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Wprowadzenie 

Niniejszy Poradnik jest wynikiem współpracy partnerów w ramach projektu Erasmus Plus 

(2017-1-PL01-KA204-038766) Training Adults Online (TAO). Jednym z celów projektu było 

stworzenie, dla edukatorów osób starszych 50+, kompleksowego zestawu materiałów  

na potrzeby rozwoju zawodowego, które obejmują Program szkolenia, Poradnik  

oraz Aplikację na telefony komórkowe. Wszystkie trzy produkty można pobrać ze strony 

internetowej projektu www.tao.eu.com.pl. 

Granice starzenia się zmieniają się dynamicznie co sprawia, że zwiększa się zapotrzebowanie 

na bezpłatne i łatwo dostępne materiały dla nauczycieli osób starszych. Edukatorzy pracujący 

z tą grupą wiekową mogą stanąć w obliczu wyzwań takich jak: 

 Różnorodność wieku w grupie 50+, ponieważ obejmuje ona osoby nadal pracujące 

lub próbujące znaleźć pracę (w wieku 50-65 lat) oraz osoby, które są już  

na emeryturze i chcą nadal uczyć się dla rozwoju osobistego (w wieku 65+). 

 Niedobór zasobów szkoleniowych przeznaczonych specjalnie dla tych grup 

wiekowych 

 Różnorodność umiejętności poznawczych i cyfrowych w tej grupie wiekowej 

 Zróżnicowany poziom kompetencji cyfrowych wśród edukatorów 

 Różne stopnie motywacji pokolenia 50+ 

 Niewystarczająca ilość narzędzi internetowych odpowiednich dla tej grupy wiekowej, 

ponieważ zdecydowana większość zasobów jest tworzona dla młodych użytkowników 

 Trudności w wyborze odpowiednich narzędzi online z bardzo szerokiej i stale 

powiększającej się gamy dostępnych materiałów 
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Poradnik odpowiada na te potrzeby, dając edukatorom wgląd w cztery główne obszary 

wiedzy zawodowej i kompetencji, takie jak: 

1. Wybrane aspekty procesu uczenia się osób starszych (część A) 

a. Teorie uczenia się, które leżą u podstaw programów kursów dla osób starszych 

b. Procesy poznawcze i motywacyjne w późniejszym etapie życia 

c. Praktyczne umiejętności i kompetencje edukatorów 

d. Motywowanie osób starszych do podejmowania i kontynuowania nauki 

2. Nauczanie różnych kompetencji online (część B) 

a. Możliwości nabywania przez Internet różnych umiejętności wśród osób starszych 

 i mniej wykwalifikowanych na potrzeby własne, hobby,etc. 

b. Przydatne narzędzia/aplikacje online do nauki obsługi komputera przez słuchaczy 

dojrzałych wiekiem 

c. Niezbędne umiejętności i kompetencje do nauki i szkolenia online 

d. Przykłady planów lekcji 

3.  Nauczanie języków obcych online i internetowe narzędzia do nauczania języków obcych 

(część C) 

a. Korzyści płynące dla seniorów z nauki języka obcego 

b. Nauka języków obcych w wieku dojrzałym 

c. Metodyka i praktyczne pomysły dotyczące nauczania języków obcych słuchaczy 50+ 

d. Narzędzia internetowe dedykowane nauce języków obcych, odpowiednie  

dla słuchaczy 50+ 

e. Przykłady planów lekcji 

4.  Nowoczesne narzędzia do nauki online odpowiednie dla słuchaczy dorosłych i 50+  

(część D) 

a. Różne formy e-learningu 

b. Miejsca, w których można gromadzić zasoby 

c. Narzędzia autorskie 

d. Wirtualne sale lekcyjne 

e. Inne przydatne zasoby online 

Każda część Poradnika jest uzupełniona o sugestie dotyczące dalszej lektury oraz tematy  

do refleksji. Poradnik, dzięki modułowej strukturze, jest zbiorem informacji, z którymi można 

zapoznać się w całości lub partiami, w zależności od indywidualnych potrzeb nauczycieli  

i kontekstu nauczania. Może też służyć jako narzędzie do samodzielnej nauki lub jako 

podstawa lub uzupełnienie profesjonalnego kursu zawodowego. Dalsze sugestie dotyczące 

wykorzystania Poradnika można znaleźć w Programie Szkoleń. 

Dziękujemy wszystkim instytucjom partnerskim - English Unlimited z Polski, Wisamar 

Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH i WBS Training z Niemiec oraz edEUcation Ltd.  

z Wielkiej Brytanii - za wsparcie prac nad Poradnikiem, a także Polskiej Narodowej Agencji 

programu Erasmus Plus za dostrzeżenie możliwości, jakie daje projekt oraz za sfinansowanie 

produktów projektu. 
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Część A Elementy procesu uczenia się w wieku dojrzałym 

A.1 Słuchacze 50+ 

Słuchacze 50+, 60+, 70+, 80+ - różnorodność wieku i potrzeb 

Starzenie się to bardzo długi okres zmian w życiu, czego konsekwencją jest to, że osoby  

w wieku od 50+ do 90+ tworzą grupę bardzo zróżnicowaną. Ich zdolności poznawcze, poziom 

niezależności ekonomicznej, społecznej i fizycznej oraz różnice społeczno-kulturowe są tak 

odmienne, że pomimo wielu prób podziału na istotne podgrupy, naukowcy nie są w stanie 

temu sprostać. Terminy takie jak wiek senioralny, późna dorosłość i starość są często 

używane zamiennie. W niniejszym Poradniku będziemy używać terminów takich jak: 

seniorzy, starsi słuchacze, osoby starsze, słuchacze w wieku dojrzałym, srebrna generacja, 

ponieważ wszyscy oni mogą spotkać się w tej samej grupie, kiedy uczą się czegoś nowego, 

niezależnie od ich wieku biologicznego. 

Peter Laslett (1915-2001) był brytyjskim historykiem, który w 1987 r. stworzył pozytywną 

teorię na temat starzenia się, obejmującą cztery etapy rozwoju i wieku, gdzie trzeci wiek 

stanowi erę osobistych osiągnięć i spełnienia po przejściu na emeryturę - w zdrowiu,  

z wigorem i pozytywnym nastawieniem. Jednak prawdziwy obraz, namalowany  

przez rzeczywistość społeczno-kulturową, jest bardzo zróżnicowany. Istnieją seniorzy, którzy 

są w stanie pracować nad swoim rozwojem osobistym zgodnie z wizją Laslett'a, ale są też 

tacy, którzy walczą o to, by związać koniec z końcem, z analfabetyzmem cyfrowym, 

bezrobociem, niską samooceną lub złym stanem zdrowia. Obie te skrajne grupy, jak 

 i zdecydowana większość pośrodku, mogą korzystać z programu uczenia się przez całe życie, 

w sposób nieformalny lub pozaformalny, pod warunkiem, że są wspierane przez trenerów 

 i edukatorów, którzy są w stanie zaspokoić ich różnorodne potrzeby. 

Sztywny podział na kategorie w odniesieniu  

do przedstawicieli jakże zróżnicowanego "trzeciego wieku" 

nie ma większego sensu. Ich postępy w nauce mogą zależeć 

od bardzo wielu czynników tak samo jak i sami ludzie mogą 

się różnić z wielu powodów. Edukatorzy muszą pamiętać, że 

jeśli uczenie się przez całe życie ma być procesem 

przechodzenia do niezależności i spełnienia, trzeba 

zaakceptować i szanować różnice między uczącymi się - ich 

kontekst społeczny i kulturowy, historię i nawyki uczenia się, 

a także motywację i źródła samooceny. 

A.1.1 Krótkie wprowadzenie do teorii uczenia się dorosłych 

Kształcenie dorosłych ma swoje historyczne korzenie. Starożytne cywilizacje utorowały drogę 

średniowiecznym uniwersytetom, ale dopiero w XVII wieku czeski filozof Jan Amos Comenius 

opublikował swoje dzieło - Pampaedia- w którym propagował ideę różnych rodzajów szkół 

na każdy z ośmiu okresów życia, w tym również szkołę dla wieku podeszłego. Stworzył wizję 

powszechnej edukacji "bez granic", aż do ostatniej chwili życia każdego człowieka. Tworząc 

wizję edukacji o starości, Comenius stał się prekursorem geragogiki (nauka o starzeniu się  

i starości) i jest często uważany za ojca nowoczesnej edukacji. Jego wizję rozwinął  
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w XIX wieku wybitny duński filozof i nauczyciel N.F.S. Grundtvig, który stworzył koncepcję 

ludowych szkół średnich, otwartych dla wszystkich, niezależnie od wieku i wcześniejszego 

wykształcenia. Na początku XX wieku stało się jasne, że narodziła się nowa era w edukacji, 

kiedy amerykański filozof edukacji, E.C. Lindeman, opublikował swoje poglądy na temat 

demokracji w kształcenie dorosłych i uczenia się przez całe życie, dając tym samym początek 

nowej epoce, w której narodziły się nowoczesne wartości edukacji dorosłych. Jego 

powiedzenie, że podejście do kształcenia dorosłych będzie bardziej związane z sytuacjami niż 

tematami jest nadal aktualne. 

Uczeń Lindemana, Malcolm Knowles, opierając się na tej filozofii kształcenia dorosłych, 

rozszerzył ją i rozwinął. Był przekonany, że dorośli uczą się inaczej niż dzieci, co, dzięki 

pracom badawczym doprowadziło do sformułowania podstawowych założeń dotyczących 

kształcenia dorosłych:  

1. Samoświadomość: Dorośli są wewnętrznie zmotywowani i 

wewnętrznie ukierunkowani 

2. Doświadczenie: Dorośli wnoszą życiowe doświadczenie do 

każdego doświadczenia uczenia się 

3. Gotowość do nauki.  Dorośli są zorientowani na cel 

4. Orientacja na zdobycie praktycznej wiedzy. Dorośli są 

nastawieni na przydatność tego czego uczą się 

5. Motywacja do nauki: Dorośli są praktyczni 

6. Szacunek: Dorośli słuchacze oczekują szacunku i chcą być 

szanowani i traktowani jako osoby z doświadczeniem  

i wiedzą 

Założenia te zostały rozwinięte w Teorię Andragogiki, która stała się centralnym punktem 

odniesienia w dyskusji na temat procesu uczenia się dorosłych w XX wieku. 

Inne ważne teorie uczenia się dorosłych, które rozwinęły się w tamtym czasie i wniosły 

istotny wkład do obecnych metod pracy z dorosłymi to: Uczenie się przez doświadczenie 

(Experiential Learning) i Uczenie się transformatywne (Transformational Learning). Pierwsza 

z nich opisuje proces uczenia się poprzez doświadczenie i refleksję nad działaniem. D.A. Kolb 

połączył proces uczenia się z refleksją w czterech etapach: 

a. Doświadczenie 

b. Refleksja 

c. Teoria 

d. Praktyka 

Później, jego zwolennicy stworzyli prosty, praktyczny model zadawania pytań - "5 pytań" - 

dla osób uczących się, aby zachęcić ich do krytycznej refleksji podczas nauki:  

Czy coś zauważyłeś? Dlaczego tak się stało? Czy tak się często dzieje w życiu? Dlaczego tak się 

dzieje? Jak można to wykorzystać / zastosować? 

Pytania te zadawane są po doświadczeniu uczenia się czegoś i prowadzą grupę do lepszego 

zrozumienia, w jaki sposób można zastosować naukę w praktyce. 
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Transformatywne uczenie się (J. Mezirow) to kolejna teoria uczenia się, która mówi,  

że proces uczenia się lub transformacji ma trzy wymiary: psychologiczny (zmiany  

w rozumieniu samego siebie), przekonaniowy (zmiany w systemach przekonań)  

i behawioralny (zmiany w stylu życia). Teoria ta kładzie duży nacisk na rolę nauczyciela, który 

może promować uczenie się poprzez odkrywanie i włączenie aktywnych form nauki (praca  

w grupie, odgrywanie ról, studia przypadków i symulacje), ponieważ metody te mogą pomóc 

słuchaczom użyć wiedzę w praktyce. 

Wszystkie trzy teorie – Andragogika, Uczenie się przez doświadczenie i Transformatywne 

uczenie się razem z innymi badaniami we współczesnej psychologii edukacyjnej mają 

praktyczne i ważne implikacje dla pracy edukatorów z osobami starszymi  

Czytaj więcej: 

https://www.mindflash.com/elearning/adult-learning-theories 

https://www.td.org/insights/3-adult-learning-theories-every-e-learning-designer-must-know 

 

A.1.2 Geragogika - podstawowe zasady 

Mówiąc najprościej, geragogika to opis form i 

metod kształcenia osób starszych. Nie jest to 

odrębna teoria edukacji a raczej obszar badań i 

praktyki edukacyjnej skoncentrowanej na stylach 

uczenia się osób starszych, w którym istotne są 

kwestie związane z tym jak wiek może wpływać na 

proces uczenia się i na rolę, jaką seniorzy odgrywają  

w programie treści nauczania. 

 Podstawy geragogiki praktycznej, które wywodzą się z teorii i praktyki uczenia się 

dorosłych, można podsumować w poniższych punktach: 

o Kursy szkoleniowe muszą zadbać o to aby ich celem było zachowanie osobistej 

niezależności osób starszych poprzez dobranie odpowiednich treści szkoleń, 

umiejętności i zasobów.  

o Rezultaty nauki powinny być praktyczne i omówione przed rozpoczęciem kursu,  

a wszelkie zadania muszą mieć praktyczny wymiar dla osób starszych. 

o Zabawa, ciekawość, poszukiwanie informacji i pragnienie komunikacji skutecznie 

wspomagają naukę 

o Konieczne jest stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz elastyczne, 

interdyscyplinarne podejście odpowiadające potrzebom uczących się. 

o Edukatorzy muszą wyraźnie skupić się na temacie i ograniczyć liczbę 

prezentowanych pomysłów. Lepiej unikać skomplikowanych prezentacji i długich 

wykładów. 

o Przykłady i nowe umiejętności należy regularnie i często doskonalić, ale w różnych 

kontekstach, tak aby dać słuchaczom jak najwięcej okazji do zrozumienia idei. 

o Dotychczasowe doświadczenia seniorów mogą być pomocne w zrozumieniu  

i połączeniu nowej wiedzy z ich doświadczeniem. 

https://www.mindflash.com/elearning/adult-learning-theories
https://www.td.org/insights/3-adult-learning-theories-every-e-learning-designer-must-know
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o Edukatorzy powinni pomóc uczniom w wykorzystaniu ich kreatywności i ich 

osobistych doświadczeń życiowych. Ważne jest również, aby połączyć  

i zweryfikować nową wiedzę z informacjami, które mogły być zdobyte w przeszłości. 

o Seniorzy powinni być współautorami programu nauczania. 

 

 Zmiany w psychologii edukacyjnej XXI wieku stworzyły koncepcję geragogiki krytycznej, 

która wychodzi poza kwestie form nauczania i mierzy się z tematem społecznych 

uprzedzeń dotyczących starzenia się. Podważa również umniejszenie roli przypisanej 

starszemu pokoleniu w społeczeństwie i kładzie nacisk na pracę z negatywną samooceną 

uczących się i obniżonymi oczekiwaniami co do stawiania i realizacji celów. 

Czytaj więcej: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geragogy 
 

A.1.3 Prawdy i mity na temat poznawczego starzenia się i uczenia się 

Seniorzy stają przed wieloma wyzwaniami, gdy ponownie znajdą się w klasie. Niektóre z tych 

wyzwań są związane z poznaniem, niektóre mają podłoże psychologiczne (wyzwanie dla ich 

niezależności i samokontroli lub złe osobiste doświadczenia ze szkoły),  

a niektóre mają korzenie w społecznym podejściu do uczenia się w późniejszym etapie życia. 

Musimy być świadomi tych wyzwań, ale - co ważniejsze - musimy zaakceptować je jako 

środowisko naturalne dla późnego uczenia się przez całe życie, nad którym można pracować 

 i zmieniać je.  

W niektórych społeczeństwach pewne uprzedzenia dotyczące starzenia się, nadal mocno 

zakorzenione w społecznym podejściu do potencjału starszego pokolenia, dotyczą głównie – 

spadku umiejętności. Jedna z tych przesłanek sugeruje, że transformacja związana z wiekiem 

jest często uważana za przeszkodę w osiągnięciu celów edukacyjnych. Przekonanie to opiera 

się na dobrze znanych symptomach starzenia się, takich jak problemy z pamięcią, wzrokiem, 

słuchem, trudnościami w koncentracji i innymi ograniczeniami fizycznymi związanymi  

z długotrwałymi chorobami. Innymi słowy: " Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz “. 

Jednak badania mówią coś przeciwnego. Zgodnie z ustaleniami neuropsychologii zdolności 

poznaw-cze zmieniają się wraz z wiekiem, ale proces zmian nie zawsze przynosi ich spadek. 

Uczenie się obejmuje dwa rodzaje zdolności poznawczych - skrystalizowane  

i płynne.  

 

Inteligencja skrystalizowana 

Inteligencja skrystalizowana to umiejętności i wspomnienia, które wynikają 

z przyswajania wiedzy w przeszłości, zazwyczaj w formie wiedzy ogólnej. 

Testy wiedzy ogólnej, rozumienie tekstu, rozwiązywanie zadań 

poznawczych, słownictwo itp. odzwierciedlają skrystalizowane 

umiejętności. Badania wykazały, że istnieje poprawa zdolności krystalizacji 

do około 60 roku życia, która może utrzymać się do ok. 80 roku życia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geragogy
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Inteligencja płynna 

Umiejętności płynne odnoszą się do procesu uczenia się (zachowanie pamięci, szybkość 

uczenia się, zdolność rozwiązywania nowych problemów, wykorzystywanie logiki w nowych 

sytuacjach, identyfikowanie wzorców itp.) i naukowcy zauważyli stały spadek zdolności 

płynnych już od 20 roku życia. 

Istnieje pewna metafora, która może podsumować rolę obu rodzajów umiejętności. Możemy 

spojrzeć na mózg jak na komputer, gdzie jego sprzęt (pamięć i szybkość przetwarzania) 

maleje z wiekiem, ale oprogramowanie (wiedza i doświadczenie) może - na szczęście - 

rosnąć. A powiedzenie "Na naukę nigdy nie jest za późno" jest niewątpliwie prawdziwe. 

Czytaj więcej: 

https://www.intechopen.com/books/geriatrics-health/cognitive-ageing 

 

A.1.4 Wyzwania związane z uczeniem się w późniejszym wieku 

Wiemy, że proces rozwoju mózgu może trwać przez całe nasze życie, a nauka jest możliwa  

w każdym wieku. Jednak nauka na późniejszym etapie życia odbywa się w innym kontekście 

niż kiedy jesteśmy młodzi. Kontekst ten wynika z osobistej historii, nawyków, emocjonalnego 

nastawienia do uczenia się, bardzo indywidualnego doświadczenia swojej roli społecznej  

i związanych z nią oczekiwań, a także stanu zdrowia i zdolności poznawczych. Wszystkie te 

czynniki mają praktyczny wpływ na edukację. 

Patrząc realnie, proces starzenia się powoduje wiele zmian. Poniższe zmiany fizyczne 

 i poznawcze mogą mieć wpływ na starsze pokolenie: 

 pogorszenie wzroku  

 problemy ze słuchem 

 trudności z poruszaniem się  

 pogorszenie pamięci operacyjnej 

 zwolnienie procesów myślowych 

 trudności ze skupieniem uwagi 

 trudności z podzielnością I wybiórczością uwagi 

W przypadku niektórych starszych osób te ograniczenia 

fizyczne stają się barierą, która zniechęca ich do podejmowania wysiłku. A oprócz tych 

ograniczeń jest cała gama problemów natury emocjonalnej, które mają swoje źródło  

w doświadczeniach życiowych lub negatywnych wspomnieniach ze szkoły: 

 brak wiary w siebie 

 duma i niechęć do bycia w roli ucznia 

 strach przed robieniem błędów 

 opór wobec sytuacji, w której młodzi nauczyciele, często kobiety, "mówią, co należy 

robić" 

 niska motywacja, niechęć do nauki, uczucie przymusu uczenia się 

 trudności w odkryciu korzyści płynących z uczenia się 

https://www.intechopen.com/books/geriatrics-health/cognitive-ageing
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 niska samoocena 

 negatywna opinia o sobie 

 presja 

 społeczne uprzedzenia dotyczące uczenia się w starszym wieku 

 poczucie niekompetencji 

Połączenie czynników fizycznych i wewnętrznych może być głównym powodem, dla którego 

starsi słuchacze mogą niechętnie podchodzić do uczenia się lub je odrzucić. Ale nie musi tak 

być. Żaden z tych czynników, sam w sobie lub w połączeniu z innymi, nie może 

usprawiedliwiać rezygnacji z nauki. Żaden z nich nie jest wystarczającym powodem,  

dla którego nauczyciele i trenerzy nie byliby w stanie pomóc starszym osobom w osiągnięciu 

celów edukacyjnych. Na przykład, starsi uczniowie są sfrustrowani, ponieważ mają problemy 

z zapamiętywaniem nowych słów na lekcji języka obcego i obwiniają się za złą pamięć 

("Jestem za stary na naukę, moja pamięć jest do niczego"). W rzeczywistości, słabe wyniki 

pamięci mogą być również spowodowane brakiem treningu w nauce, stosowania 

niewłaściwych strategii uczenia się (np. uczenie się na pamięć bez zrozumienia tekstu, 

uczenie się słówek bez tworzenia skojarzeń), niską samoświadomością, niejasnymi celami  

lub po prostu brakiem zainteresowania tematem. W przypadku osób starszych, 

przygotowany edukator wykorzystałby odpowiednie techniki, aby osoba, która narzeka  

na słabą pamięć, mogła zaakceptować fakt, że pamięć można ćwiczyć na wiele sposobów 

 i że może ona lepiej działać kiedy uczymy się tego co ma dla nas wartość. 

Uczenie się w późniejszym wieku może być trudniejsze, ale jednocześnie bardziej 

satysfakcjonujące, ponieważ może wzmacniać psychicznie osoby starsze, i pomagać  

w zwalczania izolacji społecznej, depresji i demencji. Parafrazując G.B. Shaw, możemy 

powiedzieć: 

 "Nie dlatego przestajemy się uczyć, że się starzejemy, ale starzejemy się dlatego, że 

przestajemy się uczyć". 

 

A.1.5 Motywacja  

"Twój nauczyciel może otworzyć drzwi, ale przejść musisz sam". 

To chińskie przysłowie przedstawia uniwersalne 

prawdę o istocie motywacji. Obie strony - nauczyciele 

i słuchacze - mają w tym udział, ale ich role są bardzo 

różne. Decyzja o tym czy przejść przez drzwi, czy też 

nie, ujmując to metaforycznie, zawsze leży po stronie 

słuchacza.  

Motywacja do nauki na późniejszym etapie życia jest 

kombinacją różnych czynników, zarówno 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Motywacja wewnętrzna, według badań psychologii, jest 

bardziej znacząca, natomiast motywacja zewnętrzna opiera się na perspektywie nagrody lub 

nagłej konieczności. Oba rodzaje motywacji mogą sprawić, że słuchacz "przejdzie przez 
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drzwi". Innymi słowy, uczący się mogą mieć różne powody, aby chcieć - lub nie - wziąć udział 

w procesie uczenia się. Dlatego kluczowym pojęciem w dyskusji na temat motywacji do nauki 

w późniejszym okresie życia jest - potrzeba. 

Potrzeby srebrnego pokolenia funkcjonują na trzech podstawowych poziomach 

emocjonalnych: 

a. potrzeba poczucia bezpieczeństwa na poziomie fizycznym, społecznym i środowiskowym 

Seniorzy czują się bezpiecznie, kiedy czują, że przynależą i są akceptowani, a prowadzący zajęcia nie 

próbują zmieniać ich poglądów lub narzucać własnych; poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone, 

kiedy ich autonomia nie jest szanowana, a emocje są pomijane. 

b. potrzeba bycia informowanym i rozumienia otaczającego ich świata 

Wielu starszych uczniów ma silną potrzebę aktywnego wykorzystywania i rozwijania swoich 

zdolności poznawczych, zdobywania umiejętności technicznych i wiedzy, które mogliby 

wykorzystać w życiu codziennym – np. na temat systemu opieki zdrowotnej, oszczędności, 

kontaktów w mediach społecznościowych, opieki społecznej, ubezpieczeń na życie i spadku 

itp. 

c. potrzeba poczucia własnej wartości 

Dojrzali uczniowie potrzebują potwierdzenia, od innych ludzi i społeczeństwa, że seniorzy są 

ważni, a ich wiedza i doświadczenie są cenne. Muszą mieć poczucie, że ich decyzje są 

poważnie brane pod uwagę, a ich wartości respektowane. 

Inne kluczowe czynniki motywacji, poza potrzebami psychologicznymi, obejmują 

przekonania co do tego, jak starsi dorośli postrzegają siebie i zakres swoich umiejętności, 

poziom ich ciekawości, postawy wobec uczenia się oraz zdolność do podtrzymywania 

motywacji poprzez wyznaczanie celów i konsekwentne podejmowanie wysiłku. 

W cieniu tych pozytywnych cech istnieje pole negatywnych przekonań, które są szkodliwe 

dla motywacji. Są one częścią negatywnych postaw kulturowych wobec starości, uprzedzeń, 

które nadal istnieją w kontekście dialogu społecznego na temat roli osób starszych, edukacji 

 i uczenia się przez całe życie. Sformułowanie Króla Leara - "Jestem za stary, żeby się uczyć" 

jest tylko jednym z najsłynniejszych przykładów. Pamiętajmy jednak, że przekonania  

na temat starości, które ludzie wyznawali czterysta lat temu, nie mogą stać się naszymi 

własnymi. My, edukatorzy i nauczyciele, jesteśmy odpowiedzialni za weryfikację naszych 

własnych uprzedzeń dotyczących starzenia się, zanim będziemy mogli podzielić się naszymi 

poglądami ze starszymi uczniami, którzy wątpią we własny potencjał. 

 

A.2 Edukatorzy słuchaczy 50+ 

Kim jest edukator? 

Pojęcie edukatora, jako osoby, która jest nie tylko nauczycielem, zyskało popularność  

w drugiej połowie XX wieku, i dotyczy kogoś, kto odgrywa decydującą rolę w programie 

uczeniem się przez całe życie. Jest to osoba z wizją i wiedzą, jak podejść  
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do nauczania/poradnictwa dla dorosłych, szczególnie dojrzałych i doświadczonych osób, 

które uczą się dla własnego rozwoju , integracji społecznej i cyfrowej lub po to, aby nadal być 

częścią rynku pracy szybko zmieniającego się społeczeństwa w XXI wieku. Definicje mentora, 

przewodnika, doradcy, moderatora, trenera itp. są bliskie idei roli edukatora. Inaczej 

mówiąc, jest to osoba, która rozumie i akceptuje subiektywne potrzeby poszczególnych 

słuchaczy, jest w stanie stworzyć odpowiedni program nauczania i materiały oraz wspomaga 

słuchaczy w ich autonomii. Osoba ta wie również, jak pracować z grupą i angażuje uczących 

się w proces nauki. 

Jak zostać edukatorem? 

Każdy kraj europejski ma inny model kształcenia edukatorów, który odzwierciedla wartości  

i strukturę każdego systemu edukacji. 

Na przykład, w Wielkiej Brytanii nie istnieją specjalistyczne kursy dla edukatorów 

specjalizujących się w nauczaniu osób starszych. Organizatorzy szkoleń zazwyczaj rekrutują 

trenerów, którzy specjalizują się we własnej dziedzinie i tworzą własne metody nauczania, 

które mogą się różnić w zależności od organizatora szkolenia. Szkolenie osób starszych nie 

różni się od innych kursów doskonalenia zawodowego (FE, further education). Tym niemniej, 

sektor FE uznaje potrzebę dobrych kwalifikacji dydaktycznych. Aby zostać trenerem FE, 

edukator może podążać jedną z trzech dróg:  

a.  praca na stażu, która obejmuje zdobycie kwalifikacji dydaktycznych na uniwersytecie,  

w szkole wyższej lub u innego dostawcy usług szkoleniowych 

b. praca zawodowa - zazwyczaj obejmuje pracę w ramach doskonalenia zawodowego jako 

nauczyciel podczas szkolenia w niepełnym wymiarze godzin w college’u FE oraz 

c. przejście do college’u FE z kwalifikacjami dydaktycznymi i potencjalnymi dodatkowymi 

kwalifikacjami, z których wszystkie mogą być realizowane w trakcie pracy 

W Polsce edukatorami dorosłych są głównie absolwenci studiów podyplomowych, 

pochodzący z różnych dziedzin (edukacja, psychologia, zarządzanie szkołami itp.). Wszyscy, 

którzy chcą zdobyć te kwalifikacje mogą odbyć studia podyplomowe (np. z andragogikii). 

Edukatorzy osób w wieku 50+ są głównie skupieni wokół uniwersytetów trzeciego wieku.  

Również w Niemczech istnieją różne sposoby, aby zostać nauczycielem dla dorosłych. Wielu 

z edukatorów posiada wykształcenie poza pedagogiczne i nie posiada żadnych formalnych 

kwalifikacji w zakresie andragogiki czy dydaktyki. Zazwyczaj są to eksperci w dziedzinie,  

w której uczą i kształcą się sami. Innym sposobem na zdobycie wykształcenia jest dalsze 

kształcenie i szkolenie oraz dodatkowe kursy zawodowe lub studia. Szeroka gama 

uniwersytetów oferuje również studia licencjackie i magisterskie w zakresie kształcenia 

dorosłych/andragogika. Przegląd tych ofert można znaleźć w bazie danych Niemieckiego 

Instytutu Kształcenia Dorosłych Leibniz Centre for Lifelong Learning DIE. Zazwyczaj nie ma 

różnicy w edukacji edukatorów dla dorosłych i osób starszych. Jednak Uniwersytet 

Edukacyjny w Karlsruhe od kilku lat oferuje specjalne wykształcenie magisterskie w zakresie 

geragogiki.  

https://www.die-bonn.de/weiterbildung/qualidat/default.aspx?lang=en
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A.2.1 Kompetencje edukatorów 

Kompetencje uczących osoby dorosłe to podstawa tworzenia programu szkoleniowego  

i przewodnika dla edukatorów osób starszych. Według badania zleconego przez Komisję 

Europejską, temat ten można omawiać na trzech poziomach: 

A. poziom kompetencji  

B.  poziom działania  

C.  poziom kontekstu 

Kompetencje można postrzegać w kategoriach niezbędnej wiedzy, umiejętności i postaw.  

Do ogólnych kompetencji tej grupy zawodowej należą: 

A1. KOMPETENCJA OSOBOWOŚCIOWA: osoba niezależna w uczeniu się przez całe życie. 

Doświadczenie bycia odpowiedzialnym za własne uczenie się jest bardzo ważnym pierwszym 

krokiem do bycia kompetentnym nauczycielem osób dorosłych.  

A2. KOMPETENCJA INTERPERSONALNA: umiejętność dobrej komunikacji, budowania dobrej 

współpracy w grupie i nawiązywania kontaktów. Istotne cechy to te związane z postawą 

wobec osób starszych, otwartością na ich potrzeby, cierpliwością, życzliwością, pełnym 

zrozumieniem i akceptacją oraz szacunkiem dla ich doświadczeń. Poczucie humoru jest 

zawsze w tym pomocne.  

A3. KOMPETENCJA PROFESJONALNA: odpowiedzialność za dalszy rozwój kształcenia. Innymi 

słowy, edukatorzy są świadomi potrzeby aktywnego uczestnictwa w rozwoju zawodowym  

i są w stanie nakreślić swoje krótko i długoterminowe potrzeby. 

A4. WIEDZA: bycie ekspertem w danej dziedzinie, co obejmuje praktyczną wiedzę 

 i doświadczenie z danego tematu oraz umiejętność twórczego doboru i selekcji zasobów. 

Edukatorzy o takim poziomie kompetencji motywują uczniów do korzystania z własnych 

zasobów i otwartości na nowe techniki i metody.  

A5. KOMPETENCJA DYDAKTYCZNA: wraz z kompetencją interpersonalną (A.2.) definiuje 

istotę bycia nauczycielem. Jest to złożona umiejętność doboru i stosowania odpowiednich 

metod i technik w celu dopasowania ich do różnych stylów uczenia się oraz dopasowania 

zasobów, materiałów i tematów do potrzeb uczących się i ich życia. Wiąże się to również z 

umiejętnością wyjaśniania pojęć za pomocą prostych, ale łatwych do zapamiętania 

przykładów, jak również ze skupianiem uwagi uczących się na kluczowych pojęciach, które 

należy zrozumieć. I wreszcie, co nie mniej ważne, ta kompetencja byłaby niepełna bez cech 

osobistych, takich jak cierpliwość, kreatywność, refleksyjność i otwartość na korzystanie z 

nowych metod i technologii.  

A6. KOMPETENCJA WSPIERANIA ROZWOJU: możemy pomóc osobom starszym w nauce tylko 

wtedy, gdy znamy drogę, którą odbyli i jesteśmy świadomi ich różnic kulturowych i 

indywidualnych. Wymaga to od nauczyciela empatii, akceptacji oraz poczucia misji aby 

zachęcać i inspirować. 
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A7. KOMPETENCJA RADZENIA SOBIE Z RÓŻNORODNOŚCIĄ: 

każda grupa i każdy kurs będzie miał inną dynamikę. Jest to 

nieuniknione i mile widziane! Dlatego edukator musi docenić 

pozytywną, kreatywną wartość różnorodności i być w stanie 

zrozumieć różne efekty dynamiki grupy oraz znać metody 

radzenia sobie z ewentualnymi konfliktami w grupie. Postawa 

szacunku, konsekwencji i odpowiedzialności prowadzi do 

pozytywnych rezultatów. 

Na poziomie DZIAŁANIA edukatora zidentyfikowano następujące podstawowe kompetencje: 

B1. OCENA: kompetencja oceny wcześniejszych doświadczeń, potrzeb edukacyjnych, 

wymagań, motywacji i życzeń uczących się dorosłych 

B2. WSPARCIE: ułatwianie dostępu dorosłym do procesu uczenia się  

B3. EWALUACJA: kompetencja monitorowania i oceny procesu uczenia się dorosłych w celu 

jego poprawy 

B4. MENTORING: umiejętność doradzania w sprawach związanych z karierą, życiem 

zawodowym, dalszym rozwojem oraz, w razie potrzeby, korzystania z profesjonalnej pomocy 

B5. TWORZENIE PROGRAMU NAUCZANIA: kompetencja tworzenia programów nauki 

B6. KOMPETENCJA WSPIERANIA ROLI ŚRODOWISKA ICT W NAUCE; wspieranie osób 

zajmujących się kształceniem dorosłych i słuchaczy w korzystaniu ze środowiska ICT w celach 

edukacyjnych. Temat ten został omówiony w części B Poradnika. 

Poziom KONTEKSTU jest związany z otoczeniem instytucjonalnym, w którym pracują 

edukatorzy dorosłych i może obejmować zagadnienia, takie jak: Kim są uczniowie i 

edukatorzy? W jaki sposób tworzony jest program nauczania? Jak jest zorganizowana ta 

instytucja? Czy istnieje polityka ciągłego rozwoju zawodowego? itp.  

Czytaj więcej: 

Key Competences of Adult Learning Professionals ; European study results 

 

A.2.2 Siedem podstawowych zasad nauczania osób 50+ 

Czym różni się metodologia nauczania srebrnego pokolenia od nauczania innych grup 

dorosłych i czy istnieje potrzeba mówienia o specjalnych metodach nauczania? Naszym 

zdaniem, tym co jest potrzebne, jest dodanie do tematu uczenia się przez całe życie 

kolejnego rozdziału związanego z wiedzą o korzystaniu z nauki w procesie starzenia się. Taki 

rozdział mógłby połączyć obecną wiedzę empiryczną i teoretyczną na temat andragogiki i 

geragogkii, sugerując pewne praktyczne rozwiązania.  

Partnerzy projektu TAO, po dokonaniu wewnętrznej ewaluacji i analizie dostępnych 

zasobów, chcieliby zaproponować kanon siedmiu zasad pracy z osobami starszymi: 

http://www.academia.edu/236719/Key_Competences_for_Adult_Learning_Professionals_Contribution_to_the_development_of_a_reference_framework_of_key_competences_for_adult_learning_professionals
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1. Ktoś, kto prowadzi zajęcia z seniorami, powinien regularnie aktualizować swoją 

wiedzę na temat uczenia osób starszych, zwłaszcza w odniesieniu do motywacji 

słuchaczy, ograniczeń w nauce, priorytetów, i potencjalnych korzyści dla nich. 

Pomocnym źródłem informacji może być część A.1. niniejszego Poradnika i 

Bibliografia. 
 

2. Drugą zasadą jest uznanie i zaakceptowanie faktu, że bogactwo doświadczeń 

srebrnego pokolenia powinno określać postawę edukatora i mieć wpływ na metody, 

tempo i treści realizacji programu. Osoby starsze mogą mieć własne nawyki uczenia 

się i różne doświadczenia z tym związane; ci, którzy doświadczyli różnych metod , 

mogą być bardziej otwarci na nowe pomysły niż osoby, które miały bardzo 

podstawowe i tradycyjne wykształcenie. Tylko pozostając pozytywnym i otwartym na 

różnorodność doświadczeń i emocji, pedagodzy mogą dobrać najlepsze metody. 
 

3. Trzecia zasada - cierpliwości, aktywnego 

słuchania i empatii - jest również bardzo ważna w 

nauczaniu seniorów. Ktoś, kto interesuje się 

sprawami zdrowia i dobrego samopoczucia 

słuchaczy oraz stara się dociec, co sprawia, że 

uczniowie są zadowoleni, wysyła bardzo pozytywne 

przesłanie, które wzmacnia motywację. 
 

4. Czwarta zasada dotyczy celu uczenia się. 

Starsi dorośli zazwyczaj mają dobrze sprecyzowane oczekiwania co do tego, jakich 

nowych umiejętności potrzebują i dlatego kurs powinien opierać się na ćwiczeniach 

praktycznych. Dobrym przykładem przejścia od prezentacji do praktycznego 

zastosowania jest proces gdzie na początku jest jakieś wstępne doświadczenie, 

następnie ocena i wyciąganie wniosków z tego doświadczenia i dalsza praktyka aż do 

praktycznego wykorzystania umiejętności. Czasami konieczne może być 

przygotowanie teoretyczne, ale ludzie w każdym wieku uczą się skuteczniej, kiedy są 

w stanie ćwiczyć. Edukatorzy powinni również skupić się na komunikowaniu 

praktycznych korzyści zdobywania nowych umiejętności, ponieważ zadania mają dla 

uczących się większy sens, jeśli cel jest jasno określony. 
 

5. Piąta zasada odnosi się do komunikacji opartej na szacunku i przekazywania 

informacji zwrotnych w sposób pozytywny i budujący. Wiemy (część A1 Poradnika ), 

że świadomość niepowodzenia w nauce może mieć bardzo negatywne skutki i 

zniechęcać do dalszej nauki. Dlatego też należy zdawać sobie sprawę z tego, jak 

ważne jest przekazywanie informacji zwrotnych w sposób konstruktywny i 

pochwalenie wysiłku oraz osiągnięcia każdego celu. Edukatorzy muszą być świadomi, 

że ich język jest bardzo potężnym narzędziem w komunikacji. Może podnieść 

poczucie własnej wartości słuchaczy, może motywować i wyrażać uznanie lepiej niż 

oceny. Postawa empatii jest bardzo ważna w przekazywaniu informacji zwrotnej 

również wtedy gdy zadanie nie zostało wykonane poprawnie. Komunikacja pełna 

szacunku pomaga skupić się na tym, jakie wnioski można wyciągnąć z tego 

doświadczenia i ustalić ze słuchaczem, co można zrobić aby wynik poprawić. 
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6. Szósta zasada dotyczy logiki, przejrzystości i dostosowania materiałów. Wiele różnych 

rodzajów metod i technik, które są stosowane na kursach dla dorosłych, może być z 

powodzeniem użyte podczas szkolenia osób starszych. Liczy się tu przejrzystość instrukcji i 

układ materiałów. Starsi uczniowie mogą mieć trudności z wizualnym bałaganem na stronie, 

niejasnym pisaniem odręcznym na tablicy, szybką i niewyraźną mową lub instrukcjami które 

pojawiają się na ekranie na krótko itd. Dlatego lekcje z osobami starszymi wymagają dobrego 

planowania zajęć oraz starannego przygotowania i doboru materiałów. 

7. Mówiąc o sposobach pracy z osobami starszymi należy również pamiętać, że peer-

teaching (słuchacze uczą się nawzajem ) jest bardzo dobrą techniką przenoszenia uwagi z 

nauczycieli na uczniów. Peer-teaching jest efektywną metodą pracy z seniorami, ponieważ ta 

technika pozwala na autonomię słuchaczy i daje możliwość dostosowania tempa i treść 

nauczania do ich potrzeb oraz zmniejsza stres związany z oceną. Technika peer-teaching 

angażuje seniorów, którzy uczą się od siebie nawzajem i pozwala na pokazanie własnego 

doświadczenia, co wzmacnia ich poczucie własnej wartości. 

 

A.2.3 Zasady motywowania słuchaczy 50+ 

Przestrzegamy niektórych zasad, jeśli wiemy, dlaczego one istnieją i w jaki sposób możemy 

odnieść korzyści z ich przestrzegania. Podobnie nauczanie w ogóle, a w szczególności 

nauczanie dojrzałych dorosłych, to nie tylko przestrzeganie pewnych zasad, ale przede 

wszystkim zrozumienie motywacji i potrzeb psychologicznych 

seniorów. 

W rozdziale A.1.6. mówiliśmy, że podtrzymywanie motywacji 

do nauki na późniejszym etapie życia jest powiązane z 

zaspokajaniem co najmniej trzech podstawowych potrzeb:  

 Potrzeba bezpieczeństwa: Chcę czuć się bezpiecznie i 

uczyć się tego co jest dla mnie ważne 

 Potrzeba przynależności : Chcę czuć, że przynależę do tej 

grupy 

 Potrzeba uznania: Chcę czuć się doceniana/y i szanowana/y 

Zatem, jak edukatorzy mogą pogodzić te potrzeby w praktyce? Prawda jest taka, że każde 

nauczanie lub mentoring wymaga odpowiedzi na potrzeby i motywację uczniów. Wychodząc 

od takiej przesłanki, możemy przejść do praktycznych przykładów, które są odpowiedzią na 

potrzeby słuchaczy.  

1. Dojrzali słuchacze muszą zobaczyć logiczną strukturę w procesie uczenia się. Ich 

potrzeba bezpieczeństwa i sensu może zostać zaspokojona przez edukatorów na kilku 

poziomach:  

o Staranne przygotowanie 

 planowanie łatwych do opanowania bloków nauczania w logicznej kolejności 

 planowanie różnorodnych zadań w czasie zajęć 
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 różne rodzaje interakcji w grupie (praca w parach, praca w grupie, uczenie się 

od siebie nawzajem, praca indywidualna) 

o Jasne przedstawienie tematów i zadań 

 mówienie wyraźnie (niektórzy seniorzy mogą mieć problemy ze słuchem) 

 przedstawienie, na początku, celów i rezultatów każdej lekcji 

 wykonywanie zadań krok po kroku i w logicznej kolejności 

 przejście od tego, co znane do mniej znanego, od łatwiejszego do trudniejszego 

 łączenie różnorodnych ćwiczeń nowego materiału z powtarzaniem, w ciekawej 

formie, materiału z poprzednich zajęć  

 opracowywanie materiałów przyjaznych dla oczu (większa czcionka, ciekawe 

wizualnie, duże kontrasty, przejrzysty układ strony) 

 przewaga ćwiczeń praktycznych nad teorią 

 stosowanie praktycznych przykładów, metafor i demonstrowanie bardziej niż 

opis 

o Dostosowanie tempa lekcji i umożliwienie dłuższego pozostawania przy niektórych 

zadaniach jeżeli sytuacja tego wymaga 

o Stworzenie - jeśli to możliwe - odpowiednich warunków zewnętrznych dla lekcji - 

dobrego oświetlenia, wygodnych krzeseł, wystarczającej ilości miejsca do układania 

papieru i książek oraz możliwości mówienia z miejsca, z którego wszyscy w pokoju 

mogą dobrze słyszeć nauczyciela 

 

2. Druga potrzeba – przynależności i akceptacji - może być rozwiązana dzięki 

komunikacji i formy udzielania informacji zwrotnej, np. poprzez:  

o udzielanie wielu pozytywnych informacji zwrotnych i używanie języka zachęty 

o docenianie poglądów, głosów, zaangażowania słuchaczy i dziękowanie za ich wkład  

o akceptacja faktu, że każdy może mieć swój sposób uczenia się, który uważa za 

najlepszy 

o poszanowanie historii uczenia się i nawyków osób uczących się oraz wprowadzanie 

nowych metod nauki własnej wyjaśniając ich zalety i korzyści  

o ocena zadań, nie ludzi 

o wprowadzenie alternatywnych metod ewaluacji, takich jak samoocena, wzajemna 

ocena; większość srebrnych uczniów jest zniechęcana i demotywowana przez 

zdawanie testów 

o organizowanie kursu w formie zajęć projektowych 

o nagradzanie i chwalenie 

 

3. Możemy pozytywnie wpływać na poczucie pewności siebie i doceniać wartość 

doświadczenia życiowego seniorów komunikując nasz szacunek i empatię:   

o angażowanie osobistego doświadczenia słuchaczy i pozytywnych emocji; na 

przykład, jeśli temat jest związany z miejscami i mapami Google, poproszenie ich o 

opisanie miejsc, które znają z dzieciństwa lub młodości i odnalezienie ich na 

interaktywnych mapach; jeśli uczą się o YouTube, poprosić o znalezienie piosenki z 

młodości, którą lubią albo chcieliby zaśpiewać, itp. 
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o zaangażowanie wszystkich zmysłów - (obrazy, muzyka i ruch), aby wspomóc proces 

zapamiętywania i wykorzystanie technik kreatywnego uczenia się 

o zaangażowanie wszystkich uczących się - ważne jest, aby wszyscy oni mieli 

możliwość wypowiadania się i aktywnych ćwiczeń materiału 

o pokazywanie praktycznego aspektu tego, czego się nauczyli 

o pokazanie postępu, jakiego dokonali 

 

A.2.4 Zasoby szkoleniowe dla edukatorów „srebrnego pokolenia” 

Ze względu na fakt, że w niektórych krajach nie ma prawie żadnych formalnych kwalifikacji w 

zakresie nauczania osób 50+, ilość dostępnych i darmowych materiałów dla edukatorów jest 

niewielka. W rzeczywistości, nasz projekt - Training Adults Online - jest odpowiedzią na tę 

sytuację i ma nadzieję wypełnić tę lukę. Jest mnóstwo książek i artykułów na temat teorii i 

praktyki nauczania dorosłych, ale bardzo niewiele z nich skupia 

się na praktycznych aspektach nauczania srebrnego pokolenia. 

Wygląda na to, że koncepcja uczenia się na późniejszym etapie 

życia nie znajduje jeszcze szerokiego wsparcia w materiałach, 

mimo że do 2020 roku jedna czwarta Europejczyków (ok. 184 

mln!) będzie miała ponad 60 lat. Poniżej znajdują się przykłady 

darmowych zasobów, podręczników i przewodników 

dostępnych w Internecie wiosną 2019 r. w różnych językach:  

 W języku polskim dostępne są następujące publikacje: 

1. Poradnik Edukatora ( CODN ) , 2005 Poradnik Edukatora 

2. Poradnik trenera osób starszych , Wrocław 2013 Poradnik trenera Siver team 

3. Łukasz Tomczyk, Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych 

mediów, Difin, Warszawa 2015 Link 

4. Niezbędnik latarnika 50+ , 2012  Niezbędnik Latarnika 50 + 

5. Edukacja osób starszych, Warszawa 2013, STOP Link 
 

 W języku angielskim istnieją pewne darmowe zasoby w Internecie, ale najczęściej są 

to wpisy na blogu lub krótkie artykuły, a nie przewodniki dla edukatorów starszych 

studentów: 

1.  Difficulties and rewards of teaching seniors Difficulties and rewards of teaching 

seniors 

2. Language learning at a senior age language learning for 50+ 

3. Teaching Senior adults Teaching older adults 

4. Computer training program for senior learners Computer course curriculum for 

senior learners 
 

 W języku niemieckim dostępne są następujące publikacje: 

1. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE): wb-web – Plattform für 

Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung 

 Artikel zum Thema Geragogik auf der Plattform  

2. digitaleseniorinnen.at: Qualitätskriterien in der SeniorInnenbildung  

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6845%09
http://silverteam.dobrekadry.pl/dokumenty/finalny/04_Poradnik_trenera.pdf
https://www.academia.edu/18028491/Edukacja_os%C3%B3b_starszych._Seniorzy_w_przestrzeni_nowych_medi%C3%B3w
https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa/publikacja,62,niezbednik-latarnika
http://stowarzyszeniestop.pl/stop/wp-content/uploads/2015/06/Edukacja_osob_starszych.pdf
https://owlcation.com/academia/Difficulties-and-Rewards-of-Teaching-Seniors
https://owlcation.com/academia/Difficulties-and-Rewards-of-Teaching-Seniors
http://www.teachingenglish.org.uk/article/how-maximise-language-learning-senior-learners
https://www.euromedinfo.eu/teaching-older-adults.html/
https://biblioottawalibrary.ca/sites/default/files/PDFs/Computer%20Training%20Curriculum%20for%20Older%20Adults%20FINAL-es.pdf
https://biblioottawalibrary.ca/sites/default/files/PDFs/Computer%20Training%20Curriculum%20for%20Older%20Adults%20FINAL-es.pdf
https://wb-web.de/
https://wb-web.de/wissen/arbeitsfeld/geragogik.html
https://www.digitaleseniorinnen.at/
http://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Downloads/Qualitaetskriterien-in-der-SeniorInnenbildung.pdf
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3. Materialien rund um Internet und neue Medien für in der Seniorenarbeit aktive 

TrainerInnen im Digital-Kompass 

4. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO): 

Wegweiser durch die digitale Welt – für ältere Bürgerinnen und Bürger 

(Download) 

5. Lebenslanges Lernen online von Senioren für Senioren: Senioren-Lernen-Online 

6. Senioren ins Netz: Train the Trainer Handbuch „Lebensweltorientierte 

Bildungsarbeit in Internetkursen und -projekten für Seniorinnen und Senioren“ 

7. Webseite mit Artikeln zu den Themen Geragogik und Lebenslanges Lernen  

8. Weiterbildender Masterstudiengang Geragogik an der Pädagogischen Hochschule 

Karlsruhe 

 

Rozwój zawodowy edukatorów  

Edukatorzy osób pokolenia 50+, aby pozostać w kontakcie z najnowszymi trendami i 

badaniami, mogą wybierać spośród różnych możliwości rozwoju zawodowego:  

a. przystąpienie do EPALE (Elektroniczna Platforma Kształcenia Dorosłych w Europie) 

(EPALE.pl) dla grup dyskusyjnych, blogów i informacji o nauczaniu dorosłych. EPALE 

posiada osobną sekcję dla osób starszych oraz stronę na Facebooku 

https://www.facebook.com/EPALE.EU/  

b. śledzenie wiadomości o wydarzeniach z zakresu kształcenia dorosłych organizowanych 

przez Krajową Agencję Programu Erasmus Plus 

c. przystąpienie do stowarzyszeń zawodowych dla edukatorów dorosłych, a w 

szczególności "srebrnego pokolenia" w każdym kraju 

d. ukończenie studiów podyplomowych lub studiów związanych ze szkoleniem osób 

dojrzałych wiekiem ( geragogika )  

e. regularne śledzenie Internetu w celu znalezienia artykułów, filmów, blogów i książek, 

które mogą wzbogacić nową wiedzę lub praktyczne wskazówki  

f. przechodzenie przez pakiet szkoleniowy TAO (przewodnik, aplikacja i program 

szkoleniowy) 

g. prowadzenie własnych badań w temacie edukacji osób dojrzałych wiekiem  

h. i wreszcie..... napisanie wniosku o dofinansowanie projektu Erasmus Plus 

poświęconego temu tematowi lub przystąpienie do projektu jako instytucja partnerska  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digital-kompass.de/
http://www.bagso.de/publikationen.html
https://senioren-lernen-online.de/
https://www.juelich.de/senioreninsnetz/train-the-trainer.html
https://www.juelich.de/senioreninsnetz/train-the-trainer.html
https://geragogik.net/geragogik/
https://www.ph-karlsruhe.de/wbildung/angebotsbersicht/weiterbildender-masterstudiengang-geragogik/
https://ec.europa.eu/epale/pl/home-page
https://www.facebook.com/EPALE.EU/
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A.3 Chwila refleksji 

Jeśli prowadzisz kurs dla osób starszych, przywołaj wspomnienie jednych z Twoich 

"typowych" lub ostatnich zajęć lub fragmentu kursu. Kiedy wspomnienie jest wyraźne, 

spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:  

1. Czy moi uczniowie mieli WYBÓR: 

a. wybierając niektóre aspekty kursu / lekcji? 

b. jak osiągnąć cele? 

2. Czy techniki, których używałam, zachęcały uczniów do ODKRYWANIA zasad 

lub reguł na swój użytek ? Jakie reguły odkryli? 

3. Czy studenci byli świadomi CELU kursu / lekcji? Skąd to wiem? 

4. Czy kurs / lekcja przemawiał do PRAWDZIWYCH ZAINTERESOWAŃ 

uczniów? Czy było to dla nich ISTOTNE? Skąd to wiem? 

5. Jak oceniłbym swój własny ENTUZJAZM podczas tej lekcji / kursu?  

 

A.4 Dalsza lektura 

PL Poradnik Edukatora (CODN), 2005 Poradnik Edukatora 

PL Poradnik trenera osób starszych , Wrocław 2013 Poradnik trenera Siver team 

PL Łukasz Tomczyk, Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin, 

Warszawa 2015 Link 

PL Niezbędnik latarnika 50+, 2012  Niezbędnik Latarnika 50 + 

PL Edukacja osób starszych, Warszawa 2013, STOP  Link 

EN Teaching by Principles”, H.D. Brown, Longman, ISBN 0-13-

028283-9 

EN Difficulties and rewards of teaching seniors Difficulties and 

rewards of teaching seniors 

Language learning at a senior age language learning for 50+ 

Teaching Senior adults Teaching older adults 

Computer training program for senior learners Computer 

course curriculum for senior learners 

http://northernc.on.ca/leid/docs/engagingadultlearners.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4005174/ 

http://teachesl.pbworks.com/w/file/fetch/47456438/TipsonTeachingSeniors.pdf 

https://www.teachingenglish.org.uk/print/35616 

https://www.td.org/Publications/Blogs/Science-of-Learning-Blog/2017/02/3-Adult-Learning-

Theories-Every-E-Learning-Designer-Must-Know 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6845%09
http://silverteam.dobrekadry.pl/dokumenty/finalny/04_Poradnik_trenera.pdf
https://www.academia.edu/18028491/Edukacja_os%C3%B3b_starszych._Seniorzy_w_przestrzeni_nowych_medi%C3%B3w
https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa/publikacja,62,niezbednik-latarnika
http://stowarzyszeniestop.pl/stop/wp-content/uploads/2015/06/Edukacja_osob_starszych.pdf
https://owlcation.com/academia/Difficulties-and-Rewards-of-Teaching-Seniors
https://owlcation.com/academia/Difficulties-and-Rewards-of-Teaching-Seniors
http://www.teachingenglish.org.uk/article/how-maximise-language-learning-senior-learners
https://www.euromedinfo.eu/teaching-older-adults.html/
https://biblioottawalibrary.ca/sites/default/files/PDFs/Computer%20Training%20Curriculum%20for%20Older%20Adults%20FINAL-es.pdf
https://biblioottawalibrary.ca/sites/default/files/PDFs/Computer%20Training%20Curriculum%20for%20Older%20Adults%20FINAL-es.pdf
http://northernc.on.ca/leid/docs/engagingadultlearners.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4005174/
http://teachesl.pbworks.com/w/file/fetch/47456438/TipsonTeachingSeniors.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/print/35616
https://www.td.org/Publications/Blogs/Science-of-Learning-Blog/2017/02/3-Adult-Learning-Theories-Every-E-Learning-Designer-Must-Know
https://www.td.org/Publications/Blogs/Science-of-Learning-Blog/2017/02/3-Adult-Learning-Theories-Every-E-Learning-Designer-Must-Know
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http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1692866 

https://continuingstudies.uvic.ca/education-learning-and-development/courses/strategies-

and-tools-for-teaching-adults-online 

https://www.nacada.ksu.edu/Resources/Journal/Current-Past-Book-Reviews/Enhancing-

adult-motivation-to-learn-A-Comprehensive-guide-for-teaching-all-adults.aspx 

http://www.moec.gov.cy/aethee/synedria/2014_teliko/2014_06_26_handbook_english.pdf 

https://ec.europa.eu/epale/en/content/teaching-computer-skills-older-adults-adapting-

their-needs 

Filmy wideo w języku angielskim 

https://www.youtube.com/watch?v=2hbZM1kq6rQ&pbjreload=10 Andragogy vs pedagogy 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvl65IFWDXE Knowles 6 assumptions 

https://www.youtube.com/watch?v=U4iMFu4CnLQ Spotlight on Knowles 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdEwYDDJBg  How adults learn  

https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA  Kolb’s theory (experiential learning) 

https://www.youtube.com/watch?v=oikYx9-zhxQ  Kolb - short video  

https://www.youtube.com/watch?v=liU1zsi3X8w  Mezirow’s transformative learning 

 

DE Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE): wb-web – Plattform für Lehrende in der 
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DE Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO): Wegweiser durch 
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DE Lebenslanges Lernen online von Senioren für Senioren: Senioren-Lernen-Online 

DE Senioren ins Netz: Train the Trainer Handbuch „Lebensweltorientierte Bildungsarbeit in 

Internetkursen und -projekten für Seniorinnen und Senioren“ 

DE Webseite mit Artikeln zu den Themen Geragogik und Lebenslanges Lernen  

DE Weiterbildender Masterstudiengang Geragogik an der Pädagogischen Hochschule 
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http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1692866
https://continuingstudies.uvic.ca/education-learning-and-development/courses/strategies-and-tools-for-teaching-adults-online
https://continuingstudies.uvic.ca/education-learning-and-development/courses/strategies-and-tools-for-teaching-adults-online
https://www.nacada.ksu.edu/Resources/Journal/Current-Past-Book-Reviews/Enhancing-adult-motivation-to-learn-A-Comprehensive-guide-for-teaching-all-adults.aspx
https://www.nacada.ksu.edu/Resources/Journal/Current-Past-Book-Reviews/Enhancing-adult-motivation-to-learn-A-Comprehensive-guide-for-teaching-all-adults.aspx
http://www.moec.gov.cy/aethee/synedria/2014_teliko/2014_06_26_handbook_english.pdf
https://ec.europa.eu/epale/en/content/teaching-computer-skills-older-adults-adapting-their-needs
https://ec.europa.eu/epale/en/content/teaching-computer-skills-older-adults-adapting-their-needs
https://www.youtube.com/watch?v=2hbZM1kq6rQ&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=Mvl65IFWDXE
https://www.youtube.com/watch?v=U4iMFu4CnLQ
https://www.youtube.com/watch?v=3LdEwYDDJBg
https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA
https://www.youtube.com/watch?v=oikYx9-zhxQ
https://www.youtube.com/watch?v=liU1zsi3X8w
https://wb-web.de/
https://wb-web.de/wissen/arbeitsfeld/geragogik.html
https://www.digitaleseniorinnen.at/
http://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Downloads/Qualitaetskriterien-in-der-SeniorInnenbildung.pdf
https://www.digital-kompass.de/
http://www.bagso.de/publikationen.html
http://www.bagso.de/publikationen.html
https://senioren-lernen-online.de/
https://www.juelich.de/senioreninsnetz/train-the-trainer.html
https://www.juelich.de/senioreninsnetz/train-the-trainer.html
https://geragogik.net/geragogik/
https://www.ph-karlsruhe.de/wbildung/angebotsbersicht/weiterbildender-masterstudiengang-geragogik/
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Część B Nauczanie różnych kompetencji online 

B.1 Możliwości uczenia się przez Internet wśród osób starszych i mniej 

wykwalifikowanych 

Cyfryzacja jest zjawiskiem, które staje się coraz bardziej powszechne w społeczeństwie 

informacyjnym i opartym na wiedzy XXI wieku. Umiejętność posługiwania się i pracy z 

komputerem staje się coraz ważniejsza w dzisiejszych czasach, ponieważ prawie każda praca 

wymaga umiejętności posługiwania się komputerami i specjalnymi programami. Młodsze 

pokolenia dorastają w sposób naturalny, korzystając z technologii, komputerów i Internetu - 

surfując na fali kanałów komunikacji online. Natomiast pokolenie osób dorosłych powyżej 50 

roku życia często nie miało możliwości i konieczności angażowania się w pracę z 

komputerem, ponieważ korzystało z różnego rodzaju analogowych aplikacji i mediów. Kiedy 

narzędzia te stały się mniej aktualne, ich użytkownicy podeszli z rezerwą do korzystania z 

nowoczesnych technologii 

Istnieje wiele możliwości pracy z komputerami, jak np. komunikacja cyfrowa, zakupy 

internetowe i szukanie informacji. Jeśli nie posiadasz umiejętności korzystania z komputera i 

Internetu, duża liczba miejsc pracy po prostu nie jest odpowiednia. Ponadto zmiany 

demograficzne i kulturowe wpływają na miejsce osób starszych w społeczeństwie. 

Korzystanie z technologii komputerowych daje szansę na skorzystanie z możliwości rozwoju 

zawodowego i pozostanie w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, 

którzy nie mieszkają w pobliżu. Dlatego też jest ono również 

niezbędne do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, a 

ponadto do uzyskiwania i dzielenia się informacjami na temat 

pracy i dla rozrywki. Ogólnie rzecz ujmując, umożliwienia 

osobom powyżej 50 roku życia uczestnictwa w globalnym 

społeczeństwie cyfrowym jest bardziej palące niż kiedykolwiek 

wcześniej.  

Edukacja online staje się coraz bardziej popularna 

W związku ze wzrostem średniej długości życia starsi pracownicy w coraz większym stopniu 

doceniają społeczne, psychologiczne i finansowe korzyści płynące z kontynuacji zatrudnienia. 

W procesie tym ważną rolę może odegrać kształcenie online i kształcenie na odległość, czy to 

w formie samouczka online, czy też nauczania w grupach przy użyciu narzędzi 

internetowych. Programy nauczania online stają się coraz bardziej atrakcyjne dla osób 

starszych jako nowe i ciekawe możliwości kształcenia. Dojrzali uczniowie i pracownicy mają 

doświadczenie życiowe, ale często mają trudności z nadążaniem za rozwojem 

technologicznym w swojej pracy. Innym powodem jest wzrost średniej długości życia - liczba 

lat spędzonych na emeryturze dramatycznie wzrosła. Pomaganie starszym dorosłym i 

emerytom w pracy z komputerami i technologią umożliwia im integrację społeczną oraz 

bycie odpowiedzialnymi obywatelami. Dlatego niezbędne stało się nauczanie kompetencji 

cyfrowych osób powyżej 50 roku życia, a także zaspokajanie zainteresowań emerytów i 

rencistów poprzez oferowanie szerokiego wachlarza kursów. 



 
 

 

26 

B.1.1 Korzyści płynące z używania nowoczesnych technologii 

Nowe technologie są wykorzystywane w różnych dziedzinach, na przykład w komunikacji, 

informacji i transporcie. Przyśpieszają procesy pracy i optymalizują globalną komunikację, w 

wyniku czego towary i usługi stają się mniej kosztowne, a tempo rozwoju wzrasta. 

Technologia ułatwia również globalną komunikację, szczególnie tam, gdzie można 

dostosować techniczne ustawienia komunikacji, takie jak szybkość, głośność dźwięku i 

wyświetlanie obrazu. Dlatego też technologia sama w sobie sugeruje wsparcie procesu 

uczenia się, w szczególności dla osób starszych, ponieważ daje możliwość zatrzymana, 

szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu i powtarzania treści. 

Niskie koszty i elastyczność 

Nauka online jest metodą, która może być tańsza niż szkolenie indywidualne. Potrzeba mniej 

nauczycieli, mniej miejsc i niższe są koszty zakwaterowania. Każdy uczestnik ma dostęp do 

nauki online ze swoich urządzeń w domu, nie jest potrzebna fizyczna obecność w ośrodku 

szkoleniowym. Dzięki temu nauka online jest elastyczna. Uczniowie mogą ustalać swój 

własny harmonogram, ponieważ treści są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

Znajomość nowych technologii sprawia, że słuchacze w wieku 50+ są również bardziej 

elastyczni w swojej pracy. Mogą pracować w domu, lepiej radzić sobie z nowymi funkcjami i 

innowacjami, ponieważ wiedzą, jak pracować z mediami i technologią. Umożliwia im to 

zarządzanie wieloma zadaniami i pracę nad różnymi tematami.  

W zależności od dostawcy, korzystanie z Internetu może również zaoszczędzić pieniądze i 

czas w życiu codziennym. Informacje online z całego świata są łatwo dostępne, nie ma 

potrzeby kupowania książek, czasopism czy gazet. A nawet przy zakupie rzeczy i załatwianiu 

spraw finansowych nie trzeba wychodzić z domu - wszystko można zamówić i opłacić online. 

To sprawia, że korzystanie z technologii jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które są 

zamknięte w domu z jakichkolwiek powodów.  

Skuteczność i zakres wyboru 

Szeroki wachlarz możliwości wykorzystania technologii i 

Internetu sprawia, że jest to interesująca alternatywa dla 

nauki indywidualnej. Istnieje wiele różnych instytucji 

edukacyjnych oferujących programy nauczania online na 

zamówienie na prawie każdy temat. Uczestnicy mogą 

efektywniej wykorzystać swój czas, pracując we własnym 

tempie, ponieważ w każdej chwili mogą odzyskać treści 

nauczania. Ponadto, mogą uczyć się bardziej regularnie. W wyniku edukacji online dana 

osoba może mieć większe szanse na rynku pracy, ponieważ jest w stanie pracować z nowymi 

technologiami. Należy jednak zauważyć, że dla niektórych uczestników wyzwaniem może być 

dokonanie świadomego wyboru, aby znaleźć kurs o dobrej jakości, odpowiadający ich 

indywidualnemu stylowi uczenia się i możliwościom.  
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Zachęcanie do samodyscypliny 

Praca z nowymi technologiami i bycie na bieżąco wymaga wysokiego poziomu 

samodyscypliny, co dla niektórych uczestników może być trudne do zrealizowania. Z drugiej 

strony, nauka online pozwala uczącym na dostęp do nauki wtedy kiedy tego potrzebują, co 

jest niezbędne dla ich stałego rozwoju. Słuchacze uczą się jak organizować treści nauczania i 

samodzielnie ustalać ich kolejność przez pewien okres czasu. Indywidualne postępy w nauce 

można łatwo sprawdzić.  

Doświadczeni pracownicy 

Jednym z najbardziej szkodliwych stereotypów dotyczących osób starszych jest to, że są 

nieelastyczni, nie chcą się uczyć lub po prostu nie są zdolni do uczenia się nowych rzeczy. 

Wszystko to oczywiście nie jest prawdą, starsi pracownicy nie są nieelastyczni i mogą bardzo 

dobrze przyswajać wiedzę, po prostu uczą się inaczej i czasami boją się korzystać z 

technologii. Kiedy już pokonają ten strach i wiedzą, jak korzystać z komputera, są naprawdę 

ciekawi i pracowici. Z punktu widzenia menadżera, logicznym wyborem jest wspieranie 

zwłaszcza starszych pracowników, którzy mają trudności z nadążaniem za nowinkami, 

poprzez tworzenie możliwości dalszego szkolenia w nowych dziedzinach. Jak pokazują 

badania, osoby powyżej 50 roku życia znacznie lepiej komunikują się z innym i są bardziej 

empatyczne. Czyż pracownicy dobrze wykształceni, doświadczeni życiowo i empatyczni, i 

mający poczucia bezpieczeństwa w pracy, nie wpływają pozytywnie na atmosferę w firmie?  

Zmieniające się środowisko 

W związku ze wzrostem średniej długości życia zmieniły się potrzeby społeczne, 

psychologiczne i finansowe osób w wieku 50+ oraz emerytów i rencistów. Z jednej strony 

organizacje borykają się z malejącą liczbą pracowników, a z drugiej strony stale wzrasta 

ryzyko ubóstwa osób starszych. Ponadto zmiany ekonomiczne sprawiają, że emerytura staje 

się czymś w rodzaju przestarzałej koncepcji. Istnieje tendencja do wydłużania czasu pracy po 

50+ oraz zmiana sposobu spędzania ostatniego etapu życia. Dostęp do komputera lub 

urządzenia mobilnego i wiedza, jak z nich korzystać, staje się coraz ważniejsza również w 

życiu codziennym, umówienie wizyty u lekarza lub w urzędzie stanu cywilnego, zakup 

biletów lub składanie rocznych zeznań podatkowych - coraz mniej spraw osobistych można 

załatwić bez komputera i Internetu. Korzystanie z komputera i nowych technologii, w tym 

nauki online, jest również jednym ze sposobów na zdobycie kompetencji 

międzykulturowych. Pozostawanie w kontakcie i poznawanie ludzi z całego świata, wymiana 

doświadczeń, wiedzy i myśli jest możliwa bez konieczności opuszczania domu. 

Wzbogacony kontakt społeczny 

Pomimo powszechnych uprzedzeń, zwłaszcza wśród osób starszych, media, komputer i 

technologia nie utrudniają, a nawet nie hamują kontaktów społecznych i komunikacji, w 

rzeczywistości komputery i odpowiadające im urządzenia przenośne służą do promowania 

komunikacji, nawet jeśli kanały się zmieniają. Czy to poprzez pisanie e-maili i wiadomości, czy 

to za pomocą skype'a czy wideotelefonii - komunikacja online jest tanim, łatwym i niemal 

natychmiastowym sposobem pozostawania w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi. W 
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szczególności jest cenna dla osób z ograniczeniami fizycznymi, a dla tych, którzy żyją 

samotnie, może być sposobem wyrażania swoich opinii, myśli i emocji, na przykład na 

czatach lub forach. Pozostawanie w kontakcie jest naprawdę ważne, ponieważ socjalizacja 

poprawia ogólne samopoczucie i zadowolenie z życia, a także umożliwia wzajemną pomoc. 

Regularna i ciągła komunikacja ma również istotny wpływ na zapobieganie demencji.  

Uczenie się przez całe życie zmniejsza ryzyko demencji i choroby Alzheimera 

Powszechnie wiadomo, że niezdrowa dieta, spadek aktywności fizycznej, palenie tytoniu i 

spożywanie alkoholu to znane czynniki ryzyka wystąpienia wielu chorób, w tym demencji. 

Niski poziom wykształcenia jest również czynnikiem wpływającym na chorobę Alzheimera. 

Badania pokazują, że działania stymulujące poznawczo i uczenie się przez całe życie w 

średnim i dojrzałym wieku mogą mieć ochronny wpływ na mózg poprzez zwiększenie 

rezerwy poznawczej. Tak więc kontynuowanie edukacji może zmniejszyć ryzyko demencji lub 

przynajmniej opóźnić jej pojawienie się. Ponieważ komputery, internet i technologia jako 

takie, cały czas się rozwijają, poznawanie nowych zastosowań i wykorzystywanie zdobytej 

wiedzy jest procesem ciągłym. Pomaga to aktywować części mózgu, podobnie jak trening 

mięśni, i dlatego jest najlepszym środkiem prewencyjnym w przypadku demencji i choroby 

Alzheimera.  

Osobisty sukces i radość z nauki 

Nauka online może być formą spędzania czasu wolego osób starszych, co przyczynia się do 

poprawy pewności siebie, samokontroli i samostanowienia. Wyzbycie się strachu przed 

komputerem a następnie, używanie go do komunikacji z bliskimi, robienia zakupów, 

utrwalania własnych wspomnień lub do nauki nowych rzeczy może dawać wiele radości i 

satysfakcji osobie starszej. 
 

B.1.2 Bariery w uczeniu się online/korzystaniu z narzędzi online 

Brak natychmiastowego wsparcia 

Kształcenie online lub kształcenie na odległość nie jest nowym zjawiskiem, ponieważ jest 

stosowane od prawie dwóch dekad. Z tego powodu niektórzy ze słuchaczy w wieku 50+ mają 

już doświadczenie w nauczaniu online, ale są sceptyczni z powodu negatywnych 

doświadczeń lub niepowodzeń na początku. Jeśli wystąpią problemy techniczne, uczestnik 

może odczuwać obawy, że, w razie potrzeby, nie będzie dostępu do natychmiastowej 

pomocy. Problemy techniczne przyczyniają się do niepewności i strachu przed "zepsuciem" 

komputera. Problemy z loginem lub hasłem mogą prowadzić do niezadowolenia, zwłaszcza 

gdy uczestnicy nie są w stanie sami rozwiązać problemu. Może to być powracającym źródłem 

frustracji, a w konsekwencji może uniemożliwić uczestnikom wypróbowanie i zabawę z 

komputerem. Bardzo pomocne może być uczenie się w społeczności, a także częste 

korzystanie z FAQ lub blogów w celu uzyskania potrzebnego wsparcia. 

Brak pewności siebie i doświadczenia 

Szczególnie starszym uczestnikom brakuje doświadczenia i pewności siebie w pracy z 

komputerem, co czasami jest spowodowane złym doświadczeniem w nauce w młodości. 
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Brak pewności siebie i doświadczenia definiuje i wzajemnie na siebie wpływa. Jeśli nie masz 

pewności siebie używając komputera, nie możesz zdobyć doświadczenia, a jeśli nie masz 

doświadczenia, nie możesz stać się pewny siebie, co doprowadza do błędnego koła strachu i 

ignorancji. Nie można zaprzeczyć, że pewność siebie i doświadczenie uczniów w korzystaniu 

z komputera jest związane z ich wiekiem i wykształceniem. Często mówi się, że starsi dorośli 

są nieelastyczni i nie chcą się uczyć. Jednak kilka badań dowiodło, że starsi pracownicy, w 

porównaniu z młodszymi kolegami, mieli większą skłonność do nauki nowych technologii. 

Być może nie są tak szybcy w nauce, ale ich zaangażowanie w naukę jest silniejsze niż w 

przypadku młodszych pracowników.  

Brak motywacji lub samodyscypliny 

Niemniej jednak brak motywacji lub samodyscypliny mogą stanowić przeszkodę w nauce 

online. Szczególnie starsi uczniowie muszą "czuć" realną potrzebę uczenia się. Z jednej strony 

uczenie się online jest zaprojektowane tak, aby zapewnić elastyczność i niezależność poprzez 

umożliwienie uczniom osiągania postępów we własnym tempie i z indywidualnie dobraną 

intensywnością. Z drugiej jednak strony, starsi uczestnicy mogą nie być zaznajomieni z 

samodzielnym uczeniem się, ponieważ tego rodzaju uczenie się jest dla nich nowe - są 

przyzwyczajeni do edukacji bezpośredniej, a teraz muszą się "zmusić" do kontynuowania 

nauki zamiast nauczyciela, który ułatwia proces uczenia się.  

Brak (natychmiastowych) informacji zwrotnych 

W zależności od stopnia interaktywności metody uczenia się, ustawień kursu i rodzaju 

używanych mediów, może nie być szansy na natychmiastową informację zwrotną, w 

większości przypadków będzie ona powierzchowna. Dla uczestników ważne jest jednak, aby 

uzyskać informację zwrotną, tak aby wiedzieli, które zachowanie lub umiejętności należy 

poprawić. Uczestnicy chcą uczyć się na błędach. Na szczęście podczas kursu można korzystać 

z różnych kanałów komunikacji i oczywiście zawsze istnieje możliwość uzyskania informacji 

zwrotnej od nauczyciela po zakończeniu komponentu lub kursu. 

Brak struktury lub harmonogramu 

Pozornie oczywistą wadą uczenia się przez Internet przy tak 

elastycznym i swobodnym planowaniu treści lekcji jest to, że 

uczestnicy mogą mieć problemy z samodzielnym 

strukturyzowaniem treści. W tym celu przydatne jest podzielenie 

treści przedmiotu na łatwe do opanowania części. 

Różne poziomy wymagań i wiedzy 

Kolejną kwestią, o której należy wspomnieć, jest to, że kursy i narzędzia internetowe mają 

różne wymagania. Wymagania dotyczące nauki i materiały dydaktyczne online często nie są 

zrównoważone, są albo zbyt trudne, albo zbyt proste. W konsekwencji uczestnicy mogą być 

sfrustrowani i po prostu zrezygnować. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że uczestnicy mają 

również różne poziomy wiedzy. Może to prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania na 

innych uczniów, kiedy ktoś dłużej zastanawia się nad danym zadaniem lub musi o coś 

zapytać. Z tego powodu niektórzy mogą się nudzić lub wyłączyć. Wybrany kurs lub narzędzie 

online musi być na odpowiednim poziomie, tak aby był dla poszczególnych uczestników 
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wystarczająco wymagający i aby oni nadal byli w stanie sobie z tym poradzić. W przypadku 

kursów bezpośrednich edukator może wybrać odpowiedni poziom w zależności od potrzeb 

uczestników; indywidualny uczestnik kursów online albo będzie musiał polegać na jakiejś 

klasyfikacji kursu lub narzędzia online, albo, jeśli nie otrzyma odpowiedniego kursu lub 

narzędzia online, szukać dalej na zasadzie prób i błędów. 

Brak otoczenia społecznego 

Niektórzy ludzie obawiają się, że nauka online nie ma elementu społecznego i prędzej czy 

później prowadzi do izolacji. Brakuje im natychmiastowej wymiany informacji i komunikacji. 

Interakcja z innymi uczestnikami jest możliwa, ale zależy od systemu nauki online. 

Wykorzystanie różnych urządzeń i kanałów komunikacji umożliwia interakcję społeczną, 

wsparcie innych uczniów i pracę w grupie. Uczniowie nie chcą być wykluczeni, ważną rolę w 

procesie uczenia się odgrywają presja rówieśników i sprawdzanie postępów w procesie 

uczenia się, które mogą być zapewnione poprzez połączenie nauki bezpośredniej i online lub 

poprzez kursy online w czasie rzeczywistym.   

 

B.2 Przydatne narzędzia/aplikacje online dla słuchaczy w wieku dojrzałym 

Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera 

Ten samouczek ma na celu pomóc ludziom, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z 

komputera. Koncentruje się na podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, myszy i 

innych podstawowych umiejętności. Jest interaktywny i uczy jak używać myszki, czyli np. jak 

trzymać, poruszać się, klikać, przewijać itp. Narzędzie to wyjaśnia również, jakiego rodzaju 

problemy mogą wystąpić i co robić w takim przypadku. 

angielski: New User Tutorial Basic Computer Skills 

polski:  Podstawy obsługi komputera dla troszkę starszych 

e-book Kurs podstawowy obsługi komputera i internetu dla osób 60+ 

Korzystanie z Google`a 

Istnieją dwa artykuły, jeden w języku angielskim i jeden w języku niemieckim, które pokazują 

porady i wskazówki, jak efektywniej korzystać z platformy i znaleźć informacje, które 

naprawdę są poszukiwane. Ponadto, strona pokazuje proste instrukcje krok po kroku, które 

wyjaśniają, jak zawęzić wyszukiwanie w Google, używać filtrów lub wyszukiwarek.  

angielski: 20 Google Search Tips to Use Google More Efficiently 

niemiecki: Suchmaschinen – erst recherchieren, dann profitieren 

polski: Google po polsku  

Zakładanie konta Email 

Istnieją dwa narzędzia, które pomagają w założeniu konta e-mail. 

Email jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej używanych 

form komunikacji na całym świecie. Istnieje ogromna liczba 

http://tech.tln.lib.mi.us/tutor/welcome.htm
https://www.wykop.pl/link/4073313/podstawy-obslugi-komputera-poradnik-dla-troszke-starszych/
https://zaczyn.org/kurs-podstawowy-obslugi-komputera-internetu-dla-osob-60-formie-e-booka/
https://www.lifehack.org/articles/technology/20-tips-use-google-search-efficiently.html
https://www.digital-kompass.de/kompass/kdocs/index.php?action=show&urlkey=210
https://mobileclick.pl/jak-korzystac-z-asystenta-google-po-polsku-praktyczny-poradnik/
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różnych dostawców poczty elektronicznej, z którymi można utworzyć konto e-mail, w tym 

internetowych usług e-mail, takich jak Gmail i yahoo lub usług hostingowanych przez 

lokalnego dostawcę usług internetowych. Konto e-mail jest konieczne, aby zarejestrować się 

do prawie każdej aplikacji. 

Pierwsze narzędzie, How to Set Up an Email Address, jest narzędziem do czytania z 

ilustrowanymi zrzutami ekranu i instrukcjami krok po kroku. Pomaga w założeniu konta 

Gmail, Yahoo, Outlook, iCloud lub Mail.com. 

Drugie, How to Make an Email Address for Free, ma również instrukcję krok po kroku, ale bez 

zdjęć. Pomaga zarejestrować się w Gmail, Outlook lub Yahoo. 

polski: Jak założyć konto e-mail 

Zakupy online 

Zakupy online ogólnie. Poniższy artykuł zawiera szczegółowe podsumowanie tego, jak robić 

zakupy online. Internet Shopping: How To Buy Online 

Zakupy spożywcze online: Ten artykuł zawiera wskazówki, jak robić zakupy spożywcze online 

i jest publikowany przez magazyn Reader's Digest. Odnosi się do innych powiązanych 

artykułów i tematów, aby poinformować szczegółowo i dać szeroki zakres wskazówek. 

Reader's digest poleca kilka sklepów spożywczych online, a także podaje informacje o 

zaletach i wadach usługi.  

13 Things You Need to Know Before Grocery Shopping Online 

polski:  Jak kupować przez internet 

zakupy online krok po kroku 

Media społecznościowe dla początkujących 

To narzędzie dotyczy ogólnie mediów społecznościowych. Jest ono skierowane do firm, które 

nie są jeszcze poinformowane o mediach społecznościowych. Daje wskazówki, w jaki sposób 

firmy mogą bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych i jak korzystać z danych. 

Zawiera również informacje o tym, w jaki sposób można zarządzać kryzysami i w jaki sposób 

wykorzystywane są sieci społecznościowe. Narzędzie ma nowoczesny design i strukturę 12 

tematów, które obejmują wartość mediów społecznościowych, znalezienie odpowiedniej 

sieci do konkretnych celów, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, Pinterest i tak 

dalej. Narzędzie to może być interesujące, gdy ktoś przejmuje dział i jest zupełnie 

niezorientowany w tematyce mediów społecznościowych. Przegląd mediów 

społecznościowych również do użytku osobistego znajduje się w części "Wprowadzenie do 

mediów społecznościowych". 

Welcome to the Beginner's Guide to Social Media 

Introduction to Social Media 

polski:  Przewodnik po mediach społecznościowych 

Przewodnik po mediach społecznościowych dla początkujących 

https://www.wikihow.com/Set-Up-an-Email-Address
https://www.wikihow.com/Make-an-Email-Address-for-Free
http://www.laart.eu/pc_serwis/zakladanie_poczty.htm
https://www.digitalunite.com/guides/shopping-banking/online-shopping/internet-shopping-how-buy-online
https://www.rd.com/advice/saving-money/grocery-shop-online/
https://www.youtube.com/watch?v=g7IF8tWAg4c
http://www.internet.senior.pl/153,0,Zakupy-online-krok-po-kroku,11807.html
https://moz.com/beginners-guide-to-social-media
https://prezi.com/xjetcvfh-chj/introduction-to-social-media/
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/publikacje/przewodnik-po-mediach-spolecznosciowych
https://sfyouth.eu/index.php/pl-PL/sfyouth-toolkit/skills-topics/using-social-media
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Założenie konta na Youtube/ Słuchanie muzyki 

Artykuł przedstawia zilustrowany krok po kroku opis tego, jak można zarejestrować swoje 

konto YouTube. YouTube jest portalem wideo online, gdzie można obejrzeć zwiastuny 

filmów, profesjonalne lub samodzielnie wykonane klipy filmowe lub posłuchać muzyki. Aby 

się zarejestrować, ważne jest, aby najpierw zarejestrować swoje konto na Gmail. 

How to Make a YouTube Account 

polski: jak założyć konto na YouTube 

Różne poziomy bezpłatnej nauki umiejętności informatycznych 

Różne poziomy bezpłatnej nauki umiejętności informatycznych zapewniają Microsoft Digital 

Skills (Wielka Brytania) lub Microsoft Learn (Niemcy). 

angielski:  https://www.microsoft.com/en-gb/athome/digitalskills/improve/ 

niemiecki:  https://docs.microsoft.com/de-de/learn/ 

polski:   Europass umiejętności cyfrowe 

 

B.3 Niezbędne umiejętności i kompetencje do nauki online 

B.3.1 Umiejętności i kompetencje do nauki online (uczniowie) 

Podstawowa wiedza o komputerach i technologii 

Uczestnicy posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i umiejętności 

technicznych. Na przykład włączanie i wyłączanie komputera, pisanie i regulacja głośności, 

tworzenie dokumentów tekstowych i pobieranie oprogramowania. Oczywiście ważne jest, 

aby mieć dobre umiejętności czytania i pisania, ponieważ jest to główny sposób komunikacji 

online. Ważne jest również, aby wiedzieć, w jaki sposób kursy mogą być zatrzymane, szybko 

przewijane do przodu lub do tyłu. Pomocna jest również wiedza, jak powtórzyć lekcję. 

Rozpoczęcie od prostej gry elektronicznej pomaga przezwyciężyć strach przed technologią. 

Infrastruktura i dobre warunki do nauki 

Edukacja online może być elastyczna, dostępna i wygodna dla studentów, ale najczęściej nie 

ma ustalonego czasu. Dlatego też dla osób uczących się online bardzo ważne jest, aby nabyć 

umiejętność ustrukturyzowania czasu i organizacji i pracy. Muszą oni znaleźć odpowiednią 

dla siebie metodę pracy i sposoby efektywnego zarządzania czasem, aby zapobiec frustracji, 

jeśli chcą osiągnąć wyznaczone cele nauczania. Innym ważnym czynnikiem jest czyste i 

uporządkowane miejsce pracy, ponieważ otoczenie może mieć wpływ na sukces nauki. Ciche 

i spokojne miejsce bez rozpraszania uwagi pomoże im skoncentrować się na treści. Na 

wypracowanie dobrych nawyków potrzeba czasu, ale dzięki dobrej organizacji słuchacze 

zyskają satysfakcję i osiągną sukces w nauce. 

Efektywne zarządzanie czasem 

Efektywne zarządzanie czasem jest osobistą umiejętnością, która jest podstawą udanego 

uczestnictwa. Ponieważ nie każdy kurs ma określony czas lub jest prowadzony w czasie 

https://www.wikihow.com/Make-a-YouTube-Account
http://pawelborowiec.com/blog/jak-zalozyc-konto-na-youtube/
https://www.microsoft.com/en-gb/athome/digitalskills/improve/
https://docs.microsoft.com/de-de/learn/
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/digital-competences
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rzeczywistym, uczestnicy muszą sami usystematyzować treści nauczania w plan 

długoterminowy. Istotne znaczenie ma opracowanie regularnej rutyny nauki. 

Trwałość i automotywacja 

Usystematyzowana metoda pracy jest kluczem do sukcesu w nauce. Motywacja, ustalanie 
przez siebie rytmu pracy i decydowanie o swojej aktywności są ważne dla wytrwania w 
nauce. Co więcej, ustalenie łatwego w zarządzaniu harmonogramu nauki i trzymanie się 
tematu ma dla uczącego się naprawdę motywujący aspekt. Innymi słowy, ważne jest, aby 
pozostać skoncentrowanym na osiąganiu celów uczenia się i odnosić sukcesy, zwłaszcza gdy 
aktywny udział w nauce online jest nowatorskim doświadczeniem. 

Proszenie o pomoc 

Ostatnią, ale nie mniej ważną umiejętnością dla 

uczestnika jest możliwość poproszenia o pomoc. 

Nauczyciele są chętni do pomocy uczącym się, ale jeśli 

nie jest to kurs na żywo z transmisją wideo, nie są w 

stanie zobaczyć sygnałów niewerbalnych na twarzy 

ucznia, na przykład kiedy zastanawia się czy popełnił 

bląd. Słuchacz musi przekazywać słowami czy 

okoliczności i szybkość zajęć są odpowiednie. Z tego powodu narzędzia komunikacji, takie jak 

poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, czaty, telefony komórkowe i wiadomości tekstowe 

są niezbędnymi elementami uczenia się online. Każda platforma, narzędzie lub program 

oferuje najczęściej zadawane pytania (FAQ) lub przycisk pomocy, a w wielu przypadkach 

również społeczność blogująca - uczestnicy powinni nauczyć się z nich korzystać. 

 

B.3.2 Umiejętności i kompetencje w zakresie szkolenia online (trenerzy) 

Kompetencja społeczna  

Trenerzy powinni charakteryzować się cierpliwością, empatią i uznaniem dla słuchaczy 

dojrzałych wiekiem. Szczególnie trenerzy w kształceniu dorosłych są zobowiązani do 

interakcji z uczniami na równych warunkach, ponieważ ich uczniowie prowadzili udane życie, 

wychowali dzieci i osiągnęli wiele rzeczy, więc zasługują na traktowanie ich z szacunkiem i 

uznaniem.  

Kompetencje osobowe 

W ten sam sposób autorefleksja jest bardzo ważną cechą nauczycieli. Powinni być świadomi 

własnych przekonań na temat nauczania, stereotypów, uczenia się i rozwoju zawodowego. 

Nauczyciel powinien wdrożyć planowanie nauczania i zarządzanie czasem oraz musi być w 

stanie ocenić informacje i aktualizować materiały szkoleniowe, aby zapewnić uczniom dostęp 

do istotnych informacji na każdym etapie procesu uczenia się. Z powodów motywacyjnych 

nauczyciele powinni tworzyć atmosferę nauki, która pobudza determinację i entuzjazm, daje 

pewność i sprawia, że nauka jest dla uczniów najbardziej korzystna. Wreszcie, nauczyciel 

musi być pewny siebie i nie przyjmować osobiście krytyki. 
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Umiejętności komunikacyjne 

Instrukcje w nauczaniu online muszą być jaśniejsze i 

bardziej zwięzłe niż w nauczaniu bezpośrednim, co ułatwi 

proces uczenia się. Ważne jest, aby rozwinąć silniejsze 

umiejętności komunikacji pisemnej, takie jak wysyłanie e-

maili lub wiadomości tekstowych, aby zachęcić 

uczestników do zadawania pytań. Kanały informacji 

zwrotnej powinny działać bez większych opóźnień. W 

komunikacji audio nauczycielom zaleca się, by mówili 

wolno i głośno, a w prostych słowach, obejmuje to użycie słowa ojczystego zamiast terminu 

technicznego, jeśli taki istnieje. Zwłaszcza terminy komputerowe mogą nie być znane i 

zazwyczaj nie jest istotne, aby uczeń znał wszystkie terminy techniczne; dlatego prowadzący 

zajęcia powinni upraszczać język i unikać zawiłego tłumaczenia spraw technicznych. 

Wiedza metodyczna 

Dorośli słuchacze mają do dyspozycji obszerną wiedzę, którą nauczyciel powinien 

wykorzystać, gdy tylko jest to możliwe, oferując szeroki wachlarz narzędzi, działań i strategii 

służących do refleksji i doskonalenia procesu uczenia się. Nauczyciele powinni wspierać 

uczestników w opracowaniu harmonogramu kursu i rozpoczynaniu lekcji z krótkim 

podsumowaniem lub powtórzeniem, ponieważ dorośli uczniowie nie zawsze mają obowiązek 

uczestniczyć w zajęciach. Szczególnie nauczyciele w kształceniu dorosłych powinni być w 

stanie zaspokoić indywidualne potrzeby swoich uczniów poprzez dostarczanie im 

zindywidualizowanych treści nauczania, oferowanie poradnictwa, a nie instrukcji oraz 

wspieranie osób osiągających zaawansowane wyniki i słabszych uczniów odpowiednimi 

środkami. Wreszcie, co nie mniej ważne, ważne jest, aby znaleźć "odpowiednią" mieszankę 

mediów, która pozwoli uniknąć nudy i przytłaczania uczących się. 

Świadomość zagrożeń 

Wyłudzanie informacji, cyberprzestępczość i mobbing w Internecie to tylko niektóre 

zagrożenia związane z Internetem. Nauczyciele powinni  orientować się w problemach i 

zagrożeniach związanych z Internetem oraz udzielać informacji i  wsparcia swoim 

słuchaczom, przezwyciężając tym samym ich obawy  dotyczące  danych osobowych. 

Ponadto, nauczyciele powinni być w stanie ocenić zasoby internetowe i rozumieć aspekty 

ochrony danych i polityki prywatności. Nauczyciele powinni  być świadomi faktu, że osoby 

starsze częściej padają ofiarą oszustw przez Internet, dlatego tak  ważne jest, aby 

przywiązywać większą uwagę do kwestii bezpieczeństwa. 

Prezentacja treści 

Większość osób starszych ma problemy ze wzrokiem. Ponieważ nauka online jest 

zdominowana przez tekst, dźwięk i wideo, ważne jest, aby być świadomym tych zmian 

sensorycznych. Lepiej wykorzystać jednolitą czcionkę, rozmiar czcionki, odstęp między 

tekstem, wyrównanie do lewej strony  i odpowiednie obrazy do prezentacji treści. 

Jednokolorowe tła są lepsze niż wzorzyste, ponieważ pozwalają na przejrzystą i estetyczną 
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prezentację. Nauczyciele powinni mieć możliwość zmiany ustawień komputera tak, aby był 

bardziej przyjazny dla użytkownika, tj. zmiana wielkości czcionki, kontrastu, korzystanie z 

funkcji czytania na głos i wiele innych.    

 

B.4 Dalsza lektura 

- Dynarski, Susan: Online Courses Are Harming the 

Students Who Need the Most Help. The New York Times, 

January 19, 2018 

- Freeman, Jessica: The benefits of e-learning in a new 

technological era. Totaralms.com, December 1, 2016 

- Muilenburg, Lin Y.; Berge, Zane L.: Student Barriers to 

Online Learning: A factor analytic study. Distance Education, 

Vol. 26, No. 1, May 2005, pp. 29-48 

 

B.5 Przykładowe plany lekcji z wykorzystaniem narzędzi internetowych 

Poniższe plany lekcji zawierają przykłady różnych kontekstów, podejść dydaktycznych i 

narzędzi elektronicznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć komputerowych dla osób 

powyżej 50 roku życia, z poszanowaniem ich szczególnych celów i potrzeb edukacyjnych. 

Plany lekcji można pobrać w edytowalnym formacie ze strony internetowej projektu: 

http://tao.eu.com.pl/ 

 Plan lekcji z wykorzystaniem gry w celu wprowadzenia słuchaczy w temat kursu 

Jest to lekcja dla początkujących osób w wieku dojrzałym na temat jak korzystać z 

komputera. Celem kursu jest przedstawienie przeglądu sprzętu i oprogramowania oraz 

sposobu korzystania z niego. Po pierwsze, używamy łamigłówki, aby wprowadzić temat a 

następnie, przejść krok po kroku kurs online, aby zapoznać słuchaczy z komputerem. 

Zobacz przykładowy plan lekcji B1 (strona 80) 

 Plan lekcji wykorzystujący artykuły z Internetu 

W tej lekcji poznasz programy biurowe Microsoft Word 2010, Excel 2010 i PowerPoint 2010 

dzięki prezentacji podstawowych aplikacji i funkcji każdego z narzędzi. Artykuły pokazują, jak 

tworzyć, formatować, zapisywać i udostępniać dokumenty. 

Zobacz przykładowy plan lekcji B2 (strona 81) 

 Plan lekcji wykorzystujący kursy online oparte na tekście 

W tej lekcji wykorzystujemy kurs tekstowy online. Kurs średniozaawansowany przeznaczony 

jest dla słuchaczy 50+ , którzy mają już podstawową wiedzę na temat komputera. Lekcja jest 

wprowadzeniem do terminologii światowej sieci, funkcji takich jak poczta elektroniczna lub 

czat oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. 

https://www.nytimes.com/2018/01/19/business/online-courses-are-harming-the-students-who-need-the-most-help.html
https://www.nytimes.com/2018/01/19/business/online-courses-are-harming-the-students-who-need-the-most-help.html
https://www.totaralms.com/blog/benefits-e-learning-new-technological-era
https://www.totaralms.com/blog/benefits-e-learning-new-technological-era
https://www.cu.edu/doc/student-barriers-online-learning.pdf
https://www.cu.edu/doc/student-barriers-online-learning.pdf
http://tao.eu.com.pl/
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Zobacz przykładowy plan lekcji B3 (strona 82) 

 Plan lekcji z wykorzystaniem poradnika w formie wideo 

Ta lekcja wideo pokazuje krok po kroku, jak stworzyć adres e-mail. Nawet jeżeli film jest 

krótki, to zaletą takiego materiału jest to, że można go zatrzymać, przewinąć do przodu lub 

do tyłu i odtwarzać wiele razy. Ponadto, materiał wideo zawiera w sobie krótki poradnik. 

Wymagana jest podstawowa wiedza z obsługi komputer. 

Zobacz przykładowy plan lekcji B4 (strona 83) 

 Plan lekcji z wykorzystaniem kursów online dostępnych w formie wideo 

Kurs online oferuje obszerne materiały na temat bezpieczeństwa online. Kursy online są 

zazwyczaj adresowane do osób, które są przyzwyczajone i wdrożone do pracy z 

komputerem. Ten 6- tygodniowy przykładowy kurs składa się z sześciu bloków tematycznych 

i nie wymaga zbyt wielu zadań domowych, w ramach ćwiczeń. 

Zobacz przykładowy plan lekcji B5 (strona 84) 

 

B.6 Chwila refleksji 

Jako trener na kursie dla osób starszych, które mają niewielkie lub żadne doświadczenie w 

korzystaniu z nowych technologii w nauce, możesz zastanowić się nad następującymi 

pytaniami: 

1. Jak dobrze jestem przygotowany? Czy w razie potrzeby mogłem 

zaoferować pomoc techniczną? 

2. Czy byłem w stanie rozwiać obawy uczestników dotyczące 

korzystania z komputera? Jak sobie z tym poradziłem lub co muszę zrobić, 

aby to osiągnąć? 

3. W jaki sposób uczestnicy mieli możliwość nawiązania do swoich 

doświadczeń i wiedzy lub przezwyciężenia negatywnych doświadczeń z 

przeszłości?  

4. W jaki sposób wyznaczono cele na lekcję? Czy wszyscy uczestnicy byli w 

stanie osiągnąć swój cel i czy cele były realistyczne i adekwatne do potrzeb 

uczestników?  

5. Czy byłam wystarczająco cierpliwa, zachęcająca i entuzjastyczna, aby 

wzbudzić entuzjazm do tematu i zainteresować na przyszłość? 
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Część C Narzędzia online do nauczania języków obcych 

C.1 Tematy związane z nauczaniem języków obcych słuchaczy pokolenia 50+ 

Nauczanie języków online lub w grupach przy użyciu narzędzi internetowych jest obecnie 
powszechnym zjawiskiem. Podczas gdy pierwszymi mistrzami tego nowego podejścia były 
młodsze pokolenia surfujące na fali kanałów komunikacji online, dziś bardziej niż 
kiedykolwiek języki nie są już ograniczone do swoich krajów, a dzięki internetowym 
narzędziom dydaktycznym przekraczają granice, docierając do znacznie szerszego grona 
słuchaczy, w tym do osób dorosłych powyżej 50 roku życia.  

 Dojrzali uczniowie mogą mieć różne potrzeby i style uczenia 
się, ale jedno jest pewne: korzyści płynące z nauki nowego 
języka przeważają nad wyzwaniami związanymi z wiekiem i 
zdrowiem. Edukatorzy muszą wziąć pod uwagę szereg działań 
dostosowawczych w nauczaniu nowego języka dla dojrzałych 
uczniów, w przeciwieństwie do młodszych uczniów. Poniżej 
zamieszczono kilka praktycznych zaleceń, jak przezwyciężyć 
lub przynajmniej złagodzić wyzwania związane z uczniami 
powyżej 50 roku życia.  

 

C.1.1 Korzyści z nauki drugiego języka w wieku senioralnym 

Nauka nowego języka jest trudnym i czasochłonnym procesem. Jednak korzyści zdrowotne 
płynące z używania drugiego języka są niezwykle satysfakcjonujące. Chociaż często uważa 
się, że osoby starsze mają trudności z nauką drugiego języka, badania pokazują, że nikt nigdy 
nie jest za stary, aby skorzystać z możliwości, jakie daje posługiwanie się więcej niż jednym 
językiem. 

Starsi dorośli nie mogą nauczyć się drugiego języka: prawda czy fałsz? 

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że nauka innego języka po osiągnięciu pewnego 
wieku jest prawie niemożliwa. Badania pokazują, że dzieci mogą uczyć się większości rzeczy 
szybciej i łatwiej niż dorośli ze względu na elastyczność młodych mózgów, jednak dzieci mają 
niewiele spraw na głowie, którymi mają się zajmować poza nauką. Dojrzali dorośli mają 
zazwyczaj inne rzeczy do zrobienia lub problemy zdrowotne, co oznacza, że zazwyczaj mają 
mniej okazji do nauki czegoś nowego. 

Mając taką możliwość, dorośli mogą nauczyć się nowego języka w każdym wieku i mogą 
nauczyć się drugiego języka równie szybko, jak dzieci. Dorośli zazwyczaj lepiej rozumieją 
zasady gramatyki i składni. 

Nauka innego języka poprawia zdolności poznawcze 

Poznanie to proces uczenia się i rozumienia otaczającego nas świata poprzez obserwowanie 
go, doświadczanie i odbieranie go. Wszystko, począwszy od czytania książki, a skończywszy 
na rachunkach, wiąże się z poznaniem. Zdolność poznawcza maleje wraz z wiekiem, ale 
nauka drugiego języka może spowolnić ten proces. 
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Według badań przeprowadzonych przez Penn State University, nauka nowego języka może 
strukturalnie i funkcjonalnie zmienić mózg w bardziej elastyczny i skuteczny system. Oznacza 
to, że mózg będzie w stanie szybciej myśleć, wykonywać wiele zadań i podejmować decyzje. 

Mówienie w języku obcym poprawia pamięć 

Pomyśl o mózgu jak o mięśniach. Wyobraź sobie naukę nowego języka, jako trening 
umysłowy. Nabycie nowego języka wymaga zrozumienia jego fonologii, słownictwa i 
gramatyki. W miarę jak nadal ćwiczysz mówienie i pisanie w nowym języku, wzmacniasz 
swoje "mięśnie" myślenia, ponieważ ćwiczysz jak lepiej przechowywać i przypominać sobie 
informacje. Praktyka ta prowadzi do ogólnej poprawy pamięci, pomagając Ci zapamiętywać 
listy spraw, ciągi zdarzeń i wskazówki jak gdzieś dotrzeć. 

Odporność na demencję i chorobę Alzheimera 

Według badań objawy demencji występują u osób dorosłych, które w wieku 71,4 roku 
mówią tylko jednym językiem, w porównaniu z 75,5 rokiem życia u osób dorosłych, które 
mówią dwoma językami. Oznacza to, że osoby posługujące się więcej niż jednym językiem 
opierają się początkowym skutkom demencji i choroby Alzheimera średnio do czterech i pół 
roku dłużej niż osoby posługujące się tylko jednym językiem. Nauka trzech lub więcej 
języków nie wydaje się zwiększać efektu, więc znajomość nawet dwóch języków wystarczy, 
aby skorzystać z tej niezwykłej korzyści. 

Ten wzrost siły mózgu wynika z procesu przeskakiwania z jednego języka na drugi i 
przełączania się między nimi, co aktywizuje pewne części mózgu zaangażowane w to, co 
nazywamy funkcjonowaniem wykonawczym - umiejętności, których mózg potrzebuje do 
wykonania zadań. Im częściej ta część mózgu jest wykorzystywana, tym większe są szanse na 
zmniejszenie tempa spadku zdolności poznawczych związanych z wiekiem. Prawda jest taka, 
że nawet w późniejszym etapie życia, nauka drugiego języka może jeszcze spowolnić 
starzenie się mózgu! 

Wzbogacone życie społeczne 

 Oprócz korzyści medycznych płynących z nauki drugiego języka, uczestnictwo w zajęciach z 
języka obcego stanowi doskonałą okazję do poznania nowych osób, które podzielają wspólne 

zainteresowania. Socjalizacja i interakcja są integralną 
częścią utrzymywania bystrości mózgu i spowolnienia 
spadku zdolności poznawczych, co oznacza, że zajęcia w 
grupie osób poprawiają ogólne samopoczucie i 
zadowolenie z życia. 

Nauka nowego języka może być wspaniałym sposobem na 
poznanie nowych kultur i komunikację z ludźmi, którzy nie 
mówią Twoim językiem ojczystym. Mówienie w języku 
obcym otwiera przed Tobą zupełnie nowy świat literatury, 
filmu i muzyki, który możesz zrozumieć i cieszyć się tym. 
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C.1.2 Nauka języka obcego w procesie starzenia się 

Możliwości kształcenia seniorów i nauczania języków obcych dla seniorów określa się, jako 
sposób samorealizacji, jako narzędzie poprawy samooceny, jako miejsce, gdzie seniorzy 
mogą zdobywać, pogłębiać lub odnawiać umiejętności, wiedzę i doświadczenie, ale przede 
wszystkim, jako miejsce, gdzie seniorzy mogą być aktywni społecznie i spędzać wolny czas. 
Pomimo zmian związanych ze starzeniem się trzeba podkreślić potrzebę wsparcia różnych 
aktywności seniorów i dużego potencjału uczenia się.  

Starzenie się prowadzi głównie do zmian poznawczych, takich jak zmiany funkcji 
sensorycznych, uwagi, pamięci, zdolności kognitywnych, mowy lub emocji, co może 
prowadzić do niskiej samooceny, poczucia wstydu, ograniczenia relacji i samotności. Pewne 
zmiany mogą się nasilać wraz z przejściem na emeryturę ale w innych obszarach funkcje 
poznawcze nie zmieniają się a nawet mogą ulec poprawie. 

Skupmy się na konkretnych aspektach nauczania języków 
obcych dla seniorów. Jedną z najważniejszych koncepcji 
językowych wpływających na nauczanie języków obcych 
seniorów jest istnienie lub nieistnienie krytycznego 
okresu nauki. Teoria okresu krytycznego mówi, że w 
życiu człowieka jest taki okres, po którym jednostce 
trudniej jest się uczyć. Seniorzy, według takiej teorii, 
mieli najlepszy okres na naukę znacznie wcześniej w 
swoim życiu. Uważa się jednak, że można nauczyć się 
języka obcegow wieku emerytalnym, choć istnieją pewne 
specyficzne cechy tego procesu. 

 

C.1.3 Zasady nauczania osób 50 + języka obcego 

Istnieją szczególne aspekty, które należy rozważyć w odniesieniu do głównych czynników 
procesu nauczania, tj. celów i zadań, treści i programu nauczania, nauczyciela, ucznia, 
organizacji lekcji oraz materiałów i metod nauczania. Ważną rolę odgrywają samoakceptacja 
i samoocena oraz ocena własnego potencjału uczących się. 

Cele i zadania 

Cele i zadania zazwyczaj nie odnoszą się do całego społeczeństwa, ale są motywowane 
wewnętrznie. Jednostki wyznaczają swoje cele na podstawie swojego życiowego 
doświadczenia. Na podstawie tego doświadczenia jednostki oceniają osiągalne cele i 
oczekiwane rezultaty. Cele i zadania odzwierciedlają różnorodność potrzeb w grupie 
seniorów. Niektóre z nich to: utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej, utrzymanie 
dobrego funkcjonowania mózgu, utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej, 
przezwyciężenie problemów związanych z przejściem na emeryturę, utratą partnera lub 
rozpadem rodziny, dogodne spędzanie wolnego czasu, codzienna rutyna, odnowienie 
wcześniejszych umiejętności i wiedzy oraz zdobywanie nowych. Najczęściej głównym celem 
jest zdobycie nowych kontaktów społecznych i pewnej perspektywy na przyszłość związanej 
ze zmianą postrzegania siebie. Cele i zadania osoby starszej w edukacji językowej to 
ćwiczenia i poprawa funkcji pamięci, poprawa pewności siebie, spotykanie osób o 
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podobnych zainteresowaniach i zdolności do komunikowania się za granicą (np. na 
wakacjach lub z rodziną).  

Zakres i treść 

Zakres i treści odpowiednie dla uczenia się osób 50+ nie są, w żaden sposób, ustalone 
odgórnie; nie ma to nic wspólnego ze sztywnym programem nauczania, a to, czego należy się 
uczyć, jest wybierane przez organizację lub edukatorów w związku z potrzebami osób 
starszych. Badania pokazują, że preferowanie treści nauczania jest ściśle związane z celem, 
jakim jest możliwość komunikowania się za granicą. Natomiast młodsze pokolenia preferują 
bardziej specjalistyczne tematy, takie jak język angielski w biznesie, kultura krajów 
anglojęzycznych, tematy odzwierciedlające przygotowanie do egzaminów językowych. 
Pokolenie 50+ wybiera częściej tematy związane z podróżami i wakacjami.  

Nauczyciel 

Nauczanie języków obcych dla seniorów jest wymagające i nauczyciel musi posiadać bardzo 
dobre wyczucie pedagogiczne. Taki nauczyciel powinien być w stanie pracować z dużą 
różnorodnością wiedzy, umiejętności i potencjału w zespole uczącym się. Nauczyciel musi 
być ekspertem w danej dziedzinie i być w stanie wykorzystać w klasie takie tematy, które są 
istotne dla seniorów. Relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem dojrzałym jest inna niż z 
innymi grupami wiekowymi. Nauczyciel nie jest mentorem, idolem, ani ikoną, i nie stoi 
ponad swoimi uczniami na drabinie hierarchii. Nauczyciel jest raczej partnerem, 
przewodnikiem lub doradcą. 

Uczeń 

Charakterystykę dojrzałego ucznia dopełnia doświadczenie życiowe i szereg czynników 
wpływających na jego rozwój. Proces starzenia się, zmiany związane z wiekiem i zmianami 
percepcji mają wpływ na nauczanie dojrzałych słuchaczy 
języków obcych. W szczególności im starsi są ludzie, tym 
mniej uczą się języka obcego. W wieku emerytalnym 
najważniejszą przyczyną są jednak problemy zdrowotne, 
zwłaszcza problemy z pamięcią. Konieczne jest 
wspieranie treningu pamięci, „joggingu” mózgu i innych 
działań, które umożliwiają seniorom pokonywanie barier 
zdrowotnych i zmniejszanie ograniczeń, zwłaszcza w 
zakresie zdrowego stylu życia.  

Organizacja procesu uczenia 

Organizacja kształcenia seniorów zależy od instytucji zapewniającej takie nauczanie, jak 
również od preferowanego w danym kraju podejścia do uczenia się przez całe życie. Może to 
być związane z uczestnictwem w kursach uniwersyteckich bez konieczności zdawania 
egzaminów, może być zorganizowane wokół społeczności (społeczności religijnych lub 
nieformalnych społeczności lokalnych) albo może odbywać się w ramach struktury U3A 
(Uniwersytet Trzeciego Wieku). Każdy kontekst ma swoje zalety i wady. System 
uniwersytecki zapewnia strukturę, ale czasami brakuje w nim osobistego zaangażowania, 
podczas gdy systemy oparte na społeczności lokalnej charakteryzują się wyższym poziomem 
motywacji, choć może brakować w nich wykwalifikowanych ekspertów. 
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C.1.4 Metody nauczania zapewniające właściwe połączenie wiedzy i umiejętności 

Wybór języka obcego 

Język ojczysty seniorów silnie wpływa na ich wybór 
języka obcego. Małoletni rodzimi użytkownicy 
języka potrzebują języka obcego, na co dzień 
(angielski do pracy z Internetem, niemiecki do 
współpracy transgranicznej w Europie Środkowej, 
komunikacji z obcokrajowcami podczas podróży 
zagranicznych lub w domu). Seniorzy uczą się języka 
obcego również dla zabawy, choć rodzimi 

użytkownicy języka angielskiego często nie muszą znać innego języka niż angielski, ponieważ 
angielski jest używany na całym świecie, jako nowoczesny lingua franca. Ich wybory są 
częściej związane z planami przejścia na emeryturę i zamieszkania, na przykład, we Francji 
lub Hiszpanii. 

Metody nauczania i materiały 

Materiały, które mogą być używane do nauczania języków obcych dla seniorów mogą być 
zróżnicowane. Powinny one jednak być dostosowane do potrzeb seniorów zarówno pod 
względem treści, jak i formy. Z punktu widzenia metod nauczania, nauczanie języków obcych 
w krajach o bardziej tradycyjnych systemach edukacyjnych czasami wykazuje pewien 
paradoks. Paradoks ten polega na tym, że celem seniorów uczęszczających na kursy języków 
obcych jest umiejętność komunikowania się, ale w procesie nauczania i uczenia się preferują 
tradycyjne podejście do nauczania przekazu. Nowoczesne metody komunikacyjne powodują 
u nich niepokój. Seniorzy oceniają nowoczesne metody komunikacji, jako przydatne, ale 
twierdzą, że umiejętności i wiedzę można osiągnąć za pomocą metod komunikacji nie w 
środowisku szkolnym, ale w danej społeczności językowej. Nauka języka obcego jest 
postrzegana przez seniorów, jako trudna, zwłaszcza ze względu na różnice między językiem 
obcym a językiem ojczystym oraz dlatego, że postrzegają oni naukę języka obcego, jako 
wymagającą treningu pamięci. Tak, więc, jeśli chodzi o nauczanie seniorów języka obcego, 
konieczne jest staranne powiązanie nowoczesnych aktywnych i komunikatywnych metod z 
tradycyjnymi formami nauczania. Metody i formy organizacyjne nauczania powinny 
odzwierciedlać różnorodność doświadczeń edukacyjnych, życiowych i społecznych zdobytych 
przez całe życie seniorów. W krajach o mniej tradycyjnych systemach edukacyjnych, takich 
jak Wielka Brytania, kursy są bardziej praktyczne i bardziej komunikatywne, ponieważ 
uczestnikom często brakuje wiedzy na temat terminologii teoretycznej.  

Zajęcia dydaktyczne 

Jeśli chodzi o odpowiednie zajęcia na kursach języka obcego, pokolenie 50+ preferuje 
czytanie ze zrozumieniem, uzupełnianie właściwej struktury (na danym przykładzie), 
wybieranie prawidłowej odpowiedzi, dopasowywanie, poprawianie, tłumaczenie z języka 
ojczystego na język obcy i vice versa. Innymi słowy, przynajmniej na poziomie początkującym 
seniorzy wybierają ćwiczenia typu drill w oparciu o metodę tłumaczenia gramatycznego. 
Natomiast młodsze pokolenia poniżej 50 roku życia wolą zmieniać/uzupełniać poprawne 
przykłady zdań (bez podanego przykładu), opisywać, rozmawiać, próbować wypowiadać się, 
czyli głównie aktywne ćwiczenia oparte na metodach komunikatywnych.  
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Korzyści i ograniczenia w uczeniu się 

W zakresie umiejętności językowych i znajomości systemu językowego na podkreślenie 
zasługują następujące konkretne aspekty: we wszystkich obszarach osoby starsze mogą 
korzystać ze swojego doświadczenia życiowego, mogą pozytywnie wykorzystywać swoje 
umiejętności i wiedzę z zakresu języka ojczystego, mogą wykorzystywać nabyte strategie 
uczenia się i silną motywację. Jednak ich język ojczysty może mieć również negatywny wpływ 
na proces uczenia się. W rezultacie im starsi są ludzie, tym więcej deklarują trudności w 
nauce. Wydaje się, że w wieku około 75 lat istnieje pewien punkt zwrotny. Do tego wieku 
ludzie nie czują wielu ograniczeń i barier, a w wielu dziedzinach nauki dostrzegają poprawę. 

Korzyści i ograniczenia związane z wiekiem emerytalnym można spotkać u każdego seniora, 
jednak większość z nich odczuwa ograniczenia dotyczące wymowy i rozmowy. Wynika to z 
faktu, że ich narządy artykulacji są oparte na języku ojczystym. Może to prowadzić do 
niezdolności lub niemożności artykulacji fonemów języka obcego. W ortografii i piśmie 
różnice między aspektem dźwiękowym i graficznym języka mogą powodować, że seniorzy nie 
są w stanie opanować graficznej, ortograficznej i dźwiękowej formy języka, którego uczą się. 
Specyficznym aspektem gramatyki jest to, że seniorzy z tradycyjnych systemów 
edukacyjnych wymagają "poprawnej" lub pełnej znajomości każdej części danej struktury. To 
samo dotyczy słownictwa. Seniorzy nalegają na zrozumienie każdego słowa. W słuchaniu i 
czytaniu negatywną rolę odgrywają pogarszające się organy zmysłowe słuchu i widzenia. 
Słuchanie jest ograniczone również przez tzw. ucho patologiczne. Seniorzy słyszą język obcy 
przez filtr języka ojczystego. Z drugiej strony, ich zaletą jest znajomość wielu tematów, co 
może pomóc w lepszym zrozumieniu semantycznym tekstu. 

Równowaga wiedzy i umiejętności 

Osoby starsze uczące się, na początku kursu 
językowego mają tendencję do przedkładania wiedzy 
nad umiejętności. Dowodem na to może być wybór 
zajęć i ich zwyczajowe preferencje w nauce języków 
obcych. Najpopularniejsze jest zazwyczaj czytanie ze 
zrozumieniem, a następnie ćwiczenia w formie ćwiczeń 
sprawdzających i ćwiczeń tłumaczeniowych. Rozmowa 
jest często umieszczana na środku listy preferencji, 
mimo że seniorzy deklarują zdolność do komunikowania się, jako swój główny cel w nauce 
języków obcych. Do mniej popularnych należą nowoczesne ćwiczenia komunikacyjne. 
Powodem jest to, że seniorzy są przyzwyczajeni do metody gramatyczno-tłumaczeniowej od 
młodości, do tradycyjnego przekazu i stosunkowo pasywnego podejścia do nauczania z dużą 
ilością ćwiczeń polegających na tłumaczeniu. 

Z socjolingwistycznego punktu widzenia, przedkładanie wiedzy nad umiejętności wiąże się z 
potencjalną utratą roli "starego i mądrego" w społeczeństwie. Seniorzy bardzo dobrze 
posługują się językiem ojczystym, a nauka języków obcych niesie ze sobą utratę 
bezpieczeństwa. Seniorzy postrzegają znajomość systemu językowego, jako niezbędne 
wsparcie. Innym powodem preferowania wiedzy nad umiejętnościami jest to, że seniorzy 
czują, iż mają większe "luki" w wiedzy i mają tendencję do starannego i precyzyjnego 
wypełniania tych luk. Seniorzy są zazwyczaj zbyt dokładni i brakuje im podejścia do takich 
zadań z dystansem.  
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C.1.5 Praktyczne zalecenia dotyczące nauczania języków obcych dla osób w wieku 

50+ 

Systemy edukacyjne i odbiór społeczny 

Systemy edukacji i eksperci powinni w większym stopniu odpowiadać na potrzeby seniorów, 
w tym ich potrzeby edukacyjne. Istnieje silna potrzeba zajęcia się tą kwestią w sposób 
bardziej złożony i szczegółowy. Aspekt ludzki powinien być powiązany z działaniami 
badawczymi i edukacyjnymi. Decydenci powinni starać się przezwyciężyć społeczne 
stereotypy na temat procesu starzenia się. Seniorzy przeceniają swoje ograniczenia i często 
postrzegają je, jako coś, czego nie da się pokonać. Istnieje potrzeba pracy nad zmianą 
sposobu postrzegania seniorów przez siebie samych oraz przez całe społeczeństwo. 
Negatywne myślenie seniorów o ich własnych możliwościach powinno być wyeliminowane, a 
przynajmniej zredukowane. Powinniśmy opisać ograniczenia i bariery w nauczaniu i uczeniu 
się oraz znaleźć sposoby ich przezwyciężenia. Powinniśmy wspierać poczucie własnej 
wartości seniorów i ich motywację do dalszego rozwoju.  

Potrzebny jest większy wysiłek w informowaniu społeczeństwa o działaniach na rzecz 
seniorów. Społeczeństwo powinno być informowane o możliwościach kształcenia seniorów 
oraz o tym, w jaki sposób mogą oni angażować się w zajęcia skoncentrowane na seniorach, 
w tym edukację i nauczanie języków obcych, w UTW lub gdziekolwiek indziej. 

Organizacja klasy 

Organizacja sali lekcyjnej do nauczania języka obcego dla seniorów może być jednym z 
tradycyjnych ustawień biurek i krzeseł lub ustawień alternatywnych, na przykład w podkowę. 
Nauczyciele powinni starać się maksymalnie wykorzystać przestrzeń sali lekcyjnej. Seniorzy 
potrzebują wystarczająco dużo miejsca, aby stworzyć sobie strefę komfortu. Nauczyciele 
powinni w miarę możliwości eliminować odgłosy z zewnątrz.  

Materiały dydaktyczne 

Materiały dydaktyczne powinny być dobrane lub stworzone w taki sposób, aby były 
interesujące dla seniorów. Powinny przedstawiać tylko najbardziej potrzebne struktury 
gramatyczne i słownictwo. Wynika to z faktu, że celem seniorów jest umiejętność 
komunikowania się, ale im bardziej skomplikowane są struktury gramatyczne, tym większej 
precyzji wymagają w przekazie, co może utrudnić komunikację zamiast ją budować. Seniorzy 
prawdopodobnie będą oczekiwali materiałów drukowanych, ponieważ mogą mieć trudności 
z materiałami w formie cyfrowej. Narzędzia online powinny być starannie dobrane w oparciu 
o rygorystyczne kryteria łatwości obsługi. Seniorzy docenią też fakt, że otrzymają materiały z 
wyprzedzeniem, co pomoże im się dobrze przygotować, aby sprostać zadaniom na lekcji. 
Niemniej jednak, należy również stosować inne rodzaje materiałów, np. materiały audio bez 
wcześniejszego przygotowania, ponieważ są bardziej autentyczne.  

Idealnymi materiałami dydaktycznymi dla seniorów byłyby: czytelna czcionka, wyraźnie 
rozpoznawalne zdjęcia lub zdjęcia towarzyszące wizualnie jak największej ilości tekstu, 
przejrzysta i dobrze uporządkowana struktura. Jeśli chodzi o treść, idealnym materiałem dla 
seniorów byłby zarówno ich język ojczysty, jak i język docelowy (według badań seniorzy nie 
preferują materiałów w języku obcym bez wsparcia w postaci języka ojczystego), tematy 
praktyczne, takie jak podróże, zdrowie, zakupy, orientacja w mieście i tym podobne, które 
zawierają sporo powtórek i gdzie słownictwo i gramatyka są starannie dobrane. 
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Wybrane metody nauczania 

Metody stosowane w nauczaniu seniorów języków obcych powinny być dostosowane do 
indywidualnych umiejętności, zainteresowań i potrzeb; powinny być oparte na metodach, 
które seniorzy znają i do których są przyzwyczajeni. Tylko wtedy, gdy seniorzy dobrze pracują 
w oparciu o te metody, należy stopniowo włączać do procesu nauczania nowe, bardziej 
komunikatywne elementy. Jednocześnie należy w jak największym stopniu wykorzystywać 
zadania powtórkowe, ponieważ tylko dzięki stałym i systematycznym ćwiczeniom można 
przezwyciężyć negatywną samoocenę seniorów w stosunku do swojej pamięci i potencjału 
uczenia się. Jeśli chodzi o cele i zadania, nauczyciel powinien zawsze z wyprzedzeniem 
dowiedzieć się, jakie są potrzeby starszych uczniów. Cele powinny być skonstruowane w taki 
sposób, by seniorzy mogli osiągnąć sukces. Podnoszenie poczucia własnej wartości oraz 
poczucie upodmiotowienia są kluczowymi elementami pracy z osobami w wieku dojrzałym w 
procesie nauki języków obcych. 

Pogorszenie zmysłów percepcji 

Doświadczony edukator stosuje metodę krótkich, prostych zadań, często połączonych z 
powtórką wcześniejszego materiału na wiele sposobów i włączając w to wszystkie zmysły. 
Organy zmysłów osób starszych często pogarszają się i dlatego tak ważne jest ( nawet 
bardziej niż w przypadku nauczania młodszych roczników), aby zadania językowe angażowały 
kilka zmysłów na raz. Daje to uczniom szansę na pokonanie ograniczeń wynikających z 
nieprawidłowego funkcjonowania jednego lub kilku zmysłów. Nauczyciel nie powinien 
zmieniać tematów i metod nauczania jedynie według własnego uznania. Seniorzy powinni 
mieć czas na poznanie treści i zasad pracy i zaakceptowanie ich. Należy dążyć do 
umiejętnego - z wyczuciem – łączenia nowoczesnych metod i narzędzi przekazu z 
tradycyjnym podejściem do nauczania. 

Edukator osób 50+ to optymista, który wierzy w potencjał swoich 
słuchaczy, ma talent pedagogiczny i akceptuje ograniczenia 
możliwości poznawczych swoich uczniów. To ktoś, kto potrafi 
zdiagnozować mocne i słabe strony słuchaczy i zwiększyć ich 
potencjał oraz ograniczyć psychologiczne procesy negatywne. 

To wreszcie ktoś, kto jest w stanie pracować efektywnie z grupą, 
której członkowie różnią się miedzy sobą pod względem zdolności 
fizycznych i psychicznych, wiedzy i umiejętności, odmiennych 
stylów uczenia się i tak dalej. Taki edukator jest w stanie 

wykorzystać wiedzę, umiejętności i doświadczenie seniorów, i które mogą być cennym 
elementem nauczania i uczenia się.  

 

C.1.6 Czytaj więcej 

- Specific aspects of teaching foreign languages to seniors/participants of the 
University of the Third Age, Mgr. Iva Koutská, Ph.D., Charles University, Prague, 2016 

- Benefits of Learning a Second Language as a Senior, Our Parents staff, 
ourparents.com, 2016 
 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101805/
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101805/
https://www.ourparents.com/care-topics/2016/03/12/senior-second-language-acquisition/
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C.2 Narzędzia internetowe do nauki języków, odpowiednie dla osób 50+ 

Nauczyciele języków obcych mogą korzystać z wielu narzędzi internetowych, pod 
warunkiem, że wprowadzą je etapami, z pozytywnym przekazem dla seniorów: "To może być 
nowe i różne od tego, co dobrze znasz, ale to pozwoli Ci opanować nowe narzędzie online, 
które pozwoli ci nauczyć się języka w nowy sposób". 

Należy również pamiętać, że wielu słuchaczy może nie mieć komputera w domu i będą z 
niego korzystać tylko w klasie lub bibliotece publicznej. W takiej sytuacji, korzystanie z 
narzędzi online powinno mieć miejsce głównie w klasie, i nie być związane z pracą własną w 
domu na swoim komputerze. 
 

C.2.1 Narzędzia do pracy ze słownictwem 

Istnieje wiele narzędzi do nauki słownictwa. Niektóre z nich oparte są na algorytmach 
wykorzystujących system powtarzania z odstępami (SRS), jak Anki, Memrise i SuperMemo. 
Narzędzia te są bardziej odpowiednie do samodzielnego uczenia się, lub indywidualnej pracy 
po zajęciach i nie są one zalecane do zajęć w grupie.  

Inne narzędzia oparte są na cyfrowych kartach flash i 
ćwiczeniach takich jak w Quizlet czy Cooljugator. 
Chociaż można używać je do samodzielnego uczenia 
się, świetne sprawdzają się w zajęciach w klasie, 
dostarczając sporo radości. 

Anki 

Anki wykorzystuje tzw. system "spaced repetition system" (SRS), aby przewidzieć, kiedy masz 

zamiar zapomnieć o tym, czego się uczysz i przypomnieć Ci tuż przed całkowitym zanikiem 

Twojej pamięci. Chociaż istnieje wiele innych aplikacji SRS, aktywna społeczność Anki i 

obszerna biblioteka kart pamięci flash sprawia, że jest to szczególnie dobry wybór. 

 
Memrise 

Anki ma wersję online, ale jeśli nie potrzebujesz wszystkich zaawansowanych funkcji i 

wolałabyś bardziej przyjazny interfejs i bardziej rozbudowaną bibliotekę kart flash, Memrise 

to sposób na naukę słownictwa w Twojej przeglądarce. Metodologia obraca się wokół 

memes, lub urządzeń mnemotechnicznych, które wykorzystują obrazy i skojarzenia, aby 

pomóc Ci zapamiętać słowo. 

 
SuperMemo 

Pomyśl o SuperMemo, jako dziadku Anki. Wozniak wynalazł oryginalny algorytm SRS, a 

obecna kombinacja SuperMemo pozostaje najbardziej zaawansowana w swoim rodzaju. 

Możesz stworzyć własne karty za darmo, a nadchodząca wersja będzie również, podobnie jak 

Anki, oferować opcje współdzielenia kursów. 

 
 
 

https://apps.ankiweb.net/
https://www.memrise.com/
https://www.supermemo.com/
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Quizlet 

Quizlet może nie używać żadnych zaawansowanych algorytmów do przewidywania wzorców 

pamięci, ale jest to zdecydowanie wiodąca skarbnica kart flash online. Darmowa biblioteka 

zawiera setki tysięcy talii na dowolny temat, interfejs jest bardzo łatwy w użyciu, a funkcja 

eksportu PDF nie ma sobie równych. 

 
Cooljugator 

Jak można się domyślić z nazwy, strona ta zawiera pełną koniugację czasowników z ponad 35 

języków. Czasownikom tym towarzyszą przykładowe zdania oraz informacje o ich użyciu. 

 
Self-learning apps 

Kilka aplikacji do samodzielnej nauki stało się dość popularne w ostatnich latach, ponieważ 

więcej seniorów używa smartfonów i tabletów, więc aplikacje takie jak Duolingo mogą 

również odgrywać rolę w procesie uczenia się. Dla starszych uczniów, jednak powinny być 

używane z ostrożnością, ponieważ nie zawsze są bardzo dokładne i są bardziej dodatkowym 

wsparciem, niż głównym narzędziem uczenia się.  

Również aplikacje obsługujące mniejsze, mniej popularne języki zazwyczaj nie mają treści o 

wysokiej jakości, więc są jeszcze mniej odpowiednie do wykorzystania jako główne narzędzie 

do nauki. 
 

C.2.2 Narzędzia do pracy z wymową 

Narzędzia do pracy z wymową są bardzo przydatne, jeżeli 
słuchacze chcą pracować nad swoimi umiejętnościami 
wymowy. Te narzędzia nie tylko uzupełniają ćwiczenia wymowy 
w klasie, ale także dają dojrzałym uczniom szansę na 
doskonalenie wymowy, używając narzędzi internetowych do 
odsłuchania słów wypowiadanych przez native speaker’a..  

Istnieją różne narzędzia online i każde z nich ma swoje zalety. Uczniowie mogą używać 
Google Translate lub Forvo do szybkiej kontroli wymowy i Rhinospike dla całych zdań lub 
krótkich akapitów. Lang-8 może pomóc w sprawdzeniu umiejętności pisania uczniów. 

Google Translate 

Oprócz dość uproszczonej funkcji tłumaczenia słów przez Google, istnieje również możliwość 

usłyszenia wymówionego słowa. Jest to dobry wstęp do znalezienia online wymowy słów. 

 
Forvo 

Forvo to świetna strona, jeśli natkniesz się na nowe słowo i naprawdę chciałbyś usłyszeć, jak 

jest ono wymawiane przez native speakera. Posiada ogromną bazę danych obejmującą wiele 

języków, które można przeszukiwać i uzyskać natychmiastową odpowiedź. 

 
Rhinospike 

Rhinospike pomaga usłyszeć, jak native speaker wymawia całe zdanie lub nawet kilka 

krótkich paragrafów. 

https://quizlet.com/en-gb
https://cooljugator.com/
https://cooljugator.com/
https://translate.google.co.uk/
https://forvo.com/
https://rhinospike.com/
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Lang-8 

Lang 8 nie jest tak naprawdę narzędziem do szkolenia wymowy, ale może pomóc uczącemu 

się w opanowaniu umiejętności pisania. Jest to strona internetowa, na której uczeń może 

napisać tekst w danym języku, a wkrótce native speakers będą mogli zapoznać się z nim i 

wyrazić opinię. Słuchacz może udzielić informacji zwrotnej na temat swojego języka 

ojczystego i pomóc innym użytkownikom. 

 
 

C.2.3 Narzędzia do tłumaczenia 

Narzędzia do automatycznego tłumaczenia, choć nie są 
doskonałe, przeszły długą drogę od momentu ich 
pojawienia się na rynku. Narzędzia te są idealne do 
szybkiego sprawdzania poprawności tłumaczenia, ale 
nigdy nie można polegać na tłumaczeniu 
automatycznym w 100%, a w razie wątpliwości, 
uczniowie powinni również sprawdzić odpowiedni słownik w celu uzyskania bardziej 
precyzyjnych tłumaczeń.  

Narzędzia do automatycznego tłumaczenia są przydatne, gdy uczniowie chcą mieć pewność, 
że zrozumieli tekst poprawnie. Mogą albo skopiować i wkleić tekst do jednego z narzędzi 
tłumaczeniowych, albo nawet użyć kamery przenośnej (telefonu lub tabletu) do skanowania 
tekstu i uzyskania tłumaczenia w czasie rzeczywistym na ekranie urządzenia.  

Do najpopularniejszych narzędzi tłumaczeniowych należą Deepl.com do najbardziej 
dokładnego tłumaczenia, ale tylko w ograniczonej liczbie języków oraz Google Translate and 
Bing Translator do mniej dokładnego, ale wciąż akceptowalnego tłumaczenia dużej liczby 
języków. 

Deepl 

Ta niemiecka strona internetowa poświęcona tłumaczeniu wykorzystuje algorytmy do 

tłumaczenia i według ekspertów przewyższa narzędzia tłumaczeniowe wykorzystywane 

przez gigantów technicznych, takich jak Google, Facebook czy Microsoft.  

To narzędzie tłumaczeniowe jest tak samo szybkie, jak w przypadku konkurencji o 

większych rozmiarach, ale dokładniejsze i bardziej szczegółowe. Na razie jest dostępne 

tylko w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, holenderskim, 

niemieckim, polskim i włoskim.  

Google Translate 

To bezpłatne narzędzie do automatycznego tłumaczenia, choć nie zawsze bardzo dokładne, 

jest łatwe w użyciu do szybkiego wyszukiwania. Tłumaczy to, co jest zapisane, ale zawsze 

lepiej jest używać pełnych zdań, aby dostarczyć systemowi więcej kontekstu, ponieważ 

bierze swoje tłumaczenia z tłumaczeń, które znalazł gdzie indziej. Aplikacja Google Translate 

korzysta również z aparatu fotograficznego urządzenia i pozwala po prostu trzymać 

urządzenie w nieznanym języku, a następnie ponownie zapisać je w języku ojczystym. 

Tłumaczenia nie są oczywiście doskonałe, ale mogą być przydatne do czytania znaków 

drogowych, menu i innych drukowanych dokumentów. 

http://lang-8.com/
https://www.deepl.com/translator
https://translate.google.co.uk/
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Bing Translator 

Ten produkt firmy Microsoft obsługuje dziesiątki języków, posiada wbudowane funkcje 

automatycznego wykrywania, może tłumaczyć strony internetowe lub przesłane dokumenty 

oraz umożliwia użytkownikom możliwość głosowania nad tłumaczeniami na tak lub nie w 

zależności od ich dokładności. Posiada funkcje słowne dla niektórych języków, choć nie dla 

wszystkich. To, co naprawdę wyróżnia Bing Translate, to OCR i funkcje rozpoznawania tekstu 

w Windows Phone app-you gdzie można trzymać aplikację przed nieznanym tekstem, nawet 

jeśli jest pisany innym alfabetem, a aplikacja przetłumaczy go tam na ekranie. 

 
 

C.2.4 Słowniki online 

W przeciwieństwie do narzędzi do tłumaczenia, słowniki 
internetowe są wolniejsze, ale lepiej pomagają zrozumieć znaczenie 
słowa. Istnieją słowniki wielojęzyczne i jednojęzyczne, każdy typ ma 
swoje zalety i wady. Wordreference i Linguee pomogą 
użytkownikom zrozumieć znaczenie słów w różnych kontekstach. 
Dla tłumaczeń bardziej precyzyjnych i technicznych można 
skorzystać z Proz term search , IATE i Mymemory. 
   

Wordreference 

Jest to świetna strona do wyszukiwania znaczenia słów w języku francuskim, hiszpańskim, 

włoskim  i portugalskim, nie tylko ze względu na jego darmową bazę danych online, ale 

również ze względu na jego fora, gdzie słowa, których nie ma w słownikowej bazie danych, 

można znaleźć w bazie innych słowników. 

Linguee 

Linguee jest słownikiem tłumaczeniowym i wyszukiwarką. Chociaż nie będzie tłumaczyć 

całych dokumentów lub stron internetowych, zawsze możesz wpisać słowa w językach, 

których nie rozumiesz, i zobaczyć znaczenia, tłumaczenia kontekstowe i inne dokumenty w 

sieci, gdzie słowo jest właściwie używane, aby poczuć, jak jest używane. Jest to przydatne 

dla uczniów, którzy mają teksty do tłumaczenia na własną rękę, · lub którzy potrzebują 

pomocy przy trudnych słowach lub zwrotach. Jeśli potrzebujesz szybkiego i wygodnego 

narzędzia do tłumaczenia, to Linguee nie jest łatwe w obsłudze, ale jeśli szukasz 

prawdziwego słownika lub narzędzia do słownictwa, które również daje Ci bogaty 

kontekst, Linguee jest bardziej niż solidne.  

 
Słowniki specjalistyczne 

Proz term search , Interactive Terminology for Europe i Mymemory są bardziej 

profesjonalnymi słownikami dla tych, którzy potrzebują znaleźć terminologię techniczną, 

która rzadziej pojawia się w innych słownikach ogólnych. 

 
 

https://www.bing.com/translator
https://www.proz.com/search/
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryEdit.do
http://mymemory.translated.net/
http://www.wordreference.com/
https://www.linguee.com/
https://www.proz.com/search/
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryEdit.do
http://mymemory.translated.net/
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Słowniki jednojęzyczne 

Oprócz wyżej wymienionych wielojęzycznych słowników online, dla każdego języka istnieje 

kilka jednojęzycznych słowników online, które są odpowiednie dla zaawansowanych 

uczniów. 

 

C.2.5 Strony z gramatyką 

Dojrzałe osoby uczące się języków obcych mogą być 
zaznajomione z książkami gramatycznymi w wersji papierowej, 
które mają swoje zastosowanie, ale obecnie niektóre strony 
internetowe z gramatyką zapewniają bardziej interaktywny 
sposób studiowania zagadnień gramatycznych, a także są mile 
widziane jako źródło dodatkowej nauki gramatyki. 

Strony z gramatyką w języku angielskim 

Biorąc pod uwagę globalne znaczenie, angielskie strony gramatyczne są prawdopodobnie 
najbardziej rozpowszechnione. Oto krótka lista najpopularniejszych z nich: British Council, 
English Grammar 101, English Grammar Guide, English Grammar courses on Alison, a także 
dobrze skonstruowana strona zwana English Grammar for You. 

Szybkie wyszukiwanie online zapewni Ci o wiele więcej gramatycznych stron internetowych, 
które mogą być odpowiednie dla Twojego własnego kursu. Warto jeszcze raz wspomnieć o 
narzędziu do koniugacji czasowników -Cooljugator. 

Strony z gramatyką w języku niemieckim 

Ponieważ gramatyka niemiecka jest dość skomplikowana, istnieje wiele stron gramatycznych 
dla języka niemieckiego. Oto krótka lista kilku popularnych stron internetowych.  

Mein-deutschbuch.de jest dobrze ustrukturyzowaną stroną internetową, dostosowaną do 
potrzeb trenerów i uczniów, zawierającą materiały do pobrania i ćwiczenia online. Inne 
popularne strony to: Graf-gutfreund.at, Deutschtraining.org i deutsch.info. 

Deutschlernerblog.de jest blogiem dla osób uczących się języka niemieckiego, oferującym 
wiele materiałów, w tym gramatykę. 

Strony z gramatyką w języku polskim 

Często mówi się, że język polski jest trudnym językiem do nauki dla osób, które nie są 
rodzimymi użytkownikami języka; oczywiście zależy to od języka ojczystego. Polski może być 
trudny dla osób anglojęzycznych, a stosunkowo łatwy dla osób mówiących w języku 
rosyjskim i innych językach słowiańskich. Na szczęście dzięki bogatej kulturze i globalnej 
polonijnej diasporze, w Internecie jest wystarczająco dużo materiałów do nauki języka 
polskiego. Poniżej znajduje się krótka lista przydatnych gramatycznych stron internetowych: 
https://mowicpopolsku.com/polish-grammar/ 
https://www.clozemaster.com/blog/topics/language-learning/learn-polish/polish-grammar/ 
http://mylanguages.org/learn_polish.php 
http://polishgrammar.com/ 
http://www.101languages.net/polish/grammar.html 
 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
https://www.englishgrammar101.com/
https://www.ef.com/english-resources/english-grammar/
https://alison.com/learn/english-grammar
https://www.ego4u.com/
https://cooljugator.com/
https://mein-deutschbuch.de/
http://graf-gutfreund.at/
https://deutschtraining.org/
https://deutsch.info/en
https://deutschlernerblog.de/
https://mowicpopolsku.com/polish-grammar/
https://www.clozemaster.com/blog/topics/language-learning/learn-polish/polish-grammar/
http://mylanguages.org/learn_polish.php
http://polishgrammar.com/
http://www.101languages.net/polish/grammar.html
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C.2.6 Strony do zapisywania i pobierania zasobów 

Istnieje wiele różnych stron do zapisywania i pobierania 
zasobów i choć możemy polecić kilka znanych stron 
internetowych, należy zbadać więcej stron internetowych 
zasobów, w zależności od ich znaczenia dla języka, którego 
uczysz. Wszystkie one powinny być używane z ostrożnością, 
ponieważ bezpłatny dostęp czasami pozwala na 
zamieszczanie materiałów niskiej jakości przez nauczycieli-
amatorów. 

Strony te oferują również wiele różnych materiałów do 
ćwiczeń na rozumienia ze słuchu. Można je uzupełnić 

niezliczoną ilością filmów wideo na YouTube i innych platformach wymiany wideo, ale jak 
zwykle należy uważać na nieprofesjonalnych nauczycieli zamieszczających niskiej jakości 
materiały dydaktyczne, których jedynym celem jest generowanie ruchu, a następnie 
generowanie przychodów z reklam. 
 
Live Lingua 

Live Lingua to, według samej strony, największy w Internecie zbiór darmowych materiałów 

do nauki języków obcych w domenie publicznej. Istnieją tysiące darmowych e-booków, 

nagrań audio i materiałów wideo w ponad 130 różnych językach. 

 
LearnaLanguage.com 

Learnalanguage.com jest stroną internetową z linkami do obszernych zasobów w 19 różnych 

językach. Możesz nauczyć się ponad 1400 słów w języku docelowym za darmo z list 

słownictwa i wykresów koniugacyjnych czasownika, a jest jeszcze o wiele więcej darmowej 

nauki w dziewięciu językach, w których Learnalanguage.com prowadzi własne kursy 

internetowe. 

 
Open Culture 

Open Culture prowadzi listę bezpłatnych kursów w 48 językach w sieci, od amharycznego do 

jidysz. Dzięki tym zasobom zebranym od rządów, uniwersytetów i prestiżowych instytucji 

prywatnych na całym świecie, z pewnością znajdziesz darmowe, wysokiej jakości lekcje w 48 

językach. 

 
Surface Languages 

Surface Languages utrzymuje rozległą bazę danych darmowych zasobów edukacyjnych 

online, jak również własne kursy audio dla początkujących w języku włoskim, portugalskim, 

francuskim i polskim. Dodatkowo, jest do dyspozycji wygodny dział z kartami audio i 

flashcards w języku afrikaans i rumuńskim oraz pasek boczny, który pokazuje najnowsze 

dodatki do ich stale rosnącej biblioteki nauki języków obcych. 

 
 
 
 

https://www.livelingua.com/
http://www.learnalanguage.com/
http://www.openculture.com/
http://www.surfacelanguages.com/
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Internet Polyglot 

Internet Polyglot oferuje sporo zasobów podobnych do wyżej wymienionych stron, z 

dodatkową zaletą menu szybkiego startu, które pozwala wybrać nie tylko język, którego się 

uczysz, ale także język, w którym się go uczysz. 

 
Omniglot 

Ta encyklopedia online systemów pisania i języków jest jak Wikipedia języków i 

językoznawstwa. Nie tylko dostarcza informacji językowych i kulturowych na temat setek 

języków świata, ale również oferuje niektóre z własnych bezpłatnych lekcji wideo. Na stronie 

kursów Omniglot prowadzi imponującą listę linków do zasobów edukacyjnych dla 

poszczególnych języków, z których większość jest bezpłatna. 

 
BBC Languages 

BBC Languages oferuje bezpłatne informacje i materiały dla 40 języków świata. Podczas gdy 

niektóre z nich są bardziej szczegółowe niż inne, siedem języków wymienionych na ich 

głównych stronach internetowych zawiera obszerne linki do docelowych mediów 

językowych (takich jak usługi transmisji telewizyjnej, gazety i czasopisma internetowe w 

języku francuskim, chińskim i greckim). Rodzaje oferowanych zasobów różnią się w 

zależności od języka, ale większość z nich obejmuje powtórki i rozmówki, jak również własne 

lekcje wprowadzające BBC, kursy na miejscu i linki, które pomogą Ci znaleźć zajęcia w Twojej 

okolicy. 

 

C.2.7 Narzędzia autorskie - Tworzenie interaktywnych ćwiczeń online 

Aby uzyskać szczegółową listę narzędzi odpowiednich do nauczania języków obcych dla osób 
powyżej 50 roku życia, w tym wirtualnych sal lekcyjnych, prosimy zapoznać się z listą w 
Pakiecie szkoleniowym D. 
https://padlet.com/caroladierich/taotrainingpack2 
 

C.3 Plany lekcji zawierające różne narzędzia  

Każdy plan lekcji musi być dostosowany i dokładnie przemyślany, aby zaspokoić potrzeby 
edukacyjne i specyficzne ograniczenia zdrowotne osób dorosłych. Podczas gdy istnieje 
logiczny postęp w nauce słownictwa i gramatyki, tematy i zajęcia powinny odzwierciedlać 
zainteresowania uczniów i być z nimi często omawiane z wyprzedzeniem. Istniejące zasoby 
dydaktyczne przeznaczone specjalnie dla osób starszych są dość ograniczone, dlatego to 
edukatorzy dzięki swojej wiedzy i kreatywności mogą stworzyć zajęcia najlepiej łączące treści 
tematyczne, gramatykę, umiejętności mówienia i pisania.  

C.3.1 Odpowiednia treść tematyczna i gramatyka 

Przedstawione sugestie należy traktować jako uzupełnienie doświadczenia zawodowego 
nauczycieli języków obcych; pomysły przedstawione poniżej nie wyczerpują wszystkich 
możliwości i są punktem wyjścia do własnych planów lekcji nauki języka dla słuchaczy 50+. 

 

https://www.internetpolyglot.com/
https://www.omniglot.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/
https://padlet.com/caroladierich/taotrainingpack2
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Słownictwo - Zawartość tematyczna 

Ostateczny wybór treści tematycznych pozostaje w gestii edukatora, jednak zdecydowanie 
zaleca się wcześniejsze omówienie ze słuchaczami ich zainteresowań, celów nauki i dziedzin 
wiedzy. Muszą mieć pewność, że dzięki swojej wiedzy życiowej i doświadczeniu poradzą 
sobie z nauką języka pomimo problemów ze starzeniem się.  

Popularne tematy z seniorami obejmują:  

- Podstawowe słownictwo z życia codziennego 
- Rodzina 
- Wakacje 
- Działalność lokalna 
- Książki 
- Przyroda i zwierzęta 
- Ogrodnictwo 
- Gazety i wydarzenia bieżące 
- Gotowanie i wypieki 
- Wskazówki dotyczące zdrowia ( porady jak dbać o zdrowie ) 
- Hobby i sport 
- Zwierzęta domowe 
- Media społecznościowe 
- Wspomnienia 
- Majsterkowanie 

- Wolontariat  
- Nauczanie i doradztwo 
- Imprezy kulturalne, gry i zagadki 
- Gry planszowe, łamigłówki, krzyżówki 
- Muzyka 
- Drzewa genealogiczne 
- Uczenie się nowych rzeczy 
- Wydawanie i oszczędzanie pieniędzy 

Więcej kreatywnych pomysłów można znaleźć na stronie: 
https://www.vivehealth.com/blogs/resources/activities-elderly-seniors  
(aktywności dopasowane do osób w wieku 50+) 

Gramatyka 

Gramatyka zależy od języka i w przypadku mniej skomplikowanych strukturalnie języków 
można zacząć komunikować się bardzo wcześnie, to w przypadku innych języków trzeba 
będzie zdobyć więcej wiedzy z gramatyki, zanim jakiekolwiek próby komunikacji mogą się 
rozpocząć. Nauczyciel powinien pamiętać, że jakkolwiek starsi słuchacze mogą preferować 
bardziej tradycyjne podejście do nauki gramatyki, to trzeba im wytłumaczyć, że 100% 
poprawności nie jest celem komunikacji i że tworząc zdania powinni się skupić na przekazie. 
Seniorzy mają zbyt duże obawy przed popełnieniem błędu, co negatywnie wpływa na ich 
naukę. Można temu zaradzić tworząc przyjazne i bezpieczne środowisko uczenia się. 

 

https://www.vivehealth.com/blogs/resources/activities-elderly-seniors
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C.3.2 Dostosowane nauczanie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania 

Umiejętności słuchania 

Umiejętności słyszenia i rozumienia u osób starszych mogą być ograniczane przez problemy 
ze słuchem związane z wiekiem, filtrowanie dźwięków przez system dźwiękowy ich języka 
ojczystego, jak również rozpraszanie uwagi poprzez analizę treści, a nie tylko słuchanie ich. Z 
drugiej strony, posiadanie większego doświadczenia życiowego może pomóc w wypełnieniu 
luk, gdy niektóre słowa nie są dobrze słyszane lub rozumiane. 

Dobrymi sposobami na poprawę słyszenia są m.in: 

- zmniejszenie hałasu w tle 
- rozmówca powinien być w dobrym świetle z wyraźnie widocznymi 

ustami 
- wyraźna mowa 
- używanie mimiki i gestykulacja 
- sprawdzenie aparatów słuchowych 
- wspierające materiały do słuchania audio-wizualne  

Podobne kryteria jakości mają zastosowanie do nagrań; wskazane jest unikanie ćwiczeń 
słuchowych, które są tak dobrane, że mogą stanowić wyzwanie ponieważ zbyt wiernie 
imitują dźwięki środowiska nagrania (głośny hałas w tle, silne akcenty, szybka mowa). 

Umiejętności mówienia 

 Głównym wyzwaniem związanym z umiejętnościami mówienia jest to, że starsi uczniowie 
władają dość dobrze swoim językiem ojczystym i oczekują, że będą w stanie przekazać 
równie bogate przesłanie w języku obcym, co na początku jest oczywiście niemożliwe. Z 
drugiej strony są w stanie zrozumieć, że pewien wysiłek jest niezbędny do osiągnięcia celów 
edukacyjnych. Ponadto trudności w oddychaniu i upośledzenie głosu mogą dodatkowo 
zwiększyć ich zmagania z umiejętnościami mówienia. 

Dobrze dobrane tematy dyskusji, wcześniejsze ćwiczenia ze słownictwem i ekspresją oraz 
utrzymanie pozytywnego środowiska uczenia się powinny pomóc w przezwyciężeniu 
niektórych z tych wyzwań. 

Umiejętności czytania 

Zwyczaje czytelnicze starszych uczniów będą miały wpływ na ich umiejętności czytania w 
języku obcym, ale wynika to z ich życiowego doświadczenia i edukator nie ma na to wpływu. 
Ci, którzy czytają regularnie, znają jego zalety, w przeciwnym razie nauka czytania będzie 
częścią całego procesu uczenia się. Można często zaobserwować, że podczas czytania starsi 
słuchacze często skupiają się na pojedynczych nieznanych słowach i nie są w stanie 
kontynuować czytania, co sprawia, że tracą ogólne zrozumienie tekstu. Może to wynikać z 
braku wiedzy na temat umiejętności czytania lub dawnych i tradycyjnych metod nauki języka 
poprzez tłumaczenie.  

Niezdiagnozowana dysleksja i/lub dysgrafia mogą być kolejnym źródłem trudności w 
czytaniu, biorąc pod uwagę, że dopiero od niedawna więcej uwagi poświęca się radzeniu 
sobie z trudnościami w nauce we wczesnych latach. Osoby starsze często jednak mylą je z 
oznakami starości i pogarszającej się wydolności mózgu, co nie jest prawdą.  
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Rozpoznawanie słów wydaje się być kolejnym wyzwaniem związanym z wiekiem. Starszy 
czytelnik czytając zdanie może podzielić je na części, ale nie jest w stanie powiązać 
niektórych słów z konkretnym znaczeniem, co przerywa proces rozpoznania, a rozumienie 
tekstu jest zagrożone. 

Wreszcie, czytanie jest również związane z tym, jak tekst jest prezentowany graficznie. Języki 
posługujące się innym alfabetem niż język ojczysty ucznia mogą spowolnić rozumienie 
tekstu. Szczególną uwagę należy zwrócić na graficzną prezentację tekstu i oświetlenia, 
ponieważ zatłoczony i źle oświetlony tekst może być dodatkowym wyzwaniem. 

Kwestie te powinny być podkreślone i omówione z uczniami, ponieważ są to ograniczenia 
fizyczne, a nie psychiczne i można im zaradzić. Starsi słuchacze powinni być wspierani przez 
edukatorów i powinni otrzymać wskazówki jak można przezwyciężyć te ograniczenia: 

- Należy pamiętać o globalnym znaczeniu tekstu i nie skupiać się zbytnio na 
szczegółach. 

- Należy sprawdzić, czy nie jest zdiagnozowana dysleksja/dysgrafia, a jeśli zostanie 
wykryta, zmienić styl nauczania. 

- Przed rozpoczęciem ćwiczenia czytania należy podkreślić ważne słowa, aby poprawić 
płynność czytania. 

- Tekst powinien być prezentowany w lekkiej i zwięzłej strukturze, należy dodać 
wizualne wsparcie i unikać zatłoczonych bloków tekstu. 

- Jeśli język obcy używa innego alfabetu niż ten, którym posługują się osoby starsze na 
co dzień, należy upewnić się, że jest on dobrze opanowany, zanim słuchacze przejdą 
do bogatszych tekstów. 

Umiejętności pisania 

Pisanie jest szczególnie trudne dla osób starszych uczących się języków niefonetycznych, 
takich jak angielski czy francuski, gdzie trudno jest zrozumieć związek między formą pisaną i 
mówioną tego samego słowa. Podobnie jak w przypadku czytania, problemy ze wzrokiem i 
złe oświetlenie mogą mieć wpływ na wyniki ucznia.  

Aby sprostać wyzwaniom związanym z językami niefonetycznymi, zaleca się rozpoczęcie od 
pisania znanych już słów tak, aby uczniowie mogli nabrać pewności siebie w zakresie 
umiejętności interpretowania tekstu pisanego i wyrażania własnych myśli poprzez pisanie.  

 

C.3.3 Jak zintegrować narzędzia online z planami lekcji dla osób powyżej 50 roku 

życia 

Bez względu na jak bardzo sami edukatorzy są zafascynowani narzędziami do nauki online, 
ilość i charakter tych narzędzi nie powinien zdominować zajęć. Zajęcia z osobami 50+ nie 
mogą być nimi przeładowane i mają wspierać realizację celu lekcji a nie być celem samym w 
sobie. Dobór narzędzi online i ich rola w procesie nauczania zależy od prowadzącego zajęcia i 
opinii grupy. Ogólną rekomendacją jest wprowadzanie nowych e-narzędzi stopniowo, wraz z 
odpowiednim wyjaśnieniem i wsparciem praktycznym. Należy poświęcić wystarczająco dużo 
czasu, aż prowadzący zajęcia i słuchacze będą mieli całkowitą pewność, że każdy czuje się 
komfortowo z tym narzędziem. Tylko wtedy stanie się pożyteczne w nauce. Lepiej jest 
stosować te same narzędzia i wielokrotnie niż dodawać nowe, co lekcję. 
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Poniższe plany lekcji zawierają przykłady różnych kontekstów, metod nauczania i narzędzi 
elektronicznych używanych do prowadzenia lekcji językowych dla osób powyżej 50 roku 
życia, z uwzględnieniem konkretnych celów i potrzeb edukacyjnych. Czas trwania lekcji w 
tych przykładowych planach lekcji wynosi 45 minut. W zależności od rodzaju słuchaczy 
należy dać im dodatkowy czas na opanowanie korzystania z narzędzia online. 

Plan lekcji z wykorzystaniem gry edukacyjnej 

Jest to lekcja języka angielskiego dla początkujących, skierowana do osób powyżej 75 roku 
życia uczących się w domu opieki dla seniorów. Celem kursu jest raczej interakcja społeczna, 
a nie osiąganie dużych sukcesów akademickich.  

Zobacz przykładowy plan lekcji C1 (strona 85) 

Plan lekcji z wykorzystaniem narzędzia do nauki słownictwa 

Jest to lekcja na poziomie B1 we Francji, skierowana do osób w wieku 50-65 planujących 
przeprowadzić się do Francji na emeryturę.  

Zobacz przykładowy plan lekcji C2 (strona 86) 

Plan lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń online 

Jest to lekcja hiszpańskiego na poziomie A2 skierowana do 
osób powyżej 50 roku życia, które chcą przedłużyć swój 
urlop w Hiszpanii lub Ameryce Łacińskiej.  

Zobacz przykładowy plan lekcji C3 (strona 87) 

Plan lekcji z wykorzystaniem dodatkowych zasobów online 

Jest to lekcja języka angielskiego na poziomie C1 skierowana do osób powyżej 50 roku życia z 
zaawansowanymi umiejętnościami językowymi, pragnących utrwalić je.  

Zobacz przykładowy plan lekcji C4 (strona 88) 

Plan lekcji z wykorzystaniem kreatywnych narzędzi online 

Jest to lekcja języka angielskiego na poziomie A2 skierowana do osób powyżej 70 roku życia z 
podstawowymi umiejętnościami językowymi, które chcą poprawić swój opis i umiejętności 
komunikacji. 

Zobacz przykładowy plan lekcji C5 (strona 89) 

Plan lekcji z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi do ćwiczeń online 

Jest to lekcja niemieckiego na poziomie A1 skierowana do uczniów powyżej 50 roku życia, 
którzy są imigrantami z różnych krajów z różnymi językami ojczystymi. 

Zobacz przykładowy plan lekcji C6 (strona 90/91) 

Plan lekcji z wykorzystaniem strony internetowej do przechowywania zasobów i narzędzi do 
tłumaczenia online 

Jest to lekcja niemieckiego na poziomie B1 skierowana do pracowników służby zdrowia 
powyżej 50 roku życia, mająca na celu poprawę znajomości języka specjalistycznego. 
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Zobacz przykładowy plan lekcji C7 (strona 92/93) 

Plan lekcji z wykorzystaniem prawdziwej strony internetowej i narzędzi do tłumaczenia 

Jest to lekcja języka angielskiego na poziomie A2 skierowana do osób 50+, pracowników 
muzeum, mająca na celu przygotowanie ich do podstawowej komunikacji z zagranicznymi 
gośćmi.  

Zobacz przykładowy plan lekcji C8 (strona 94/95) 

 

C.4 Chwila refleksji 

Nauczanie języka obcego to nie tylko gramatyka i słownictwo, to dzielenie się swoją miłością 

do języka obcego i kultury, którą reprezentuje. Z dojrzałymi dorosłymi uczniami jest to 

jeszcze bardziej prawdziwe. Chcielibyśmy zaproponować kilka pytań do autorefleksji, które 

pozwolą nam poznać Twoje osobiste spojrzenie na to, czego właśnie się nauczyłeś: 

1. Czy omówiłem z moimi starszymi uczniami korzyści płynące z nauki 

języka obcego? Czy brałem pod uwagę ich własną motywację, cele 

i potrzeby edukacyjne? 

2. Czy rozwiałem obawy moich uczniów, że nie są w stanie sobie z 

czymś poradzići czy zapewniłem ich o tym za pomocą praktycznych 

rozwiązań? Czy wszystko zrozumieli i chcą uczyć się dalej? Co 

najważniejsze, czy podoba im się proces uczenia się? 

3. Czy moje metody nauczania są dostosowane do potrzeb osób 

starszych? Czy naprawdę rozważyłem wszystkie aspekty, które 

mogą ograniczyć ich naukę i opracowałem strategię, która 

zrekompensuje ograniczenia? 

4. Czy wybrałem odpowiednie narzędzie online dla odpowiedniego 

zadania edukacyjnego? 

5. Czy poświęciłem wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z 

narzędziem online, zanim zintegruję je z moją lekcją języka? Czy 

znam odpowiedzi na możliwe pytania techniczne od moich 

uczniów?  
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C.5 Dalsza lektura: 

- Technology Fear Stops Older Adults From Logging On, Michael Haederle, AARP Bulletin, 
2011  

- ICT Learning by Older Adults and Their Attitudes toward Computer Use, Antonio 
González, María Paz Ramírez, and Vicente Viadel, Hindawi, 2015 

- Older Adults Perceptions of Technology and Barriers to Interacting with Tablet 
Computers: A Focus Group Study, Eleftheria Vaportzis, Maria Giatsi Clausen, and Alan J. 
Gow, Frontiers in Psychology, 2017 

- How to Help Seniors with Technology, Melanie Haiken, Caring.com, 2018 

 

 

 

https://www.aarp.org/technology/innovations/info-08-2011/elderly-fear-of-technology.html
https://www.hindawi.com/journals/cggr/2015/849308/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5649151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5649151/
https://www.caring.com/articles/seniors-learning-technology


 

 

59 

 

 

 

 

 

Część D     
Nowoczesne 

narzędzia do nauki 

online dla osób 

dorosłych 



 
 

 

60 

Część D Nowoczesne  narzędzia do nauki online dla osób dorosłych 

D.1 Wprowadzenie  

Odkrywanie nowych technologii i wykorzystanie Internetu do celów edukacyjnych przynosi 

dużą ilość zupełnie nowych zwrotów i pojęć, które, dla laika mogą wydawać się dżunglą 

haseł. To krótkie wprowadzenie do najważniejszych terminów poprowadzi Cię po dżungli i 

pomoże Ci znaleźć drogę. Naszym celem jest przedstawienie krótkiego przeglądu, a nie 

szczegółowe objaśnienie wszystkiego. Mimo, że lista terminów nie jest wyczerpująca, 

zawiera kilka istotnych podstawowych haseł, od których trzeba zacząć.  

Czym jest e-learning? 

Sam termin e-learning może być rozumiany na różne sposoby. Słownik Oxfordzki opisuje e-

learning jako "uczenie się prowadzone za pośrednictwem mediów elektronicznych, 

zazwyczaj w Internecie", podczas gdy prof. dr Michael Kerres definiuje e-learning bardziej 

szczegółowo jako "możliwości uczenia się, gdzie media cyfrowe są wykorzystywane do 

prezentacji i dystrybucji materiałów dydaktycznych i/lub do wspierania komunikacji 

interpersonalnej". Ta ostatnia jest dość szeroką definicją i nie ogranicza e-learningu jedynie 

do nauki za pośrednictwem mediów elektronicznych, ale obejmuje również korzystanie z 

mediów elektronicznych w tradycyjnej klasie. Inne terminy, które są synonimem terminu e-

learning, to nauka online, nauczanie komputerowe, szkolenia internetowe itp. Termin e-

learning jest często używany również w odniesieniu do kursów, które odbywają się wyłącznie 

online.  

E-learning synchroniczny i asynchroniczny 

Kursy e-learningowe mogą być dwojakiego rodzaju - synchroniczne i asynchroniczne. 

Synchroniczny e-learning oznacza, że edukator i uczniowie mają możliwość interakcji online 

w czasie rzeczywistym. Może się to odbywać poprzez konferencje audio i wideo lub w 

wirtualnych salach lekcyjnych. Uczniowie mają możliwość zadawania pytań i 

natychmiastowego uzyskania odpowiedzi. Asynchroniczny e-learning oznacza, że uczniowie 

kończą kurs w swoim własnym tempie z materiałów i ćwiczeń online. W tym przypadku mają 

teksty, filmy wideo, ćwiczenia lub inne materiały i są w stanie zdecydować, kiedy i gdzie się 

uczyć i jak szybko chcą zakończyć kurs. Połączenie obu tych elementów oferuje optymalne 

warunki i motywację dla uczących się.  

Nauczanie łączone 

Blended learning to termin bardziej szczegółowy. 

Odnosi się do połączenia e-learningu z tradycyjnym 

uczeniem na kursie w klasie. Jest to postrzegane 

jako bardzo skuteczny sposób uczenia się, ponieważ 

uczniowie mogą uczyć się częściowo na własnych 

warunkach (kiedy i gdziekolwiek zechcą), ale mają 

również możliwość przedyskutowania tematów z 

nauczycielem i innymi uczniami podczas zajęć w 

klasie.  
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Systemy zarządzania uczeniem się i narzędzia autorskie 

Innym terminem, na który można natknąć się szukając narzędzi online do edukacji, jest 

Learning Management System (LMS). Są to systemy do zarządzania uczniami i śledzenia ich 

postępów. Są one zazwyczaj wdrażane przez całe szkoły, uniwersytety lub inne instytucje 

edukacyjne. Przykładem LMS jest Moodle. Zazwyczaj za pomocą LMS nie można tworzyć 

treści, ale można przesyłać materiały lub integrować różne rodzaje treści z innych platform i 

zasobów. Do tworzenia treści e-learningowych można wykorzystać systemy zarządzania 

treścią nauczania (Learning Content Management Systems - LCMS), które czasami określane 

są również jako narzędzia autorskie. Oferują one szeroki wachlarz możliwości tworzenia 

interaktywnych treści.   

Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu 

Co to oznacza dla Ciebie jako nauczyciela? W skrócie, termin e-learning może odnosić się do 

różnych sytuacji w Twoim nauczaniu:  

 prezentujesz coś swoim uczniom w klasie, korzystając z Internetu (np. pokazując wideo z 

YouTube) 

 przesyłasz materiały dydaktyczne do swoich uczniów online (np. mogą oni pobrać teksty z 

jakiegoś miejsca / wysyłasz im teksty e-mailem; wysyłasz im linki do obejrzenia; itp.) 

 komunikujesz się z uczniami online (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu, 

konferencji audio/wideo itp.) 

 powierzasz uczniom zadania do wykonania online (np. zadania domowe, ćwiczenia, 

samodzielna nauka) 

 prowadzisz wyłącznie kursy online 

Dla każdego z tych scenariuszy istnieją różne narzędzia, których możesz potrzebować i z 

których możesz korzystać. W następnym rozdziale przedstawimy wybór różnych narzędzi dla 

różnych scenariuszy. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o e-learningu? Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą 

ciekawych stron internetowych z artykułami na ten temat: 

nauczanie dorosłych online 

http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/ 

http://www.e-mentor.edu.pl/ 

http://practicaledtech.com/ 

http://cyber-kap.blogspot.de/ 

http://www.techsavvyed.net/ 

https://www.edutopia.org/technology-integration 

https://www.gse.harvard.edu/uk/topic/Technology 

http://www.gettingsmart.com/ 

Journal of Interactive Online Learning http://www.ncolr.org/ 

Journal of Educators Online https://www.thejeo.com/ 

The E-Learning Guild https://www.elearningguild.com/  

http://www.edulider.pl/edukacja/metody-nauczania-doroslych
http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/
http://www.e-mentor.edu.pl/
http://practicaledtech.com/
http://cyber-kap.blogspot.de/
http://www.techsavvyed.net/
https://www.edutopia.org/technology-integration
https://www.gse.harvard.edu/uk/topic/Technology
http://www.gettingsmart.com/
http://www.ncolr.org/
https://www.thejeo.com/
https://www.elearningguild.com/
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D.2 Narzędzia online 

W zależności od kontekstu nauczania, dostępne są różne narzędzia online. Aby 

zaprezentować coś swoim uczniom w klasie za pomocą Internetu, możesz znaleźć 

interesujące strony do przechowywania zasobów (D.2.1). Możesz użyć tych samych stron do 

dystrybucji materiałów dydaktycznych dla swoich uczniów lub omówienia tematu w formie 

pisemnej. Narzędzia autorskie można podzielić na dwie kategorie - narzędzia autorskie do 

tworzenia interaktywnych ćwiczeń online (D.2.2) oraz narzędzia autorskie do tworzenia 

własnych kursów e-learningowych (D.2.3). Dzięki pierwszej kategorii narzędzi autorskich 

możesz tworzyć małe interaktywne ćwiczenia online, takie jak np. quizy, które Twoi 

słuchacze mogą wykonywać w domu lub mogą je wykonywać razem w klasie, w zależności 

od narzędzia, którego używasz. Za pomocą drugiej kategorii narzędzi autorskich możesz 

tworzyć i prowadzić całe kursy online, korzystając z różnych rodzajów treści (tekst, dźwięk, 

wideo itp.) oraz interaktywnych ćwiczeń (teksty, quizy itp.). Aby wesprzeć Twój kurs online i 

komunikować się ze słuchaczami w czasie rzeczywistym, przydatne są wirtualne sale lekcyjne 

(D.2.4). Tam możesz przedstawić temat swoim słuchaczom, a oni mogą zadawać pytania i 

dyskutować o wszystkich sprawach, które nie są dla nich jasne i rodzą pytania; jednocześnie, 

każdy może używać tablicy interaktywnej.  

Ale nie musisz tworzyć wszystkiego na własną rękę. Istnieją również liczne platformy, które 

oferują kursy online. Czasami są one bezpłatne lub przynajmniej częściowo bezpłatne. 

Możesz skierować swoich słuchaczy na te kursy w celu dalszej lektury, ćwiczeń i praktyki.  

 

D.2.1 Strony do przechowywania zasobów 

Lubisz pokazywać filmy z YouTube w swojej klasie lub inne zasoby online, ale zawsze musisz 

szukać ich ponownie lub przechodzić przez e-mail, aby znaleźć link? Istnieją różne strony 

internetowe, na których możesz tworzyć listy linków, zapisywać zasoby, umieszczać 

informacje, przesyłać materiały, zapisywać i udostępniać notatki, oraz współpracować na 

wirtualnej tablicy. Możesz z nich korzystać w celu stworzenia struktury swoich materiałów 

dla siebie lub przygotować repozytorium, którym możesz podzielić się z uczniami.  

 

Padlet: https://padlet.com/ 

Padlet to wirtualna tablica, na której można umieszczać różne 

materiały (wgrywać dokumenty, wstawiać filmy, zapisywać linki, 

itp.). Materiały te można konstruować za pomocą różnych układów. 

Inne osoby mogą komentować materiały i teksty tam zgromadzone, 

lub głosować -jeśli wyrazisz na to zgodę. Możesz nadawać prawa 

użytkownikom, tzn. mogą mieć prawo do zmiany materiałów lub nie. 

Możesz również pozwolić swoim uczniom na współpracę przy 

projektach na tablicy. Narzędzie jest intuicyjne i łatwe w użyciu. 

Możesz tworzyć treść klikając na znak "+" w prawym dolnym rogu.  

Wypróbuj to sam na przykładzie tablicy pod poniższym linkiem: 

 https://padlet.com/carola_dierich/tao  

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

https://padlet.com/
https://padlet.com/carola_dierich/tao
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SymbalooEDU: https://edu.symbaloo.com  

Z SymbalooEDU możesz zapisać zasoby 

internetowe w tzw. webmixie. Dla każdego linku 

online tworzysz płytkę na swoim forum. Dzięki 

zintegrowanemu wyszukiwaniu Google możesz 

przeglądać internet lub przeglądać webmixy 

innych osób w związku z tematem Twojego 

webmixu. Spojrzenie na webmix kogoś innego 

może przynieść ogromną różnorodność nowych 

pomysłów i możliwości dla materiałów online. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim  

i polskim. 

 

 

Pinterest: http://pinterest.com/ 

Pinterest to narzędzie, w którym można tworzyć tablice 

zasobów internetowych. Musisz się zarejestrować i kiedy 

jesteś zalogowany, możesz przypiąć dowolną stronę 

internetową do jednego z utworzonych przez Ciebie forów, 

używając obrazu z tej strony. W ten sposób możesz zapisać i 

ustrukturyzować wszystkie swoje zasoby online, na przykład 

zorganizowane tematycznie. Możesz zdecydować, czy Twoje 

forum może być oglądane przez inne osoby lub czy chcesz 

zachować je dla siebie. Pinterest to sieć społecznościowa, 

ponieważ ludzie mogą śledzić Ciebie lub Twoje tablice, jak 

również jak Twoje szpilki lub tablice. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

 

Google Keep: https://www.google.com/keep/ 

 Dzięki Google Keep możesz zapisywać notatki, tworzyć listy, nagrywać dźwięk i zapisywać 

obrazy. Możesz również ustawiać przypomnienia i dzielić się notatkami z innymi osobami. 

Google Keep działa zarówno na Twoim smartfonie, jak i na tablecie lub komputerze 

stacjonarnym. Możesz również 

kolorować notatki według kategorii, 

aby łatwiej je znaleźć. 

 

Dostępne w języku angielskim, 

niemieckim i polskim.  

https://edu.symbaloo.com/
http://pinterest.com/
https://www.google.com/keep/
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Pocket: https://getpocket.com/ 

Pocket daje możliwość zapisywania artykułów, które 

napotkasz w Internecie, aby później je przeczytać. W 

ten sposób tworzysz listę artykułów. Możesz oznaczyć 

artykuły, jak również dzielić się nimi poprzez e-mail, 

Twitter lub Facebook. Po przeczytaniu artykułu można 

go zarchiwizować. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

 

 

Twiddla: https://www.twiddla.com/  

Twiddla jest wirtualną tablicą, która może być używana do zespołowego pisania, tworzenia, 

wyjaśniania itp. na białym ekranie. Możesz z niej korzystać w czasie rzeczywistym i, na 

przykład, łączyć to narzędzie z grupowym wywołaniem na skype'ie, tak abyś mógł rozmawiać 

z uczniami podczas tworzenia lub komentowania czegoś na tablicy. Nie musisz się 

rejestrować, ale darmowa wersja jest 

ograniczona. Możesz mieć do 10 osób 

uczestniczących w programie przez 

ograniczony czas 20 minut. Wystarczy 

jedno kliknięcie, aby wygenerować nową 

tablicę i możesz wysłać link do swoich 

uczniów. Wersja płatna posiada wszystkie 

funkcje wirtualnej klasy.  

Dostępne w języku angielskim. 

Możesz przetestować program jako gość 

klikając w link:  

https://www.twiddla.com/q1tzxf 

 

ZEEF: https://zeef.com/ 

ZEEF jest narzędziem online służącym do 

tworzenia list linków dotyczących określonych 

tematów lub zagadnień. Listy można 

porządkować, a do każdego linku można dodawać 

opisy i zarządzać nimi. Dla inspiracji można 

również przejrzeć listy utworzone przez innych. 

ZEEF może również pomóc znaleźć najbardziej 

odpowiedni artykuł/metodę/narzędzie, którego 

szukamy w odniesieniu do konkretnego tematu. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

https://getpocket.com/
https://www.twiddla.com/
https://www.twiddla.com/q1tzxf
https://zeef.com/
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Evernote: https://evernote.com/ 

Evernote jest aplikacją do zapisywania i 

udostępniania notatek i dlatego działa jak notebook. 

Można tworzyć listy, zapisywać pomysły w 

notatkach i zdjęciach, a także ustawiać zadania i 

terminy. Daje to również możliwość zapisywania 

treści/łączy internetowych. Wersja podstawowa jest 

bezpłatna. Dostępne są płatne konta premium lub 

zespołowe. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim.  

Klikając w link możesz zobaczyć przykład działania Evernote:  

https://www.evernote.com/pub/dierichc237/tao  

 

Trello: https://trello.com/ 

Trello to narzędzie do zarządzania projektami służące do 

tworzenia tablic z listami, zadaniami i terminami pracy w 

zespole. Dla każdej listy można tworzyć karty z zadaniami, 

które następnie można opisać bardziej szczegółowo, podać 

termin, etykietę, dodać listę kontrolną itp. Każda karta może 

być komentowana i można ją przeciągać i przenosić z jednej 

listy na drugą. Dla każdej karty dostępny jest również 

szczegółowy widok czynności - kto co zrobił kiedy. Istnieje 

także możliwość wysyłania załączników.  

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2.2 Narzędzia autorskie - Tworzenie interaktywnych ćwiczeń online 

Istnieje kilka narzędzi online, za pomocą których można tworzyć interaktywne ćwiczenia 

online dla osób uczących się. Dostępny jest szeroki zakres ćwiczeń, które można stworzyć, 

natomiast najpopularniejszym typem są quizy. Istnieje kilka narzędzi, za pomocą których 

można tworzyć quizy, a następnie używać ich na żywo w klasie. Możesz tworzyć konkursy lub 

po prostu poprosić uczniów o natychmiastową informację zwrotną dotyczącą lekcji. Inne 

narzędzia są bardziej odpowiednie do tworzenia ćwiczeń do wykonania w domu przez 

uczniów, jak np. karty flash.  

https://evernote.com/
https://www.evernote.com/pub/dierichc237/tao
https://trello.com/
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LearningApps: https://learningapps.org/ 

LearningApps jest doskonałym narzędziem do 

tworzenia różnego rodzaju interaktywnych 

ćwiczeń, takich jak quizy, dopasowywanie par, 

gry, krzyżówki, siatki słów lub gry typu 

„szubienica”. Bardzo łatwo jest udostępniać te 

ćwiczenia swoim słuchaczom, ponieważ nie 

muszą oni tworzyć konta. Można wysłać im link 

do ćwiczenia, umieścić link na stronie, aby 

zaoszczędzić zasoby, do których uczniowie 

mogą uzyskać dostęp, nadać im kod QR do 

ćwiczenia lub zintegrować ćwiczenia 

bezpośrednio na własnej stronie poprzez 

umieszczenie go na niej. To narzędzie online 

jest całkowicie darmowe. Jedyną rzeczą, o 

której należy pamiętać, jest to, że nie jest tak łatwo tworzyć ćwiczenia przy użyciu smartfonu. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

 

Quizlet: www.quizlet.com  

Quizlet daje możliwość tworzenia 

kart flash. Z jednej strony można 

stworzyć obrazek, a z drugiej strony 

słowo. Jest to tylko bardzo prosty 

przykład funkcjonalności aplikacji 

Quizlet, która oferuje wiele innych 

możliwości. Po utworzeniu, karty 

flash są następnie automatycznie 

przenoszone do różnych trybów (np.: nauka, pisanie, test, dopasowanie). Aby móc korzystać 

z narzędzia, należy utworzyć konto, które jest darmowe. Chcąc zwiększyć możliwości, można 

skorzystać z płatnej aktualizacji. Po utworzeniu zestawu kart flash, można wysłać link do 

swoich słuchaczy. Możesz również zdecydować, czy karty flash mają być ogólnodostępne dla 

każdego, czy też chronione hasłem i następnie przekazywane osobom uczącym się. Można 

również poszukać darmowych zestawów kart flash. W ten sposób nie trzeba tworzyć niczego 

samodzielnie. Wystarczy dokładnie przejrzeć istniejący zestaw kart flash, aby upewnić się, że 

nie ma w nim błędów. Uczniowie będą mogli grać w różne gry. Jeśli chcą zapisać swoje 

postępy w nauce, muszą być zarejestrowani i dodać zestaw kart flash do swojego konta. Dla 

Quizleta dostępna jest również aplikacja, dzięki czemu może być łatwo używana na 

smartfonie, a nauka może odbywać się wszędzie. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

Wypróbuj Quizlet i poznaj niektóre zabytki Lipska (Niemcy) oraz ich lokalizację klikając w link: 

https://quizlet.com/_4f41n5 (hasło: taoproject) 

 

https://learningapps.org/
https://quizlet.com/en-gb
https://quizlet.com/_4f41n5
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Kahoot: www.kahoot.com 

Kahoot jest podobny do Socrative i pozwala na tworzenie 

quizów lub testów do bezpośrednich spotkań z uczniami. 

Uczniowie muszą posiadać urządzenie (smartfon, tablet, 

netbook itp.). Edukator pokazuje pytania w czasie 

rzeczywistym, na przykład, za pomocą tablicy interaktywnej 

lub projektora, słuchacze natomiast odpowiadają na pytanie 

za pomocą swojego urządzenia. Na zdjęciu widać przykład, jak 

to wygląda na ekranie przed rozpoczęciem zajęć. Na 

urządzeniach słuchacze widzą symbole i kolory odpowiedzi i muszą na nie kliknąć. Wyniki są 

widoczne w czasie rzeczywistym i edukatorzy mogą je przeanalizować. Dobrym i zabawnym 

elementem jest zaznajomienie słuchaczy z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu. Kahoot 

działa bardzo dobrze jako element zabawy w ramach kursu. Dostępna jest wersja bezpłatna 

oraz wersja płatna premium z dodatkowymi funkcjami. Do tego narzędzia dostępna jest 

również aplikacja.  

Dostępne w języku angielskim. 
 

Socrative: www.socrative.com  

Socrative jest podobny do Kahoot. Dzięki temu 

narzędziu można tworzyć quizy i testy do 

bezpośrednich spotkań ze słuchaczami. Socrative 

działa w czasie rzeczywistym. Słuchacze napierw 

otrzymują nazwę pokoju od nauczyciela, potem logują 

się i odpowiadają na pytania za pomocą swoich 

urządzeń (smartfon, tablet, laptop). Edukator może 

zobaczyć wyniki natychmiast na ekranie. Socrative 

umożliwia również bardzo łatwe przeprowadzanie krótkich ocen lub zbieranie informacji 

zwrotnych. Konto i podstawowe funkcje są bezpłatne, dostępne są również płatne 

aktualizacje. Istnieje aplikacja dostępna dla Socrative, więc może być on używany na 

urządzeniach mobilnych. 

Dostępne w języku angielskim i niemieckim. 
 

EdPuzzle: https://edpuzzle.com/ 

Dzięki EdPuzzle można edytować filmy wideo (np. z 

YouTube) i np. wstawiać pytania w określonych punktach. 

Uczniowie muszą odpowiedzieć na pytanie, aby film był 

kontynuowany. W ten sposób uczniowie będą bardziej 

uważni podczas oglądania filmu. Nauczyciel może śledzić 

postępy uczniów i sprawdzać, czy zrozumieli treść filmu. 

Aby móc korzystać z tego narzędzia, uczniowie muszą 

stworzyć własne konta. Do EdPuzzle można się zalogować 

za pomocą konta Google lub Edmodo 

Dostępne w języku angielskim. 

http://www.kahoot.com/
http://www.socrative.com/
https://edpuzzle.com/
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Tricider: http://www.tricider.com/ 

Tricider jest narzędziem służącym do 

przeprowadzania burzy mózgówi 

poddawania spraw pod głosowanie. Można 

rozpocząć dyskusje, zadawać pytania itp. 

Rejestracja nie jest konieczna. Wystarczy 

zapisać gdzieś link administratora. Można 

zdecydować jak długo dyskusja będzie 

otwarta i po prostu wysłać link do osób, od 

których chce się uzyskać odpowiedź lub głos w jakiejś sprawie. Uczący się mogą również 

poddawać pomysły lub dodawać argumenty za i przeciw w sposób anonimowy. Co ważne, 

strona nie aktualizuje się automatycznie. Zawsze trzeba odświeżyć ekran, aby zobaczyć 

najnowsze dodatki.  

Dostępne w języku angielskim i niemieckim. 

Przykład zastosowania: http://www.tricider.com/brainstorming/2k4kFDbapNJ  

 

H5P: https://h5p.org/ 

H5P to strona, na której programiści mogą znaleźć 

rozwiązania HTML. Daje ona również możliwość 

tworzenia wielu różnych interaktywnych treści za darmo. 

Typy treści obejmują m.in. przeciągnij i upuść, 

prezentację kursu, wypełnienie pustych pól, karty flash, 

interaktywne wideo, grę pamięciową, wielokrotny wybór 

i wiele innych. Ogólnie rzecz ujmując, jest to bardzo 

zaawansowane narzędzie i dlatego zalecane dla 

edukatorów, którzy są bardziej doświadczeni w 

korzystaniu z narzędzi online. H5P oferuje bardzo wiele możliwości, jak np.osadzenie 

interaktywnych ćwiczeń na własnej stronie internetowej. Dodatkowo dostępne są wtyczki do 

Moodle i WordPress. 

Dostępne w języku angielskim. 

Przykład funkcjonalności strony: https://h5p.org/h5p/embed/185060 

 

Educaplay: https://www.educaplay.com/  

Educaplay jest narzędziem umożliwiającym tworzenie 

różnych gier online, takich jak quizy, krzyżówki, gry 

polegające na dopasowywaniu, interaktywne mapy itp. 

Jest ono podobne do LearningApps. Darmowa wersja 

zawiera reklamy. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

 

http://www.tricider.com/
http://www.tricider.com/brainstorming/2k4kFDbapNJ
https://h5p.org/
https://h5p.org/h5p/embed/185060
https://www.educaplay.com/
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Quizizz: https://quizizz.com/ 

Dzięki Quizizz można tworzyć quizy do wykorzystania 

podczas zajęć w klasie lub jako pracę domową.  

To narzędzie jest podobne do Kahoot. Przegląd i 

analiza wyników jest bardzo dobra. Jest to również 

narzędzie odpowiednie do wstępnej oceny 

predyspozycji ucznia, aby z wyprzedzeniem poznać 

poziom jego wiedzy. 

Dostępne w języku angielskim i polskim. 

 

Gimkit: https://www.gimkit.com/  

Gimkit jest również narzędziem online do 

tworzenia quizów dla uczniów, podobnym do 

Kahoot. Można go używać na żywo w klasie lub 

do odrabiania zadań domowych. Możliwe jest 

również zaimportowanie kart Quizlet i 

wykorzystanie ich w quizach. Przy udzielaniu 

poprawnych odpowiedzi uczący się mogą 

zarabiać pieniądze i wykorzystywać je do zakupu 

aktualizacji lub bonusów. Oczywiście, gdy uczący 

się odpowiadają źle, tracą również pieniądze. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

Tinycards: https://tinycards.duolingo.com/  

Z Tiny cards można tworzyć interaktywne karty flash na 

dowolny temat, który jest aktualnie poruszany ze 

słuchaczami. Jest to łatwy i motywujący sposób nauki, na 

przykład, słownictwa. Podobnie jak Quizlet, narzędzie to 

daje dużo więcej możliwości. Tinycards należy do aplikacji 

do nauki języków obcych Duolingo. 

Dostępne w języku angielskim.  

Tinycards można wypróbowac klikając w link: https://tiny.cards/decks/5s3ZYTs8/leipzig 

 

StudyStack: https://www.studystack.com/ 

StudyStack jest narzędziem online do tworzenia zestawów 

kart flash, które są następnie automatycznie zamieniane w 

różne gry (podobne do Quizlet lub Tinycards). Daje to 

słuchaczom możliwość nauki z kartami flash i wypróbowania 

tego, co pamiętają w różnych grach, takich jak dopasowanie, 

krzyżówka, itp. 

Dostępne w języku angielskim. 

https://quizizz.com/
https://www.gimkit.com/
https://tinycards.duolingo.com/
https://tiny.cards/decks/5s3ZYTs8/leipzig
https://www.studystack.com/
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D.2.3 Narzędzia autorskie - Tworzenie własnych kursów e-learningowych 

W Internecie można znaleźć wiele stron oferujących bezpłatne i płatne kursy na dowolny 

temat. Niektóre z tych platform oferują również możliwość stworzenia własnych kursów. 

Oznacza to, że w zależności od platformy, można przesyłać i wykorzystywać różne treści 

(tekst, dźwięk, wideo), inicjować dyskusje, tworzyć interaktywne ćwiczenia itd. W zależności 

od konkretnej platformy, kurs może być oparty na tekście, wideo itp. Narzędzia te dają 

edukatorowi możliwość samodzielnego tworzenia kompletnych kursów e-learningowych. 
 

OpenLearning: https://www.openlearning.com/ 

OpenLearning oferuje zarówno bezpłatne, jak i płatne 

kursy. Daje też możliwość tworzenia własnych kursów z 

dużą różnorodnością funkcji. Można dodawać teksty, 

filmy wideo, pliki audio, obrazy i listy kontrolne. 

Ponadto można wstawiać interaktywne działania, takie 

jak krzyżówki, dopasowywanie ćwiczeń, wielokrotny 

wybór lub wypełnianie pustych zadań. Niestety, w 

lutym 2019 roku OpenLearning zdecydował się na 

zmianę polityki prenumeraty. Aby móc zaoferować swój 

własny kurs, należy zapłacić 15 USD miesięcznie po 30-dniowym bezpłatnym okresie 

próbnym. 

Dostępne w języku angielskim. 
 

TEDEd: https://ed.ted.com/ 

TEDEd oferuje bezpłatne lekcje na podstawie filmów. 

Każda lekcja opiera się na 4 krokach: oglądanie, 

myślenie, zgłębianie i dyskutowanie. Po obejrzeniu filmu 

trzeba odpowiedzieć na kilka pytań (THINK), które mogą 

być pytaniami wielokrotnego wyboru lub pytaniami 

otwartymi. Następnie użytkownik jest prowadzony, aby 

przeczytać podstawowe informacje lub przeprowadzić 

badania (DIG DEEPER), a na koniec pojawiają się pytania, które mogą skłonić do dyskusji 

(DISCUSS). Można również przejrzeć dostępne lekcje i wykorzystać je w nauczaniu lub po 

prostu wykorzystać istniejące lekcje i dostosować je do swoich potrzeb. Dodatkowo można 

tworzyć lekcje od podstaw za pomocą animacji TED-Ed, rozmów TED lub filmów na YouTube. 

Aby móc uczęszczać na lekcje, uczniowie muszą się zarejestrować. 

Dostępne w języku angielskim. 
 

Nearpod: https://nearpod.com/  

Nearpod jest narzędziem do tworzenia prezentacji - 

ale w znacznie bardziej interaktywny i zabawny 

sposób. Edukator może tworzyć slajdy, a także 

importować prezentacje w programie PowerPoint. 

Prezentacja zawiera nie tylko "nudne" slajdy z 

https://www.openlearning.com/
https://ed.ted.com/
https://nearpod.com/
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tekstami i zdjęciami, ale także może być wzbogacona o filmy wideo, ćwiczenia takie jak 

pytania, quizy, sondaże lub tablice do współpracy na żywo, gdzie uczniowie mogą pisać 

swoje komentarze, dodawać obrazy itp. Podczas sesji na żywo ze słuchaczami, prezentację 

można pokazać za pomocą projektora, przy czym słuchacze mogą również śledzić ją na 

własnych urządzeniach i wypełniać zadania. Nearpod umożliwia wykorzystywanie 

istniejących prezentacji, ich adaptację lub tworzenie nowych. Darmowa wersja ma 

podstawowe funkcje i można ją wykorzystać w klasie jako lekcję na żywo. Dostępne są 

również różne płatne opcje, które są wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak możliwość 

dodawania treści internetowych lub korzystania z trybu pakietów dla słuchaczy, dzięki 

którym mogą wykonywać zadania również w domu. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

Udemy: https://www.udemy.com/ 

Na stronie Udemy znajdują się kursy online 

oparte na wideo. Kurs składa się z serii filmów 

stworzonych przez prowadzącego zajęcia. Oprócz 

filmu wideo można znaleźć tekst, dokumenty do 

pobrania, testy, dyskusje kursowe itp. 

Użytkownik może wziąć udział w wielu kursach z 

różnych dziedzin. Za wiele kursów trzeba 

zapłacić, ale są również dostępne bezpłatne 

kursy. Edukator może również tworzyć własne 

kursy. Musi tylko zweryfikować swoje konto 

nauczyciela za pomocą krótkiego filmu wideo z podaniem imienia i nazwiska, nazwy kursu 

oraz prawa własności lub prawa do korzystania z treści kursu. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim, choć większość kursów jest tylko w 

języu angielskim. 

 

Google Classroom: 

https://edu.google.com/intl/de/products/classroom/  

Google oferuje również system zarządzania nauką - 

Google Classroom. System umożliwia zintegrowane 

korzystanie z różnych narzędzi Google, w tym na 

przykład Google Calendar, Google Forms, Google 

Drive, Google Docs, itp. Edukator może łatwo 

skonfigurować salę lekcyjną i zaprosić swoich 

uczniów. Każda osoba, która chce uczestniczyć w 

zajęciach Google Classroom, musi mieć konto Google. Ze względu na różnorodność aplikacji 

Google, można utworzyć kurs przy użyciu kalendarza do ustawiania zadań i terminów, 

przesyłania materiałów na dysk Google, współpracy w dokumentach Google lub oceny kursu 

za pomocą formularzy Google. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

https://www.udemy.com/
https://edu.google.com/intl/de/products/classroom/
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Edmodo: https://www.edmodo.com/  

Edmodo to system zarządzania uczeniem się (Learning 

Management System - LMS) stworzony dla szkół, ale 

może być również wykorzystywany w innych 

podmiotach Wspiera komunikację pomiędzy uczniami, 

nauczycielami i rodzicami - lub jak w naszym 

przypadku pomiędzy edukatorami i uczniami. 

Logowanie na platformę jest bezpłatne i daje 

możliwość korzystania z niej w ramach ograniczonych 

funkcji. Można tworzyć własne kursy lub grupy, aby 

komunikować się z uczniami, podawać zadania, 

wyznaczać terminy itp. 

Dostępne w języku angielskim i niemieckim. 

 

Adapt Learning: https://www.adaptlearning.org/ 

Adapt Learning to darmowe narzędzie autorskie do e-

learningu. Musi być pobrany i zainstalowany na 

serwerze i wtedy nie wymaga to wcześniejszej wiedzy z 

zakresu programowania. Nie trzeba pisać żadnego 

kodu. Dla osób z zapleczem programistycznym Adapt 

oferuje również Adapt Framework, co daje im 

możliwość dalszego dostosowywania kursów. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

Symbaloo Learning Paths:  

https://learningpaths.symbaloo.com  

Ścieżki dydaktyczne Symbaloo są częścią 

SymbalooEDU- narzędzia do 

przechowywania zasobów online (patrz 

D.2.1). Daje to możliwość stworzenia 

interaktywnej ścieżki edukacyjnej dla 

uczniów - planu lekcji Symbaloo. Plan lekcji 

może zawierać filmy wideo, artykuły, quizy, 

gry edukacyjne, itp. Uczniowie podążają 

ścieżką stworzoną przez edukatora krok po 

kroku. Plan lekcji Symbaloo może być również udostępniony w sali lekcyjnej Google 

Classroom. Jest również możliwość korzystania z lekcji innych edukatorów, ale w tej chwili 

nie tak wielu edukatorów oferuje tam swoje lekcje. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

 

https://www.edmodo.com/
https://www.adaptlearning.org/
https://learningpaths.symbaloo.com/
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ILIAS: https://www.ilias.de/  

ILIAS jest otwartym systemem zarządzania uczeniem 

się opracowanym przez Uniwersytet w Kolonii w 

Niemczech z przeznaczeniem do wykorzystania na 

uniwersytetach. Należy go pobrać i zainstalować na 

swoim serwerze. Dlatego też od użytkownika 

wymagany jest wyższy poziom zaawansowania w 

dziedzinie IT lub skorzystania z pomocy fachowca. 

Korzystając z ILIAS można zamieszczać treści, tworzyć 

testy i oceny, opracowywać ankiety lub wspierać dyskusje. Ponadto, można zarządzać 

kursami, tworzyć grupy, korzystać z narzędzia rezerwacji w celu zarządzania godzinami 

konsultacji i zintegrować wiki z kursem. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 
 

Moodle: https://moodle.org/  

Moodle to system zarządzania uczeniem się oparty na otwartym kodzie źródłowym (Open 

Source Learning Management System), służący do tworzenia spersonalizowanych środowisk 

edukacyjnych. Oprogramowanie jest darmowe w użyciu i wymaga pobrania i zainstalowania 

na serwerze. Z tego powodu nie jest odpowiedni dla edukatorów posiadających jedynie 

podstawową wiedzę informatyczną. Za pomocą moodle 

można prowadzić blended learning, jak również kursy 

online ze zintegrowanymi forami, wiki, blogi itp. Wiele 

innych narzędzi edukacyjnych online można zintegrować z 

Moodle głównie poprzez wtyczki. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 
 

D.2.4 Wirtualne klasy 

Wirtualne sale lekcyjne to bardzo dobry sposób na nauczanie uczniów tak jakby w klasie, ale 

nie będąc fizycznie w tej samej sali. Uczniowie powinni mieć komputer z mikrofonem lub 

zestawem słuchawkowym i ewentualnie kamerą, jeśli nauczyciel chciałby ich zobaczyć. 

Warunkiem koniecznym jest również dobre połączenie internetowe. W wirtualnej sali 

lekcyjnej można przeprowadzić prezentację, objaśnić temat swoim uczniom, przedyskutować 

coś, pracować razem, itp. W większości wirtualnych sal lekcyjnych, należy uiścić opłatę. 

Niektóre z nich umożliwiają bezpłatny dostęp dla bardzo ograniczonej liczby osób lub przez 

ograniczony czas.  

Aby móc korzystać z wirtualnej klasy jako edukator, należy swobodnie korzystać z 

technologiii wykazać się cierpliwością przy testowaniu wszystkich funkcji przed 

wypróbowaniem ich ze słuchaczami. Edukator powinien być w stanie wyjaśnić uczącym się 

funkcje wirtualnej klasy, aby zwiększyć ich pewność siebie w korzystaniu z takiego narzędzia. 

Słuchacze powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat obsługi komputera, 

w tym korzystania z mikrofonu lub zestawu słuchawkowego i kamery. Dodatkowo słuchacze 

nie powinni obawiać się korzystania z technologii i uczenia się nowych rzeczy z tym 

związanych. Reasumując, wirtualne sale lekcyjne wymagają wyższego poziomu kompetencji 

cyfrowych niż większość narzędzi wymienionych w TAO. 

https://www.ilias.de/
https://moodle.org/
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Zoom: https://zoom.us/ 

Zoom oferuje funkcję wideokonferencji z 

udostępnianiem ekranu i białą tablicą. Zawiera 

funkcje takie, jak podnoszenie ręki, prywatne i 

grupowe czaty, itp. Z ograniczonym bezpłatnym 

kontem można korzystać ze wszystkich funkcji do 

100 uczestników przez maksymalnie 40 minut. 

Dostępne w języku angielskim i niemieckim. 

 

Spreed: 

http://www.spreed.com/eu/?set_language=en  

Spreed oferuje wszystkie funkcje wirtualnej klasy, w 

tym współdzielenie ekranu, funkcje prezentacji i 

tablicę. Narzędzie może być używane bezpłatnie dla 

maksymalnie trzech osób. Jedyną słabością 

narzędzia jest to, że jest ono oparte na technologii 

flash. Ze względu na to, że Adobe Flash Player jest 

obecnie często wyłączony, ustawienie wszystkiego 

zajmuje więcej czasu.  

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

 

GoToMeeting: 

https://www.gotomeeting.com/en-gb  

GoToMeeting oferuje wszystkie możliwości 

wirtualnej klasy. Można z niej korzystać zarówno 

podczas spotkań online, jak i w czasie 

webinarów. Jest to usługa płatna, ale dostępna 

jest również bezpłatna 14-dniowa wersja próbna. 

Dostępne w języku angielskim i niemieckim. 

 

Adobe Connect:  

https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html  

Adobe Connect jest jednym z najbardziej znanych 

narzędzi do prowadzenia wideokonferencji i seminariów 

internetowych. Jest to narzędzie płatne, ale wszystkie 

dobrze opracowane funkcje są dostępne w przystępnej 

cenie. Można zarejestrować się na codzienną 30-

minutową wersję demonstracyjną oprogramowania, aby 

zobaczyć jego możliwości, a także bezpłatną wersję 

próbną. 

Dostępne w języku angielskim i niemieckim. 

https://zoom.us/
http://www.spreed.com/eu/?set_language=en
https://www.gotomeeting.com/en-gb
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
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D.2.5 Bezpłatne kursy e-learningowe 

Na kilku platformach można znaleźć bezpłatne kursy dla wszystkich rodzajów przedmiotów. 

Niektóre strony zawierają listę bezpłatnych kursów z linkami do innych platform 

edukacyjnych, inne strony z kursami funkcyjnymi, gdzie tylko niektóre z nich są bezpłatne. 

Edukator może skierować swoich uczniów na te strony internetowe w celu dodatkowej 

nauki. Nauczyciel najpierw sam powinien przetestować platformę i zapoznać się z nią, żeby 

potem móc pomóc swoim słuchaczom w razie potrzeby. Bezpłatne kursy są dobrą okazją do 

kontynuowania nauki poza salą lekcyjną, co może stymulować i motywować uczniów. 

 

Iversity: https://iversity.org/en 

Iversity oferuje szeroki wachlarz kursów 

online. Niektóre kursy są bezpłatne i 

nazywane są MOOCs (Massive Open Online 

Courses). Inne kursy są płatne i dlatego są 

oznaczone jako "PRO". Większość 

oferowanych kursów odbywa się w języku 

angielskim lub niemieckim. 

Dostępne w języku angielskim i niemieckim. 

  

The Open University: 

http://www.open.edu/openlearn/ 

Na Open University można uzyskać dostęp  

do kursów za darmo, nawet bez konieczności 

logowania się. Tylko wówczas, gdy chcemy otrzymać 

zapis osiągnięć, musimy się zarejestrować i założyć 

konto. Open University oferuje również możliwość 

pobrania kursów z różnymi materiałami (np. wideo, pliki audio, itp.). Kursy są posortowane 

tematycznie. Tematy objęte bezpłatnymi kursami obejmują zdrowie, sport i psychologię; 

edukację i rozwój; pieniądze i biznes; historię i sztukę; języki; przyrodę i środowisko; nauki 

ścisłe, matematykę i technologię; społeczeństwo, politykę i prawo. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

FutureLearn: https://www.futurelearn.com/ 

 FutureLearn oferuje szeroki zakres kursów online. Wiele 

kursów pochodzi z uniwersytetów. Kursy są bezpłatne 

przez określony czas.. Z wersją płatną użytkownik 

otrzymuje nieograniczony dostęp do testów 

szkoleniowych oraz zaświadczenie o osiągnięciach w 

nauce. FutureLearn oferuje kursy o następującej 

tematyce: Biznes & Zarządzanie; Sztuki wizualne & Media; 

Zdrowie & Psychologia; Historia; Języki & Kultura; Prawo; Literatura; Przyroda & Środowisko; 

https://iversity.org/en
http://www.open.edu/openlearn/
https://www.futurelearn.com/
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Polityka & współczesny świat; Nauki, Inżynieria & Matematyka; Umiejętności analityczne; 

Nauczanie; Tech & Kodowanie. 

Dostępne w jezyku angielskim. 

 

Open Culture:  

http://www.openculture.com/freeonlinecourses 

Open Culture to znakomita lista darmowych kursów online i 

materiałów do nauki. Kursy i materiały są uporządkowane 

tematycznie. Większość wymienionych kursów ma charakter 

audio lub wideo. Lista tematów jest wyczerpująca, choć nie 

wszystkie linki nadal działają. 

Dostępne w jezyku angielskim. 

 

 

Khan Academy: https://www.khanacademy.org/  

Akademia Khan jest platformą z bezpłatnymi 

materiałami do nauki online, takimi jak filmy 

wideo i testy, które mogą być przypisane do 

uczniów. Została stworzona głównie dla szkół, a 

więc i dla dzieci, ale może być również 

wykorzystywana w nauczaniu osób dorosłych i 

starszych. Każdy uczący się, aby móc skorzystać z 

tego narzędzia, musi się najpierw zarejestrować. Platforma koncentruje się na matematyce, 

naukach ścisłych i inżynieryjnych oraz informatyce, ale oferuje również kilka kursów z 

historii. Zakres dostępnych tematów różni się nieznacznie w różnych wersjach językowych. 

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

 

Coursera: https://www.coursera.org/  

Coursera oferuje szeroki wybór kursów online. 

Niektóre z nich można oglądać bezpłatnie, z 

pewnymi ograniczeniami dotyczącymi różnych 

funkcji i bez uzyskania certyfikatu na 

zakończenie. Kursy są jak interaktywne 

podręczniki z wbudowanymi filmami, quizami i 

projektami. Dzięki platformie można również 

współpracować z innymi uczniami. Katalog 

kursów obejmuje takie tematy jak rozwój 

osobisty, informatyka, technologia informacyjna, nauki o danych, biznes, zdrowie, nauka 

języków, matematyka i logika, nauki społeczne, sztuka i nauki humanistyczne, nauki fizyczne i 

inżynieria.  

Dostępne w języku angielskim, niemieckim i polskim (niektóre kursy mają polskie napisy). 

http://www.openculture.com/freeonlinecourses
https://www.coursera.org/
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edX: https://www.edx.org/ 

edX gromadzi darmowe kursy online z 

uniwersytetów, które pochodzą 

głównie z krajów anglojęzycznych, a 

zatem większość kursów jest 

dostępnych w języku angielskim. 

Spora część kursów jest bezpłatna, ale 

aby otrzymać certyfikat na koniec 

kursu, należy uiścić pewną opłatę. Możesz uczęszczać na kursy w następujących obszarach 

tematycznych: informatyka, język, biznes i zarządzanie, inżynieria, nauki humanistyczne. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

D.3 Inne zasoby 

Oprócz wszystkich narzędzi i zasobów wymienionych w innych rozdziałach, podczas naszych 

badań natknęliśmy się również na inne przydatne narzędzia, szereg list z różnymi 

narzędziami online do nauczania oraz darmowe materiały dydaktyczne. Mogą one służyć 

jako dalsze źródło inspiracji nauczania osób dorosłych i starszych.  

 

D.3.1 Inne przydatne narzędzia 

Tutaj znajdują się narzędzia, które nie mieściły się w kategoriach innych rozdziałów, ale 

pomyśleliśmy, że mogą się przydać w pracy edukatora.  

 

Chalk: https://www.chalk.com/ 

Chalk umożliwia zaplanowanie programu nauczania, 

harmonogramu i lekcji za pomocą Planboardu. Edukator 

może oceniać uczniów za pomocą tablicy wyników. Ma 

również możliwość zapisania wszystkich swoich zasobów. 

Jest to bardzo przydatne narzędzie do zarządzania planem 

lekcji, klasami, lekcjami i ocenami uczniów w jednym 

miejscu. Narzędzie to jest darmowe i może być używane 

przez edukatorów. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

 

Knight Lab: https://knightlab.northwestern.edu/ 

KnightLab zapewnia łatwe w użyciu narzędzia do opowiadania 

historii, takie jak Timeline, StoryMap lub Soundcite. Do korzystania z 

tych narzędzi potrzebne jest konto Google. 

Dostępne w języku angielskim. 

https://www.edx.org/
https://www.chalk.com/
https://knightlab.northwestern.edu/
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Storyboard That: https://www.storyboardthat.com/  

"Storyboard That" daje nauczycielowi i uczniom możliwość 

łatwego tworzenia storyboardów i komiksów. Dlatego też 

można wybierać spośród szerokiej gamy zestawów tła, 

postaci, kształtów itp. Narzędzie to umożliwia stworzenie 

do dwóch storyboardów tygodniowo bez opłat. Przy 

większej ilości należy wybrać jedną z opcji płatności. 

Dostępne w języku angielskim. 

 

 

D.3.2 Przydatne listy narzędzi online 

Przeszliśmy przez dużą liczbę narzędzi internetowych do nauczania i próbowaliśmy 

wyselekcjonować te najbardziej odpowiednie do nauczania dorosłych. Niemniej jednak 

mogliśmy coś przeoczyć. Dlatego zapraszamy do samodzielnego przeglądania list. Mogą 

Państwo zauważyć pewne narzędzia, które zostały przeoczone lub nie zostały uwzględnione 

w tym przewodniku z różnych powodów (np. koncentracja na kształceniu dorosłych itp.), ale 

które i tak chcieliby Państwo wykorzystać w swojej pracy. 

 

Lista "Top 200 Narzędzi do nauczania" 

https://www.toptools4learning.com/home/ 

 

Lista "99 najlepszych narzędzi do nauczania online " 

https://top5onlinecolleges.org/teaching-tools/ 

 

Lista " Narzędzia wspierające cyfrowe uczenie się " 

https://istestandardspd.org/tools-to-support-digital-learning/ 

 

Znajdź odpowiednie narzędzia edukacyjne dla swoich potrzeb: 

https://edshelf.com/ 

 

Lista narzędzi online (możliwość wyszukiwania według tematu) 

http://edutecher.net/links.php 

 

Zasoby edukacyjne 

https://www.pinterest.de/dkapuler/educational-resources/ 

 

https://www.storyboardthat.com/
https://www.toptools4learning.com/home/
https://top5onlinecolleges.org/teaching-tools/
https://istestandardspd.org/tools-to-support-digital-learning/
https://edshelf.com/
http://edutecher.net/links.php
https://www.pinterest.de/dkapuler/educational-resources/
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D.3.3 Bezpłatne materiały dydaktyczne 

Szukając bezpłatnych narzędzi internetowych do nauczania, znaleźliśmy wiele stron z 

wykazem gotowych do użycia materiałów dydaktycznych. Są to również podręczniki, ulotki 

itp., które można wydrukować i wykorzystać podczas zajęć.  

 

Curriculum Bits: https://www.curriculumbits.com/ - Bezpłatne Interaktywne Zasoby 

Dydaktyczne 

 

OpenStax: https://cnx.org/ - Podręczniki na podstawie licencji creative commons. 

 

Help Teaching: https://www.helpteaching.com/ - Darmowe karty pracy, lekcje, quizy, testy 

itp. 

 

 

D.4 Chwila refleksji 

Zanim zaczniesz używać narzędzi online ze słuchaczami powyżej 50 roku życia, postaw sobie 

następujące pytania:  

1. Jaki jest mój poziom umiejętności informatycznych? 

2. Jaki jest poziom umiejętności informatycznych moich uczniów? 

3. Jaki jest cel korzystania z narzędzi online z uczniami w 

wieku 50+ na moich lekcjach? Czy chcę korzystać z narzędzi online, 

ponieważ lubię z nimi pracować osobiście, czy też dlatego, że widzę 

korzyści z ich używania dla moich uczniów (np. alternatywny sposób 

zapoznania się z technologią)? Czy narzędzia, których chcę użyć są 

adekwatne do umiejętności informatycznych moich słuchaczy? 

4. Czy potrafię swobodnie korzystać z narzędzia internetowego 

przeznaczonego dla moich słuchaczy?  

5. Czy sprawdziłam wszystkie funkcje narzędzia, aby móc odpowiedzieć na 

pytania słuchaczy? 

https://www.curriculumbits.com/
https://cnx.org/
https://www.helpteaching.com/
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Przykładowe plany lekcji 

 

Osoby uczące się 
Słuchacze 50+, którzy nie mają 
wcześniejszej wiedzy na temat 
komputerów, laptopów i technologii 

Temat lekcji 

Podstawowe wprowadzenie do sprzętu 
komputerowego i oprogramowania oraz jak 
można je stosować 
 

  Przykładowy plan lekcji B1 Język i poziom niemiecki/ angielski/polski 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to kurs wprowadzający dla dorosłych, skupiający się na podstawach obsługi komputera. Wyjaśnia części sprzętu 
i zagadnienia związane z oprogramowaniem. Ponadto, daje przegląd tego, jak korzystać z klawiatury, myszy, 
programów i danych, itp. Uczestnicy nigdy wcześniej nie korzystali z komputera, ale być może pisali na maszynie do 
pisania, więc kurs zaczyna się od podstaw. Na końcu każdego tematu znajduje się test sprawdzający postępy w 
nauce. 

Warunki wstępne:  
Słuchacze umieją czytać i pisać. Wcześniejsza znajomość obsługi komputera nie jest wymagana. Słuchacze mają do 
dyspozycji jakieś urządzenie elektroniczne (komputery, laptopy lub tablety). 

Cele: 
 zdobycie podstawowej wiedzy na temat komputera i sprzętu 
 umiejętność nazwania poszczególnych części 
 zdobycie podstawowej wiedzy na temat oprogramowania 
 umiejętność obsługiwania komputera: włączanie/wyłączanie, używanie sprzętu, otwieranie/zamykanie 

programów, zapisywanie danych itp. 

Przebieg lekcji: 
 Wprowadzenie : Szukanie słów związanych z tematem komputera w łamigłówce. W ten sposób sprawdzamy 

poziom wiedzy i to, które słowa są już znane ze słyszenia. Być może lepiej jest wydrukować układankę, niż 
robić to online, ponieważ uczestnicy są początkujący i mogą nie wiedzieć, jak korzystać z komputera. 

 Zajęcia dydaktyczne: Uczestnicy dowiedzą się wszystkiego, co jest związane z komputerem. Najpierw 
zapoznają się z urządzeniami i częściami oraz z tym, do czego są one używane. Uczą się rozróżniać 
urządzenia wejściowe i wyjściowe. Następnie uczestnicy poznają oprogramowanie. Ponadto uczą się  
o nośnikach przechowywania danych. 

 Podsumowanie: Nazywanie elementów urządzenia i sprzętu, używanie myszki i klawiatury, włączanie i 
wyłączanie komputera. Ćwiczenia pozwalające lepiej poznać technologię i technikę oraz, na końcu, 
odpowiednio dużo czasu na pytania i dyskusje. 

Wsparcie urządzeń elektronicznych: 
 

 Wprowadzenie: IT & computer grid-puzzle (niemiecki) 
Zajęcia dydaktyczne: Dobre podsumowanie kilku urządzeń i sprzętu można znaleźć w "Lekcji 1 - 
Wprowadzenie i cele" oraz w następujących tematach: Alison - Computer Basics ( angielski). Dostęp jest 
bezpłatny za pośrednictwem kilku kont w mediach społecznościowych lub adresu e-mail (choć z niewielkim 
czasem oczekiwania na reklamę). Zasoby w j. polskim:  Jak posługiwać się klawiaturą ; 

https://learningapps.org/view3519864
https://alison.com/topic/learn/13407/lesson-1-introduction-and-objectives
https://latarnicy.pl/media/filer_public/Baza%20wiedzy/Edukacja%20osob%20starszych/skrypt_narzedzia_google.pdf
https://latarnicy.pl/media/filer_public/Baza%20wiedzy/Edukacja%20osob%20starszych/szkolenie_klawiatura_.pdf
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Osoby uczące się 
Słuchacze 50+ z podstawową umiejętnością 
obsługi komputera 

Temat lekcji Programy Microsoft Office  

Przykładowy plan lekcji B2 Język i poziom niemiecki /polski 

 
Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to podstawowy kurs dla seniorów, podczas którego poznają oni szeroko dostępne programy Microsoft 
Office (Excel, Word, PowerPoint). Każde z trzech narzędzi biurowych jest dedykowane konkretnym rodzajom 
dokumentów. Dlatego, na początku należy zrozumieć funkcję każdego narzędzia. Lekcja jest przeglądem 
programów i może służyć jako wprowadzenie do dalszych lekcji na temat każdego z narzędzi. 
 

 
Warunki wstępne: 
Dojrzały słuchacz powinien posiadać podstawowe umiejętności pisania i czytania oraz być w stanie obsługiwać 
komputer. Słuchacze mają do dyspozycji komputery/laptopy/tablety. 

Cele: 
 Funkcje poszczególnych programów - ogólne zestawienie 
 MS Word 2010: Słuchacze dowiadują się, jak napisać tekst lub literę, zmienić czcionki i rozmiar czcionki. 

Możliwość ustawienia układu dokumentu. Szczególny nacisk położony na formatowanie, ponieważ jest 
standaryzowane w każdym programie Microsoft. 

 MS Excel 2010: Tworzenie arkusza kalkulacyjnego, możliwość formatowania, przechowywania, sortowania 
 i filtrowania informacji. 

 MS PowerPoint 2010: Prezentowanie i udostępnianie danych, nauka korzystania z kształtów, pól 
tekstowych, obrazów, wykresów itp. Umiejętność tworzenia prezentacji. 
 

Przebieg lekcji: 
 Wprowadzenie: Uruchom komputer i otwórz programy. Napisz kilka zdań w Word, Excel lub PowerPoint.  
 Zadania dydaktyczne: Poznaj wygląd pakietu Microsoft Office i sposób korzystania z niego. Przeczytaj opis  

i wypróbuj na własnym pulpicie komputera. 
 Podsumowanie: Wypróbuj funkcje jednego z programów do zmiany ustawień i interfejsu, np. czcionki, 

rozmiaru czcionki, formatowania, koloru itp. Ćwiczenie: 1) Napisz list do przyjaciela, którego nie widziałeś od 
dłuższego czasu. Strukturyzuj swój tekst i podkreśl ważne informacje. Spróbuj zapisać 
 i wydrukować list. 2) Stwórz prezentację na temat swojego hobby. 3) Wymień miesięczne dochody i wydatki 
w arkuszu Excel. 
 

 
Wsparcie urządzeń elektronicznych: 

 Znajdziesz tu dobre podsumowanie tego, jak korzystać z programów pakietu Microsoft Office: 
- MS Word: Einleitung zum Lehrgang Word 2010 (niemiecki) 
- MS Excel: Einleitung zum Lehrgang Excel 2010 ( niemiecki) 
- MS PowerPoint: Einführung zum kostenlosen Kurs PowerPoint 2010 ( niemiecki) 

Wszystkie linki są bezpłatne i nie wymagają logowania.  
Zasoby w j. polskim : Komputer dla seniorów 

http://www.der-pc-anwender.de/word-2010-lernen/einleitung.htm
http://www.der-pc-anwender.de/excel-2010-lernen/einleitung.htm
http://www.der-pc-anwender.de/powerpoint-2010-lernen/einleitung.htm
https://zaczyn.org/wp-content/uploads/2016/12/Kurs-podstawowy-komputer-i-Internet-dla-seniorow-e-book.pdf
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Osoby uczące się 
Słuchacze 50+, którzy potrafią posługiwać 
się komputerem samodzielnie 

Temat lekcji Jak korzystać z internetu? 

Przykładowy plan lekcji B3 Język i poziom niemiecki/ angielski/ polski 

 

Kontekst lekcji i uczniowie : 
Jest to lekcja średniozaawansowana dla każdego, kto chce nabyć więcej umiejętności informatycznych. 
Tematem jest wszystkiego, co dotyczy Internetu, zwłaszcza szans i zagrożeń, a także bezpieczeństwa w sieci. 
Dalsze tematy to rozwój Internetu, adresy internetowe i korzystanie z dodatków, wtyczek itp. 

 

Warunki wstępne: 
Uczestnicy powinni posiadać podstawowe umiejętności czytania i rozumienia na poziomie wymaganym do czytania 
lokalnej gazety. Uczestnicy powinni umieć posługiwać się komputerem.  

Cele: 
 Rozumienie podstawowych pojęć z zakresu Internetu i sieci WWW 
 Przeglądanie stron WWW w celu uzyskania informacji 
 Dokonywanie transakcji 
 Bycie świadomym ryzyka obecności w Internecie 

Przebieg lekcji: 
 Wprowadzenie: Słuchacze dyskutują w grupach, co wiedzą o Internecie i jakie doświadczenia zdobyli. 

Następnie sami badają Internet, próbują szukać informacji itp. Jest to ćwiczenie zorientowane na 
zastosowanie wiedzy w praktyce. 

 

 Zajęcia dydaktyczne: Słuchacze zapoznają się z artykułami w Internecie na temat i uzyskują informacje na 
temat terminologii, sposobu przeglądania Internetu oraz tego, czego i jak szukać. Po zapoznaniu się z teorią, 
słuchacze ćwiczą, surfują i odkrywają! 

 

 Podsumowanie: Można zachęcić słuchaczy do zrobienia sobie „ściągawki” na później. 
 Ćwiczenia są kluczem do umiejętności; oto kilka przykładów;  

1) Wyszukiwanie specjalistów medycznych, którzy znajdują się w maksymalnie w odległości 20 km. 
2) Wyszukiwanie stron internetowych o podobnej treści do treści lekcji 
3) Wyszukanie 5 wiarygodnych gazet internetowych. 

Wsparcie urządzeń elektronicznych: 
 Alison jest jedną z największych platform kształcenia i szkolenia umiejętności i oferuje dobrze 

zorganizowany kurs The Internet and the World Wide Web (angielski). Można uzyskać bezpłatny dostęp,  
za cenę niewielkiej obecności reklam, poprzez konto w mediach społecznościowych lub swój adres e-mail. 

 Jest to łatwy i dobrze zorganizowany kurs dla każdego, kto nie ma wcześniejszej wiedzy na temat technologii 
Internetu. Internetgrundlagen (niemiecki).  

  Zasoby w j. polskim:  Bezpieczny Internet, Zakupy przez Internet  
 

https://alison.com/topic/learn/13572/the-internet-and-the-world-wide-web
http://www.der-pc-anwender.de/internetgrundlagen/einleitung.htm
ttps://latarnicy.pl/media/filer_public/Baza%20wiedzy/Edukacja%20osob%20starszych/Nowe%20scenariusze/rozdz_9_bezpieczenstwo.pdf
https://latarnicy.pl/media/filer_public/Baza%20wiedzy/Edukacja%20osob%20starszych/Nowe%20scenariusze/rozdz_6_zakupy.pdf
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Osoby uczące się 
Słuchacze 50+ z wcześniejszą wiedzą na 
temat korzystania z komputera 
i Internetu 

Temat lekcji Rejestrowanie adresu Email 

Przykładowy plan lekcji B4 Język i poziom niemiecki/ angielski /polski 

 
Kontekst lekcji i uczniowie: 
W dzisiejszych czasach surfowanie po Internecie jest prawie niemożliwe, jeśli nie posiada się jeszcze adresu e-
mail. Ta lekcja pomoże Ci dowiedzieć się o różnych dostawcach i zarejestrować adres e-mail. Jest to 
zaawansowany kurs, adresowany do osób powyżej 50 roku życia z doświadczeniem w obsłudze komputera. 
 

 
Warunki wstępne: 
Oczekuje się, że uczestnicy będą mieli wcześniejszą wiedzę na temat komputerów. Trzeba wiedzieć, jak korzystać  
z komputera, jak surfować i zachowywać się w sieci. Ponadto przydatna może być wiedza na temat formatowania 
tekstów. 

 
Cele: 

 Przedstawienie informacji o dostawcach poczty elektronicznej 
 Informowanie o zagrożeniach i sposobach ochrony danych 
 Zarejestrowanie osobistego adresu e-mail 

 
Przebieg lekcji: 

 Wprowadzenie: Słuchacze mają się dowiedzieć z Internetu na temat różnych kont adresowych e-mail; jakie 
są różnice, plusy i minusy, koszty itd. 

 

 Zajęcia dydaktyczne: Zdecyduj, który dostawca najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Obejrzyj film wideo z 
YouTube, aby zobaczyć krok po kroku samouczek tworzenia konta e-mail. Może spróbuj przekazać wiedzę 
innym dostawcom poczty elektronicznej. 

 

 Podsumowanie:  
Jako ćwiczenie: Napisz e-mail do przyjaciela. Opowiedz mu/jej o swoich doświadczeniach z procesem 
rejestracji i pisania pierwszego e-maila. 

 

 
Wsparcie urządzeń elektronicznych: 
 

 Na tych stronach internetowych znajdziemy podsumowanie różnych dostawców kont E-mail oraz listę 
ich zalet i wad: The Best Free Email Accounts (angielski); E-Mail Anbieter im Vergleich (niemiecki) 

 Niemiecki strony internetowe oferują sporo artykułów na temat poczty elektronicznej I bezpieczeństwa 
danych: Verbraucher, sicher, online - E-Mail (niemiecki) 

 Ten film instruktażowy na wideo podpowiada jak założyć konto Gmail: Youtube: How To Set Up A Gmail 
Account (angielski)  

 Zasoby w j. polskim :jak założyć konto e-mail 
 

https://www.thebalanceeveryday.com/best-free-email-accounts-1356641
http://www.email-verzeichnis.de/e-mail-anbieter/e-mail-anbieter-im-vergleich
https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/e-mail
https://www.youtube.com/watch?v=cfO_iRv9Jro
https://www.youtube.com/watch?v=cfO_iRv9Jro
https://www.youtube.com/watch?v=G0IEVYUatkk
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Osoby uczące się 
Doświadczeni użytkownicy komputerów  
i Internetu 

Temat lekcji Bezpieczeństwo w sieci 

Przykładowy plan lekcji B5 Język i poziom niemiecki/polski 

 
Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to kurs średniozaawansowany na temat bezpieczeństwa w Internecie dla osób dorosłych, które wiedzą, 
jak obsługiwać komputer. Wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak "atak" lub "zdarzenie naruszające ochronę". 

 

 
Warunki wstępne: 
 
Uczniowie powinni być doświadczonymi użytkownikami komputerów i Internetu. 

 
Cele: 

 Zwiększenie świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet 
 Poznanie podstawowych pojęć, zagrożeń i sytuacji związanych z bezpieczeństwem 
 Podstawowa wiedza o atakach hakerów oraz jak unikać złośliwego oprogramowania i używać szyfrowania 

itp. 
 Jak rozwijają się trendy takie jak inteligentny dom lub monitoring sprawności fizycznej? Czy istnieje 

zagrożenie dla prywatności informacji? 

 
Przebieg lekcji: 

 Wprowadzenie: Rozmowa w grupach: Czy jakieś Twoje dane były kiedyś zagrożone w Internecie? Czy coś 
zostało wykradzione i jaki był tego mechanizm?. 

 Zajęcia dydaktyczne Weź udział w kursie online, aby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości. Bądź 
skoncentrowany i rób notatki. 

 Podsumowanie: Porozmawiaj o krokach, jakie należy podjąć, aby Twoje dane były bezpieczne. Wyciągnij 
wnioski na temat zasad bezpieczeństwa 

  Zasoby w j. polskim : Zaradni w sieci odcinek 1; inne dostępne na facebooku: Zaradni w sieci 1-10  

 
Wsparcie urządzeń elektronicznych: 
 

 Open HPI jest platformą MOOCs - Massive Open Online Courses i zapewnia jedną z najbardziej 
innowacyjnych form nauki. Kursy prowadzone są głównie przez partnerów z biznesu, polityki i organizacji 
międzynarodowych. Open HPI: Sicherheit im Internet mit Prof. Dr. Meinel.  

 Polskie zasoby MOOQ : platforma z kursami online 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5f1NTsuV4yk
https://www.facebook.com/Latarnicypl-Zaradni-w-sieci-496249090526433/
https://open.hpi.de/courses/intsec2016/items/7klyE6LkOQwUy3r5LHj6jw
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31583%2Curuchomiono-polska-platforme-z-otwartymi-kursami-online.html
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Osoby uczące się  Słłuchacze 75+ w domu opieki dla seniorów 

Temat lekcji Kolory 

Przykładowy plan lekcji C1 Język i poziom Angielski – poziom A1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to lekcja dla początkujących w języku angielskim, koncentrująca się na temacie kolorów. Jest to lekcja na 
bardzo podstawowym poziomie, prawdopodobnie w ciągu pierwszych trzech do czterech godzin nauki. 
Edukator prowadzi 2 godziny tygodniowo zajęć z j.angielskiego na poziomie A1 dla mieszkańców domu opieki 
dla seniorów w Niemczech. Mieszkańcy ci nigdy wcześniej nie uczyli się angielskiego, ale ponieważ niemiecki 
alfabet jest bardzo zbliżony do angielskiego, mogą odczytać litery, choć wymowa słów nie zawsze jest 
poprawna. 

Wymagania wstępne: 
Dojrzali uczniowie potrafią czytać i pisać, ale jeśli będą mieli trudności, podejście trzeba zmodyfikować na wizualne i 
fonetyczne. Można również ćwiczyć umiejętności pisania. Wcześniejsza znajomość języka angielskiego nie jest 
wymagana. Uczniowie powinni być w stanie nazwać kilka znajomych przedmiotów i koniugować czasownik "być" w 
czasie simple present.  
Uczniowie mają do dyspozycji komputery / laptopy / tablety. 

Cele: 
 Poznanie podstawowego słownictwa: kolory  
 Nazywanie przedmiotów i używanie poprawnych nazw kolorów 

Przebieg lekcji: 
 

 1.Wprowadzenie i powtórka: 
Słuchacze nazywają przedmioty na sali lekcyjnej lub pokazywane na kartach flash. (To jest pióro, to jest 
krzesło.) 
 

 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Słuchacze używają gry komputerowej do nauki kolorów. (Dopasowywanie kolorów do kwiatów, nauka 
kolorów, wymawianie kolorów na podstawie dźwięków z gry). Edukator pomaga w podjęciu decyzji 
właściwych decyzji. 
 

 3. Podsumowanie: 
Słuchacze nazywają przedmioty i opisywają je za pomocą kolorów. (To jest niebieski długopis. To krzesło jest 
brązowe i czerwone.) 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

 Gry komputerowe o nazwie Gry językowe Language games - Gra Kolory.Ta gra jest przeznaczona dla dzieci 
ze szkół podstawowych, ale jest dość neutralna. Jest prosta i wywołuje pozytywne emocje. Oto samouczek 
wideo video tutorial pokazujący jak grać w grę. W zależności od ucznia, gra może być rozgrywana 
indywidualnie na komputerach osobistych lub przez każdego, kto korzysta z projektora i ekranu.  

Wskazówki dodatkowe: 
 W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 

 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

  

http://languagegames.eu/
https://youtu.be/Wobezc1oJ-g
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Osoby uczące się 
Dojrzali uczniowie 50+ na kursie 
doskonalącym 

Temat lekcji Rynek nieruchomości 

Przykładowy plan lekcji C2 Język i poziom Francuski – poziom B1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to powtórkowy kurs języka francuskiego przeznaczony dla osób dorosłych, które uczyły się 
francuskiego w szkole, ale dawno z niego nie korzystały. Jest to kurs 4-godziny/tygdzień, a większość 
uczestników planuje zakup domu i przeprowadzkę do Francji po przejściu na emeryturę. Edukator 
prowadzi lekcje w oparciu o tematy, które będą przydatne dla uczestników w ich przyszłym życiu we 
Francji. Uczniowie mają już pewną znajomość gramatyki francuskiej, ale często brakuje im praktycznego 
słownictwa i umiejętności komunikacyjnych. 

Wymagania wstępne: 
Słuchacze są w stanie prawidłowo używać podstawowych czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych, ale brakuje 
im słownictwa związanego z szukaniem domu we Francji.  

Cele: 
 Nauka przydatnego słownictwa: rynek nieruchomości 
 Rozumienie ogłoszeń z rynku nieruchomości i przedstawianie swoich potrzeb agentowi nieruchomości  

Przebieg lekcji: 

 1. Wprowadzenie i powtórka: 
Słuchacze opisują swoje mieszkania w j. francuskim – burza mózgów na temat słownictwa związanego z 
opisywaniem mieszkania lub domu. (Mieszkam w domu, są tam cztery sypialnie, etc ) 
 

 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Edukator wprowadza słuchaczy do online flashcards aby nauczyli sie słów związanych z rynkiem 
nieruchomości.  
 

 3. Działania podsumowujące: 
Słuchacze opisują swoje wymarzone domy, a następnie wyszukują na online adverts ogłoszenia, i porównują 
je z tym czego szukają we Francji. W ten sposób utrwalą to, czego się nauczyli i pozwoli poznać nowe 
słownictwo i zwroty.  
W parach, słuchacze mogą odegrać rolę kupna/sprzedaży nieruchomości, gdzie jeden jest sprzedawcą a 
drugi -nabywcą. Agent nieruchomości może być dodany do rozmowy. 
 Edukator może polecić lekcję na BBC Languages. w ramach utrwalenia materiału  

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

 Narzędzie do tworzenia słownictwa online o nazwie Quizlet – Chapitre 12 – House buying. 
 Jest to repozytorium kart flash online. Istnieje darmowa biblioteka, która zawiera tysiące zasobów  

na dowolny temat; interfejs jest bardzo łatwy w użyciu, i można go wyeksportować do pliku PDF 
 i wydrukować. Jest wiele możliwości zastosowania kart flash i można tworzyć też własne karty flash  
za darmo lub z dodanymi opcjami za niewielką opłatą.  

 Uważaj! Nie wszystkie dostępne karty flash są zawsze poprawne! 

Wskazówki dodatkowe : 

 W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

https://quizlet.com/239735970/chapitre-12-house-buying-flash-cards/
https://www.seloger.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/html/housebuying/summary.shtml
https://quizlet.com/239735970/chapitre-12-house-buying-flash-cards/
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Osoby uczące się Dojrzali uczniowie w wieku 50+ na UTW 

Temat lekcji Kierunki 

Przykładowy plan lekcji C3 Język i poziom Hiszpański –poziom A2 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to kurs początkujący z języka hiszpańskiego przeznaczony dla osób dorosłych, które rozpoczęły naukę 
języka hiszpańskiego na lokalnym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest to kurs 2-godziny/tydzień, a większość 
uczestników planuje używać języka hiszpańskiego podczas wakacji w Hiszpanii, gdzie spędzają kilka tygodni w 
roku. Edukator prowadzi lekcje w oparciu o tematy, które będą przydatne dla uczestników podczas wakacji w 
Hiszpanii lub Ameryce Łacińskiej. Uczniowie ci posiadają już podstawową wiedzę na temat hiszpańskich słów i 
wyrażeń związanych z wakacjami, ale chcieliby poprawić umiejętności komunikacji i rozumienia ze słuchu. 
 

Wymagania wstępne: 
Słuchacze są w stanie używać podstawowe wyrażenia i mogą odmieniać niektóre podstawowe czasowniki w czasie 
teraźniejszym. 

Cele: 
 Nauka przydatnego słownictwa: kierunki 
 Umiejętność rozumienia, zadawania pytań i udzielania wskazówek 

Przebieg lekcji: 
 

 1.Wprowadzenie i powtórka.: 
Słuchacze ćwiczą najpierw udzielanie wskazówek w języku ojczystym jak trafić do różnych miejsc w okolicy. 
Nauczyciel przygotowuje listę zwrotów używanych kiedy objaśniamy jak trafić do danego miejsca.  
 

 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Nauczyciel wyświetla lub pokazuje mapę małego obszaru miasta. Jako grupa, słuchacze starają się przekazać 
wskazówki komuś z grupy lub nauczycielowi, używając nowych wyrażeń z listy na tablicy. 
 

 3. Działania podsumowujące: 
Słuchacze wykonują odpowiednie ćwiczenie na LearningApps, które dopasowuje wskazówki w języku 
angielskim i hiszpańskim. Ćwiczenie mogą zrobić kilka razy do momentu, kiedy poczują, że opanowali nowe 
zwroty. Następnie w parach, udzielają sobie wzajemnie wskazówek w języku hiszpańskim jak gdzieś dotrzeć 
za pomocą wydruków map lub map Google w smartfonach. 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

 Narzędzie do ćwiczeń online o nazwie Learning Apps – Spanish Directions Task. 
Istnieją setki prostych aplikacji do interaktywnej nauki słów. Możesz korzystać z już dostępnych aplikacji, 
takich jak ta w powyższym przykładzie, lub tworzyć własne od zera, lub używać jednej, którą lubisz, 
dostosowując istniejącą. 

Wskazówki dodatkowe: 
 W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 

 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

https://learningapps.org/4849314
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Osoby uczące się Słuchacze 50+ na kursie konwersacji C1 

Temat lekcji  Światy stworzone w wyobraźni  

Przykładowy plan lekcji C4 Język i poziom Angielski– poziom C1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to zaawansowany kurs języka angielskiego przeznaczony dla osób dorosłych, które mają solidną 
znajomość języka angielskiego i chcą kontynuować naukę. Jest to kurs 2-godziny/tydzień i większość 
uczestników używa języka angielskiego w pracy lub w życiu codziennym. Edukator prowadzi lekcję w 
oparciu o tematy dyskusji, która posłuży do konwersacji w j.angielskim i później - pisania. Słuchacze 
reprezentują zaawansowany poziom języka i chcą utrzymywać stały kontakt z żywym językiem. 

Wymagania wstępne: 
Słuchacze dobrze znają język i chcą chcą utrzymywać stały kontakt z żywym językiem poprzez ćwiczenia i dyskusję. 

Cele: 
 Poprawa umiejętności opowiadania: stworzenie świata fikcyjnego 
 Umiejętność opowiedzenia historii, która nie opiera się na codziennym życiu, ale odkrywa dalsze możliwości 

ekspresji. 

Przebieg lekcji: 
 

 1. Wprowadzenie i powtórka:  
Słuchacze przedstawiają swoje ulubione powieści lub filmy przedstawiające światy wyobraźni i opisują 
główne aspekty tych fikcyjnych światów. W ten sposó,opisują zasady dotyczące społeczeństwa, fizyki, 
prawa, wartości, osi czasu itd. Nauczyciel zapisuje te zasady na tablicy. 
 

 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Uczniowie oglądają krótki film wideo TEDEd, przypominający im o głównych cechach niektórych znanych 
fikcyjnych światów. Film wyjaśnia również, co należy wziąć pod uwagę budując swój własny świat fikcyjny. 
Po filmie pojawiają się pytania dotyczące rozumienia, a następnie pytania prowadzące do głębszej analizy 
tworzenia fikcyjnych światów. Nauczyciel prowadzi uczących się przez pytania. 
 

 3. Działania podsumowujące: 
Biorąc pod uwagę wszystkie rekomendacje z filmu, uczestnicy mogą dyskutować w parach, jaki świat 
stworzą w oparciu o arkusze pracy zamieszczone w lekcji TEDEd. Następnie zaprezentują swoje prace innym 
słuchaczom a następnie napiszą krótką historię umieszczoną w świecie fikcyjnym, który stworzyli.  
 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

 Internetowe repozytorium lekcji TEDEd opiera się na filmach video – TED Talks lub innych. 
Możesz skorzystać z już dostępnych lekcji lub stworzyć własną lekcję, wybierając film wideo na YouTube i 
rozwijając pytania i działania w oparciu o ten film TEDEd tutorial. 

 Narzędzie to jest zalecane dla uczniów zaawansowanych. 

Wskazówki dodatkowe: 
 W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 

 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

https://ed.ted.com/
https://support.ted.com/hc/en-us/articles/360005307714-How-to-create-a-TED-Ed-Lesson
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Osoby uczące się Słuchacze 70+ na kursie UTW 

Temat lekcji Opisywanie ludzi i środowisk 

Przykładowy plan lekcji C5 Język i poziom Angielski – poziom A2 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to kurs języka angielskiego w UTW przeznaczony dla osób dorosłych, które uczyły się angielskiego i chcą 
poprawić swoje podstawowe umiejętności komunikacji. Jest to kurs 2-godziny/tydzień, a większość 
uczestników chodzi na kurs dla kontaktów społecznych i nieregularnie. Edukator prowadzi lekcje w oparciu o 
tematy, które są wcześniej uzgodnione z uczestnikami. Słuchacze posiadają podstawową wiedzę z gramatyki 
angielskiej ( Present Simple i Continuous), ale chcą rozwijać swoje podstawowe umiejętności komunikacji. 

Wymagania wstępne: 
Słuchacze mogą używać czasów teraźniejszych, znają kolory, części ciała i nazwy miejsc.  

Cele: 
 Nauka przydatnego słownictwa: opisywanie ludzi i miejsc 
 Umiejętność opowiedzenia o danej osobie lub miejscu, podając szczegóły opisu. 

Przebieg lekcji: 
 

 1. Wprowadzenie i powtórka:  
Słuchacze opisują siebie nawzajem: jak wyglądają, jak są ubrani. Następnie opisują różne osoby w klasie. 
Nauczyciel koryguje i pomaga przy brakującym słownictwie. 
 

 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Prowadzący tworzy na tablicy listę wyrażeń użytych w opisach i pomaga w opracowaniu dokładniejszych 
opisów. Słuchacze ćwiczą te wyrażenia.  
 

 3. Działania podsumowujące:  
Nauczyciel otwiera pustą storyboard  na ekranie pojektora i razem ze słuchaczami, wspólnie tworzą 
sytuację, postaci i dialog między nimi. W procesie, aby wybrać każdy element, muszą go opisać. Może to 
prowadzić do opowieści takich jak w tym przykładowym storyboardzie sample storyboard. 
 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

 Narzędzie do tworzenia storyboardów online o nazwie StoryboardThat. 
Istnieje wiele storyboardów dostępnych do wykorzystania w różnych działaniach, ale główną zaletą tego 
narzędzia jest możliwość tworzenia własnych historii z wykorzystaniem setek zdefiniowanych elementów - 
sytuacje, postaci, przedmioty, pola tekstowe, itp. Podczas gdy tworzenie storyboardu może być trochę 
skomplikowane dla słuchaczy, edukator będzie potrzebował tylko odrobiny praktyki, aby opanować 
aplikację 
 i używać jej ze swoimi uczniami do tworzenia oryginalnych ilustrowanych historii.  

Wskazówki dodatkowe: 
 

 W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/storyboards/viktor70991/sample-storyboard
https://www.storyboardthat.com/
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Osoby uczące się Słuchacze 50+ na kursie integracyjnym 

Temat lekcji Warzywa 

Przykładowy plan lekcji C6 Język i poziom Niemiecki – poziom A1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 

Jest to lekcja dla początkujących w języku niemieckim, wokół tematu warzyw. Jest to lekcja  
na poziomie podstawowym, przeprowadzona w ciągu pierwszych tygodni nauki. Edukator zapewnia 4 
godziny dziennie na poziomie A1 dla imigrantów z różnych krajów z różnymi językami ojczystymi w 
Niemczech. Uczniowie mieszkają w Niemczech od kilku miesięcy, ale dopiero zaczynają uczęszczać na lekcje. 
Wielu z nich zna tylko alfabety inne niż niemiecki, niektóre z osób uczyły się angielskiego w szkole, inni nie. 
Dla kilku uczestników pierwszym językiem obcym jest język niemiecki. 

 
Wymagania wstępne: 
 
Ćwiczenie koncentruje się na słownictwie, uczniowie nauczyli się różnych warzyw i będą w stanie poprawnie 
wymówić je na koniec lekcji. Lekcja koncentruje się na mówieniu; ćwiczenia pisemne są zaplanowane na kolejne 
zajęcia. Słuchacze powinni być w stanie zadawać proste pytania i odmieniać czasownik "mögen" (lubię to) w czasie 
teraźniejszym prostym. Słuchacze mają do dyspozycji komputery / laptopy / tablety. 
Opcjonalnie: Piłka tenisowa 

 
Cele: 

 Nauka podstawowego słownictwa potrzebngoe w życiu codziennym: warzywa 
 Umiejętność nazwania warzyw i powiedzenie, czy się je lubi czy nie 

 
Przebieg lekcji: 
 

 1.Wprowadzenie i powtórka: 

1. Słuchacze: Zbierają wszystkie słowa związane z jedzeniem, 
które już znają, na dużej kartce papieru/tablicy 

2. Nauczyciel: dodaje nowe słowa i pomaga w pisowni 

2. Słuchacze: Podkreślają warzywa aby skupić się na tej 
kategorii 

2. Nauczyciel: W razie potrzeby wyjaśnia kategorie warzyw 

 
 2. Zajęcia dydaktyczne:  

Używanie gry komputerowej do nauki warzyw. https://quizlet.com/289668747/flashcards – przy użyciu 
projektora. Quizlet.com 

1. Słuchacze: patrzą na obrazek warzywa i odgadują niemieckie 
słowo 

1. Nauczyciel: pyta, czy słuchacze znają to slowo i zmienia 
obrazki 

2 Słuchacze: słuchają i powtarzają wymowę 2. Nauczyciel: poprawia wymowę w razie potrzeby 

3. Słuchacze: Dopasowują nowe słowa do obrazków, każdy na 
własnym urządzeniu 

3. Nauczyciel: oferuje indywidualną pomoc 

 
 3. Działania podsumowujące:  

 

1. Słuchacze : Pytają się nawzajem, czy lubią pewne warzywa 1. Nauczyciel: Pisze pytanie na tablicy, podaje przykład. Podaje 

https://quizlet.com/289668747/gemuse-flash-cards/
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(np. rzucają do siebie piłką tenisową i zadają pytanie) - "Magst 
du/Mögen Sie Blumenkohl? - Ja, ich mag Blumenkohl./ Nein 
ich mag Blumenkohl nicht. 

prawidłową wymowę podczas ćwiczenia. 

 

 
Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  

 

 Quizlett: narzędzie online vocabulary-tool, które jest dostępne w języku niemieckim o nazwie quizlet.com. 
Quizlet cards ; Zestaw 27 słów, wszystkie z liczbą pojedynczą i mnogą.Dostępne karty flash i podobne gry. 
Można grać indywidualnie lub na projektorze z całą grupą. 

 
Wskazówki dodatkowe: 

 W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego 
przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

  

https://quizlet.com/289668747/gemuse-flash-cards/
https://quizlet.com/289668747/gemuse-flash-cards/
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Osoby uczące się 
Słuchacze 50+, kurs językowy pod kątem danej 
pracy - Opieka zdrowotna 

Temat lekcji  Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 

Przykładowy plan lekcji C7 Język i poziom Niemiecki – poziom B1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to lekcja języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym, koncentrująca się na niemieckim dla 
pracowników służby zdrowia.  
Kurs ten odbywa się we Frankfurcie nad Odrą, niemieckim mieście na granicy z Polską. Organizator kursu 
sprowadza doświadczony personel medyczny z miasta Słubice po polskiej stronie, doskonali znajomość języka 
niemieckiego, a następnie znajduje dla nich pracę w regionie. Część personelu medycznego ma ponad 50 lat, a 
organizator kursu oferuje kurs dostosowany do wieku, gdzie uczestnicy czują się pewniej, ponieważ nie muszą 
konkurować z młodszymi, szybciej uczącymi się osobami. Edukator zapewnia 4 godziny tygodniowo na 
poziomie B1. Uczestnicy mają wcześniejszą znajomość języka niemieckiego i przyzwoitą bazę gramatyczną, ale 
muszą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i znajomość terminologii medycznej. 

 
Wymagania wstępne: 
Pracownicy służby zdrowia w wieku 50+ posiadają przyzwoitą wiedzę z zakresu gramatyki niemieckiej 
 i słownictwa codziennego. Powinni mieć dostęp do laptopa lub urządzenia przenośnego w domu. 

 
Cele: 

 Nauka słownictwa związanego z pracą: zdrowie i bezpieczeństwo 
 Umiejętność dyskutowania na temat zdrowia i bezpieczeństwa oraz czytania przepisów dotyczących zdrowia 

i bezpieczeństwa 

 
Przebieg lekcji: 
 

 1. Wprowadzenie i powtórka:  
Nauczyciel prowadzi z grupą burzę mózgów na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
które znają z własnego doświadczenia. Można zgłaszać uwagi na temat zasad, które mogą być różne  
w Polsce i w Niemczech. Ważne słownictwo jest podkreślane i powtarzane. 
 

 2. Zajęcia dydaktyczne:  
Nauczyciel tworzy stronę Padlet i prosi uczniów o zapoznanie się z różnymi oficjalnymi dokumentami i 
przykładami krajowych, regionalnych lub wewnętrznych przepisów szpitalnych. Dokumenty te będą 
publikowane jako różne posty na stronie Padlet. Dodatkowe mogą być dodane pomysły dobrych praktyk. 
Słuchacze nie wchodzą na razie w szczegóły.  
 

 3. Działania podsumowujące:  
Słuchacze wybierają jeden z regulaminów i uczą się go wspólnie. Nieznane słowa mogą być badane na różne 
sposoby. Uczniowie mogą wybrać sposób postępowania. Na laptopie mogą skopiować fragmenty tekstu  
do serwisu Deepl.com. Za pomocą urządzenia mobilnego mogą korzystać z aplikacji Google Translate, 
wskazując kamerę na tekst i czytając tłumaczenie na swoich ekranach. Obie metody są porównywane 
 i omawiane w grupach.  
W domu słuchacze mogą zapoznać się z regulaminem opublikowanym na tablicy Padleta 
 i sporządzić listy nowych słów, nauczyć się ich i przygotować do następnych zajęć. 
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Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  

 

 Padlet.com jest prostym narzędziem w stylu pin-board, gdzie tekst, pliki, linki lub zdjęcia mogą być 
przesyłane jak postity na ścianie. Ta kolekcja pinów jest następnie wykorzystywana jako źródło dokumentów 
do nauki. 

 Istnieją również dwa narzędzia do tłumaczenia. Deepl.com to dość dokładne narzędzie do tłumaczenia 
online, które wymaga tekstu do skopiowania i wklejenia w pole tłumaczeniowe. Jest wolniejsze,  
ale dokładniejsze. Tłumaczenie z kamery Google Translate jest natychmiastowe, ale prawdopodobnie mniej 
dokładne. 

 W domu słuchacze mogą korzystać ze specjalistycznych narzędzi do tłumaczenia online, takich jak 
wyszukiwanie terminów Proz lub IATE. 

Wskazówki dodatkowe: 
 W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by 

zmienić  lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego 
przebiegu, ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 
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Osoby uczące się 
Słuchacze 50+ kurs językowy pod kątem pracy - 
Turystyka (Muzea) 

Temat lekcji Opłaty za wstęp, bilety i proste wskazówki 

Przykładowy plan lekcji C8 Język i poziom Angielski – poziom A2 

 
Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to lekcja na poziomie pre-intermediate, koncentrująca się na języku angielskim dla 
niewyspecjalizowanych pracowników muzeów. Edukator ma 2 godziny tygodniowo lekcji języka angielskiego 
na poziomie A2 dla pracowników powyżej 50 roku życia pracujących w placówkach muzealnych na starówce 
Płowdiw (Bułgaria), ponieważ miasto przygotowuje się na zwiększoną liczbę zagranicznych gości w 2019 roku 
jako Europejska Stolica Kultury. Słuchacze nie są przewodnikami turystycznymi, ale będą musieli radzić sobie 
z gośćmi w języku angielskim. 

 

 
Wymagania wstępne: 
Słuchacze posiadają pewną znajomość podstawowego słownictwa i struktur w języku angielskim, a teraz muszą 
nauczyć się pewnego określonego słownictwa związanego z ich pracą w muzeach, jak również podnieść swój poziom 
umiejętności komunikacji do zadowalającego poziomu.  
Słuchacze mają do dyspozycji komputery / laptopy / tablety. 
 

 
Cele: 

 Nauka słownictwa związanego z pracą: opłaty za wstęp, bilety, proste wskazówki 
 Sprzedaż biletów, witanie gości i udzielanie prostych wyjaśnień 

 
Przebieg lekcji: 
 

 1 Wprowadzenie i powtórka.: 
Słuchacze ćwiczą w parach pozdrowienia i rozmowy w małych grupach. Dialogi mogą zawierać różne formy 
pozdrowień, pogodę, pochodzenie odwiedzających, itp. Trener wspiera ich nowymi wyrażeniami i zapisuje 
je. 
 

 2. Zajęcia dydaktyczne:  
Słuchacze są proszeni o odwiedzenie strony internetowej muzeum w Wielkiej Brytanii , na przykład The 
Beamish Museum i porównania jej ze stroną internetową ich własnego muzeum. Słowa związane z biletami, 
taryfami i zasadami wstępu są podświetlane przez trenera. Używając tych słów, uczący się odgrywają rolę w 
sytuacji, gdy gość przyjeżdża, jest witany, kupuje bilet, a następnie wchodzi do muzeum. Aby lepiej poznać 
słownictwo związane z biletami, słuchacze przechodzą prez zakup biletów online, aż do strony z 
płatnościami, nie płacąc za nie. Powinno to pomóc im zapamiętać ważne słowa.  
 

 3. Działania podsumowujące:  
W parach słuchacze tworzą i zapisują dialogi między gościem a pracownikiem muzeum. Powinny one 
obejmować pozdrowienia, małą rozmowę, dyskusję na temat różnych taryf, zakup biletu oraz wskazanie 
miejsca rozpoczęcia wizyty. 
 
 

http://www.beamish.org.uk/plan-your-visit/
http://www.beamish.org.uk/plan-your-visit/
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Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  

 W tej lekcji narzędziem online jest prawdziwa strona muzeum, którą można studiować 
 i porównywać z własną stroną internetową muzeum. Należy ją dobrze zrozumieć a tłumaczenie Google 
powinno być używane tylko w ostateczności. Strony internetowe innych muzeów mogą być przeanalizowane 
w ten sam sposób.  

Wskazówki dodatkowe: 
 

 W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by 
zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego 
przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 
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