako wynik wnikliwego wywiadu i krótkiej ankiety dwie grupy uczestników zostały 

wybrane: dorośli ze specjalnymi potrzebami (edukacja nieformalna) i dorośli, którzy 

wrócili do szkoły średniej (edukacja formalna). 

Podstawowe pytania skierowane do grupy fokusowej: 

1. Czy uważasz, że dorośli ze specjalnymi potrzebami są wystarczająco 

zintegrowani w uczeniu się przez całe życie? (nie); 

2. Czy uważasz, że nauczyciele są wystarczająco wykwalifikowani? (nie, wybór 

dokonany został przez specjalistów); 

3. Jak się uczysz? (powtórzenie, praktyka, demonstracja, współpraca); 

4. Jak zdobyć długotrwałą wiedzę? (zajmuje to zbyt dużo czasu, czasami nigdy się 

nie wydarza); 

5. Które kompetencje są niezbędne do rozwinięcia? (komunikacja, umiejętności 

społeczne, umiejętności technologiczno - informatyczne, matematyka). 

Każdy uczeń wypełnił indywidualną ankietę dotyczącą zdobywania wiedzy, 

komunikacji, rozwoju umiejętności społecznych, zarządzania czasem, tworzenia 

harmonogramu zajęć, koncentracji, graficznego opracowania map myśli, umiejetność 

sporządzania notatki oraz czytania ze zrozumieniem i dokonywania analizy literackiej. 
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CZĘŚĆ TRZECIA 

 
 

MAM POMYSŁ 
 
W instytucjach partnerskich, wśród nauczycieli, pedagogów i metodologów 

zorganizowano sesje burzy mózgów, których celem było stworzenie innowacyjnych 

technik pracy oraz forum edukacyjnego dla dorosłych z brakiem podstawowych 

umiejętności czy z niewystarczającym poziomem edukacji. Oferta edukacyjna jest 

dostosowywana do każdej grupy indywidualnie, jest ona różnorodna i inna dla każdego 

z krajów partnerskich. Warto zauważyć, że kolejnym krokiem było zastosowanie i 

wdrożenie innowacji tworzonych przez instytucje. Efekt wyżej wymienionych działań 

był przedyskutowany podczas spotkania partnerskiego w Słowenii. 

POLSKA 

Polska grupa nauczycieli stworzyła oraz opracowała dwie innowacyjne metody 

nauczania osób z niskimi kompetencjami i były one z powodzeniem zastosowane w 

grupie badawczej. Po kilku miesiącach od ich wprowadzenia można było zauważyć ich 

wysoką skuteczność, a także udane próby zaimplementowania ich wśród innych 

uczniów ośrodka. 

Zazwyczaj wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w szkole wymaga stworzenia grupy 

studentów współpracujących ze sobą – jest to wiodąca tendencja w działalności 

pedagogicznej i edukacyjnej w Europie oraz na świecie. Wbrew tym trendom, ale w 

oparciu o bogate, ponad 70-letnie doświadczenie i pracę z uczniami 

niepełnosprawnymi w Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących wprowadziliśmy 

oraz stale doskonalimy metody oparte na wcześniej wspomnianej indywidualizacji 

zajęć. Są one przede wszystkim odpowiedzią na różnorodne potrzeby, możliwości 

percepcyjne, cechy osobowości  i uwarunkowania psychofizyczne każdego ucznia. 

Ponadto wykluczają sytuację wycofania, lub poczucia porażki przez ucznia w obliczu 

rywalizacji, co w przypadku pełnosprawnych uczniów jest zazwyczaj silnie motywujące. 
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Tyflopedagodzy pracujący w Centrum, mają na uwadze rozwój swoich uczniów, 

wprowadzając szereg innowacyjnych rozwiązań zgodnie z zasadą OECD - praktyka 

pedagogiczna zawsze musi być innowacyjna – przy czym działania te dotyczą 

wprowadzenia zarówno zupełnie nowych metod, jak i przekształcania już istniejących 

sposobów pracy z uczniem. 

Mając na uwadze indywidualne cechy naszych podopiecznych nauczyciele 

zaproponowali adaptację praktyki znanej, ale opartej na nowym pomyśle. 

Nazwano tę innowację 3RE:1 (potocznie nazywając ją 3 do 1). 

Już sama nazwa zawiera w sobie najważniejsze założenia – skupiające się na trzech 

najważniejszych poziomach pracy z niepełnosprawnym uczniem, które jednocześnie są 

odpowiedzią na jego potrzeby edukacyjne i ogólny rozwój. 

• rozpoznanie 

• reedukacja 

• rehabilitacja 

W innowacji edukatorzy zastosowali kilka stosunkowo nowych metod - One-to-one, 

Action-Learning, Coaching oraz Mindfulness. Z ich obserwacji jasno wynika, iż metody 

te najlepiej odpowiadają na potrzeby uczniów – aktywizują ich, prowokują do 

samodzielnego szukania rozwiązań – w konsekwencji mają pozytywny wpływ na tempo 

ich rozwoju. 

Innowacja ta i stosowane w niej metody nakierowane są na wspomnianą 

indywidualizację pracy z uczniem. Gwarantuje ona bliższy kontakt podopiecznego z 

jego nauczycielem (co nie jest możliwe w pracy z grupą uczniów), nauczyciel ma 

możliwość skupienia większej uwagi na wszystkich elementach procesu edukacyjnego. 

Oczywiście metody pedagogiczne często muszą być dostosowywane i rozwijane 

zgodnie z potrzebami uczniów – dlatego wymagają od nauczyciela ciągłego 

samokształcenia oraz pogłębiania swojej wiedzy. Jest to również obszar pracy 

pedagogicznej, gdzie doświadczenie i intuicja nauczyciela są niezbędne nie mniej niż 

profesjonalnie nabyta wiedza. 

Te trzy elementy metody uzupełniają się: 

-ROZPOZNANIE obejmuje kompleksową diagnozę stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i 

szkolnej ucznia. Narzędziem wykorzystywanym w tych obszarach są Indywidualne 



17 

Programy Edukacyjno-Terapeutyczne które nauczyciele Centrum opracowują 

odrębnie dla każdego ucznia (IPET jest rozwiązaniem stosowanym z mocy prawa na 

terenie całego kraju). Na podstawie zebranych danych, nauczyciel może planować 

zajęcia oraz monitorować postępy ucznia a także wprowadzać odpowiednie 

rozwiązania w przypadku trudnej sytuacji, m.in. rozważenie zmiany kierunku 

kształcenia lub zwrócenie się o pomoc do odpowiednich podmiotów (ośrodki pomocy 

społecznej, sąd rodzinny itp.) W rozpoznawaniu i późniejszym rozwiązywaniu  sytuacji 

trudnych wychowawczo ważną rolę odgrywa współpraca z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi (należy pamiętać, że większość uczniów w trakcie roku szkolnego znajduje 

się pod opieką wychowawców w internacie działającym w Centrum) oraz aktualny 

przepływ informacji pomiędzy nauczycielami, psychologiem, terapeutami i doradcą 

zawodowym; 

- REEDUKACJA ( re-learning ) jest bardzo dobrym przykładem tego, jak dostosowywać 

tempo pracy do możliwości osób niepełnosprawnych, obejmuje pomoc w 

przyswajaniu treści nauczania oraz utrwalaniu nabytej wiedzy i umiejętności- ale poza 

planem lekcji. W dużej mierze proces reedukacji odbywa się przy udziale 

wychowawców w internacie- wychowawcy bowiem pracują z uczniami poza szkolnymi 

zajęciami często pełniąc rolę rodziców; 

- REHABILITACJA ( usprawnianie ) to oczywiście działania mające na celu przywrócenie 

osobie niepełnosprawnej pełnej sprawności fizycznej i psychicznej oraz związanej w 

każdym aspekcie z funkcjonowaniem społecznym.  

To syntetyczne i całościowe podejście do ucznia - gdzie podopieczny stawiany jest jako 

cel działań edukacyjnych jako jednostka, a nie jako część grupy – może doskonalić 

kompetencje w znacznie bardziej efektywny niż w zwykły sposób praktykowania 

edukacji. 
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Kolejną metodą nauczania w celu podniesienia podstawowych kompetencji w obrębie 

umiejętności pisowni zgodnie z zasadami gramatyki i składni oraz czytania ze 

zrozumieniem była metoda pisania opowiadania w sposób cyfrowy. Ten rodzaj pracy 

został niejako wymuszony przez pandemię, która w pewnym momencie spowodowała 

konieczność pozostania w domu i podjęcia nauczania oraz uczenia się na odległość. 

Grupie badawczej zaproponowano zupełnie nowe działanie, opracowane specjalnie 

dla nich i dostosowane do nowych warunków. Zadaniem uczniów było wspólne 

stworzenie opowieści literackiej- bajki o przygodach ich rówieśnika. Każdy z uczniów 

miał za zadanie stworzyć jedno zdanie w trakcie określonego czasu i przekazać je 

pozostałym. Z tego powodu wszyscy musieli być równie aktywnie zaangażowani w 

zadanie, ponieważ wykluczenie jednej osoby mogło przerwać czynność oraz 

uniemożliwić jej kontynuowanie. Uczniowie musieli utrzymywać ze sobą kontakt i 

współpracować, dlatego zaczęli się wzajemnie motywować. Szybko okazało się że 

pewnego rodzaju przymus został zastąpiony prawdziwą chęcią współpracy i pasją 

tworzenia. Metoda ta przede wszystkim pozwala podnieść poziom motywacji, 

poprawić umiejętność współpracy, rozbudzić kreatywność, podnieść poziom 

wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz odkryć nowe pasje oraz talenty uczniów. Bajka 

stworzona na podstawie zaproponowanej metody zdobyła główne nagrody na 

ogólnopolskim festiwalu twórczości artystycznej, zapewniła też uczniom ważne 

poczucie sukcesu oraz własnej wartości, co jest atutem nie do podważenia. Należy 

podkreślić że metoda ta może być stosowana w różnych grupach wiekowych u uczniów 

o różnych możliwościach edukacyjnych, oczywiście w tym wypadku powinna być 

odpowiednio modyfikowana i dostosowywana do ich indywidualnych umiejętności. 
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HISZPANIA 

Zgodnie z planem uczenia się przez całe życie każdy moment w życiu człowieka jest 

odpowiedni na podjęcie nauki. Według hiszpańskiego zespołu nauczycieli jest to 

zalecane jako podstawowy cel poprawy możliwości i jakości kształcenia ludzi, bez 

ograniczeń wiekowych. Ich innowacje pedagogiczne obejmują pracę grupową i 

indywidualną. Obydwa sposoby pracy są tak samo ważne ponieważ zwiększają 

poczucie własnej wartości oraz zapewniają przestrzeń do uczenia się i współistnienia, 

gdzie umiejętności społeczne i indywidualne każdego uczestnika są wykorzystywane w 

taki sposób aby z powodzeniem osiągnąć wspólny cel. Pierwszą innowacją była 

innowacja zachęcająca do czytania. Inteligencja ludzka zaczyna się rozwijać, kiedy 

człowiek jest w stanie opisać oraz wyjaśnić słowami to, co postrzega za pomocą 

zmysłów, kiedy umie rozumować, argumentować i decydować. Z tego powodu 

stowarzyszenie Gandalf kładzie duży nacisk na innowacyjność w obszarze kompetencji 

czytania ze zrozumieniem. Zachęcanie do czytania ma na celu skłonić czytelnika do 

przeczytania tekstu oraz do jego interpretacji za pomocą strategii, które zbliżają i 

uczestników i edukatora. Ważne jest, aby uczniowie traktowali zajęcia bardziej jako grę 

niż rutynowe działanie pedagogiczne, dlatego fundamentalne jest stosowanie strategii 

uwzględniających cechy gry, stąd pomysł czytania grupowego. Należy również 

uwzględnić przestrzeń w której prowadzone są powyższe działania, a więc miejsca 
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najbardziej na co dzień  wykorzystywane, takie jak korytarze czy wejścia. 

 
 
Innowacje ICT. Nie ulega wątpliwości, że technologie informacyjno-komunikacyjne 

oferują ogromne możliwości i korzyści, ale czy z tych możliwości korzystają w równym 

stopniu wszyscy ludzie? Aby odpowiedzieć na to pytanie podjęto działania 

wykorzystując zarówno potencjał jaki oferują nam te technologie oraz wymagania 

człowieka. Jednym z obowiązków nauczyciela jest zachęcanie do korzystania z 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w konkretnym celu, związanym z życiem 

zawodowym i pozazawodowym. Z tego powodu integruje się technologie cyfrowe z 

innymi dziedzinami, takimi jak język, sztuka, zagadnienia społeczne czy matematyka. 

Narzędzia dostarczane przez ICT (edytory tekstu, edytory graficzne, aplikacje wideo 

etc.) ułatwiają rozwój umiejętności ustnego, pisemnego, graficznego oraz 

audiowizualnego sposobu wypowiedzi. Edukacja obejmuje także doskonalenie 

umiejętności poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji. 

Trzecią innowacją jest nauka poza salą klasową. W tym celu zaproponowano 

słuchaczom spacery tematyczne po Madrycie aby dydaktycznie wykorzystać miasto i 

jego historię. W ten sposób promuje się także dziedzictwo kulturowe, artystyczne i 

historyczne Hiszpanii oraz szacunek i tolerancję wobec innych kultur. Wykorzystanie 

miasta jako zasobu dydaktycznego implikuje tworzenie strategii, w których uczniowie 

są czymś więcej niż tylko widzem ponieważ biorą oni czynny udział w konstruowaniu 

wiedzy, stają się jej protagonistami. W ten sposób zachęca się uczestników do 

doskonalenia umiejętności obserwacji oraz rozwija się dojrzałość intelektualną i 

świadomość społecznej tożsamości. Na zakończenie warsztatów słuchacze zobligowani 
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zostają do opracowania tematycznej prezentacji, którą przedstawiają na forum 

publicum. To wymusza na nich konieczność koncentracji, uwagi i zaangażowania. Jako 

metodę pedagogiczną stosuje się gaming.  

Nauka oparta na wyzwaniach (CBL) to metoda, która rozwija kompetencje społeczne 

i obywatelskie. Trudność aktywności podejmowanych przez słuchaczy zmienia się z 

biegiem czasu i jest coraz większa. Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów z 

różnych dziedzin poprzez współdziałanie. Metoda ta obliguje uczniów do podnoszenia 

poziomu aktywności, empatii i odpowiedzialności. Wzmocniona zostaje kreatywność, 

poczucie własnej wartości, krytyczne myślenie oraz akceptacja błędów i niepowodzeń 

jako integralnej części nauki.  

Ostatnią innowacją hiszpańskich nauczycieli jest rozwój krytycznego myślenia poprzez 

dyskusję. Wartości takie jak uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek 

oraz solidarność nie są tak istotne jak dawniej, czego powodem jest kryzys 

gospodarczy. Aby zwrócić uwagę słuchaczy na wymienione wartości zaproponowano 

metodę edukacyjną wskazującą na podstawy zasad działania krajowej gospodarki, 

tworząc przestrzeń do refleksji, analizy oraz uzasadnionej debaty, opartej częściowo na 

kwestionowaniu określonych informacji. Stosuje się tutaj metody oparte na gamingu 

– in favour or opposing.  

 

SŁOWENIA 

Piśmiennictwo monetarne, bankomat i A shop to innowacyjne metody, które 

zakładają przeprowadzenie szeregu warsztatów doskonalących umiejętność 

rozpoznawania pieniędzy - zarówno monet jak i banknotów oraz samodzielności w 

codziennym ich użyciu, także przy korzystaniu z bankomatu. Nauka kolorów w języku 

niemieckim to metoda, która podnosi poziom kompetencji w posługiwaniu się 

językiem obcym do poziomu podstawowego, ale komunikatywnego. „Poznawanie 

siebie” to cykl warsztatów mających na celu poznanie samego siebie, umiejętności, 

które pozwolą zdefiniować indywidualne aspiracje i plany na przyszłość oraz na 

budowanie motywacji niezbędnej do osiągania wyznaczonych celów. 
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CZĘŚĆ 

CZWARTA 
 

 

DZIAŁAM, OCENIAM I AKCEPTUJĘ 

 

Po zaprezentowaniu przez partnerów proponowanych metod działania, każda z 

organizacji przetestowała techniki, które uznała za najbardziej interesujące lub te, 

które były zbliżone do założeń dotyczących zdolności percepcyjnych i poznawczych 

badanej grupy. Kolejnym krokiem była wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, 

innowacyjnych pomysłów i rezultatów wdrożonych aktywności. Efektem tych działań 

było stworzenie gotowych scenariuszy zajęć, stanowiących doskonały materiał 

dydaktyczny, który może być wykorzystywany przez wszystkich edukatorów chcących 

podnosić poziom podstawowych kompetencji swoich uczniów. 

POLSKA 

Scenariusz nr 1. 
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Scenariusz nr 2. 
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Scenariusz nr 3. 
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HISZPANIA 

Scenariusz nr 1. 

 

Scenariusz nr 2. 
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Scenariusz nr 3. 

 

 

Scenariusz nr 4. 
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Scenariusz nr 5. 

 

 

Scenariusz nr 6. 
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Scenariusz nr 7. 

 

 

 

 

Scenariusz nr 8. 



31 

Scenariusz nr 9. 

 

SŁOWENIA 

Scenariusz nr 1. 
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Scenariusz nr 2. 

Scenariusz nr 3. 
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Scenariusz nr 4. 

 

 

Scenariusz nr 5. 
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Scenariusz nr 6. 

 

 

Scenariusz nr 7. 
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Scenariusz nr 8. 
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